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ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ตองการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชน

กะรน จังหวัดภูเก็ต  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและส่ือส่ิงพิมพ เอกสารประกอบการ
สัมมนา รายงานการประชุม รายงานประจําป รายงานกิจกรรมประจําปของกลุมไตรภาคี โดยติดตอ
ขอขอมูลจากเจาหนาท่ีและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ผลการศึกษาวิจัยไดเสนอตามลําดับดังนี้ 

4.1 บริบทชุมชนกะรน 
4.2 บริบทของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 

4.2.1 เหตุผลท่ีกอต้ังกลุมไตรภาคี 
4.2.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนกะรนของกลุมไตรภาคี 
4.2.3 แนวทางในการพัฒนาชุมชนกะรนของกลุมไตรภาคี 
4.2.4 บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
4.2.5 การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
4.2.6 ผลจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
4.2.7 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนกะรนของกลุมไตรภาคี 

4.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
ประกอบดวย 

4.3.1 ปจจัยสวนบุคคล 
4.3.2 ปจจัยภายในชุมชน 
4.3.3 ปจจัยดานการมีสวนรวม 

4.4 ระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
 

4.1  บรบิทชมุชนกะรน 
4.1.1 ความเปนมาของชุมชนกะตะกะรน  
กลาวกันวาในคร้ังโบราณกาลบริเวณกะตะกะรนมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิช่ือวา “พอตายมดึงส” สถิตอยู

ท่ีนี่ ทานมีชางสองเชือกและสรางบานเรือน(รน)อยูในหุบเขาแหงหนึ่ง ซ่ึงตอมาเรียกกันวา “กะรน” 

นอกจากมีชางแลวทานไดทํานาทําไรและเอาขาวมาตาก(ตะ)บริเวณท่ีราบเชิงชายเขาอีกแหงหนึ่ง 
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ซ่ึงตอมาเรียกวา “กะตะ” สวนปาตองนั้นก็คือบริเวณท่ีทานไปหาใบกลวยปามาใหชางกิน และคร้ัง
หนึ่งชางไดขาดหนีไปทานก็ลากหอกตามชางไปทางปาตอง กอนจะถึงปาตองจึงกลายเปนชองเขา
ขาดเพราะอิทธิฤทธ์ิของการลากหอกตามชางของทานนั่นเอง 

นั่นคือตํานานการเกิดข้ึนของช่ือบานกะตะกะรนจากคําบอกเลาของผูอาวุโสในหมูบาน 
ชุมชนกะตะกะรนเปนชุมชนเกาแกยอนหลังไปเปนรอยปผูคนท่ีมาอยูถ่ินนี้อพยพมาจากนอกพื้นท่ี 
คือจากกระบ่ีบาง จากถลางบาง มาหักรางถางพง สรางเรือนทํานาทําสวนกันอยางสงบสุข สังคม
สมัยกอนเดินเขาสวนใครหยิบมะพราวสักลูกไปแกงกะทิ สอยมะละกอสักลูกไปแกงพุงปลา ไมมี
ใครวาไมมีใครหวง ถึงยามทํานาก็ชวยกันทํานาเม่ือหมดหนานาก็ชวยกันลากอวนไดปลามามาก
บางนอยบางก็แบงกันกิน เม่ือมีงานแตงงานมีการบอกไหว ผูใหญท่ีรับไหวก็จะใหตนไมในสวน
เปนการับไหว บางก็ใหแมควาย เม่ือไดรับแลวก็ฝากเจาของเดิมเอาไวในฝูงจนออกลูกออกหลานส่ี
หาตัวแลวจึงมาเอาไป บางก็ใหตนมะมวง ตนมะมวงตนหนึ่งบางคร้ังก็แบงใหถึงส่ีคนเอาไปคนละ
กิ่ง เม่ือมะมวงติดดอกออกผลก็ใหคนมาข้ึนแลวก็เอาเขงมาส่ีเขงแบงลูกมะมวงไปเทาๆกัน คนสมัย
นั้นรักษาสัญญาและถือคําพูดเปนวาจาสัตย ผูท่ีไดรับตนมะมวงเปนของขวัญก็จะไดกินผลมะมวง
นั้นตลอดไปจนกวาตนมะมวงจะลมตาย แมวาจะอยูในท่ีดินของลูกหลานผูใหแลวก็ตาม ไมมีใคร
ยื้อแยงใด ๆ ท้ังส้ิน ลูกหลานเจาของท่ีดีท่ีมีตนมะมวงนั้นยืนอยูบางทีก็ตองนั่งรอใหเจาของตน
มะมวงมาเก็บกิน จึงจะพลอยไดกินไปกับเขาดวย นับวาเปนสังคมท่ีเจริญไปดวยศีลธรรมข้ันสูงโดย
แท ยากท่ีจะหาสังคมใดมาเทียบได 

วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมไดนําพาความสงบสุขมาสูลูกหลานนานหลายช่ัวอายุคน ทุกคนท่ีนี่เกี่ยว
ดองเปนเครือญาติหรือไมใชญาติก็เปนยิ่งกวาญาติ คือ ผูรวมทุกข รวมสุข รวมชะตากรรมเดียวกัน
ในออมกอดของหุบเขาริมทะเลอันดามัน ในวงลอมของขุนเขามีท่ีราบลุมของอาวกะตะกะรนเปน
แหลงเพาะปลูกขาวซ่ึงเปนอาหารหลักของผูคน ในฤดูฝนทองทุงนาจะเขียวขจีดวยขาวแตกกอพร้ิว
ไหวไปตามแรงลม บริเวณหาดทรายท่ีละเอียดนุมขาวสะอาดก็ถูกซัดซาดดวยน้ําทะเลใสสีเขียว
มรกตอุดมสมบูรณไปดวยฝูงปลาและสัตวน้ํานานาพันธุ เม่ือถึงหนาเก็บเกี่ยวทองนาท่ีเคยเขียวก็
กลายเปนทุงรวงทอง ผูคนพากันลงนาเก็บรวงขาวดวย “แกละ” เคร่ืองมือเกี่ยวขาวของชาวใตทีละ
รวงทีละรวงจนเต็มกระสอบ แลวก็หาบไปใสยุงฉางทุกคนชวยเหลือกันแมจะไมรํ่ารวยมีเงินทอง
มากมายนัก แตทุกคนมีท่ีนามีท่ีสวน มีเรือนนอนและมีความสุขเต็มเปยมในหัวใจ 

กาลเวลาไดผานไปพรอม ๆ กับเสียงไลควายในทองนาเร่ิมจางหาย ส่ิงใหม ๆ ก็เกิดข้ึนท่ีกะ
ตะกะรนจากชุมชนเล็ก ๆ ไรส่ิงอํานวยความสะดวกใด ๆ ถนนหนทางก็ไดรับการปรับปรุงเปน
ถนนมาตรฐาน ระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบโทรศัพทก็ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผูคน
ท่ีรูสึกสะดวกสบายข้ึน ขณะเดียวกันส่ิงเหลานี้ก็ไดนําพานักธุรกิจท้ังจากตางชาติและตางถ่ินเขามา
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ในพื้นท่ีเพื่อเปดบริสุทธ์ิแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามแหงนี้เพียงแคระยะเวลาหาปไดมีโรงแรมและ
บังกะโลเกิดข้ึนไมตํ่ากวา 3,000 หอง และอีกหาปตอมาเพิ่มอีกประมาณ 2,000 หอง 

ชุมชนเล็ก ๆ ท่ีแสนสวยซ่ึงแวดลอมไปดวยธรรมชาติท่ีงดงามและบริสุทธ์ิก็เร่ิมเปล่ียนแปลง 
ท่ีดินชายทะเลท่ีไมมีใครใสใจเพราะมุงแตท่ีดินทําสวนนาไร กลายเปนทองคํานักลงทุนใหราคา
อยางงามจากไรละไมกี่หม่ืนบาท กลายเปนหลายแสนบาทและหลายลานบาทในเวลาตอมา แนนอน
ผูคนเร่ิมมีฐานะดีข้ึนไมตองตากแดด ตากฝน จับจอบ จับพราทํานาทําไรใหมือดานตัวดําอยางเคย 
เศรษฐีเงินลานเกิดข้ึนตลอดเวลา นักทองเท่ียวเร่ิมหล่ังไหลเขามา ธุรกิจตอเนื่องก็เติบโตเพื่อรองรับ
กับการทองเท่ียว ชาวนา ชาวสวน ชาวประมงกลายมาเปนเจาของกิจการ ชาวบานตางเปล่ียนอาชีพ
จากเกษตรกรรมหันมาทําเกี่ยวกับการทองเที่ยวมีท้ังโรงแรม บานเชา รถเชา เรือเชา รมชายหาด 
หมอนวด รานอาหาร แทบทุกคนรูสึกวาตัวเองฐานะดีข้ึน มีความสะดวกสบายในชีวิตมากข้ึน 

ขณะเดียวกันสังคมที่เคยอยูกันแบบรูจักหัวบานทายบานก็เปล่ียนไป จากสังคมปดเปนสังคม
เปด จากชุมชนเล็ก ๆ ประมาณสามพันคนกลายเปนสองหม่ืนคน จากสภาพชุมชนในชนบทท่ีเงียบ
สงบกลายเปนสังคมเมืองท่ีอึกทึกทายนากลายเปนศูนยการคา มีท้ังบารเบียรและสถานบริการความ
บันเทิง โรงนวด สวนอาหาร บนทองถนนก็เร่ิมคลาคลํ่าไปดวยผูคนท่ีอพยพเขามาหากินท้ังถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย ท่ีเคยพูดกันแตเร่ืองความดีและนํ้าใจ กลับมาพูดกันแตเร่ืองเงินและ
ผลประโยชน จนหลายคนเร่ิมไมแนใจวาความสุขในชีวิตคนน้ันซ้ือหาดวยเงินเพียงอยางเดียวจะได
หรือ 

กลางคืนดึกดื่นเสียงอึกทึกของแหลงบันเทิงยังคงประชันขันแขงกันจนชาวบานไมไดหลับ
นอน บนถนนรถราท่ีเพิ่มข้ึนก็มีอุบัติเหตุไมเวนแตละวัน ท้ังควันพิษ เสียงรบกวน ขยะเกล่ือนกลาด 
คูคลองหนองบึงเร่ิมเนาเสีย ส่ิงกอสรางมากมายผุดโผลข้ึนมาอยางไรการจัดการและรูปแบบที่
ชัดเจน ส่ิงเหลานี้ทําใหความมีคุณคาของพื้นท่ีกะตะกะรนลดนอยลงไปจากเดิม เม่ือหันไปมาองใน
หมูบานคนแกคนเฒาบางคนถูกทอดท้ิงหงอยเหงาเพราะลูกหลานมัวทํามาหาเงิน เด็ก ๆ ถูกปลอย
ปละละเลยครอบครัวไมไดผูกพันกันอยางอบอุนเชนกาลกอน ผูคนไมรูจักกันถวนท่ัวอยางเกาเคย 
ทุกคนพูดถึงความสุขสบายทางวัตถุมากกวาพูดถึงความสงบสุขทางใจและสัจจะวาจาเชาบรรพบุรุษ 
ส่ิงดีงามในอดีตท่ีเคยมีกําลังเลือนหายไป การเติบโตของชุมชนกะตะกะรนก็ยังคงดําเนินตอไป
อยางไมมีใครควบคุมได และยังคงเติบโตตอไปอยางไรระเบียบแบบแผน ไรทิศทาง ไรคุณภาพ อีก
ไมกี่ปตอจากนี้ไปหากทุกอยางยังคงดําเนินตอไปเชนนี้อะไรจะเกิดข้ึนกับท่ีนี่ ผูคนท่ีจะไดรับ
ผลกระทบโดยตรงคือใครกัน ? และใครคือผูรับผิดชอบกับอนาคตของชาวกะตะกะรน? จะเปนใคร
ท่ีไหนนอกจากชาวกะตะกะรนเองท่ีลูกหลานยังตองมีชีวิตอยูท่ีนี่ตอไปอีกนานแสนนาน คนมาจาก
ถ่ินอ่ืนเขาอาจจะชักทุนหนีและหอบกําไรกลับไปบานเขาได แตชาวกะตะกะรนไมรูจะหนีไปไหน
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บรรพบุรุษเราอยูท่ีนี่ ตายท่ีนี่ และลูกหลานเราก็ยังตองอยูท่ีนี่และตายท่ีนี่เชนเดียวกัน (องคการ
บริหารสวนตําบลกะรน การประชุมกลุมไตรภาคี คร้ังท่ี 1, 2542) 

4.1.2 โครงสรางพื้นฐานเทศบาลตําบลกะรน 
1) สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลกะรน 

1.1) สภาพท่ัวไป 
1.1.1) เทศบาลตําบลกะรน 
ต้ังอยูหางจากอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ไปทางทิศใตระยะทาง 19 กิโลเมตร มี

พื้นท่ีประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีโดยท่ัวไปเปนเนินเขาและท่ีราบ จดทะเลอันดามัน (สํานัก
เทศบาลตําบลกะรน, 2549) ประกอบดวย 5 ชุมชน คือ 

-  ชุมชนกะรน 
-  ชุมชนกะตะ 
-  ชุมชนบางลา 
-  ชุมชนคอกชาง 
-  ชุมชนโคกโตนด-กะตะนอย 

โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี ้
-  ทิศเหนือ จดเทศบาลเมืองปาตอง อําเภอกะทู 
-  ทิศใต จดองคการบริหารสวนตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต 
-  ทิศตะวันออก จดองคการบริหารสวนตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต 
-  ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน อําเภอเมืองภูเก็ต 

สภาพพื้นท่ีท่ัวไปมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาตลอดแนวมีสวนยางพารา สวน
มะพราวและท่ีราบจดทะเลอันดามันมีชายหาด 3 แหง ไดแก หาดกะตะนอย หาดกะรนนอย และ
หาดไมงาว  มีลําหวย  3 สาย 

ลักษณะภูมิประเทศ สุขาภิบาลกะรนมีพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาและบางสวนจด
ทะเลอันดามัน  มีหาดทราย 2 หาดไดแก  หาดกะตะนอย และหาดกะรน 

สภาพภูมิอากาศท่ัวไป มีสภาพภูมิอากาสอบอุนตลอดป มีฤดู 2  ฤดู คือ ฤดูฝน
ประมาณ 4-5 เดือนจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ฤดูรอนประมาณ 7-8 เดือนจากเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน (องคการบริหารสวนตําบลกะรน งานการปกครองสวนทองถ่ิน, 2542) 

1.1.2) ประชากร 
ประชากรของเทศบาลตําบลกะรน ป พ.ศ. 2548 มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 

6,390 คน ความหนาแนนของประชากรโดยเฉล่ีย 319 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 4,779 



  
52 

 

หลังคาเรือน มีสมาชิกในครอบครัวโดยเฉล่ีย 1.40 คนตอหลังคาเรือน (เทศบาลตําบลกะรน งาน
ทะเบียนราษฎร ณ ธันวาคม 2548) แยกเปน 

-  ชาย จํานวน 3,107 คน 
-  หญิง จํานวน 3,283 คน 

1.2) ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2.1) การคมนาคมขนสง 
เทศบาลตําบลกะรน มีเสนทางคมนาคมติดตออําเภอเมืองภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ต

ไดอยางสะดวก ถนนในเขตเทศบาลสวนใหญอยูในสภาพดี เปนถนนราดยางแอสฟลทติกหรือถนน
คอนกรีตเกือบตลอดเสนทาง ยกเวนเสนทางบริเวณเชิงเขา ถนนสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน ในชวง
ฤดูฝนเม่ือฝนตกหนักจะไดรับความเสียหายจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.2.2) การไฟฟา 
ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลกะรน มีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน ยกเวนครัวเรือน

ท่ีอยูกระจัดกระจายบริเวณเชิงเขา ไฟฟาสวนสาธารณะยังขาดในถนนซอยบางจุด 
1.2.3) การประปา 
ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลกะรน มีประปาใชเกือบทุกครัวเรือน โดยขาดใน

ครัวเรือนท่ีอยูกระจัดกระจายบริเวณเชิงเขา 
1.2.4) การส่ือสารและโทรคมนาคม 
มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน 1 แหง 
1.2.5) การจราจร 
ในเขตเทศบาลตําบลกะรนไมคอยมีปญหาเกี่ยวกับการจราจรติดขัดท้ังในชวง

เชากอนเวลาทํางานและชวงตอนเย็นหลังเวลาเลิกงาน โดยมีเสนทางการคมนาคมติดตอกับตําบล
อ่ืนๆโดยสะดวกซ่ึงมีถนนสายหลัก 3 เสนทาง 

1.  กะตะ  -  ฉลอง 
2.  กะตะ  -  ราไวย 
3.  กะรน -   ปาตอง 

1.2.6) การใชท่ีดิน 
ลักษณะการใชท่ีดินสวนใหญใชเพื่อเปนท่ีอยูอาศัย ประกอบธุรกิจการทองเท่ียว 

ธุรกิจโรงแรมสถานบริการและสถานบันเทิง โดยมีพืน้ท่ีบริเวณเชิงเขาท่ีประชาชนยังใชประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

 



  
53 

 

1.3) ดานเศรษฐกิจ 
1.3.1) โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนสวนใหญ มีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิ คือ ประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับธุรกิจการบริการ การทองเท่ียว โรงแรม โดยประกอบดวยกลุมตางๆ ดังนี ้
- กลุมธุรกิจโรงแรม 
- กลุมเรือหางยาว 
- กลุมเกาอ้ีผาใบ 
- กลุมหมอนวดชายหาด 
- กลุมเรือเจ็ทสกี 
- กลุมเรือเร็ว 
- กลุมรถบรรทุกเล็ก 
- กลุมแผงลอย 

ซ่ึงการดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาวขางตน ชวยสงเสริมสรางรายได
ใหกับประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางด ี

1.3.2 ) การอุตสาหกรรม 
มีโรงงานน้ําดืม่จํานวน 1 แหง มีคนงานจํานวน 10 คน 
1.3.3 ) การพาณิชยกรรมและการบริการ 
สามารถแบงจํานวนประเภทธุรกิจการคาไดดังตอไปนี ้

