บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบัน อุตสาหกรรมดานการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนภาคอุตสาหกรรมที่ทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศ สูงเปนอันดับ
หนึ่งตอเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายป และยังคงมีการเติบโตอยูอยางตอเนื่อง โดยดูไดจาก
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ป พ.ศ. 2541 มี
จํานวนถึง 7.76 ลานคน และเพิ่มขึ้นทุกปจนถึงป พ.ศ. 2550 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทาง
มาทองเที่ยวถึง 14.46 ลานคน ในระยะเวลาเพียง 10 ป มีนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นถึง
เกือบหนึ่งรอยเปอรเซนต และยังมีนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศอีกไม
นอยกวาปละ 50 ลานคน1 ซึ่งการที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยเจริญเติบโตได
ขนาดนี้ เปนเพราะประเทศไทย มีทรัพยากรการทองเที่ยวอยูเปนจํานวนมาก ทั้งความอุดม
สมบูรณ และความงดงามของธรรมชาติ มีแหลงโบราณคดี และโบราณสถานมากมาย และมี
ศิลปวัฒนธรรมที่นาสนใจ เปนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
การจัดการทองเที่ยวจึงไดถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เนื่องจาก การเติบโตของการ
ทองเที่ยว จะชวยใหธุรกิจอื่นๆเจริญเติบโตตามไปดวย เชน รานคา รานอาหาร ที่พัก การนํา
เที่ยว เปนการสรางงาน สรางอาชีพ และเปนการกระจายรายได มีการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ เพื่อตอบสนองและรองรับการเจริญเติบโตของการจัดการทองเที่ยว เชน
ถนนหนทาง การคมนาคม ไฟฟา น้ําประปา เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงทศวรรษที่
ผานมา ไดมีการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวในชุมชนมากขึ้นเนื่องมาจาก กระแสความนิยม
ของนักทองเที่ยวทั่วโลก ที่หันมาใหความสนใจ กับการทองเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประเพณี ชมวิถีชีวิตของชาวชนบท เกิดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม และ
การใหบริการที่พักแบบการพักคางในบานชาวบาน หรือที่เรียกวา Home stay ประเพณี และ
วัฒนธรรมทองถิ่นหลายอยาง ถูกนํามาจัดการกลายเปนสินคาเปนจํานวนมาก
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ในความเปนจริง
แมอุตสาหกรรมดานการทองเที่ยว
ไดสงผลใหธุรกิจอื่นๆ
เจริญเติบโต เปนการสรางงาน สรางอาชีพ กระจายรายได แตขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ก็ไดใชทรัพยากรที่มีอยูไปมากมาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทรัพยากร
ทางศิลปวัฒนธรรม แรงงานในภาคบริการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดความ
สนใจของนักทองเที่ยว โดยมุงเนนการทํารายไดใหสูงที่สุด โดยไมคาํ นึงถึงผลเสียที่ตามมา
อันไดแก การเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมของชุมชนทองถิ่น และแมวาการ
ทองเที่ยวจะนําความสะดวกสบาย เขามาในชุมชน แตปรากฏวารายจายก็เพิ่มสูงขึ้นดวย
เชนเดียวกัน และยังกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การคาประเวณี ดังจะเห็นได
ทั่วไปในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ
หากฝากความหวังไวใหรัฐเปน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว
ผูดําเนินการแตเพียงฝายเดียวคงจะไมได เนื่องจากวิธีการที่รัฐใชดําเนินการ ไมไดอยูบน
พื้นฐานของการดําเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิมของชุมชน ที่อยูรวมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
รวมทั้งยังอาจจะละเลยความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงความรูที่สําคัญของ
ชุมชน ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่ จึงควรมีสว นรวมในการบริหาร และจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยวเอ และใชใหการทองเที่ยวเปนกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะชวยสงเสริมใหตระหนัก และเห็น
ความสําคัญกับทองถิ่น โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเปนสิ่งดึงดูด
