บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษา “การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ศึกษา บานฝงทา ตําบล
วังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ” จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจแนวคิดใน
การจัดการทองเที่ยว และการจัดการชุมชน เพื่อใหสามารถอธิบาย องคประกอบ
ความสัมพันธ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชชุมชนเปน
ฐาน ผูศึกษาจึงไดแบงหัวขอในการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไว ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
1.1. นิยาม และความหมายของการทองเที่ยว
1.2. องคประกอบของการทองเที่ยว
1.3. ความเปนมาของการทองเที่ยวในประเทศไทย
1.4. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
2. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
2.1. นิยามความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2. การพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง
2.3. ความเปนมาของแนวคิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
2.4. นิยามความหมายของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
2.5. การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน สูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
3. แนวคิดการมีสวนรวม
3.1. การมีสวนรวมในการพัฒนา
3.2. การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดเกี่ยวกับการ ทองเที่ยว
1. นิยามและความหมายของการทองเที่ยว
ในสมัยโบราณ มนุษยจะออกเดินทาง ดวยวัตถุประสงคที่แนนอน เชน การยาย
ถิ่นฐาน เพื่อทํามาหากิน การคาขาย การเผยแพรศาสนา และการทําศึกสงคราม เนื่องจากใน
สมัยกอน มีการทําศึกสงครามอยูทั่วไป รวมถึงอันตรายจากภัยธรรมชาติตางๆ และขอจํากัด
ของยานพาหนะในการเดินทาง ทําใหการเดินทางยังไมมีความปลอดภัย และเสี่ยงอันตราย
เกินกวาจะเดินทางโดยไมมีจุดหมาย ตอมาเมื่อศึกสงครามตางๆสงบลง และมนุษยเริ่มมี
สภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงเริ่มมีการเดินทางเพื่อการพักผอนหยอนใจ และแสวงหา
ความรูและประสบการณใหมๆมากขึ้น เกิดเปนมูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยว ซึ่งมูลเหตุจูงใจ
นี้จะแตกตางกันไป ตามแตละชวงเวลา แตละวัฒนธรรมของแตละสังคม (งอกงาม เอี่ยมศรี
ปลั่ง, พ.ศ.2549, น.7)
เพื่อใหเขาใจคามหมายของการทองเที่ยว ซึ่งมีผพู ยายามใหนิยาม และ
ความหมายไวอยางหลากหลาย และคอนขางกวางขวางครอบคลุม ผูศึกษาจึงไดรวบรวม
ความหมายของผูอื่นมาเพื่อทําความเขาใจความหมายของการทองเที่ยวในการศึกษาครั้งนี้
ดังตอไปนี้
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2544, น.3) ใหความหมายวาเปนการ
เดินทางภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวเปนสากล 3 ประการ คือ
1) เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติ ไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว
2) เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ
3) เปนการเดินทางโดยมีวัตถุประสงคอื่นๆที่ไมใชการเดินทางเพื่อประกอบ
อาชีพ หรือการหารายได
Macintosh and Goldner (1995, อางใน ปวีณา งามประภาสม, พ.ศ. 2550)
กลาววาการทองเที่ยว เปนผลรวมของปรากฏการณ ตางๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธกัน
ระหวางนักทองเที่ยว กับธุรกิจและบริการตางๆ ที่พยายามตอบสนองความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว รวมถึงรัฐบาล และประชาชนในทองถิ่น
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ซึ่งความหมายของ Macintosh และ Goldner จะคลายกับความหมายของ
จริญญา เจริญสุกใส (พ.ศ.2544, น. 72) ที่กลาววาการทองเที่ยว คือกิจกรรมใดใด ที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว ของการเดินทางของบุคคล จากที่อยูอาศัยปกติเปนการชั่วคราว
เพื่อวัตถุประสงคที่มิใชการหารายได กอใหเกิดปรากฏการณ และความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่เดินทาง (นักทองเที่ยว หรือผูมาเยือน) และธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาและ
บริการที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ประมุข แกวเนียม (พ.ศ.2539, น. 29) การทองเที่ยวเปนรูปแบบหนึ่งของการ
สันทนาการของมนุษย เกิดขึ้นในชวงเวลาที่วาง และผูกพันกับการเดินทางเพื่อใหมีความผอน
คลาย ทั้งรางกาย และจิตใจจากการทํางาน
ปรีชา แดงโรจน (พ.ศ.2544, น.29) กลาววา การทองเที่ยวเปนกิจกรรมอยาง
หนึ่งของมนุษยเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากกิจการ และงานประจํา และเปนการ
เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไมคํานึงถึงระยะทางใกลไกล และจะตองมีการพักคาง
อางแรมหรือไม
ม.ล.ตุย ชุมสาย และญิบพันธ พรหมโยธี (อางใน ศมา ณ ระนอง, พ.ศ.2545, น.