โรงแรม   65 แหง  จํานวนหองพกั 7,079 หอง 
เกสเฮาท  16 แหง  จํานวนหองพกั    378 หอง 
รีสอรท    1 แหง  จํานวนหองพกั      17 หอง 
อพารทเมนท           3 แหง  จํานวนหองพกั      57 หอง 
บังกะโล 27 แหง  จํานวนหองพกั    485 หอง 
อ่ืนๆ 22 แหง  จํานวนหองพกั    338 หอง 
รานอาหาร           180 แหง 
สถานบริหารน้ํามัน 1 แหง 
ธนาคาร    3 แหง 

สํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 9 แหง ไดแก 
- ธนาคารกสิกรไทย สาขากะตะ 
- ธนาคารกสิกรไทย สาขากะรน 



  
54 

 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั 
- ธนาคารทหารไทย สาขากะตะ 
- ธนาคารทหารไทย สาขากะรน 
- ธนาคารเอเชีย จํากดั 
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั สาขากะตะ 
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั สาขากะรน 

1.3.4 ) การทองเท่ียว 
แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลกะรนมีลักษณะเปนชายทะเล มีชายหาดท่ี

สวยงามจดฝงอันดามัน ประกอบดวยหาดสําคัญๆ 6 หาด ไดแก หาดนุย หาดไมงาว หาดกะตะ หาด
กะตะนอย หาดกะรน หาดกะรนนอย และสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน คือ ลานชมวิว (เขาสามหาด) ซ่ึง
สามารถมองเห็นทิวทัศนชายหาดในเขตเทศบาลตําบลกะรนไดถึง 3 หาด 

1.4) ดานสังคม 
1.4.1) ชุมชนในเขตเทศบาลมีจํานวน 5 ชุมชน คือ 

1. ชุมชนกะรน 
2. ชุมชนบางลา 
3. ชุมชนคอกชาง 
4. ชุมชนกะตะ 
5. ชุมชนโคกโตนด-กะตะนอย 

1.4.2 ) การศึกษาและศาสนา 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 แหง จํานวนครู 10 คน จํานวนนักเรียน 220 

คน จํานวนหองเรียน 8 หองเรียน 
- โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 2 แหง 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจํานวน 1 แหง 
- วัดจํานวน 2 แหง (ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ) 

1.5) ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1.5.1) สภาพอากาศ  โดยท่ัวไปอบอุนตลอดป มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูรอนและฤดู

ฝน 
- ฤดูรอน เร่ิมจากเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน เมษายน 
- ฤดูฝน เร่ิมจากเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม 
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อุณหภูมิสูงสุด 30.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 24.0 องศาเซลเซียส 
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตอป 2,550.3 ลูกบาศกเมตร 

1.5.2) น้ําเสีย โดยไดรับงบประมาณสนบัสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

- ปริมาณนํ้าเสีย 7,000 ลูกบาศกเมตรตอวนั 
- น้ําเสียท่ีบําบัดไว จํานวน 5,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
-  บําบัดน้ําเสียเปนเงิน 380 ลานบาท 

1.5.3) ขยะ 
- ปริมาณขยะ 30 ตันตอวัน 

รถยนตท่ีใชจดัเก็บขยะ รวม 5 คัน แยกเปน 
- รถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย จํานวน 2 คัน 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดเททาย จํานวน 3 คัน 

ขยะท่ีกําจัดได จํานวน 30 ตันตอวัน กําจัดโดยวิธีฝงกลบโดยเชาท่ีจากเทศบาลนครภูเก็ต ปจจุบัน
เสียคาเชาปละ 1,097,974 บาท (องคการบริหารสวนตําบลกะรน งานส่ิงแวดลอม, 2542) 
 

4.2 บริบทของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
ไตรภาคี คือ ระบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาชุมชน ท่ีประกอบดวย 3 กลุม

หลัก 
1.  กลุมผูบริหารองคกรทองถ่ิน ท่ีมาจากการเลือกต้ัง(คณะเทศมนตรี) 
2.  กลุมท่ีปรึกษาท่ีไดรับการแตงต้ังจากองคกรบริหารทองถ่ิน 
3.  กลุมตัวแทนองคกรประชาชน (ชมรมรักษกะตะกะรน) 

โดยแตละกลุมสามารถนําเสนอแผนแกไขปญหาหรือแผนพัฒนา ท่ีไดกําหนดไวในกรอบ
แนวความคิดและแนวทางพัฒนาชุมชนกะตะกะรนตอท่ีประชุมไตรภาคี โดยมีกระบวนการ
นําเสนอรายละเอียดเปนเอกสารอยางเปนระบบ ต้ังแตตนเหตุของปญหา วิธีการแกไขปญหาและผล
ท่ีคาดวาจะไดรับจากการแกไขปญหา 

ขอมูลท่ีจะนําเสนอเขาสูท่ีประชุมไตรภาคี จะตองแจงใหผูดําเนินการประชุมซ่ึงรับผิดชอบ
โดยปลัดเทศบาลบรรจุไว ในระเบียบวาระการประชุมเปนการลวงหนา 

ขอสรุปของแผนแกไขปญหาหรือแผนพัฒนา ท่ีผานความเห็นชอบจากการประชุมไตรภาคี 
และเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอผูคนในชุมชน จะตองนําไปสูกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็น หรือการลงประชามติแลวยึดถือเสียงสวนมากของ
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ประชาชนเปนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงมีความสอดคลองกับความคิดเห็นของสมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2534) 
ท่ีกลาวถึงการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมของชุมชนจะเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนระบุวาอะไรคือ
ปญหา และความตองการของชุมชน เสนอและมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการแกไขปญหา และสามารถที่จะดําเนินการตามทางท่ีวางไว โดยเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใน
ชุมชนเองใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด   

เม่ือแผนแกไขหรือแผนพัฒนา ไดขอสรุปโดยเสียงสวนมากของการประชุมไตรภาคี หรือ
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ใหแตละกลุมนําแนวทางดังกลาวไปดําเนินการให
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยกําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจน และมีการรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติ
ตอท่ีประชุมไตรภาคี 

การประชุมโดยระบบไตรภาคีจะตองเปนการประชุมท่ีมีระบบ ระเบียบท่ีไดมาตรฐาน
(องคการบริหารสวนตําบลกะรน การประชุมกลุมไตรภาคี คร้ังท่ี 1, 2542) สอดคลองกับการศึกษา
เร่ืองแนวคิดนครนิเวศกับการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน พบวา การจัดการ
ส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมท่ียั่งยืนข้ึนอยูกับความรวมมือกันของประชาชน และวิธีการพัฒนาแบบ
พหุภาคี ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยทุกฝายมีบทบาท
ในการบริหารแบบธรรมรัฐ ซ่ึงมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได (อุดร วงษทับทิม, 2541) 

4.2.1 เหตุผลท่ีกอต้ังกลุมไตรภาคี 
ปลัดเทศบาลตําบลกะรน (คุณธวัชชัย  ทองม่ัง, 2549 : สัมภาษณ) ใหสัมภาษณวา ในการ

บริหารชุมชนตองมองถึงเร่ืองการมีสวนรวมของชาวบานเปนหลัก เพราะตองการใหทุกคนรูสึก
เปนสวนหนึ่งของชุมชนและมีสวนรับผิดชอบภายในชุมชนของตนเอง จึงจําเปนตองใหชาวบานเขา
มามีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนใหมากท่ีสุด และหวังใหชุมชนสามารถยืนอยูไดดวย
ตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2540) ท่ีมี
รายงานผลการประชุมขององคการสหประชาชาติ เร่ือง ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ท่ีกรุงริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือ ค.ศ. 1992 ไดระบุวาการจัดการในเร่ืองส่ิงแวดลอมจะทําไดดีท่ีสุดเม่ือ
ประชาชนมีสวนรวมและรัฐตองสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และเขาถึงกระบวนการทางการปกครองและกฎหมาย 
รวมท้ังการเยียวยาความเสียหาย   

เพราะเนื่องมาจากสภาพสังคมของชุมชนกะรนท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจากเดิมชาวบานมีรายได
จากการทําไรทําสวน แตถูกบีบโดยสภาพสังคม ทําใหตองเปล่ียนมาประกอบธุรกิจเพื่อการ
ทองเท่ียว ในขณะท่ีแตละปจะมีนักทองเที่ยวหล่ังไหลเขามาเพื่อพักผอนหยอนใจในพื้นท่ีเปน
จํานวนหลายลานคน ท่ีนี่จึงกลายเปนเหมือนเมืองของชาวตางชาติ ในขณะท่ีชาวบานมีความรู
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เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อการทองเท่ียวนอยมาก รวมถึงภาษาที่ใชในการส่ือสารและระบบการบริหาร
จัดการดานตางๆ ไมใชส่ิงท่ีเขาคุนเคย เราจึงตองทําหนาท่ีเปนหลักใหกับชาวบาน  ตองทําใหเขามี
รายไดอยูรอดและสามารถปรับวิถีชีวิตใหเขากับสังคมที่เปล่ียนเปนเมืองทองเท่ียวได  สําหรับ
ชาวบานนั้นเปนการเปล่ียนแปลงท่ีเยอะมาก เสมือนกับการท้ิงวิถีการดํารงชีพเดิมของเขาไปอยาง
ส้ินเชิง ดังนั้นเพื่อใหเขาอยูรอดและปรับตัวกับ เราจําเปนความเปล่ียนแปลงท่ีเขามา จึงจําเปนตอง
ใหเขาเขามามีสวนรวมในทุกๆ ดาน เพื่อใหชาวบานเรียนรูสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมกัน 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะเนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้เอง ท่ีเปนชองทางให
ผูประกอบการหรือนายทุนท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดานตางๆ เขามาแสวงหาผลประโยชนจาก
ทรัพยากรภายในชุมชน ชาวบานท่ีไมมีความรูความสามารถจึงเสียเปรียบไมสามารถทํากินสู
ผูประกอบการหรือนายทุนเหลานี้ได สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา ยกตัวอยางเชน  

กรณีท่ี 1 เม่ือประมาณป 2548 - 2549 นักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความนิยมกับธุรกิจ
ทองเท่ียวของนายทุนเปนอยางมาก เนื่องจากเปนความบันเทิงท่ีครบวงจร ดังนั้นชาวบานจึงไม
สามารถอยูไดทําใหเกิดการเดินขบวนประทวงของกลุมชาวบานท่ีไดรับผลกระทบ เราก็ตองเรียก
ท้ังสองฝายมาตกลงกันเพื่อหาขอสรุปท่ีทําใหท้ังสองฝายอยูรวมกันได 

กรณีท่ี 2 นายทุนเขามาซ้ือท่ีดินของชาวบานเพื่อสรางโรงแรม และในระบบการบริหาร
จัดการเขาก็จางพนักงานมืออาชีพทําทั้งหมด เม่ือเปนเชนนี้ชาวบานก็ไมสามารถทํากินไดเพราะ
ท่ีดินของตนก็ขายไปแลว หากจะไปสมัครงานก็ไมมีประสบการณ และในระบบการบริหาร
โรงแรมพวกนายทุนก็วางแผนไวหมดแลว แมแตรถรับสงนักทองเที่ยวทางโรงแรมเขาก็จัดบริการ
รถของโรงแรมไวใหแกนักทองเท่ียวเปนท่ีเรียบรอยแลว สงผลตอชาวบานท่ีมีอาชีพขับรถรับจางก็
ไมสามารถทํากินได เหลานี้เปนแคตัวอยางของขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

กลุมไตรภาคีจึงจํา เปนตองเขามาดูแลชาวบาน  เพื่อเขามารองรับปญหาและรักษา
ผลประโยชนใหแกชาวบาน ทําใหปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนลดนอยลง เปนการปกปองชาวบาน
ไมใหถูกผูประกอบการหรือนายทุนเอาเปรียบมากจนเกินไป แตเราก็ตองใหความยุติธรรมแกท้ัง
สองฝาย เพราะถาไมทําเชนนี้ความความวุนวายก็จะเกิดข้ึนภายในชุมชนและทุกฝายก็จะไมสงบสุข 
จึงเปนจุดเร่ิมตนของการกอต้ังกลุมไตรภาคีข้ึนมา เพื่อเขามาบริหารจัดการชุมชนใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางปกติสุข  

4.2.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนกะรนของกลุมไตรภาคี 
ดังนั้นกลุมไตรภาคีจึงมีความมุงหวังใหชาวบานทุกคนภายในชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีมีความสุข

สมบูรณทุกดาน จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนกะรนข้ึนมา เพื่อใหชาวบานไดรับ
ประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีสมบูรณทุกดานดังนี้ 
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1)  ดานเศรษฐกิจ ชาวบานมีความอยูดกีินดี  
     1.1) ประชาชนอยูอาศัยอยางสงบสุขในสภาพแวดลอมท่ีดีปราศจากมลพิษ 
     1.2) ประชาชนมีบานเรือนเปนของตัวเอง มีความสมบูรณแบบท้ังในเรื่องความเปน

เอกลักษณของ ทองถ่ิน ความสวยงาม ความสะอาด และความสะดวกสบาย 
     1.3) ประชาชนมีอาหารการกินอยางสมบูรณถูกหลักโภชนาการ 
     1.4) ประชาชนมีรายไดพอเพียงสําหรับการบริโภคในระดับท่ีเหมาะสม 
     1.5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ปลอดภัยจากโรคภยัไขเจ็บ 
     1.6) ประชาชนมีความม่ันคงในอาชีพการงาน  
     1.7) ประชาชนมีหนาท่ีการงานเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 
     1.8) ประชาชนมีหนาท่ีการงานท่ีม่ันคงเปนท่ีภาคภูมิใจของวงศตระกูลและทองถ่ิน 
     1.9) ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางม่ันคง 
     1.10) ประชาชนประกอบอาชีพท่ีไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรมและไมทําลายอนาคต

ของทองถ่ิน 
2) ดานสังคม  

  2.1) ชาวบาน หมายถึง ประชาชนท่ีเกิดแกเจ็บตาย หรือบุคคลท่ีเขามาอาศัยหรือเขามา
ประกอบธุรกจิการงานในทองถ่ิน และมีสวนรวมท่ีดีในการสรางสรรคชุมชน 

  2.2) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตองการใหชุมชนเปนเขตปลอดอบายมุข 
ปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม เปนเขตควบคุมความปลอดภัยในการจราจรทัง้ทางบกและทาง
น้ํา ประชาชนไดรับหลักประกันความปลอดภัย ท้ังในเคหะสถานสวนตัวและในพืน้ท่ีสาธารณะ 

  2.3) ชาวบานมีความรูและการศึกษา มีความเขาใจในประวัติความเปนมาของทองถ่ิน 
ไดรับการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน มีความรูความเขาใจ และชํานาญใน
อาชีพของตน สามารถเขาใจถึงปญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดตอชุมชน ท้ังจากปจจัยภายในและ
ภายนอกชุมชน 

  2.4) ชาวบานมีจิตสํานึกท่ีดีตอทองถ่ิน มีสวนรวมสรางสรรคชุมชนใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ เพื่อเปนมรดกท่ีมีคาตอลูกหลานในอนาคต มีความเสียสละผลประโยชนสวนตัวในระยะ
ส้ัน เพื่อใหเกดิประโยชนตอสวนรวมในระยะยาว มีสวนรวมสรางกฎระเบียบ กติกาของทองถ่ิน
และใชปฏิบัติภายในชุมชนรวมกัน เพือ่ใหทองถ่ินโดยรวมบังเกิดความสงบสุขท้ังในปจจุบันและ
ในอนาคต ชาวบานมีความเอื้ออาทรตอผูคนท่ีอยูรวมกนัในชุมชน  

  2.5) ชาวบานมีวัฒนธรรมและประเพณอัีนดีงาม มีสวนรวมในการรักษา และฟนฟู
วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีคุณคาของชุมชน มีการปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนเขาใจและเหน็คุณคาของ
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วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน มีความรูความเขาใจและรูจักแยกแยะ ถึงจุดดแีละจุดเสียของ
วัฒนธรรมจากภายนอกท่ีหล่ังไหลเขาสูชุมชน 

3) ดานส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีของชุมชนกะตะกะรนน้ัน มีท้ังภูเขา ปา
ไม แหลงน้ํา ท่ีราบลุม หมูบาน ยานธุรกิจการคา สันทรายชายหาด โขดหิน เกาะแกงและทะเล 
ดังนั้นจึงควรมีการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหใชไดอยางยั่งยืนดังนี้ 

  3.1) ประชาชนมีความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณแบบท้ัง
ปาเขา ปาชายเลน สันทราย ชายหาดและทองทะเลอันเปนสมบัติท่ีมีคาของชุมชน ซ่ึงธรรมชาติ
สรางสรรคมาใหโดยไมตองลงทุน เพียงแตรวมกันดูแลรักษาใหมีความสมบูรณและยั่งยืนตลอดไป 

  3.2) ประชาชนมีสวนรวมในการักษาความสมดุลย ระหวางการเติบโตของชุมชนกับ
การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูคนในชุมชน 

  3 . 3 )  ประชาชนมีส วนร วมในการแกปญหามลภาวะ  ท่ี มี ผลกระทบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมและตอความเปนอยูของผูคนในชุมชน 

  3.4) ส่ิงปลูกสรางท่ีเกิดข้ึนใหมจะตองเพิ่มความมีคุณคาใหแกชุมชน ท้ังในปจจุบัน
และในอนาคต โดยเนนถึงความสวยงาม ความมีเอกลักษณของทองถ่ิน ความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ส่ิงปลูกสรางดังกลาวรวมถึงสวนท่ีสรางข้ึนโดยองคกรบริหาร
ทองถ่ิน สวนของผูประกอบการธุรกิจและสวนท่ีอยูอาศัยของประชาชน 

4)  ดานการบริหารจัดการ ทองถ่ินตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีด ี
  4.1) ใหประชาชนมีสวนรวมในการพฒันาชุมชนโดยระบบไตรภาคี 
  4.2) มีฐานขอมูลท่ีมีความถูกตองเปนจริงและทันตอเหตุการณ 
  4.3) มีกฎกติกาและระเบียบปฏิบัติท่ีมีความชัดเจน และทันตอสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลง 
  4.4) ใหความเสมอภาคกับผูคนทุกสวนของชุมชน 
  4.5) มีความซ่ือสัตย โปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได 
  4.6) มีแผนพฒันาทองถ่ินท่ีไดศึกษาถึงผลดีผลเสียอยางถ่ีถวน ท้ังแผนระยะส้ัน (1 ป)  