ความสนใจของนักทองงเที่ยว กอใหเกิดการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางมีคุณคา และเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยปรับปรุความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นไดในระยะยาว
บานฝงทา หมู5 ตําบลวังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เดิม เปน
หมูบานอนุรักษพันธุสัตวปา ที่ดําเนินการโดยชุมชนมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน ดวย
มีแมน้ําปราณบุรีไหลผาน จึงทําใหบานฝงทามีความอุดมสมบูรณ ทั้งพืชพรรณ สัตวน้ํา และ
นกปามากมาย ในดานการเกษตร ในชวงป พ.ศ.2536 การทําอาชีพเกษตรกรรมในหมูบาน
ประสบปญหามากมาย ทั้งภัยแลง น้ําทวม แมลงศัตรูพืชระบาด ปญหาราคาผลผลติตกต่ํา
โดยเฉพาะปญหาแมลงศัตรูพืชเปนปญหาที่แกไขไดยาก เนื่องจากแมลงศัตรูพืชเหลานั้นมี
การดื้อยากําจัดแมลง จนกระทั่งมีชาวบานกลุมหนึ่ง ประมาณสิบครอบครัว ไดรวมกัน
อนุรักษสัตวประเภทกําจัดแมลง เชน นก กิ้งกา แย ตางๆ ในไรของตัวเอง เพือ่ ชวยลดจํานวน
แมลงศัตรูพืช เพื่อลดตนทุนในการผลิต และใชสารเคมีกําจัดแมลงใหนอยลงเพื่อความ
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ปลอดภัยทั้งแกเกษตรกร และผูบริโภค จนกระทั่งไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก
สํานักงานเกษตรอําเภอปราณบุรี ในการใชวิธีผสมผสาน มีการใชผึ้ง เพื่อชวยผสมเกสร ชวย
ใหไมผลมีผลดกขึ้น ใชสารลอแมลงวันผลไม ใชสะเดาในการไลแมลง
อยางไรก็ตามกลุมอนุรักษที่เริ่มขึ้นจากสิบครอบครัวมีพื้นที่อยูหางกัน จึงทําใหนกมี
ชาวบาน หรือแรงงานตางถิ่นคอยจับนก และกิ้งกาในพื้นที่ที่ไมไดหวงหาม และรุกล้ําเขาไป
ในเขตหวงหามดวย จนกระทั่งชาวบานไดมีการประชุมเพื่อรวมกันคิดแกไข และลงมติเห็น
พองตองกันวา ใหหมูบาน เปนหมูบานอนุรักษพันธุสัตวปา และสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตร
ปลอดการลานก ลาสัตวปาทั้งหมูบาน นับเปนจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมในการกําหนด
ปญหา การตัดสินใจของชาวบานเอง
จนถึง ปพ.ศ. 2542 หมูบานไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคม (SIF)
แนวคิดในการอนุรัษทรัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของหมูบาน จึงไดพัฒนาเปนรูปธรรม
มากขึ้น เพื่อใหทันตอเหตุการณ และเพื่อความยั่งยืน จึงมีการจัดตั้งชมรมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษบานฝงทา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อการศึกษา เรียนรูการทําการเกษตรแบบไมใชสารเคมี
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
4. เพื่อพัฒนาทองถิ่น และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตน
5. เพื่อกระจายรายไดใหประชาชนในทองถิ่น
และกอใหเกิดความยั่งยืนของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. เพื่อสงเสริมความสามัคคี รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน
จนมาถึงป พ.ศ. 2545 ชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กรมสงเสริมการเกษตรมาสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเกษตร
และมีการจัดทําโครงสราง
พื้นฐาน สรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกนักทองเที่ยว และเปลี่ยนชื่อเปนชมรม
ทองเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ และไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจของชุมชน โดยมีกิจกรรม
ทองเที่ยวหลักอยู 4 กิจกรรมดวยกัน คือ
1. เรือนําเที่ยวลองแมน้ําปราณ ชมวิถีชีวิตในลําน้ํา เชนการประมงพื้นบาน ชมปา
ชายเลน ชมความยิ่งใหญของแมน้ําปราณ
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2. ชมสวนเกษตรอินทรียชีวภาพ หรือสวนเกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสานตาม
โครงการพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3. โฮมสเตย ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท หรือบานเกษตรกรที่นาอยู เพื่อให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสวัฒนธรรมทองถิ่น
มีทั้งที่พักที่จัดสรางขึ้นใหมเพื่อใหบริการ