ระยะกลาง (5 ป)  และระยะยาว (มากกวา 5 ป) 
  4.7) มีการพฒันาองคกรบริหารและบุคลากร ท่ีมีสวนรวมในการบริหารอยางตอเนื่อง 
  4.8) มีระบบการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  4.9) มีระบบการจัดเก็บรายไดและการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
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4.2.3 แนวทางในการพัฒนาชุมชนกะรนของกลุมไตรภาคี 
จากการกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนกะรนของกลุมไตรภาคี (องคการบริหาร

สวนตําบลกะรน ประชุมไตรภาคี คร้ังท่ี 1, 2542) ทําใหกลุมไตรภาคีสามารถกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนกะรนได 3 ดานดังนี้คือ 

1) แนวทางการพัฒนาดานสังคม ไดแก 
  1.1) วางระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน และเพยีงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของ

ชุมชน 
  1.2) สรางตลาดสด 
  1.3) สรางโรงพยาบาลชุมชน 
  1.4) สรางสถานท่ีพักฟนคนชรา 
  1.5) จัดต้ังคณะกรรมการทองเท่ียวหาดกะตะกะรน เพื่อเปนกลไกในการจัดระเบียบ

กลุมอาชีพตางๆท่ีใชพื้นท่ีสาธารณะ 
  1.6) จัดต้ังตํารวจชุมชน 
  1.7) จัดต้ังกูภยัทางทะเล 
  1.8) จัดต้ังศูนยบริการนกัทองเท่ียว 
  1.9) จัดต้ังโรงเรียนระดับมาตรฐาน ต้ังแตช้ันอนุบาลจนถึงมัธยม 
  1.10) จัดต้ังศูนยการศกึษาและวัฒนธรรมของชุมชนประกอบดวย 
        - ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 
        - ศูนยฝกอบรมอาชีพ 

               - หองสมุดประชาชน 
  1.11) สรางสวนสาธารณะและสวนสุขภาพของชุมชน 
  1.12) จัดต้ังชมรมรักษกะตะกะรน เพื่อเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
  1.13) จัดต้ังกองทุนรักษกะตะกะรน เพื่อระดมเงินทุนใหแกชมรมรักษกะตะกะรน 
  1.14) จัดต้ังบริษัทรักษกะตะกะรน เพื่อสรางรายไดใหแกกองทุนรักษกะตะกะรน 
  1.15) นําเสนอปญหาและแนวทางแกไขใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบ  

     - ปญหาตางดาวท่ีประกอบอาชีพอยางผิดกฎหมาย 
     - ปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของธุรกิจการทองเท่ียวตอผูคนในชุมชน 
     - ปญหาโสเภณีและแรงงานเด็ก 
     - ปญหายาเสพติดและโรคเอดส 
     - การรณรงคการวางแผนครอบครัว 
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2)  แนวทางพฒันาดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

  2.1) วางผังเมืองรวมของกะตะกะรน แบงเขตพื้นท่ี(Zoning) เพื่อเปนเขตอนุรักษ เขต
การคา เขตท่ีอยูอาศัย สวนสาธารณะ ฯลฯ อยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการพัฒนาเมืองใหนาอยู
ในอนาคต 

  2.2) กําหนดเขตพ้ืนท่ีอนรัุกษท้ังปาสงวน ปาชุมชน ปาชายเลน สันทราย แนว
ปะการังและแนวดงตาลหาดกะตะกะรน 

  2.3) กําหนดพื้นท่ีตัวอยางในการพัฒนาเชิงคุณภาพใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดีในทุกๆ 
ดาน ปละ 1 พืน้ท่ีเปนอยางนอย 

  2.4) สรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนกะรนใหรองรับปญหาไดท้ังปจจุบันและ
ในอนาคต 

  2.5) ต้ังศูนยการศึกษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีบริเวณปาชายเลนปากบาง 
  2.6) สรางปะการังเทียมบริเวณอาวกะตะกะรน 
  2.7) จดัต้ังหนวยงานดูแลแกไขและรับผิดชอบงานดานส่ิงแวดลอม เชน

สวนสาธารณะ ขยะและน้ําเสีย 
  2.8) จัดต้ังหนวยงานดูแลแกไขและรับผิดชอบการปลูกสรางอาคาร การปรับพื้นท่ี

ภูเขาและการถมท่ีลุม 
  2.9) จัดต้ังหนวยงานดูแลแกไขและรับผิดชอบปญหามลภาวะทางเสียง และทาง

สายตา 
  2.10) กําหนดใหการทําประมงในพืน้ท่ีกะตะกะรน ตองปฏิบัติตามกฎหมายโดย

เครงครัด 

3)  แนวทางพฒันาดานการบริหารจัดการ มีดังนี ้
  3.1) สรางกระบวนการพัฒนาชุมชนโดยระบบไตรภาคี 
  3.2) สรางฐานขอมูลท้ังระบบของชุมชน 
  3.3) พัฒนาและฝกอบรมเจาหนาท่ีของเทศบาลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการ

ทํางานสูงสุด 
  3.4) ปรับปรุงอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของเทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ

การใชงาน 
  3.5) ปรับปรุงเทศบัญญัติใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง 
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  3.6) กําหนดกรอบ กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวของในการปลูก
สรางอาคาร รวมท้ังการปรับพื้นท่ีภูเขาและการถมท่ีลุมใหสอดคลองกับกฎหมายในเร่ืองนั้นๆ 

  3.7) กําหนดกรอบ กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของเทศบัญญัติในการดําเนินกิจกรรม
ในพื้นท่ีสาธารณะ เชน ถนน สันทราย ชายหาด และชายฝงทะเล เฉพาะท่ีเทศบาลสามารถเขาไป
เกี่ยวของได 

  3.8) กําหนดกรอบ กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวของในการ
ประกอบธุรกิจทุกประเภทในพื้นท่ีชุมชนกะรน 

  3.9) ประสานงานกับเจาพนักงานจราจรจังหวัดภูเก็ตในการกําหนดกรอบ กฎ 
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจราจรทั้งระบบ 

  3.10) กําหนดกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมที่กอใหเกิดมลภาวะทาง
เสียงและสายตา ท่ีอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของเทศบาล  

4.2.4 บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน โดยศึกษาจากบทบาทและ
หนาท่ีขององคกรในกลุมไตรภาคีท่ีมาจากการสัมภาษณผูนํากลุมไตรภาคีทุกๆ องคกร 

จากกรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชุมชนกะรน ทําใหการดําเนินงานตองประสบ
กับปญหาและอุปสรรคตางๆมากมาย อันเนื่องมาจากความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาชุมชนกะรนใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว ดังนั้นสมาชิกกลุมไตรภาคีจึงตองให
ความสําคัญกับบทบาทและทําหนาท่ีของตนท่ีมีตอกลุมไตรภาคีใหดีท่ีสุด โดยแบงเปน 3 องคกรคือ  

1) เทศบาลตําบลกะรน  
บทบาทและหนาท่ีของเทศบาลตําบลกะรนตอกลุมไตรภาคี จากการสัมภาษณ

ปลัดเทศบาลตําบลกะรน (คุณธวัชชัย  ทองม่ัง) ทําใหทราบวา เทศบาลตําบลกะรนเปนเสมือน
เลขาธิการของกลุมไตรภาคี คือเปนผูดําเนนิการสําหรับเร่ืองท้ังหมดท่ีจะเขาประชุมโดยแบงเปน 2 
รูปแบบคือ 

1.1)  รูปแบบท่ีเปนทางการ หมายถึง การจัดประชุมใหญสามัญประจําปของกลุม
ไตรภาคีโดยตรงจะจัดข้ึนทุกปๆ ละ 2 คร้ัง 

1.2) รูปแบบที่ไมเปนทางการ การประชุมรูปแบบนี้จะจัดข้ึนในกรณีท่ีมีขอจํากัด
เร่ืองของเวลาเขามาเกี่ยวของ หมายถึง การประชุมท่ีจัดข้ึนโดยมิไดมีกําหนดไวในแผนการประชุม
สามัญประจําป จัดข้ึนตามเหตุการณปจจุบันนั้นๆ โดยในการประชุมแตละคร้ังจะมีการเชิญครบท้ัง 
3 องคกรเหมือนการประชุมท่ีเปนทางการ แตองคประชุมท่ีเขารวมการประชุมจะมีไมมากเทากับ
การประชุมสามัญประจําป เนื่องมาจากหมายกําหนดการที่เรงดวน ทําใหบางทานติดภารกิจไม
สามารถมาเขารวมประชุมได แตละองคกรก็จะสงตัวแทนมารับเร่ือง เพื่อนํานโยบายจากท่ีประชุม
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ไปขยายความภายในองคกรของตนตอไป ยกตัวอยางเชน ในประเพณีสงกรานตแตเดิมไมเคยต้ัง
พระพุทธสิหิงคจําลองไวหนาเทศบาล แตปนี้ตองการตั้งพระพุทธสิหิงคจําลองไวหนาเทศบาล 
เพื่อใหประชาชนไดกราบสักการะและสรงนํ้าเพื่อความเปนสิริมงคล จึงจําเปนตองหลอองคพระ
พุทธสิหิงคจําลองข้ึน โดยเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมทําใหเกิดรวมแรงรวมใจกัน
ของทุกฝายในชุมชน ซ่ึงในกรณีนี้มีระยะเวลาเปนตัวกําหนด คือ ตองหลอใหแลวเสร็จทันตาม
กําหนดวันสงกรานตท่ีจะมีข้ึนในระหวางวันท่ี 12 – 15 เมษายน ดังนั้นจึงตองเรงใหมีการจัดการ
ประชุมกันข้ึน เพื่อวางแผนการดําเนินงานและกําหนดวันท่ีจะหลอองคพระพุทธสิหิงค เม่ือหลอ
เสร็จแลวก็จะอัญเชิญใหสับเปล่ียนหมุนเวียนท่ีประดิษฐานของพระพุทธสิหิงคสับเปล่ียนกันไป 
ระหวางวัดกะตะและวัดกะรน ทําใหประชาชนรูกันวาถาปนี้ประดิษฐานท่ีวัดกะตะ ปหนาศูนยกลาง
ของงานประเพณีสงกรานตตองอยูท่ีวัดกะรนแนนอน เนื่องจากในพื้นท่ีมีอยูเพียง 2 วัดเทานั้น 
ดังนั้นการจัดการประชุมแบบไมเปนทางการ จึงสามารถหาขอสรุปไดทันเหตุการณท่ีตองการการ
ดําเนินงานอยางเรงดวน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว   

2) คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวฒิุของกลุมไตรภาคี 
บทบาทและหนาท่ีของคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิตอกลุมไตรภาคี จากการสัมภาษณ

ตัวแทนคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ (คุณสมชาย  ศิลปานนท) ทําใหทราบวา เหตุผลหลักในการ
แตงต้ังคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิข้ึนมามีดวยกัน 2 ประการคือ 

2.1) ตองการคนท่ีมีความรูความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชาเขา
มาทําประโยชนใหแกชุมชนกะรน เพื่อใหเกิดมุมมองท่ีมีความหลากหลาย มองเห็นประโยชนและ
ปญหาในแตละดานไดอยางชัดเจน สงผลตอการวางแผนงานและการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
ใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและเหมาะสมหรือมีความสมบูรณมากท่ีสุด  

2.2)  คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิสวนใหญจะไมใชคนในชุมชน เปนคนนอกชุมชน
ท่ีมาจากท่ีอ่ืนๆ เพราะคนเหลานี้จะมีประสบการณมากและมีมุมมองท่ีกวางไกลกวาคนในชุมชน 
แตเนื่องจากเปนคนท่ีมาจากนอกชุมชน เราจึงตองการคนท่ีมีศักยภาพในการทํางานเพ่ือชุมชนกะรน
อยางแทจริง และสามารถเปนตัวแทนของชาวบานท่ีชาวบานใหการยอมรับได สามารถเขาใจความ
ตองการของชุมชนไดอยางถองแท สอดคลองกับรายงานการประชุมกลุมไตรภาคีคร้ังท่ี 1 หัวขอ
ปญหาเชิงโครงสรางในการพัฒนาชุมชนของกลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีกลาววา การทํางานใหกับ
สวนรวมเปนเร่ืองของการเสียสละ ท้ังเวลาสวนตัวและความรูความสามารถโดยไมไดผลประโยชน
ใดๆ เปนการตอบแทน จึงเปนความยากลําบากท่ีจะหาผูเช่ียวชาญที่มีท้ังเวลาและความต้ังใจจริงเขา
มาทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาใหกับกลุมไตรภาคี นอกเสียจากตองแสวงหาผูเช่ียวชาญที่มีความพรอมท่ี
จะเสียสละเพ่ือสวนรวม 
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ยกตัวอยางเชน อาจารยปรัชญา  อาภรณ เปนผูมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการวางแผน
ออกแบบ เปนอาจารยสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และทําโครงการผาบาติก ทําใหกลุมไตรภาคี
พิจารณาเล็งเห็นแลววา เปนผูมีความรูความสามารถหลากหลายดาน จึงเรียนเชิญมาเพื่อแตงตั้งให
เปนท่ีปรึกษาของกลุมไตรภาคี เม่ือการวางผังเมืองของเทศบาลตําบลกะรนประสบปญหา ตองการ
การปรับเปล่ียนเพื่อใหตรงกับความตองการของชุมชน เราก็จะขอความอนุเคราะหไปยังอาจารย
ปรัชญา  อาภรณ เพื่อปรับแตงใหเกิดความสมบูรณในการวางผังเมืองมากท่ีสุด ทําเชนนี้จนคณะท่ี
ปรึกษาของกลุมไตรภาคีมีผูมีความรูความสามารถครอบคลุมในสาขาวิชาท่ีใชในการบริหารจัดการ
ชุมชน ทําใหคณะท่ีปรึกษาของกลุมไตรภาคีเปนคณะท่ีสามารถใหคําปรึกษาท่ีครอบคลุมท่ัวถึง
เกือบทุกดาน หรือในดานท่ีไมมีผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําปรึกษาก็จะติดตอผูท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
นั้นๆ มาชวยในกรณีพิเศษเปนงานๆ ไป เพื่อใหงานออกมามีความสมบูรณมากท่ีสุด เนื่องจากการ
วางแผนดําเนินงานและการพัฒนาเปนงานท่ีสงผลในระยะยาว เปนการวางแผนลวงหนาในระยะ 3 
ป 5 ป หรือ10 ป ถึงจะสงผล หรือเปนในโครงสรางก็จะร้ือถอนลําบาก จึงจําเปนตองมีการวางแผน
ใหรอบคอบรัดกุม เพื่อใหเกิดปญหาขอผิดพลาดท่ีจะตามมาในอนาคตใหนอยท่ีสุด ดังนั้นบทบาท
และหนาท่ีของคณะท่ีปรึกษาของกลุมไตรภาคีจึงมีดังนี้คือ 

2.2.1) เปนศูนยกลางของการระดมความคิดในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
หรือแกไขปญหาสําคัญของชุมชน บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชน 

2.2.2) มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่วกับการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
และแนวทางแกไขปญหาสําคัญของชุมชนสูกระบวนการบริหารของกลุมไตรภาคี 

2.2.3) ใหคําแนะนําในขอปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกีย่วของ 
2.2.4) ใหคําปรึกษา ขอแนะนําและความรูท่ัวไป 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางและเปาหมายในการพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลกะรนท่ีระบุไวดังนี้คือ 

1.  ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา 
2.  จัดทําผังเมืองและจําแนกพื้นท่ีเปนเขตธุรกิจ เขตท่ีอยูอาศัย เขตอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  ออกเทศบัญญัติใหสอดคลองกับการพัฒนาเมือง 
4.  ออกแบบเมืองและสาธารณูปโภคท้ังหมด 
5.  จัดระบบควบคุมดูแลอยางมีประสิทธิภาพ 
6.  ประชาสัมพันธและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการพัฒนาเมืองตาม

เปาหมายท่ีวางไวคือ 
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6.1  เปนเมืองท่ีมีความรมร่ืนดวยตนไม 
6.2  เปนเมืองท่ีมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
6.3  เปนเมืองท่ีมีความสะอาด 
6.4  เปนเมืองท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม 
6.5  เปนเมืองท่ีมีระบบสาธารณูปโภคครบถวนไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

3) ชมรมรักษกะตะกะรน 
3.1) บทบาทของชมรมรักษกะตะกะรนท่ีมีตอกลุมไตรภาคี 
จากการสัมภาษณผูจัดการชมรมรักษกะตะกะรน (คุณจิระศักดิ์ ธนกิติธรรม) ทําให

ทราบวา ชมรมรักษกะตะกะรนทําหนาท่ีเปนหนึ่งในสามเสียงของกลุมไตรภาคี เพื่อสรุปความ
เห็นชอบ โดยมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกเร่ืองท่ียื่นเสนอในท่ีประชุมกลุมไตรภาคี และใหความ
รวมมือแกกลุมไตรภาคีตามท่ีรองขอตามความสามารถท่ีชมรมรักษกะตะกะรนจะเอ้ือได เชน เม่ือมี
การจัดกิจกรรมข้ึนบริเวณชายหาด โดยตองใชพื้นท่ีบริเวณชายหาด จะทําใหมีผลกระทบตอการ
สูญเสียรายไดของกลุมรมในบริเวณท่ีจัดกิจกรรม ทางชมรมรักษกะตะกะรนจึงตองหาทาง
แกปญหา โดยการจัดเงินชดเชยท่ีสูญเสียไปในการประกอบอาชีพของวันนั้นๆ ใหแกกลุมรมตาม
สมควร เนื่องจากชมรมรักษกะตะกะรนมีสมาชิกเปนกลุมอาชีพตางๆ ประกอบดวยกันท้ังหมด 9 
อาชีพ  

โดยหนึ่งใน 9 อาชีพนั้นเปนกลุมโรงแรม ซ่ึงเปนกลุมเดียวท่ีมีการจัดต้ังข้ึนเปน
ชมรมธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ – กะรน เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2542 ซ่ึงชมรมธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ 
– กะรน เปนชมรมท่ีทําใหเกิดความเขมแข็งของชมรมรักษกะตะกะรน โดยทําหนาท่ีเปน
ประชาสัมพันธและเอ้ือประโยชนตอกลุมอาชีพอีก 8 กลุมท่ีอยูในชมรมรักษกะตะกะรน ประกอบ
กับมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ทําใหเ ม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2546 ไดเปล่ียนเปนสมาคม
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน ซ่ึงถือไดวาเปนกลุมท่ีใหญท่ีสุดในชมรมรักษกะตะกะ
รน เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีรายไดมากท่ีสุดและเปนกลุมท่ีใหเงินบริจาคแกชมรมรักษกะตะกะรน เพื่อ
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยกลุมไตรภาคีมากท่ีสุดเชนกัน  

ซ่ึงชมรมรักษกะตะกะรนไดงบประมาณสนับสนุนสวนใหญจากการบริจาคของแต
ละกลุมอาชีพ โดยแลวแตความสมัครใจ หรือแลวแตจะตกลงกันในแตละกลุมอาชีพของตนเอง  
เชน กลุมเรือเร็วมีสมาชิกท้ังหมด 50 คน และตกลงกันในกลุมวาจะบริจาคเงินใหแกชมรมรักษกะ
ตะกะรนในปนี้จํานวน 10,000 บาท เปนอันวาหารเฉล่ีย 50 คน ตกจายคนละกี่บาทก็จายกันตามนั้น 
โดยเหตุผลท่ีบริจาคคือ ทุกโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชุมชนลวนแตเปนส่ิงท่ีทําใหชุมชน
พัฒนาไปในทาง ท่ีดี ข้ึน ท้ั ง ส้ิน  และ ทุกคนในชุมชนตองพึ่ งพาอา ศัยสภาพแวดล อม



  
66 

 

ทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน เพื่อประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองและครอบครัวตอไป ทุกคนใน
ชุมชนจึงพรอมท่ีจะบริจาคเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีนําความเจริญเขามาสูชุมชน
อยางเต็มใจ แตเงินบริจาคสวนนี้ก็ไดไมครบทุกกลุมอาชีพ ยังคงมีบางกลุมอาชีพท่ีไมยอมเสียสละ
ตรงจุดนี้ แตก็เปนเพียงสวนเล็กๆ ในชุมชน และในสวนของเหตุการณคล่ืนยักษ Tsunami ซัดถลม
ภาคใต มิไดชวยในเร่ืองของงบประมาณ แตชวยในเร่ืองของกําลังคนแรงงานในการชวยเหลือ
มากกวา  

3.2) บทบาทของแตละกลุมอาชีพในชมรมรักษกะตะกะรน แบงเปน 9 อาชีพคือ 
3.2.1)  กลุมเรือเร็ว  บทบาทและหนาท่ีของกลุมเรือเร็วในชมรมรักษกะตะกะรน

นั้น จากการสัมภาษณประธานกลุม (นายสายัณห  บุญยวงศ) ทําใหทราบวา ตองปฏิบัติตามระเบียบ
ขอปฏิบัติท่ีมีระบุไวในใบคํารองการขอสมัครเปนสมาชิกอยางชัดเจนทุกประการ โดยกอนการ
สมัครจะตองอานรายละเอียดใหเขาใจทุกขอเรียบรอยกอนการยื่นคํารอง และในการใหบริการแก
นักทองเท่ียวทุกคร้ังตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติท่ีระบุไวอยางชัดเจนในใบคํารองทุกคร้ัง การเขารวม
ชมรมรักษกะตะกะรนนั้นจะไดรับความเปนธรรมแกท้ังสองฝายคือ จะรับรองงานและรายไดท่ีเพิ่ม
มากข้ึนของสมาชิกชมรมฯ คือ สมาชิกสามารถม่ันใจไดวาจะมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการ
ควบคุมจํานวนสมาชิกไมใหมีมากเกินความตองการของนักทองเท่ียว จะมีการแบงกระจายสมาชิก
ไปประจําตามจุดตางๆ จุดใดท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวมากก็จะจัดใหมีสมาชิกท่ีประจําจุดนั้นมากตาม
เชนกัน และมีการกําหนดอัตราคาโดยสารเพ่ือปองกันนักทองเท่ียวจากการฉวยโอกาสข้ึนอัตราคา
โดยสารที่ไมเปนธรรม หรือปองกันจากการไดรับการบริการท่ีไมสุภาพ สวนขอบเขตในการ
ใหบริการแกนักทองเท่ียวจะอยูบริเวณชายหาดกะรนท่ัวไป โดยคิดอัตราคาบริการตามระยะทางท่ี
ไป ตามแตสมาชิกชมรมฯ จะตกลงกันกับนักทองเที่ยว การเปนสมาชิกชมรมรักษกะตะกะรนนั้น
จะตองชวยงานสวนรวมของชุมชนดวย และการประชุมของชมรมฯ จะจัดข้ึนเปนคร้ังคราว สมาชิก
ตองตองเขารวมการประชุมทุกคร้ัง ซ่ึงจะแจงโดยการทําหนังสือเชิญประชุมมา 

นอกจากนี้ชมรมรักษกะตะกะรนไดใหความคุมครองดูแลโดยสนับสนุนใหการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการภายในชุมชนท่ีมีความตองการใชบริการพาหนะทางทะเล แทนท่ีจะมีการ
เชาเรือจากนอกพ้ืนท่ีเพื่อเขามาอํานวยความสะดวก ก็จะผลักดันใหใชบริการของกลุมเรือหางยาว 
เจ็ทสกี หรือเรือเร็วท่ีเปนสมาชิกของชมรมรักษกะตะกะรนแทน เพื่อชวยหาชองทางเพิ่มรายได
ใหกับสมาชิกชมรมฯ ดวย 

สวนหนาท่ีในชมรมรักษกะตะกะรนก็จะทําหนาท่ีเปนหนวยรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเล ดูแลความสงบเรียบรอยบริเวณชายฝง ลดการเกิดอุบัติเหตุหรือเร่ืองท่ีไมคาดคิด
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ทางทะเลไดอีกทาง สําหรับประธานกลุมเรือเร็วนั้นจะมีวาระการทํางานท่ีไมกําหนด สามารถดํารง
ตําแหนงไปไดเร่ือยๆ จนกวาสมาชิกในกลุมจะเห็นสมควรใหมีการเลือกต้ังใหม  

3.2.2) กลุมเจ็ทสกี  บทบาทและหนาท่ีของกลุมเจ็ทสกีในชมรมรักษกะตะกะรน
นั้น จากการสัมภาษณประธานกลุม (นายจิราวุธ  วีระการ) ทําใหทราบวา ตองปฏิบัติตามระเบียบขอ
ปฏิบัติท่ีมีระบุไวในใบคํารอง การขอสมัครเปนสมาชิกอยางชัดเจนทุกประการ โดยกอนการสมัคร
จะตองอานรายละเอียดใหเขาใจทุกขอเรียบรอยกอนการยื่นคํารอง จึงแจงความประสงคไปยัง
ประธานชมรมฯ วาตองการเปนสมาชิกกลุม และตองเปนคนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบล
กะรน พรอมเอกสารสําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชน มีขอบเขตพื้นท่ีการใหบริการที่หาดกะ
ตะนอย หาดกะตะ หาดกะรน และหาดกะรนนอย โดยมีการกําหนดอัตราคาบริการข้ันตํ่า 1,200 – 
1,500 บาทตอคร่ึงช่ัวโมง และมีเกณฑการกระจายลูกคาใหท่ัวถึงโดยมีการแบงพื้นท่ีการใหบริการ
กระจายไปแตละจุดท่ัวบริเวณชายหาด โดยความหนาแนนของจุดบริการข้ึนอยูกับจํานวน
นักทองเท่ียว เพราะการทําเชนนี้จะเปนการกระจายและเพ่ิมรายไดใหแกสมาชิกชมรมฯไดอยาง
ท่ัวถึง  

นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังใหการคุมครองดูแลโดยการเสนอขออนุญาตตอทะเบียน
เรือเจ็ทสกีใหถูกตองตามท่ีกรมเจาทากําหนด ใหความรูเพื่อการประกอบอาชีพ ทําใหมีความรัก
ความสามัคคีเกิดข้ึนในกลุม ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบและไดรับ
ความเสมอภาคเทาเทียมกันในกลุม มีการใหคําแนะนําปรึกษาและช้ีนําทางในการแกไขปญหาตางๆ  
ทําใหมีกฎระเบียบแบบแผนในการทํางาน 

สวนหนาท่ีในชมรมรักษกะตะกะรนนั้น ก็จะทําหนาท่ีเปนหนวยรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเลใหแกนักทองเท่ียว ในกรณีท่ีเกิดพลัดตกจากกระดานโตคล่ืน คนจมน้ํา หรือ
อุบัติเหตุตางๆ ทางทะเล เปนตน และตองใหความรวมมือเพื่อเอ้ือประโยชนตอคํารองขอของกลุม
ไตรภาคี หรือการเขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีมีการจัดการประชุมกลุมเกิดข้ึน เร่ืองท่ีประชุมสวนใหญ
จะเก่ียวกับการต้ังกฎระเบียบท่ีใชรวมกันภายในกลุม  หรือเร่ืองท่ีมีคําส่ังจากมติท่ีประชุมผานมายัง
ชมรมรักษกะตะกะรน เชน เม่ือมีการจัดกิจกรรมแขงขันกระดานโตคล่ืนกะตะกะรน ในเดือน
กันยายน 2547 กลุมเจ็ทสกีจะไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ําแกผูเขาแขงขัน
กระดานโตคล่ืน เปนตน และในการประชุมนั้นยังรวมถึงการเลือกต้ังประธานกลุมเจ็ทสกีท่ีจะมีข้ึน 
2 ปคร้ังอีกดวย  

3.2.3) กลุมเรือหางยาว  บทบาทและหนาท่ีของกลุมเรือหางยาวในชมรมรักษกะ
ตะกะรนนั้น จากการสัมภาษณประธานกลุม (นายประดิษฐ  ธรรมวัฒน) ทําใหทราบวา ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบขอปฏิบัติท่ีมีระบุไวในใบคํารองการขอสมัครเปนสมาชิก โดยกอนการสมัครจะตอง
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อานรายละเอียดใหเขาใจทุกขอเรียบรอยกอนการยื่นคํารอง ซ่ึงจะเสียคาสมัครเปนสมาชิกหรือการ
ตออายุสัญญา 200 บาททุกป และในการใหบริการแกนักทองเท่ียวทุกคร้ังตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติ
ท่ีระบุไวอยางชัดเจนในใบคํารอง การเขารวมชมรมรักษกะตะกะรนน้ันจะไดรับความเปนธรรมแก
ท้ังสองฝายคือ จะรับรองงานและรายไดท่ีเพิ่มมากข้ึนของสมาชิกชมรมฯ คือ สมาชิกสามารถม่ันใจ
ไดวาจะมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการควบคุมจํานวนสมาชิกไมใหมีมากเกินความตองการของ
นักทองเท่ียว ทําใหปจจุบันกลุมเรือหางยาวมีสมาชิกท้ังหมด 38 ลํา และจะมีการแบงกระจาย
สมาชิกไปประจําตามจุดตางๆ จุดใดท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวมากก็จะจัดใหมีสมาชิกท่ีประจําจุดนั้น
มากตามเชนกัน และมีการกําหนดอัตราคาโดยสารเพื่อปองกันนักทองเท่ียวจากการฉวยโอกาสข้ึน
อัตราคาโดยสารที่ไมเปนธรรม หรือปองกันจากการไดรับการบริการที่ไมสุภาพ เนื่องจากผูท่ีเขา
รวมการเปนสมาชิกชมรมฯ ตองไดรับการรับรองแลววาไมติดส่ิงเสพติด ไมคาของผิดกฎหมาย ถา
สมาชิกในกลุมทําผิดคร้ังแรกจะเรียกมาตักเตือน ถายังไมปฏิบัติตามจะมีโทษไลออกจากการเปน
สมาชิกชมรมฯ ทันที จึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกนักทองเท่ียว ทําใหท่ีผานมา
กลุมเรือหางยาวไมเคยมีปญหากับนักทองเท่ียวเลย สวนขอบเขตในการใหบริการแกนักทองเที่ยว
จะเร่ิมจากกะรนไดยังจุดตางคือ หาดฟรีดอม เกาะเฮ เกาะราชา หรือรอบเกาะภูเก็ต โดยคิดอัตรา
คาบริการตามระยะทางท่ีไป เชน ไปหาดฟรีดอมท้ังไปและกลับ 2,800 บาทตอเท่ียว ไปเกาะเฮ 
5,000 บาทตอเท่ียว(มีน้ําดื่มบริการ) ในการพานักทองเที่ยวออกทะเลแตละคร้ังกําหนดใหมีการ
บรรทุกไดไมเกิน 6 คน การเปนสมาชิกชมรมรักษกะตะกะรนนั้นจะตองชวยงานสวนรวมของ
ชุมชนดวย และตองเขารวมการประชุมสามัญประจําปของชมรมฯ ทุกคร้ัง โดยจะจัดใหมีข้ึนปละ 1 
คร้ัง ซ่ึงจะแจงโดยการทําหนังสือเชิญประชุมมา เร่ืองท่ีเขาประชุมสวนมากจะเปนเร่ืองเงินกูยืมแต
ละป และเร่ืองอ่ืนๆ ตามโอกาสหรือสถานการณนั้นๆ พรอมใหความรวมมือเพื่อเอ้ือประโยชนตอ
คํารองขอของกลุมไตรภาคีดวย โดยจะมีคําส่ังจากมติท่ีประชุมผานมายังชมรมรักษกะตะกะรน ซ่ึง
อาจจะไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีจัดมาจากกลุมไตรภาคี หรือแทนท่ีจะมีการเชาเรือจากนอก
พื้นท่ีทางกลุมไตรภาคี ก็จะผลักดันใหใชบริการของกลุมเรือหางยาว เจ็ทสกี หรือเรือเร็วท่ีเปน
สมาชิกของชมรมรักษกะตะกะรนแทน เพื่อชวยหาชองทางเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกชมรมฯ ดวย 

นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังใหการดูแลโดยการใหกูยืมเงินเพื่อการซอมเรือ ในอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีถูกคือ รอยละ 10 ตอป โดยมาจากเงินท่ีกลุมเรือหางยาวเก็บไวในแตละป และใหความ
ชวยเหลือตามแตสถานการณนั้นๆ เชน เม่ือคร้ังการเกิดภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิ ทางชมรมฯ ก็ได
ติดตอประสานงานไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อขอความชวยเหลือ โดยไดรับการชวยเหลือจาก
เทศบาลตําบลกะรน และโรงแรมคลับเมดภูเกต็  
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สวนหนาท่ีในชมรมรักษกะตะกะรนก็จะทําหนาท่ีเปนหนวยรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเล และดูแลรักษาอนุรักษแนวปะการัง จึงเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหกลุม
เรืองหางยาวของชมรมรักษกะตะกะรนไดกําหนดใหเปนแบบอยางแกกลุมเรือหางยาวในชายหาด
บริเวณตางๆ เชน หาดปาตอง หาดราไวย เปนตน สําหรับประธานกลุมเรือหางยาวน้ันจะมีวาระการ
ทํางานปตอป จะมีการเลือกประธานปละคร้ังแตสวนมากก็จะไดคนเดิมมาทํางาน  

 3.2.4) กลุมแมบาน บทบาทและหนาท่ีของกลุมแมบานในชมรมรักษกะตะกะ
รนนั้น จากการสัมภาษณประธานกลุม (นางรัชกร  ธรรมวัฒน) ทําใหทราบวา ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบขอปฏิบัติท่ีมีระบุไวในใบคํารองการขอสมัครเปนสมาชิกอยางชัดเจนทุกประการ โดยกอน
การสมัครจะตองอานรายละเอียดใหเขาใจทุกขอเรียบรอยกอนการยื่นคํารอง ตองจายคาสมาชิกทุก
ปๆ ละ 300 บาท และในการชวยเหลืองานของชุมชน ตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติท่ีระบุไวอยางชัดเจน
ในใบคํารองทุกคร้ังของการทํางาน 

เ ม่ือเปนสมาชิกชมรมรักษกะตะกะรนเรียบรอยแลว  ตองชวยกันทํางาน 
ชวยเหลือสังคม ตองมีเวลาใหกับชมรมฯ เพื่อเขารวมกิจกรรม และเขารวมการประชุมชมรมฯ บาง 
เพื่อรับรูขาวสารที่เกิดข้ึนภายในชุมชน หรือทราบการบริการของกลุมและขาวสารตางๆท่ีเกี่ยวของ
กับกลุม โดยสวนใหญจะทราบขาวสารการจัดการประชุมชมรมฯ จากสมาชิกดวยกันทางโทรศัพท 
สมาชิกชมรมฯ ตองอํานวยความสะดวกหรือใหความชวยเหลือชุมชนตามแตจะชวยได เชน ให
ความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในเร่ืองของอาหาร ในกรณีท่ีมีกิจกรรมหรือโครงการใดๆ 
เกิดข้ึนในชุมชน โดยจะมีงบประมาณคาอาหารจัดมาให ขอบเขตพื้นท่ีของการทํางานต้ังแตหาดกะ
ตะนอยเปนตนไปจนถึงหาดกะรน  

โดยการเขารวมเปนสมาชิกของชมรมรักษกะตะกะรนนั้น สําหรับกลุมแมบาน
ไมไดรับผลตอบแทนในเร่ืองของรายไดท่ีเพิ่มข้ึน แตไดประโยชนในเร่ืองของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนภายในชุมชน กลาวคือทําใหไดรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวของชุมชน สามีมีอาชีพท่ีม่ันคงมี
รายไดท่ีเพิ่มมากข้ึน ไดรับความคุมครองดูแลดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน บุตรธิดามี
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดเขารวมโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมีประโยชนตอ
พัฒนาการของเด็ก ทําใหมีความสามัคคีเกิดข้ึนภายในชุมชน มีเงินสวัสดิการเพื่อครอบครัวของ
สมาชิกชมรมฯ ท่ีเสียชีวิต รวมถึงการไดรับการจัดอบรมสงเสริมการทําอาชีพเสริมเพื่อครอบครัว 
เชน มีเงินสนับสนุนการเรียนทําผาบาติก การทําดอกไม ฯลฯ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากทาง
เทศบาล  