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะ และที่พักรวมกับเจาของบาน
4. อุทยานวังมัจฉา มีการอนุรักษพันธุปลา และสัตวนํา้ ในแมน้ําปราณ เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณใหแหลงน้ําธรรมชาติ เปนการสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ
พันธุปลา
จากขอมูลของหมูบานฝงทาดังกลาว
ผูศึกษาเห็นวาเปนชุมชนที่มีการจัดการ
ทองเที่ยวโดยใชชุมชนเปนฐานในการจัดการ คือ ชาวบานมีสวนรวมในการคิดกําหนดปญหา
ตัดสินใจแกไขปญหา และรวมมือกันในการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตเกิดปญหาดาน
การเกษตร จนมาถึงการดําเนินการเปนชมรมการทองเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษในปจจุบัน
ผูศึกษาจึงความสนใจที่จะศึกษาวิธีการดําเนินการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ผลกระทบที่เกิดขึ้น การกําหนดปญหา และสภาพปญหาของการ
จัดการทองเที่ยวในชุมชนบานฝงทา หมู 5 ตําบลวังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และผลการศึกษาอาจใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวโดย
ใชชุมชนเปนฐานในโอกาสอื่นๆตอไป
คําถามการวิจัย
1. การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน มีวิธีการดําเนินการอยางไร
2. การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กอใหเกิดผลกระทบอยางไรแกชุมชน และชุมชน
มีวิธีจัดการกับผลกระทบอยางไร
3. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางไร
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วัตถุประสงคในการศึกษา
ศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
2. ศึกษาการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวโดยชุมชน
3. ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว
1.

ประโยชนที่ไดรับ
มีการศึกษารูปแบบ และกระบวนการจัดการการทองเที่ยวเชิงโดยชุมชน รวมถึง
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการผลกระทบทองเที่ยวในชุมชน ซึ่งผลการศึกษาจะ
สามารถเปนแนวคิด หรือขอมูลอันเปนประโยชนในการจัดการทองเที่ยวในชุมชนอื่นๆ อยาง
เหมาะสม
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
1.1 ศึกษาความเปนมา ของการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชน
1.2 ศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
1.3 ศึกษาผลกระทบ และวิธีการจัดการกับผลกระทบของการจัดการทองเที่ยว
ในชุมชน
1.4 ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ขอบเขตดานพื้นที่
ศึกษาชุมชนหมู 5 บานฝงทา ตําบลวังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
1. ชุมชน หมายถึง หมูบาน ฝงทา หมู 5 ตําบลวังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
2. ชมรม หมายถึง ชมรมทองเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษบานฝงทา หมู 5 ตําบล
วังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง ลักษณะ กระบวนการ และวิธีการ
จัดการทองเที่ยว รวมไปถึงการรวมกลุม การกําหนดปญหา กระบวนการตัดสินใจ และการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรผลประโยชน และการประเมินผล เกี่ยวกับการทองเที่ยวในชุมชน ของ
ชมรมทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการอนุรักษ บานฝงทา
4. การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมในกระบวนการตางๆที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของชมรมทองเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ
5. การทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การที่คนภายในชุมชนเขามามีสวนรวมในเรื่อง
ของการทองเที่ยว กิจกรรมดานการทองเที่ยวในเรื่องตางๆ สวนใหญเปนหนาที่ของคนภายใน
ชุมชนรวมมือ และชวยกันจัดการ รวมไปถึงผลประโยชนที่จะไดรับเปนของคนภายในชุมชน
6. ที่พัก Home Stay หมายถึง บานของชาวบานที่เปดใหนักทองเที่ยวไดเขาพัก
เพื่อสัมผัสประสบการณที่แตกตาง และชื่นชมวิถีชีวิตของชาวชนบท แตในงานศึกษาครั้งนี้จะ
หมายถึง ที่พักแบบแยกตางหาก ที่จัดไวสําหรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ ของชมรมทองเที่ยว
เชิงเกษตรเพื่อการอนุรักษ บานฝงทา