3.2.5) กลุมแผงลอย บทบาทและหนาท่ีของกลุมรมและเตียงผาใบในชมรมรักษ
กะตะกะรนนั้น จากการสัมภาษณประธานกลุม (นางเอ้ือมพร  นาวงษ) ทําใหทราบวา ตองปฏิบัติ
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ตามระเบียบขอปฏิบัติท่ีมีระบุไว ในใบคํารองการขอสมัครเปนสมาชิกอยางชัดเจนทุกประการ โดย
กอนการสมัครจะตองอานรายละเอียดใหเขาใจทุกขอเรียบรอยกอนการยื่นคํารอง และติดตอ
ประธานกลุมแผงลอย เพื่อทําใบอนุญาตขออนุญาตจําหนายอาหาร เม่ือเปนสมาชิกฯ กลุมเรียบรอย
แลวจะตองใหความรวมมือในกิจกรรมของชมรม ใหการตอนรับนักทองเท่ียวในการเปนเจาบานท่ี
ดี สวนพื้นท่ีท่ีกําหนดใหเปนจุดบริการแกนักทองเท่ียวคือ หาดกะรนท้ังหมด โดยราคาสินคาท่ี
จําหนายนั้นจะมีมาตรฐานในพ้ืนท่ีเปนตัวกําหนดอยูแลว สวนรายไดของสมาชิกฯ นั้นข้ึนอยูกับ
ความพึงพอใจในรสชาติอาหารของลูกคา ชมรมรักษกะตะกะรนจะเขามาชวยเหลือในเร่ืองของการ
อบรมการใชภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานสําหรับใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใชในการประกอบอาชีพให
สามารถส่ือสารกับชาวตางชาติได และอบรมการเปนเจาบานท่ีดี เพื่อใหนักทองเท่ียวเกิดความ
ประทับใจในอัธยาศัยและชุมชน โดยหวังใหนักทองเที่ยวกลับมาเท่ียวอีกในโอกาสตอไป สวนใน
การประชุมของชมรมฯ ทุกคร้ัง สมาชิกจะตองเขารวมประชุมดวย เพราะการประชุมสวนใหญเปน
ประโยชนตอการประกอบอาชีพแทบท้ังส้ิน ไมวาจะเปนการนําความรูหรือส่ิงตางๆ เขามาเพื่อใช
ในการใหบริการแกนักทองเท่ียว มารยาทในการตอนรับแขกผูมาเยือน ฯลฯ และชมรมรักษกะตะ
กะรนจะใหความชวยเหลือแกสมาชิกชมรมฯ ตามแตเหตุการณหรือสถานการณท่ีเดือดรอน สวน
ประธานกลุมแผงลอยน้ันจะมาจากมติการลงคะแนนเสียงของสมาชิกภายในกลุม  

3.2.6) กลุมรมและเตียงผาใบ บทบาทและหนาท่ีของกลุมรมและเตียงผาใบใน
ชมรมรักษกะตะกะรนนั้น จากการสัมภาษณประธานกลุม  (นายสุนันท  บุญวัฒน) ทําใหทราบวา 
ตองปฏิบัติตามระเบียบขอปฏิบัติท่ีมีระบุไวในใบคํารองการขอสมัครเปนสมาชิกอยางชัดเจนทุก
ประการ โดยกอนการสมัครจะตองอานรายละเอียดใหเขาใจทุกขอเรียบรอยกอนการยื่นคํารอง  

หนาท่ีของกลุมรมและเตียงผาใบในชมรมรักษกะตะกะรนคือ คอยสอดสองดูแล
ทรัพยสินท่ีมีคาของนักทองเท่ียวใหปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพบริเวณชายฝง เพราะเนื่องจาก
สวนมากเม่ือนักทองเท่ียวเดินทางมาพักผอนบริเวณชายหาดมักจะนําของมีคาติดตัวมาดวยเสมอ 
เชน กระเปาเงิน กลองถายรูป เคร่ืองเลนเพลง ฯลฯ และเม่ือลงเลนน้ําก็มักจะท้ิงส่ิงของมีคาเหลานี้
ไวบริเวณเตียงผาใบท่ีไดเชาไวแลว จึงเปนชองทางใหพวกมิจฉาชีพเหลานี้ฉวยโอกาส ดังนั้น
สมาชิกกลุมรมและเตียงผาใบจึงรวมตัวกันเพื่อปกปองรักษาทรัพยสินท่ีมีคาเหลานี้ใหแก
นักทองเท่ียว เพื่อใหนักทองเท่ียวเกิดความสบายใจที่จะมาพักผอนหยอนใจบริเวณชายหาด มีการ
กําหนดตําแหนงการจัดวางแนวรมเพื่อใหเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณ
ชายหาด ซ่ึงการกําหนดเชนนี้จะทําใหกลุมรมสามารถดูแลทรัพยสินท่ีมีคาของนักทองเท่ียวไดอยาง
ท่ัวถึงอีกดวย เพราะการทําเชนนี้จะสามารถทําใหไดลูกคาประจํา เนื่องจากกลุมรมและเตียงผาใบ
ไมมีเกณฑการแบงกระจายลูกคา รายไดจึงข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาท่ีจะเลือกใชบริการของ
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สมาชิกลุมรมทานใดมากกวากัน ดังนั้นการทําใหลูกคาประทับใจในบริการของตนไดมากเทาใดก็
จะทําใหมีลูกคาประจําเพิ่มมากข้ึนเทานั้น  

แตไมวาจะเกิดปญหาอยางไรในการประกอบอาชีพ ชมรมรักษกะตะกะรนก็
ยินดีเขามาใหการชวยเหลือและแกปญหาใหแกสมาชิกชมรมฯ ทุกคร้ัง ตามที่รองเรียนไปและให
ความเสมอภาคเทาเทียมกันทุกคน สําหรับการประชุมชมรมฯ นั้นสมาชิกจําเปนตองเขาประชุมทุก
คร้ัง เพราะการประชุมจะเปนเร่ืองเก่ียวกับการใหบริการแกนักทองเท่ียวเปนสวนใหญ เพื่อใหมี
มาตรฐานในการบริการ และทุกคร้ังจะมีจดหมายเชิญประชุมมาจากทางเทศบาล สวนประธานกลุม
รมและเตียงผาใบนั้นจะมีวาระการทํางาน 3 ป จากนั้นจึงเลือกต้ังกันใหมแตสวนใหญก็จะไดคนเดิม
เขามาบริหารอยูดี  

3.2.7) กลุมหมอนวดชายหาด  บทบาทและหนาท่ีของกลุมหมอนวดในชมรม
รักษกะตะกะรนนั้น จากการสัมภาษณประธานกลุม (นางสมใจ  จันทรเลิศ และนางศรีวรรณ  ซีก
พุฒซา) ทําใหทราบวา ตองปฏิบัติตามระเบียบขอปฏิบัติท่ีมีระบุไวในใบคํารองการขอสมัครเปน
สมาชิกอยางชัดเจนทุกประการ โดยกอนการสมัครจะตองอานรายละเอียดใหเขาใจทุกขอเรียบรอย
กอนการยื่นคํารอง ในการขอสมัครเปนสมาชิกนั้น ผูสมัครตองเขียนใบคํารองการขอสมัครเปน
สมาชิก ทางกลุมหัวหนาจุดก็จะจัดประชุมกันวาตกลงจะรับเพิ่มหรือไม ถาจํานวนหมอนวดมี
เพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียวแลวก็ไมสามารถรับเพิ่มได แตหากตองการเพิ่มก็ตอง
เสนอตอนายกเทศมนตรี และแจงช่ือใหสมาชิกทุกคนทราบวาบุคคลทานนี้ไดรับการพิจารณาเขา
เปนสมาชิกในกลุมเรียบรอยแลว ซ่ึงจะมีการเก็บเงินบํารุงกลุมทุกปๆ ละ 500 บาทตอคน สมาชิก
ชมรมฯ นั้นตองเขารวมประชุมชมรมฯ ทุกคร้ังเพราะการประชมสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับสมาชิก
แทบท้ังส้ิน เชน การเก็บเงินบํารุงกลุมท่ีเก็บทุกปนั้นหัวหนาจุดมีความคิดเห็นเปนอยางไรตองการ
เปล่ียนแปลงหรือไม รวมถึงรายละเอียดตางๆ หรือการเสนอความคิดเห็นท่ีตองการใหสมาชิก
รับทราบโดยท่ัวกัน  สําหรับการประชุมในแตละคร้ังจะแจงเปนหนังสือเชิญประชุมโดย
ประสานงานกับทางเทศบาลตําบลกะรน สําหรับประธานกลุมนี้จะมีวาระการทํางานปตอป และมี
รองประธานอีก 3 คน นอกจากนี้ก็จะมีระเบียบกําหนดใหตองแตงตัวเรียบรอยพูดจาสุภาพในการ
ทํางานทุกคร้ัง ตองไมเบียดเบียนกัน และคิดคาบริการตามอัตราท่ีไดกําหนดไวคือ ตํ่าสุดช่ัวโมงละ 
300 บาท  

การเขารวมชมรมรักษกะตะกะรนนั้น  มีการกําหนดจุดการใหบริการ
นักทองเท่ียวท้ังหมด 14 จุดเร่ิมต้ังแตจุดกะตะธานีไปจนถึงหนาโรงแรมเลอเมอริเดียน ซ่ึงจุดใดท่ีมี
จํานวนนักทองเท่ียวมากก็จะจัดใหมีสมาชิกท่ีประจําจุดนั้นมากตามเชนกัน และเพื่อใหการกระจาย
งานและรายไดใหแกสมาชิกชมรมฯ ไดอยางท่ัวถึง สมาชิกสามารถมั่นใจไดวาจะมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึน
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เทาเทียมกัน จึงมีการควบคุมจํานวนหมอนวดท่ีเปนสมาชิกของชมรมฯ ไมใหมีมากเกินความ
ตองการแกนักทองเท่ียว ทําใหไมเกิดการแยงงานกัน หากสมาชิกท่ีมีช่ือในชมรมฯ ไมสามารถนวด
ไดแลว เชน เร่ิมแกชรา หรือไมประสงคจะนวดตอไปก็ใหลูกหรือญาติลงนวดแทน แตตองผานการ
รับรองจากหัวหนาจุด ในการเปนสมาชิกของชมรมฯ นั้นตองทํางานใหแกสวนรวม เสริมสราง
ความสามัคคี และฝกความเปนระเบียบเรียบรอยในการทํางาน 

นอกจากนี้ชมรมฯ ยังใหความคุมครองดูแลเกี่ยวกับเร่ืองของการประกอบอาชีพ
ทุกดาน ยกตัวอยางเชน ไดรับการสนับสนุนในเร่ืองของเตียงท่ีใชในการนวดใหบริการแก
นักทองเท่ียว ไมตองซ้ือหากันเองเพราะมีบริการใหยืม หรือเม่ือคร้ังประสบภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิ 
ทางชมรมก็ไดทําการติดตอประสานงานแกหนวยงานตางๆ เพื่อใหเขามาชวยเหลือ โดยการใหเงิน
หรือแจกส่ิงของท่ีไดรับความเสียหาย  

3.2.8) กลุมรถรับจาง บทบาทและหนาท่ีของกลุมรถรับจางในชมรมรักษกะตะ
กะรนนั้น จากการสัมภาษณประธานกลุม (นายนภดล  ศรเพลิง) ทําใหทราบวา ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบขอปฏิบัติท่ีมีระบุไวในใบคํารองการขอสมัครเปนสมาชิกอยางชัดเจนทุกประการ โดยกอน
การสมัครจะตองอานรายละเอียดใหเขาใจทุกขอเรียบรอยกอนการยื่นคํารอง โดยตองเปนบุคคลท่ีมี
ภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีโดยกําเนิด และไดรับความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ จากนั้นจึงไปขอ
อนุญาตสถานท่ีจอดจากทางเทศบาล ซ่ึงรถรับจางตองทําเปนปายเขียวเพื่อเขารวมกับกลุมสหกรณ 
ท่ีต้ังอยูตรงสนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร ตําบลกะรน เปนท่ีต้ังของกลุมรถรับจางโดยตรง 
ตองจายสมาชิกแรกเขา 1,000 บาท คาบํารุง 200 บาทตอเดือน โดยมีเงินออมใหสามารถกูยืมได ใน
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอป เม่ือเปนสมาชิกกลุมชมรมฯ เรียบรอยแลว ในการเดินรถตองเปนไป
ตามขอระเบียบของกลุม และใหความรวมมือแกสวนรวมหรือทางเทศบาล สามารถชวยเหลืองาน
สาธารณะประโยชนไดในบางโอกาส และตองเสียคาบํารุงกลุมคันละ 300 บาททุกป 

โดยชมรมรักษกะตะกะรนจะใหความคุมครองดูแลในเร่ืองของการอํานวยความ
สะดวกในเร่ืองของที่พัก และจัดการดูแลรักษาผลประโยชนในเร่ืองรายไดของสมาชิก เชน การ
ปกปองผลประโยชนของสมาชิกจากการที่มีรถรับจาง ท่ีไมใชสมาชิกของชมรมฯ เขามาวิ่งในพ้ืนท่ี
เพื่อแยงลูกคา และสมาชิกชมรมฯ ตองคิดอัตราคาโดยสารท่ียุติธรรมสําหรับลูกคา เปนราคาท่ี
รับเหมาตามแตจะตกลงกันเอง และใหบริการหลักตามโครงการของเทศบาล โดยจะมีการกําหนด
จุดรับในเขตตําบลกะรนจํานวน 40 จุด จุดสงข้ึนอยูกับความตองการของผูโดยสาร แตละจุดรับจะมี
รถใหบริการไมตํ่ากวา 10 คัน เพื่อลดปญหาการแยงกันบริการนักทองเท่ียว และลดปญหาการวิ่งรถ
วนไปวนมา ชวยในดานการประหยัดพลังงานน้ํามัน ซ่ึงรถรับจางท่ีประจําแตละจุดจะไมสามารถ
เปล่ียนจุดจอดประจําได จนกวาจะแจงใหหัวหนาจุดจอดตกลงกันภายในวาจะยอมใหบุคคลนั้นยาย
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มาประจําท่ีจุดจอดเดียวกับพวกตนหรือไม เพื่อปองกันการแกงแยงในจุดจอดท่ีนักทองเท่ียวใช
บริการกันมาก นับไดวาเปนกลุมอาชีพท่ีมีปญหามากที่สุดในชมรมรักษกะตะกะรน และเปนกลุม
เดียวท่ีไมจายเงินบริจาคใหกับชมรมรักษกะตะกะรน ในกรณีท่ีขอรวมชวยบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

สวนการเขารวมประชุมของชมรมรักษกะตะกะรนทุกคร้ัง จะมีสมาชิกเขารวม
ประชุมทุกคร้ัง เร่ืองท่ีประชุมกันสวนใหญจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับปญหาท่ีพนักงานโรงแรม มักจะเรียก
รถจากนอกกลุมสมาชิกชมรมฯ เขามาบริการลูกคาท่ีพักในโรงแรมของตน เพราะใหความ
สะดวกสบายลูกคาไดมากกวา ในการเขารวมประชุมทุกคร้ังมักจะทราบขาวจากสมาชิกดวยกันเอง 
สวนประธานกลุมรถรับจางจะมีวาระการทํางาน 2 ป จึงจะเลือกต้ังใหม  

3.2.9) กลุมโรงแรม  เปนกลุมท่ีมีบทบาทและศักยภาพในการบริหารจัดการ
ชุมชนมากท่ีสุดในชมรมรักษกะตะกะรน จากการสัมภาษณตัวแทนกลุม (คุณสมชาย ศิลปานนท) 
ทําใหทราบวา เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีสถานภาพจัดต้ังเปนสมาคมผูประกอบการธุรกิจโรงแรมหาด
กะตะกะรน และเปนผูเอ้ือประโยชนตอกลุมอาชีพตางๆ ในชมรมรักษกะตะกะรน เนื่องจากเปน
องคกรท่ีใหขอมูลดานการบริการนักทองเท่ียวท้ังหมดภายในชุมชน และยังทําหนาท่ีเปน
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหแกชุมชน โดยแจงวามีการจัดบริการนักทองเท่ียวจุดใดบางและเปน
การบริการแบบไหน อันเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพทุกอาชีพท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวใน
ชุมชน เนื่องจากชุมชนมีรายไดจากการทองเท่ียวเปนหลัก โดยมีหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมขอมูล
ความรูทางธุรกิจ เพื่อนําขอมูลมาเสนอจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนอีกดวย โดยวัตถุประสงคในการพัฒนาทองถ่ินตองมีความสอดคลองตาม
แนวนโยบายของเทศบาลตําบลกะรน  

4.2.5 การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
1) องคกร 
การศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี

เทศบาลตําบลกะรน (สุคนทา  กุลดี และวาสนา  ธรรมดี, 2549 : สัมภาษณ) พบวา กลุมไตรภาคีมี
ความเปนธรรมกับทุกฝายในการทํางาน สามารถวางตัวเปนกลางจนเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน 
และเขาอกเขาใจทองถ่ินจนสามารถมองเห็นถึงความตองการของคนในชุมชน พยายามชวยเหลือ
ชาวบานอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงในขณะเดียวกันก็พยายามทําใหเขาลืมตาอาปากไดและยืนอยูได
ดวยตัวของเขาเอง โดยจะมีการวางแผนงานจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมทุกๆ ดานในชุมชน
อยางตอเนื่อง ใหความใสใจในทุกเร่ืองไมวาจะเปนคนในชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ตลอดจนการบริหารจัดการชุมชน เพราะตองการใหคนในชุมชนกะรนมี
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สวัสดิการที่ดี เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบาน และตองการใหชุมชนกะรนมีนวัตกรรมท่ี
ทันสมัยอยูเสมอ 

โดยกลาวไดวา กลุมไตรภาคีเปนองคกรท่ีมีลักษณะการทํางานท่ีรัดกุมและครอบคลุมทุก
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนกะรน มีการวางแผนระยะยาวเนนการแกไขปญหาระดับใหญๆ และ
รักษาผลประโยชนใหกับชุมชน โดยทําหนาที่ เปนส่ือกลางเพ่ือแกปญหาความขัดแยงการ
กระทบกระท่ังกันระหวางผูประกอบการนายทุนท่ีมาแสวงหาผลประโยชนจากชุมชนกับชาวบานท่ี
อาศัยอยูในชุมชน ตลอดจนเปนผูวางแผนพัฒนาชุมชนในดานตางๆ เพื่อกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนกะรนใหเปนไปในทิศทางท่ีวางไว และกําหนดมาตรการที่เปน
กฎระเบียบเพ่ือใชรวมกันในชุมชน ทําใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข โดยทุกคนจะ
ไดรับความเสมอภาคเทาเทียมกัน และสามารถแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการแกปญหาและ
ตัดสินใจในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงใชหลักการมีสวนรวมเพื่อใหทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของรักและ
หวงแหนชุมชนท่ีอยูอาศัย จากนั้นชาวบานก็จะเกิดจิตสํานึกและตองการเปนสวนหนึ่งท่ีจะรวม
รับผิดชอบตอชุมชนของตนเองในท่ีสุด  

2) งบประมาณ 
จากการสัมภาษณปลัดเทศบาลตําบลกะรน(คุณธวัชชัย   ทองม่ัง) ทําใหทราบวา 

งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีมาจากการรวมมือกันของสามองคกร ดังนั้น
งบประมาณท่ีนํามาดําเนินงานของกลุมไตรภาคีก็จะมาจากสามทางดวยกันคือ จากเทศบาล จาก
คณะท่ีปรึกษา และจากชมรมรักษกะตะกะรน โดยจะแบงเปน 2 ประเภทคือ  

2.1) การดําเนินงานประเภทไมใชงบประมาณ เนื่องจากเราจะใชวิธีขอความรวมมือ 
ซ่ึงทุกคนก็จะใหความรวมมือกันเปนอยางดี ยกตัวอยางเชน งานวันเด็ก งานลอยกระทงหรืองาน
สงกรานต เปนตน  

2.2) การดําเนินงานประเภทท่ีใชงบประมาณเพื่อการดําเนินงานเปนจํานวนมาก ซ่ึง
แตละองคกรจะมีงบประมาณสํารองของตนเองอยูแลว หรือถาไมมีแตละหนวยงานก็จะมีวิธีสรรหา
งบประมาณในองคกรของตนท่ีแตกตางกันออกไป โดยยกตัวอยางคือ เม่ือมีมติเห็นชอบจากท่ี
ประชุมไตรภาคีใหดําเนินโครงการสักโครงการหน่ึง โดยเสนอใหมีการกําหนดงบประมาณเพื่อ
นํามาใชในการดําเนินโครงการ ท้ังสามองคกรก็ตองปรึกษากันแลววาแตละองคกรจะชวยเหลือดาน
งบประมาณกันไดองคกรละเทาไหรอยางไร กลาวคืองบประมาณหลักจะเปนสวนของเทศบาลที่มี
การจัดสรรงบประมาณประจําปอยูแลว แตงบประมาณในสวนนี้จะไมมีการกําหนดงบประมาณ
ตายตัวในแตละโครงการ ซ่ึงโครงการในสวนนี้จะใชไดก็ตอเม่ือโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ได
คลอดและมีมติเห็นชอบจากท่ีประชุมไตรภาคีกอน ทางเทศบาลจึงจะจัดสรรงบประมาณมาให วา
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จะใหงบประมาณในสวนการดําเนินงานโครงการน้ันๆ ไดเทาไหร และเม่ือขาดเหลืออยางไรก็จะ
เปนในเร่ืองของการของบประมาณเสริมจากคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิตอไป ซ่ึงสําหรับกลุมนี้เขา
ก็จะมีงบประมาณของเขาอยูแลว  

และทายสุดในสวนของชมรมรักษกะตะกะรน จากการใหสัมภาษณของผูจัดการชมรม
รักษกะตะกะรนน้ัน (คุณจิระศักดิ์ ธนกิติธรรม)  พบวาทางเจาหนาท่ีชมรมรักษกะตะกะรนจะ
จัดการประชุมภายในข้ึนเพื่อหาขอสรุปรวมกัน หรือทําการแจงเร่ืองไปยังหัวหนากลุมอาชีพของแต
ละกลุม  

ในกรณีท่ีงบประมาณสํารองท่ีเหลืออยูของชมรมรักษกะตะกะรนมีไมเพียงพอ โดย
เปนไปในลักษณะของการขอความชวยเหลือจากทุกกลุมอาชีพในชมรมฯ จากนั้นจะเปนหนาที่ของ
หัวหนากลุมท่ีจะแจงใหสมาชิกภายในกลุมอาชีพของตนทราบและหารือกัน เพื่อแจงเร่ืองกลับมายัง
เจาหนาท่ีชมรมฯวาจะสามารถชวยเหลือไดกลุมอาชีพละเทาไหรตามแตกลุมของพวกเขาจะ
เห็นชอบ โดยเปนไปในลักษณะของการเร่ียไรไมบังคับ ซ่ึงโดยสวนใหญก็จะใหความรวมมือเปน
อยางดี  

โดยเฉพาะสมาคมผูประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือเจาของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม 
ซ่ึงในสวนของชมรมรักษกะตะกะรนจะไดงบสนับสนุนจากกลุมนี้เปนสวนใหญ ขาดเหลือนิด
หนอยก็จะเปนสวนของกลุมอาชีพอีก 8 กลุมท่ีเหลือ เนื่องมาจากทุกคนสํานึกรับผิดชอบตอชุมชนท่ี
อยูอาศัย และรับรูถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนภายในชุมชนและยอนกับไปสูลูกหลานหรือคนรอบ
ขางจากเงินสวนนี้ ยกเวนแตกลุมรถรับจางท่ีไมคอยใหความรวมมือในทุกๆ เร่ืองและเปนกลุมท่ี
สรางปญหาใหมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการใหสัมภาษณของปลัดเทศบาลตําบลกะรน 

3) วิธีการดําเนินงาน 
จากการสัมภาษณผูจัดการชมรมรักษกะตะกะรน (คุณจิระศักดิ์ ธนกิติธรรม) ทําใหทราบ

วา ทุกคร้ังท่ีมีปญหาเกิดข้ึนภายในชุมชน มีเร่ืองราวการรองเรียนหรือตองการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตางๆ  ข้ึนภายในชุมชน  ทุกเ ร่ืองตองผานชมรมรักษกะตะกะรนกอน  แลวจึงสงเ ร่ืองไปท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลกะรน จากการสัมภาษณปลัดเทศบาลตําบลกะรนใหสัมภาษณเสริมวา จะมี
บางกรณีท่ีกิจกรรม/โครงการหรือปญหาจะเกิดจากการมองถึงปญหาของนายกเทศมนตรีตําบลกะ
รนเอง จากน้ันนายกเทศมนตรีตําบลกะรนจะเปนผูคัดเลือกเร่ืองท่ีจะนําเสนอเพ่ืออภิปรายรวมกัน
ในท่ีประชุมกลุมไตรภาคี ถาเร่ืองใดท่ีไมไดรับเลือกใหรวมอภิปรายในการประชุมกลุมไตรภาคี แต
ทางชมรมรักษกะตะกะรนเห็นวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจหรือสําคัญทางชมรมรักษกะตะกะรนก็จะนํา
เร่ืองนั้นๆ เสนอเขาท่ีประชุมอีกคร้ังหนึ่ง วันท่ีประชุมกลุมไตรภาคี ถาคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
ไมมาเขารวมประชุม ทางชมรมรักษกะตะกะรนจะเปนผูสงรายงานการประชุมแจงไปยังคณะท่ี
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ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ หรือถาเร่ืองใดดวนมากๆ ตองการการตัดสินใจภายในวันนั้นก็จะมีการโทร
แจง เพื่อสอบถามความคิดเห็นซ่ึงสามารถตัดสินใจไดทันที เม่ือลงมติอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม
เปนเอกฉันท ก็จัดงบประมาณท่ีจะใชในโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงสวนใหญมาจากชมรมรักษ
กะตะกะรน ขาดเหลือเทาไรก็รองขอไปท่ีเทศบาลตําบลกะรน แลวแตทางเทศบาลจะอนุมัติใหได
เทาไร ซ่ึงขัดแยงกับการใหสัมภาษณของปลัดเทศบาลตําบลกะรน (ธวัชชัย  ทองม่ัง)  ท่ีกลาววา
งบประมาณหลักในการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีสวนใหญเปนของเทศบาลตําบลกะรน  
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โดยข้ันตอนการดําเนินงานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีนั้นสรุปได
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

จากแผนผังการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีแสดงใหเห็นวา กลุมไตรภาคีเปนองคกร
หนึ่งท่ีทําหนาท่ีระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ฝาย เพื่อนํามาพัฒนา วางแผน แกไขและปรับปรุง

ปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนหรือมีผูรองเรียนประเด็นตางๆ 
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

ก็จะรองเรียนเร่ืองเขามายังชมรมรักษกะตะกะรน นโยบายการพัฒนาท่ีออกมาจากนายกเทศมนตรีตําบลกะรน 
หรือคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเอง 

สงเร่ืองเขาเทศบาลตําบลกะรน 

เร่ืองถึงนายกเทศมนตรีตําบลกะรนและคัดเร่ืองเพื่อเขาสูที่ประชุม 

ออกหนังสือจากเทศบาลตําบลกะรนแจงไปยังกลุมไตรภาคีเพื่อเขารวมประชุม 

สมาชิกของกลุมไตรภาคีเขารวมประชุมหารือกันในประเด็นปญหาตางๆ 

เร่ืองไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมกลุมไตรภาคี ลงมติเปนเอกฉันท – อนุมัติ 

หารือกันเพื่อสรุปงบประมาณท่ีจะใชในเร่ืองตางๆที่ไดรับการอนุมัติ 

แบงหนาท่ีความรับผิดชอบและวางแผนการดําเนินโครงการ 

เร่ิมดําเนินงาน 
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ชุมชนในทุกๆ ดาน โดยมีหนาท่ีหาขอสรุปและส่ังการไปยังผูมีสวนเก่ียวของในเร่ืองนั้นๆ เพื่อให
นํานโยบายไปปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม แตจะมีกรณียกเวนท่ีปญหาบางเร่ืองท่ีไมตองนําเขาสูท่ี
ประชุมกลุมไตรภาคี เนื่องมาจากการแกปญหาเบ้ืองตนสามารถหาขอยุติไดเปนผลสําเร็จ จึงไม
จําเปนตองนําเร่ืองเขาสูท่ีประชุม 

ถาจะมองภาพใหชัดและใหเปรียบวากลุมไตรภาคีเปนอวัยวะสวนใดของรางกายก็เปรียบ
ไดวากลุมไตรภาคีเปนเสมือนสมองของรางกาย ซ่ึงมีหนาท่ีออกคําส่ังไปยังอวัยวะสวนตางๆ ของ
รางกายใหทํางานเปนปกติ และเชนกันกลุมไตรภาคีก็ทําหนาท่ีคิดวางแผนและกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาชุมชน ใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและส่ังการแจกแจงงานไปยังหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ปลัดเทศบาลตําบลกะรน (ธวัชชัย  ทองม่ัง) ใหสัมภาษณวา กลุมไตรภาคีทําหนาท่ีเปน
เพียงผูกําหนดนโยบายเทานัน้ไมไดลงมือทํางานเองโดยตรง ไมมีสํานักงานเปนองคกรหนึ่งท่ีมานัง่
ถกเถียงปญหากัน ไมใชผูปฏิบัติเพราะผูรับคําส่ังท่ีจะตองนําไปปฏิบัติคือเทศบาลตําบลกะรน
โดยตรง กลาวคือ 

1. เทศบาลตําบลกะรน  ปรึกษาหารือและรับนโยบายลงปฏิบัติ 
2. คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวฒิุ ปรึกษาหารือ 
3. ชมรมรักษกะตะกะรน ปรึกษาหารือและใหความรวมมือตามท่ีมีการรองขอ  

โดยท่ีทุกฝายรับรูวาเปนส่ิงท่ีเราตองรับผิดชอบรวมกัน ซ่ึงเร่ืองท่ีจะเขาประชุมกลุม
ไตรภาคีไดนั้นไมใชทุกเร่ืองท่ีมีการรองเรียนเขามา แตทานใหเหตุผลวามันเปนเร่ืองของความรูสึก 
ทํางานไปนานๆ ก็จะรูไดโดยความรูสึกและประสบการณจากการทํางานของเราเอง เพราะเราจะรู
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดความอานของคนท่ีนี่ ซ่ึงจะทราบไดเองวาแตละปญหามี
ความสําคัญมากนอยเพียงใด หากเปนปญหาท่ีสําคัญจําเปนตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน ก็จะ
ไดรับการพิจารณาเขาสูท่ีประชุมเปนอันดับตนๆ โดยทานนายกเทศมนตรีตําบลกะรน(คุณทวี  ทอง
แชม) ใหสัมภาษณเสริมวา ทานเติบโตท่ีนี่ดังนั้นยอมรูความตองการและทราบถึงปญหาของ
ชาวบานเปนอยางดี ซ่ึงเร่ืองบางเร่ืองมันสําคัญมากเกินกวาท่ีจะตัดสินใจแกปญหาไดดวยตนเอง ก็
จําเปนตองนําเร่ืองเขาสูท่ีประชุมกลุมไตรภาคี  โดยการประชุมก็จะมีอยู 2 รูปแบบ โดยเปนการ
ประชุมในรูปแบบ(แบบเปนทางการ) กับนอกรูปแบบ(แบบไมเปนทางการ) สอดคลองกับการให
สัมภาษณของปลัดเทศบาลตําบลกะรน  โดยสวนใหญเปนการประชุมอยางหลังมากกวา 
เนื่องมาจากมีความคลองตัว สะดวกรวดเร็วมากกวาไมยุงยาก แตความเขมขนของการประชุมและ
เนื้อหาสาระมีเทากัน มีการสรุปบันทึกการประชุมทุกคร้ัง  
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โดยเฉพาะเร่ืองขององคประชุมจะตองมีครบท้ังสามองคกรของกลุมไตรภาคีเหมือนกัน 
มิเชนนั้นจะไมสามารถเรียกไดวาเปนการประชุมของกลุมไตรภาคีได ท่ีแตกตางกันมีเพียงอยาง
เดียวคือการประชุมในรูปแบบจะมีการแจงใหทราบลวงหนาเปนระยะเวลาหนึ่งและมีหนังสือเรียน
เชิญทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกลุมไตรภาคี โดยแจงไปยังกลุมไตรภาคีท้ังสามองคกรมาถกปญหา
รวมกัน ซ่ึงมติท่ีคลอดออกมาจากการประชุมในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ดี ถือวาเปนมติเอกฉันท
มีผลบังคับหรือปฏิบัติตามท่ีระบุ หมายถึงบังคับใชกับสมาชิกกลุมไตรภาคีเทานั้น  

ยกตัวอยาง มติในเร่ืองของกลุมรมเตียงผาใบมติออกมาเปนอยางไร กลุมรมเตียงผาใบก็
ตองปฏิบัติ มติในเร่ืองของเรือหางยาว เรืองหางยาวก็ตองปฏิบัติ เม่ือมติออกมาอยางไรก็ตองเปนไป
ตามนั้น ซ่ึงไมสามารถละเมิดไดเลย เหมือนกับสมาชิกกลุมรมมีอยู 92 ราย แตตองการขอเพิ่มเขามา
อีกเปน 93 ราย โดยใหเหตุผลวาพื้นท่ีเหลือ แตในระเบียบขอปฏิบัติระบุไวชัดเจนวาถาตองการจะ
เพิ่มหรือลดจํานวนสมาชิกภายในกลุมจะตองผานท่ีประชุมกลุมไตรภาคีกอน ซ่ึงถามติท่ีประชุม
กลุมไตรภาคีออกมาวาไมสามารถเพ่ิมได เขาก็จะไมเพิ่มและไมมีสิทธ์ิเพิ่มดวย ซ่ึงเขาก็ยินยอมท่ีจะ
ปฏิบัติตามโดยไมมีเง่ือนไขเคารพซ่ึงกันและกัน แตมันก็ไมใชท้ังหมดมีบางกลุมท่ีไมสามารถ
ควบคุมได คือพวกรถรับจางท่ีคุมลําบากเพราะมันเคล่ือนท่ีตลอดเวลา สอดคลองกับการให
สัมภาษณของผูจัดการชมรมรักษกะตะกะรน (จิระศักดิ์ ธนกิติธรรม) ไดความวา ผิดกับกลุมท่ีอยูกับ
ท่ีตายตัว เชน กลุมหมอนวด กลุมรม กลุมแผงลอย เปนตน  แตโดยสวนใหญแลวมติท่ีออกมาจะ
ประสบความสําเร็จมากกวา ซ่ึงเสียงตอบรับจากชาวบานสวนใหญเขาก็พอใจกับการดําเนินงานของ
กลุมไตรภาคี คือตองพยายามดึงเขาเขามามีสวนรวมใหไดมากท่ีสุด ไมวาจะทําอะไรก็จะเชิญเขา
มารวมรับรู รวมคิดรวมทําและรวมแกปญหาดวยกันตลอด  

4.2.6 ผลจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
จากการรวมกันดําเนินงานของกลุมไตรภาคี ชุมชนกะรนจึงสามารถแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ

ในการบริหารจัดการชุมชนของกลุมไตรภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสังเกตไดจากสภาพ
พื้นฐานท่ัวไปของชุมชน และการใหความรวมมือกันของชาวบานในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีดวยดีมาโดยตลอด แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความ
เขมแข็งของชุมชนกะรน สามารถแสดงไดจากภาพ 
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ภาพ 4.1  ชุมชนกะรน 

 

 
ภาพ 4.2  ชายหาดกะรน 

 

 
ภาพ 4.3  การจัดระเบียบถนนเลียบชายหาดและชุมชนกะรน 
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ภาพ 4.4  มีการติดปายประกาศเพ่ือขอความรวมมือ 
 

 
ภาพ 4.5  มีการจัดระเบียบระยะหางแนวรมในการใหบริการแกนกัทองเท่ียว เพื่อความเปนระเบียบ 
 

 
ภาพ 4.6 ปายแผนท่ีแสดงเสนทางหนีคล่ืนยักษสึนามิ 
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ภาพ 4.7 มีการอนุรักษคลองน้ําและสันเข่ือนธรรมชาติ เพื่อปองกันภัยธรรมชาติ เชน เม่ือคร้ังท่ี

ประสบภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิ วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 กอนท่ีคล่ืนยักษจะพัดพา
กระแสน้ําเขาสูชุมชนกะรน คลองบางลาและสันเข่ือนธรรมชาติทําหนาท่ีกั้นและเก็บกักน้ํา
ไดในระดับหนึ่ง จึงสามารถลดระดับความรุนแรงของกระแสน้ํา ทําใหชุมชนกะรนไดรับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติคร้ังนี้ไมมาก 

 

 
ภาพ 4.8  มีการกําหนดระยะหางของจดุบริการนวดแผนโบราณ โดยใชความหนาแนนของจํานวน

นักทองเท่ียวในพื้นท่ีเปนเกณฑกําหนด เพื่อใหมีการบริการแกนักทองเท่ียวอยางท่ัวถึง
และไมกอใหเกิดการแยงลูกคากัน 
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ภาพ 4.9  ปายเตือนพื้นท่ีสีแดงหามลงเลนน้ําเนื่องจากมีคล่ืนใตน้ําบริเวณนี ้

 

 
ภาพ 4.10  หนวยรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาดกะรน 
 

 
ภาพ 4.11  การจัดระเบียบแผงลอย 
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กิจกรรมหรือโครงการอันเกิดการดําเนินงานของกลุมไตรภาค ี
 

 
ภาพ 4.12 โครงการรณรงคการรักษาความสะอาด เนือ่งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธันวามหาราช 
 

 
ภาพ 4.13  โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอรท เขารวมโครงการรณรงคการรักษาความสะอาด 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชดวย 
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ภาพ 4.14  โครงการรณรงครักษาความสะอาดบริเวณชายหาดประจําป 2547 

 

 
ภาพ 4.15  โครงการทําความสะอาดและฟนฟูชายหาดกะตะ-กะรน เม่ือวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2548 

 

 
ภาพ 4.16  การใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมหรือโครงการของกลุมไตรภาคี 
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ภาพ 4.17 โครงการตอตานยาเสพติดเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาฯ  19-20 พฤศจกิายน 2547 

 

 
ภาพ 4.18  โครงการอนุรักษพันธุเตาทะเลไทยของเทศบาลตําบลกะรน รวมกับกองทัพเรือภาค 3 ณ 

ชายหาดกะรน เม่ือพฤศจิกายน 2548 
 

 
ภาพ 4.19  ปลัดเทศบาลตําบลกะรน คุณธวชัชัย  ทองม่ัง ลงพื้นท่ีสํารวจปญหาดวยตนเอง 
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ภาพ 4.20  เจาหนาท่ีฝายตางๆ ลงสํารวจปญหาและวางแผนงานรวมกนั 

 

 
ภาพ 4.21  การลงพื้นท่ีและทํางานรวมกนัของกลุมไตรภาคี หลังเกิดเหตุภัยพิบัติคล่ืนยกัษสึนามิ 

 
4.2.7 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนกะรนของกลุมไตรภาคี สํารวจพบปญหาและ

อุปสรรคท้ังหมด 5 สวนดังนี้ 
1) ปญหาอันเกิดจากระบบบริหารสวนทองถ่ิน 
เนื่องจากพื้นท่ีชุมชนกะตะกะรนมีระบบบริหารถึง 2 ระบบ ในพื้นท่ีเดียวกันโดยมีท้ัง

องคการบริหารสวนตําบลกะรนและสุขาภิบาลกะรน  ทําใหการกําหนดแผนแมบทในการพัฒนา
ชุมชนเชิงมหภาคไมมีความเปนเอกภาพท้ังดานกรอบแนวคิดในการพัฒนา  ดานจัดเก็บเงินรายได
และดานจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอชุมชน  ในอนาคตหากพ้ืนท่ี
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ท้ังหมดของชุมชนกะตะกะรนไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลการพัฒนาการบริหารและการจัดการ
ของชุมชนกะตะกะรนจะมีศักยภาพมากข้ึนกวาในปจจุบัน 

2) ปญหาจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของชุมชน 
ชุมชนกะตะกะรนในอดีตเปนชุมชนเกษตรกรรมในเขตชนบท มีประชากรเพียง 2-3 พัน

คนแตในปจจุบันไดแปรเปล่ียนเปนสังคมธุรกิจการทองเท่ียว ผลกระทบที่ตามมาคือการหล่ังไหล
ของประชากรจากนอกพ้ืนท่ีจํานวนหลายพันคน  และในแตละป จะมีนักทองเท่ียวหมุนเวียนเขามา
ในพื้นท่ีอีกนับลานคน  จึงเปนความยากลําบากของคณะผูบริหารทองถ่ินในปจจุบันท่ีจะรับมือกับ
ปญหาตางๆไดโดยลําพัง 

3) ปญหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 
จากปญหาการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจการทองเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนกะตะกะรนได

กอใหเกิดส่ิงปลูกสรางอยางมากมายท้ังสวนของภาคเอกชนเชน โรงแรม อาคาร รานคา บานพัก 
และสวนของราชการเชน ถนน คูระบายนํ้า เกินกําลังท่ีเจาหนาท่ีทองถ่ินจะสามารถดูแลและ
ตรวจสอบไดอยางท่ัวถึง อักท้ังเจาหนาท่ียังขาดความเชี่ยวชาญอยางแทจริงในแตละดาน  ปญหา
ตางๆจึงเร่ิมสงผลกระทบตอชุมชนเชน ความระเกะระกะของส่ิงปลูกสราง  ความแออัดเร่ิมเกิดข้ึน
ในบางพื้นท่ีของชุมชน  ปญหาขยะ  ปญหาน้ําเสีย  เร่ิมเกิดข้ึนเปนปญหาตอเนื่อง 

4) ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย 
สังคมในปจจุบันไดพัฒนาไปอยางมากมายและมีความสลับซับซอนมากข้ึน  กฎหมายท่ี

ใชสําหรับเปนกลไกในการบริหารทองถ่ินคอนขางลาสมัย  ไมสามารถรองรับการเติบโตของชุมชน
ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนผูบริหารทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมสามารถกําหนดหรือ
ควบคุมการเติบโตของชุมชนไปสูทิศทางท่ีเปนประโยชนตอชุมชนกะตะกะรนในระยะยาวได 
ในทางตรงขามสงผลกระทบในทางลบตอชุมชนมากข้ึนเร่ือยๆหากทุกอยางเลวรายลงจนถึงข้ัน
วิกฤต ผลกระทบจะเกิดข้ึนตอธุรกิจการทองเท่ียวรวมทั้งกระทบตอวิถีชีวิตท่ีเคยสงบสุขของชาวกะ
ตะกะรนอยางหลีกเล่ียงไมได 

5) ปญหาขาดแผนพัฒนาในเชิงมหภาค 
หากการพัฒนาของชุมชนในปจจุบันเปนไปตามธรรมชาติเปนไปอยางเฉพาะหนาไร

กรอบแนวความคิด ไรทิศทาง ผลกระทบตางๆอาจเกิดข้ึนกับผูคนในยุคนี้เพียงเล็กนอยแตจะสงผล
กระทบตอผูคนในรุนลูกรุนหลานในอนาคตอยางมากมาย ถาหากมีการวางแผนพัฒนาเชิงมหภาค
และมีท้ังแผนระยะส้ัน  ระยะกลาง และระยะยาว  ท่ีเอ้ือประโยชนตอคนสวนใหญของชุมชนใน
ระยะยาว  นั่นหมายถึงหลักประกันในการอยูกินดีของลูกหลานในอนาคตและการวางกรอบ
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แนวความคิดในการพัฒนาชุมชนกะตะกะรนควรใหประชาชนสวนใหญในพื้นท่ีมีสวนรวมในการ
รวมความคิดรวมทําและรวมรับผิดชอบ  

 
4.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาค ี
 จากการศึกษาของผูวิจัยโดยใชแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอม
ชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จะนําเสนอผลการศึกษาเปน 4 สวนคือ 

4.3.1 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ รายได 
สถานภาพทางการศึกษา สถานภาพสมรส ชุมชนท่ีอยูอาศัย ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชน 
ระยะเวลาท่ีเขารวมกลุมไตรภาคี สถานภาพสังคม (ตาราง 4.1) 
 

 ตาราง 4.1 จํานวนและรอยละของสมาชิกกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต จําแนกตาม
ขอมูลท่ัวไป 

ขอท่ี ปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน(คน) 

342 คน 
รอยละ 

เพศ     

          ชาย 209 61.11 

          หญิง 133 38.89 

1 

รวม 342 100.00 

อายุ     

         14 – 21 ป 17 4.97 

         22 – 29 ป 73 21.35 

         30 – 37 ป  87 25.44 

         38 – 45 ป 91 26.61 

         46 – 53 ป 47 13.74 

         54 – 61 ป 23 6.73 

         ไมระบุ 4 1.17 

2 

รวม 342 100.00 

สถานภาพสมรส     3 

         โสด 106 30.99 
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ขอท่ี ปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน(คน) 

342 คน 
รอยละ 

         สมรส 185 54.09 

         หยาราง 35 10.23 

         คูสมรสเสียชีวิต 12 3.51 

         อยูกินกนัเฉยๆ 2 0.58 

         แยกกันอยู 1 0.29 

         ไมระบุ 1 0.29 

รวม 342 100.00 

ระดับการศึกษา     

         ไมไดเรียนหนังสือ 15 4.39 

         ช้ันประถมศึกษา 106 30.99 

         ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 70 20.47 

         ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 62 18.13 

         ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 8 2.34 

         ปริญญาตรี 72 21.05 

         ปริญญาโท 6 1.75 

         ปริญญาเอก 1 0.29 

         ไมระบุ 2 0.58 

4 

รวม 342 100.00 

ปจจุบันทานมีอาชีพ     

          กลุมรม 31 9.06 

          กลุมเรือเร็ว 9 2.63 

          กลุมแผงลอย 15 4.39 

          กลุมรถรับจาง 113 33.04 

          กลุมเรือหางยาว 13 3.80 

          กลุมหมอนวด 54 15.79 

          กลุมโรงแรม 11 3.22 

5 

          กลุมเจ็ทสกี 21 6.14 
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ขอท่ี ปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน(คน) 

342 คน 
รอยละ 

          กลุมแมบาน 11 3.22 

          เจาหนาท่ีองคการบริการสวนตําบลกะรน 42 12.28 

          คณะท่ีปรึกษากลุมไตรภาคี 10 2.92 

          เจาหนาท่ีชมรมรักษกะตะกะรน 12 3.51 

รวม 342 100.00 

ทานมีรายไดประมาณเดือนละ     

           ตํ่ากวา 10,000 บาท  140 40.94 

          10,001 – 15,000 บาท 120 35.09 

          15,001 – 20,000 บาท  38 11.11 

          20,001 – 30,000 บาท 17 4.97 

          30,001 – 40,000 บาท 7 2.05 

          40,001 บาทข้ึนไป 20 5.85 

6 

รวม 342 100.00 

ชุมชนท่ีทานอยูอาศัย     

          ชุมชนกะตะ  126 36.84 

          ชุมชนกะรน 107 31.29 

          ชุมชนบางลา  37 10.82 

          ชุมชนคอกชาง 29 8.48 

          ชุมชนโคกโตนด 37 10.82 

           ไมระบุ 6 1.75 

7 

รวม 342 100.00 

สังกัดของทานในกลุมไตรภาคี     

          องคกรบริหารทองถ่ิน    39 11.40 

          คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 10 2.92 

          ชมรมรักษกะตะกะรน 289 84.50 

          ไมระบุ 4 1.17 

8 

รวม  342 100.00 
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ขอท่ี ปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน(คน) 

342 คน 
รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทานอาศัยอยูในพื้นท่ี     

         1 – 16 ป 114 33.33 

         17 – 32 ป 113 33.04 

         33 – 49 ป  74 21.64 

         50 – 64 ป 21 6.14 

         ไมระบุ 20 5.85 

9 

รวม 342 100.00 

ระยะเวลาท่ีทานเปนสมาชิกกลุม     

         1 ป 18 5.26 

         2 ป 19 5.56 

         3 ป 24 7.02 

         4 ป 20 5.85 

         5 ป 61 17.84 

         6 ป 19 5.56 

         7 ป  146 42.69 

        ไมระบุ 35 10.23 

10 

รวม 342 100.00 
 

จากตาราง 4.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัด
ภูเก็ต  สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซ่ึงสามารถวิเคราะหเหตุผลไดวาการท่ีสมาชิกกลุม
ไตรภาคีมีเพศชายมากกวาเพศหญิงนั้น อาจสืบเนื่องมาจากอาชีพของสมาชิกกลุมไตรภาคีสวนใหญ
ไมเอ้ืออํานวยตอการทํางานของเพศหญิง คือ กลุมรถรับจาง กลุมเรือเร็ว กลุมเจ็ทสกี กลุมเรือหาง
ยาว และกลุมรม โดยจากสัดสวนรอยละมีกลุมรถรับจางเปนกลุมท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 
33.04  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 38 – 45 ปคิดเปนรอยละ 26.61 รองลงมา
เปนชวงอายุระหวาง 30 - 37 ป รอยละ 25.44 ใกลเคียงกัน ดูจากชวงอายุแลวจะเห็นไดวาเปนชวง
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อายุของคนวัยกลางคน ซ่ึงเปนวัยทํางานและมีครอบครัวแลวถึงรอยละ 54.09 และรองลงมามี
สถานภาพโสดรอยละ 30.99 

ระดับการศึกษาของสมาชิกกลุมไตรภาคีท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะมีการศึกษาอยูใน
ระดับช้ันประถมศึกษารอยละ 30.99 จะเห็นไดวาสืบเนื่องมาจากกลุมอาชีพภายในชมรมรักษกะตะ
กะรน เปนอาชีพท่ีไมตองอาศัยความรูมากนัก สมาชิกเองจึงไมคอยใหความสําคัญกับการศึกษา
เทาท่ีควร เพราะถือวาถึงไมมีการศึกษาท่ีดีก็มีงานทําสวนใหญเปนคนในพื้นท่ี โดยรองลงมาคือ
การศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 21.05 อาจสืบเนื่องมาจากประชากรในกลุมนี้สวนใหญเปนคน
ตางจังหวัดท่ีเขามาหางานทํา เนื่องจากกะรนเปนชุมชนท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

ในดานอาชีพสมาชิกสวนใหญมีอาชีพรถรับจาง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีมีสมาชิกจํานวนมากท่ีสุดใน
กลุมไตรภาคี โดยคิดเปนรอยละ 33.04 ซ่ึงมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทรอยละ 40.94รองลงมาคือ
กลุมหมอนวดรอยละ 15.79 และเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลกะรนรอยละ 12.28  โดยมีรายไดระหวาง 
10,001 – 15,000 บาทรอยละ 35.09 และระหวาง 15,001 – 20,000 บาทรอยละ 11.11 

โดยสมาชิกกลุมไตรภาคีสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนกะตะมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 36.84 และ
รองลงมาคือชุมชนกะรนรอยละ 31.29  อันเนื่องมาจากชุมชนกะตะและชุมชนกะรนเปนศูนยกลาง
ความเจริญในแถบนี้และมีทรัพยากรที่สวยงามอยูในพื้นท่ี ทําใหเกิดขยายตัวของธุรกิจภายใน 2 
ชุมชนนี้เปนสวนใหญ เพื่อจะรองรับความตองการของนักทองเท่ียวในแตละป จึงเปนผลใหความ
หนาแนนของประชากรกระจุตัวอยูใน 2 ชุมชนนี้เปนจํานวนมาก 

สังกัดท่ีอาศัยอยูในกลุมไตรภาคี จะเห็นไดวาชมรมรักษกะตะกะรนเปนองคกรท่ีมีสมาชิก
มากท่ีสุด ดังท่ีกลาวไปแลวขางตนถึงรอยละ 84.50  รองลงมาคือองคการบริหารเทศบาลตําบลกะ
รนรอยละ 11.40  และคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิคิดเปนรอยละ 2.92 

และจะเห็นไดวาระยะเวลาสวนใหญท่ีสมาชิกอาศัยอยูในชุมชน อยูระหวาง 1 – 16 ปรอยละ 
33.33  รองลงมาคือ 17 – 32 ปรอยละ 33.04 ใกลเคียงกัน  และระยะเวลาระหวาง 33 – 49 ปรอยละ 
21.64  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะตอบแบบสอบถามขอนี้ตรงกับอายุของตนเอง นั้น
หมายถึงการอาศัยอยูในพื้นท่ีต้ังแตเกิด 

ระยะเวลาท่ีเปนสมาชิกของกลุมไตรภาคีจะเห็นวาตอบ 7 ปเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 
42.69 แสดงใหเห็นวากลุมไตรภาคีมีศักยภาพและคนในพื้นท่ีก็ใหความสําคัญ และตองการมีสวน
รวมในการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีต้ังแตการเร่ิมกอตั้งองคกร รองลงมาคือ 5 ป คิดเปนรอยละ 
17.84  และจากการตอบแบบสอบถามจะสังเกตไดวาการตอบแบบสอบถามขอระยะเวลาที่อาศัยอยู
ในพื้นท่ีและระยะเวลาที่เขาเปนสมาชิกของกลุมไตรภาคีสัมพันธกัน นั่นหมายความวาคนท่ีเขามา
ทํางานในพ้ืนท่ีสวนใหญจะเขารวมเปนสมาชิกของกลุมไตรภาคีต้ังแตปแรกท่ีเขามาทํางานใน
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ชุมชน อันแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนสรางการรับรูและทําใหคนท่ีเขามาอาศัยอยูในพื้นท่ียอมรับ
ถึงศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีเปนอยางดี  

4.3.2 ปจจัยภายในชุมชน ประกอบดวย 
-  การไดรับประโยชนจากการดําเนินของกลุมไตรภาคี แบงเปนดานเศรษฐกิจ ดาน

สังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานการบริหารจัดการชุมชน (ตาราง 4.2) 
-  การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี (ตาราง 4.3) 
 

ตาราง 4.2   การไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
การไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาค ี

คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก การแปลผล 

ดานเศรษฐกิจ 
 

4.43 
สมาชิกไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาคีใน
ระดับมากท่ีสุด 

ดานสังคม 4..39 
สมาชิกไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาคีใน
ระดับมากท่ีสุด 

ดานส่ิงแวดลอม 4.32 
สมาชิกไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาคีใน
ระดับมากท่ีสุด 

ดานการบริหารจัดการชุมชน 4.22 
สมาชิกไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาคีใน
ระดับมากท่ีสุด 

 
จากการวิเคราะหตาราง 4.2  การไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี มี

ความเห็นวาสมาชิกของกลุมไตรภาคีไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีในระดับ
มากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานการบริหารจัดการ
ชุมชน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหเหตุผลไดวา สมาชิกกลุมไตรภาคีมีความตองการใหสภาพแวดลอม
ภายในชุมชนดีข้ึน คนในชุมชนมีการประกอบสัมมาอาชีพท่ีดีมีงานทํา เปนผลใหกะรนกลายเปน
ชุมชนท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลาย เม่ือเปนเชนนั้นแลวก็จะทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดี
สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวย ทําใหนักทองเท่ียวมีความรูสึกประทับใจในการมาพักผอนใน
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ชุมชน และกลับมาเท่ียวอีกในโอกาสตอไป ตลอดจนแนะนําเพื่อนฝูงใหเดินทางมาเท่ียวท่ีนี่เปน
ประจํา ทําใหในแตละปมีนักทองเท่ียวหล่ังไหลเขามาพักผอนกันเปนจํานวนมาก เปนโอกาสใหคน
ในชุมชนมีงานทําและมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือชุมชนมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึนจากการทองเที่ยวแลว คุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนก็จะดีข้ึนตามไปดวย ทําใหชุมชนมีความต่ืนตัวในการับรูขาวสารอยาง
กวางขวาง เพื่อรองรับกับความเจริญของชุมชน ตลอดจนตองมีการบริการสาธารณสุขและบริการ
สาธารณะอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอและรองรับกับประชากรที่มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  

เม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของทุกคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนดวย ทําใหคดีอาชญากรรมและยาเสพติดมีจํานวนลด
นอยลง ในขณะเดียวกันก็ยังธํารงรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินสืบไป 
ทางดานส่ิงแวดลอมก็เขมงวดในการจัดระเบียบชายฝง และมีการควบคุมการกอสรางอาคารบริเวณ
ชายฝงมากข้ึน ดังท่ีมีระเบียบการขอใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร หรือ
เคล่ือนยายอาคาร รวมถึงขอกําหนดในการใชประโยชนท่ีดินอยางชัดเจน ตลอดจนถึงการกําหนด
พื้นท่ีสีเขียวจัดใหมีสวนสาธารณะและท่ีวางโลงเพียงพอในชุมชน ซ่ึงจัดไดวาเปนเมืองท่ีมีระบบ
การวางผังเมืองท่ีมีความเปนระเบียบเรียบรอยดีมาก มีความเปนสุนทรียภาพในชุมชนและชุมชนก็มี
ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง และยังสามารถควบคุมไมใหเกิดความเล่ือมลํ้ากันภายในชุมชน 
สอดคลองกับการจัดการส่ิงแวดลอมตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ตองการสรางความม่ันคงใหกับ
มนุษยและส่ิงแวดลอมควบคุมกันไปอยางยั่งยืน ซ่ึงไดเนนในดานจิตสํานึกและความตระหนักของ
คนรุนปจจุบันเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเขามาชวยในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม คลายคลึงกับการจัดการส่ิงแวดลอมในเชิงการอนุรักษ ซ่ึงกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางปญหาส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา เพื่อใหมีส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพสําหรับสนองความ
ตองการของมนุษยไดยาวนานท่ีสุด (กนก  จันทรทอง, 2541) 

โดยการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับหรือมาตรการท่ีมีผลบังคับใชรวมกันภายในชุมชน เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยของคนในชุมชน และยังมีการบริหารจัดการชุมชนใหสอดคลองกับ
นโยบายของประเทศอีกดวย สอดคลองกับแนวความคิดความเขมแข็งของชุมชนท่ีกลาววา ความ
เขมแข็งของชุมชนเปนปจจัยท่ีแกปญหาทุกเร่ืองพรอมกัน ท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ ส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรม และการเมือง ทุกคนควรท่ีจะเขาใจเร่ืองความเปนชุมชน มีสวนรวมสรางความเปน
ชุมชน และแสวงหากลไกสงเสริมสนับสนุนความเปนชุมชน ถาขาดความเปนชุมชนจะแกปญหา
ส่ิงแวดลอมไมสําเร็จ “ความเปนชุมชนเปนอนาคตของโลก” (ประเวศ  วสี, 2538)  ดังนั้นท้ังหมด
นี้จึงถูกกอต้ังข้ึนมาภายใตช่ือ “กลุมไตรภาคี” เพื่อลดปญหาและความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากคน
ภายในชุมชนเองและจากนักทองเท่ียวหรือนักธุรกิจผูแสวงหาผลประโยชนจากชุมชน ทําใหเกิด
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การกอต้ังกลุมไตรภาคีข้ึนมา และเขามามีบทบาทในการแกปญหาตางๆ ใหกับชุมชน เม่ือเกิดขอ
ขัดแยงข้ึนภายในชุมชน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกฝายจะรวมมือกันเพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการรวมมือกันของท้ังสามองคกร คือ เทศบาลตําบลกะรน(ภาครัฐ)  คณะท่ี
ปรึกษา(ผูทรงคุณวุฒิ)  ชมรมรักษกะตะกะรน(ประชาชน) โดยเปนลักษณะการทํางานแบบ
ปรึกษาหารือและรับฟงปญหาซึ่งกันและกัน ทําใหมติของท่ีประชุมออกมาโดยความเห็นพรอง
ตองกันของทุกฝายและเต็มใจท่ีจะใหความรวมมืออยางเต็มท่ี ดังนั้นผลจากการดําเนินงานของกลุม
ไตรภาคีจึงเกิดข้ึนดวยความซ่ือตรง เสมอภาคและเทาเทียมกัน จึงไมเกิดความเล่ือมลํ้าข้ึนในชุมชน 
ทําใหผูท่ีไดรับประโยชนสูงสุดจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี คือ ประชาชนทุกคนที่อยูใน
พื้นท่ี รวมถึงสมาชิกของกลุมไตรภาคีทุกคนดวย ตรงกับ(อนุชาติ พวงสําลี, 2539) ไดอธิบาย
เกี่ยวกับความเขมแข็งท่ีสอดคลองกับนายแพทยประเวศ  วสี วาเปนการรวมตัวเพื่อปฏิบัติการพฒันา
สังคมหรือความรวมมือแบบ “เบญจภาคี” ยอมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Interactive 
Leaning Through Action) อยางมีพลังและความหมาย ยอมจะตองดําเนินการไปโดยมีเปาหมายและ
มีวิสัยทัศนในการมองสังคมและอนาคตรวมกัน ฉะนั้นการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ภายใตกระบวนทรรศใหมในการพัฒนา (New Development Paradigm) จึงนับเปนกรอบทาง
ความคิดอีกดานหนึ่ง 

 
ตาราง 4.3  ดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 

ลําดับ 
ดานการรับรูขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาค ี

คาเฉล่ียถวง
น้ําหนัก 

การแปลผล 

1. 
การรับรูขอมูลขาวสารจากเสียงตามสาย
ภายในชุมชน 

1.11 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีเปนบางคร้ัง  

2. 
การรับรูขอมูลขาวสารจากสถานีวิทยุ
ทองถ่ิน 

1.13 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีเปนบางคร้ัง  

3. 
การรับรูขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ
ทองถ่ิน 

1.26 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีเปนบางคร้ัง  
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4. การรับรูขอมูลขาวสารจากเพ่ือนบาน 1.53 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีบอยครั้ง 

5. การรับรูขอมูลขาวสารจากเอกสารส่ิงพิมพ 1.39 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีเปนบางคร้ัง  

6. 
การรับรูขอมูลขาวสารจากการประชุม
ช้ีแจง 

1.45 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีเปนบางคร้ัง  

7. การรับรูขอมูลขาวสารจากโปสเตอร 1.26 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีเปนบางคร้ัง  

8. การรับรูขอมูลขาวสารจากนทิรรศการ 0.96 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีเปนบางคร้ัง  

9. การรับรูขอมูลขาวสารจากหอกระจายขาว 0.94 
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของกลุม
ไตรภาคีเปนบางคร้ัง  

 
จากการวิเคราะหตาราง 4.3  ดานการรับรูขาวสารจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี มี

ความเห็นวาสมาชิกของกลุมไตรภาคี มีการรับรูขาวสารจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีจาก
เพื่อนบานบอยคร้ัง(คาเฉล่ีย 1.53)  ซ่ึงเปนคามากท่ีสุดในดานการรับรูขาวสารจากการดําเนินงาน
ของกลุมไตรภาคี รองลงมาคือการรับรูขาวสารจากการประชุมช้ีแจง(คาเฉล่ีย 1.45) และการรับรู
ขาวสารจากเอกสารส่ิงพิมพ(คาเฉล่ีย 1.39) ตามลําดับ ท้ังนี้สามารถวิเคราะหเหตุผลไดวา การท่ี
สมาชิกกลุมไตรภาคีมีการรับรูขอมูลขาวสารจากเพ่ือนบานมีคาเฉล่ียมากกวาทุกส่ือเพราะ ใน
ข้ันตอนการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีกอนการตัดสินใจท่ีจะดําเนินงานเร่ืองใดๆ นั้น เร่ืองท่ีจะ
ดําเนินการไดจะตองผานมติของที่ประชุมเปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงในการประชุมแตละคร้ังจะมีองค
ประชุมคือ เทศบาลตําบลกะรน คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ และชมรมรักษกะตะกะรน โดยองค
ประชุมแตละกลุมจะสงตัวแทนของตนเพื่อเขารวมประชุมและถกปญหารวมกัน ซ่ึงแตละองค
ประชุมจะสงตัวแทนท่ีมีความรูความสามารถในเร่ืองท่ีจะเขาท่ีประชุมของคร้ังนั้นๆ หรือผูท่ีมีสวน
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เกี่ยวของกับปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน โดยทุกคร้ังท่ีมีการจัดการประชุมกลุมไตรภาคีข้ึนจะตอง
มีตัวแทนขององคประชุมครบทุกฝาย เพื่อความซ่ือตรงโปรงใส ซ่ึงผูท่ีไมไดเปนตัวแทนขององคกร
แตเปนสมาชิกของกลุมไตรภาคีทุกคนสามารถเขารวมการประชุมเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชุมได สวนผูท่ีไมไดเขารวมการประชุมจะถือวาสละสิทธ์ิในการออกความคิดเห็นและตอง
ยอมรับมติของท่ีประชุมโดยท่ัวกัน จึงเปนผลใหการรับรูขาวสารจากการดําเนินงานของกลุม
ไตรภาคีจากเพื่อนบาน(คาเฉล่ีย 1.53)บอยคร้ังนั้น เนื่องมาจากผูเปนตัวแทนในการเขารวมประชุม
แตละคร้ังจะนําปญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชน และเร่ืองท่ีเขาประชุมในคร้ังนั้นๆ มากระจายขาวใน
องคกร หนวยงานหรือกลุมอาชีพของตนเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน รองลงมาคือการรับรูขาวสารจาก
การประชุมช้ีแจง(คาเฉล่ีย 1.45) คือตามท่ีกลาวมาแลววาเร่ืองท่ีจะดําเนินการไดนั้นตองผานมติของ
ท่ีประชุมทุกคร้ัง ดังนั้นการรับรูขาวสารจากการประชุมช้ีแจงควรจะมีคาเฉล่ียมากกวาส่ือดานอ่ืนๆ 
แตท่ีคาเฉล่ียมีผลรองลงมาจากการรับรูขาวสารจากเพ่ือนบาน เนื่องมาจากท่ีกลาวมาแลวขางตนวา
การประชุมแตละคร้ังของกลุมไตรภาคี สมาชิกมิไดเขารวมการประชุมกันครบทุกคน แตจะสงตัว
แทนที่มีความรูความสามารถในเร่ืองท่ีจะเขาท่ีประชุมในคร้ังนั้นๆ หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน จึงทําใหจํานวนผูเขาประชุมกลุมไตรภาคีมีจํานวนไมมากนัก เม่ือ
เทียบกับสัดสวนของสมาชิกกลุมไตรภาคีท้ังหมด ยกตัวอยางเชนชมรมรักษกะตะกะรนเปนสมาชิก
กลุมไตรภาคีท้ังหมดจํานวน 278 คน ประกอบดวย 9 กลุมอาชีพ แตในการประชุม 1 คร้ังอาจสง
ตัวแทนมาเพียงอาชีพละ 1 คนเทานั้น ก็เทากับวาในการประชุมคร้ังนั้นชมรมรักษกะตะกะรนสง
ตัวแทนเพื่อเขารวมการประชุม 9 คน และตัวแทน 9 คนนี้ก็จะนําผลการประชุมไปช้ีแจงใหกับ
สมาชิกท่ีเหลืออีก 269 คน  เปนผลใหการรับรูขอมูลขาวสารจากการประชุมช้ีแจงมีคาเฉล่ียนอยกวา
การรับรูขอมูลขาวสารจากเพ่ือนบาน 

4.3.3  ปจจัยดานการมีสวนรวม ประกอบดวย การตัดสินใจ การดําเนินงาน การไดรับ
ประโยชน และการประเมินผล (ตารางท่ี 4.4) 
 
จากตาราง 4.4 ปจจัยดานการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 

ปจจัยดานการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมชมุชนของกลุมไตรภาค ี

คาเฉล่ีย
ถวง

น้ําหนัก 
การแปลผล 

การตัดสินใจ 3.92 
สมาชิกกลุมไตรภาคีมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในระดับมาก 
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การดําเนนิงาน 4.02 
สมาชิกกลุมไตรภาคีมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในระดับมาก 

การไดรับประโยชน 4.26 
สมาชิกกลุมไตรภาคีมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 

การประเมินผล 4.10 
สมาชิกกลุมไตรภาคีมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในระดับมาก 

 
จากการวิเคราะหตาราง 4.4  ปจจัยดานการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของ

กลุมไตรภาคี มีความเห็นวาสมาชิกของกลุมไตรภาคีมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนใน
ระดับมากทุกดาน และจะเห็นไดวาการไดรับประโยชนจะอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ
ตารางท่ี 2 อยางเห็นไดชัด  อันแสดงใหเห็นวาการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุม
ไตรภาคี เปนแรงขับและผลักดันในเกิดการมีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ไมวาจะเปนการตัดสินใจ 
การดําเนินงาน และการประเมินผล เนื่องจากคนสวนใหญเปนคนพ้ืนท่ีโดยกําเนิด และเล็งเห็นแลว
วาผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนท้ังหมด ไมเพียงตนเองเทานั้นท่ีไดรับประโยชน แตรวมไป
ถึงญาติพี่นอง ครอบครัว และคนรอบขางของตนดวย ซ่ึงโดยธรรมชาติของมนุษยแลวการใหความ
รวมมือหรือมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการใดๆ นั้น ถามีเร่ืองของผลตอบแทนหรือการไดรับ
ประโยชนเขามาเกี่ยวของแลว ยอมใหความรวมมือเปนอยางดีและเต็มท่ี  ดังนั้นกลุมไตรภาคีได
เล็งเห็นความสําคัญของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จึงนําแนวความคิดเร่ืองการมีสวนรวมมาเปน
เง่ือนไขในการพัฒนาชุมชนใหดียิ่งข้ึน และถือไดวาประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการสราง
ใหคนในชุมชนรูสึกเปนเจาของและมีความรับผิดชอบรวมกันในชุมชน 

 
4.4 ระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี  

ระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี หมายถึง ความมี
ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี ประกอบดวยการ
บริหารองคกร การจัดสรรงบประมาณ และวิธีการดาํเนินงานของกลุมไตรภาคี (ตาราง 4.5) 
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จากตาราง 4.5  ระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
  การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของ

กลุมไตรภาค ี
คาเฉล่ียถวง
น้ําหนัก 

การแปลผล 

องคกร 3.89 
มีความสําเร็จในการบริหารจดัการ
องคกรอยูในระดับมาก 

งบประมาณ 3.61 
มีความสําเร็จการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนนิการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน
อยูในระดับมาก 

วิธีการดําเนนิงาน 3.82 
ความสําเร็จในวิธีการดําเนนิงานการ
จัดการส่ิงแวดลอมชุมชนอยูในระดบั
มาก 

 
จากการวิเคราะหตาราง 4.5  ระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุม

ไตรภาคี มีความเห็นวาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี มีความสําเร็จในการบริหาร
จัดการองคกร การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน และมีวิธีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากท้ังหมด ทั้งนี้สามารถวิเคราะหเหตุผลไดวากลุมไตรภาคีมีการวางแผน
งานอยางเปนระบบ ทําใหการบริหารจัดการชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันแสดงใหเห็นถึง
วิสัยวิสัยทัศนท่ีกวางไกลของผูบริหารกลุมไตรภาคี นอกจากมีการระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ
และประชาชนแลว ยังแตงต้ังคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิโดยระดมความคิดเห็นจากผูมีความรู
ความสามารถในมุมมองท่ีแตกตางกันออกไป เพื่อวางผังเมืองและกําหนดกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาดานตางๆ อยางเหมาะสมภายในชุมชน จนทําใหประชาชนในชุมชนยอมรับในประสิทธิภาพ
การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีและทุกฝายใหความรวมมือเปนอยางดี พรอมท่ีจะให
ความชวยเหลือระดมทุนจากหนวยงานตางๆ เพื่อสนับสนุนงบประมาณดานส่ิงแวดลอมชุมชน 
นอกจากนี้กลุมไตรภาคีไดแสดงใหเห็นแลววาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีมี
ความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ือสัตย โปรงใสและยุติธรรม และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
ดานส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม เชน เพื่อการกําจัดขยะ มีการทําถังพักน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย และมีการ
ซอมแซมถนนตางๆ เปนตน มีระบบกลไกในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ยึดถือผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก ตลอดจนสนับสนุนใหคนในชุมชนมีสวนรวม
สรางสรรคชุมชนในทุกๆ ดาน ทําใหสภาพความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนจริง 
และมีการจัดหนวยงานท่ีรับผิดชอบและดําเนินงานตามมติของท่ีประชุมกลุมไตรภาคีทุกคร้ัง และมี
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การทําโครงการดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง เชน วันทําความสะอาดชายหาดหรือโครงการมือ
ขยันแยกขยะ เปนตน รวมถึงการจัดประกวดแขงขันเพื่อสงเสริมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมเสมอ ๆ  
เชน การจัดประกวดโรงเรียนสีเขียว โดยกระบวนการเหลานี้แสดงใหเห็นแลววาเปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนกะตะกะรน ไมเพียงเฉพาะตนเองเทานั้นแตยังรวมถึงบุตรหลาน 
ครอบครัว และคนรอบขางดวย จึงเรียกไดวากลุมไตรภาคีเปนองคกรท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพอยางมากในการพัฒนาชุมชนอีกองคกรหนึ่ง 

 