8) กลาววา การทองเที่ยว(Tourism) เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง ไมไดจํากัดแคเพียง
การเดินทางเพื่อความพักผอนหยอนใจ หรือความสนุกสนานเทานั้น แตการเดินทางเพื่อ
ประชุมสัมมนา การศึกษาหาความรู การชมกีฬา การติดตอธุรกิจ การเยี่ยมญาติพี่นอง ก็
นับวาเปนการทองเที่ยวดวย
สุรเชษฏ เชษฐมา(พ.ศ.2546) กลาววาการทองเที่ยวมีความสําคัญที่หลากหลายมาก
ดังนี้
1) การทองเที่ยวเปนการใชเวลาวางของมนุษยเพื่อแสวงหาความสุข และ
ความเพลิดเพลินจากแหลงทองเที่ยวที่ไปเยือน เปนการชวยผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย
และความเครียด ทําใหสุขภาพรางกาย และจิตใจดีขึ้น พรอมที่กลับไปเผชิญกับภารกิจตางๆ
ที่ตองดําเนินอยูในชีวิตประจําวัน
2) การทองเที่ยวเปดโอกาสใหมีการศึกษา เรียนรูประสบการณ และความ
แปลกใหมตลอดเวลาการเดินทาง เพิ่มพูนประสบการณชีวิตในดานตางๆ และเขาใจ
สภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น อันจะทําใหเกิดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม
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3) การทองเที่ยว ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยว และประชาชน
ในทองถิ่น เกิดการเรียนรูวัฒนธรรม นํามาซึ่งการยอมรับความแตกตางระหวางกัน และ
มิตรภาพที่ดีตอกัน
4) การจัดการทองเที่ยวที่ดี
สามารถใชเปนเครื่องมือในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติได
5) การทองเที่ยว กอใหเกิดรายได หมุนเวียนในกระแสเศรษฐกิจ เกิดการ
จางงานทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ
จากนิยาม ความหมายตางๆที่รวบรวมมาไวขางตนนั้น ผูศึกษา พอจะสรุปไดวา
การทองเที่ยว คือการเดินทางจากถิ่นที่อยูอาศัยปกติ ไปยังสถานที่อื่น เพื่อวัตถุประสงคเพื่อ
การพักผอนหยอนใจ ใหเกิดความผอนคลายจากกิจกรรมที่ตองกระทําอยูในชีวิตประจําวัน
และแสวงหาประสบการณ และความแปลกใหมในชีวิต การศึกษาหาความรู อันกอใหเกิด
มิตรภาพอันดีระหวางนักทองเที่ยว และประชาชนทั่วไปในทองถิ่น
2. องคประกอบของการทองเที่ยว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2542, น.7 อางใน
ศมา ณ ระนอง, พ.ศ2545, น.9) ไดกลาวไวในรายงานการดําเนินงานเพื่อกําหนดนโยบาย
การทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ ตอการทองเที่ยวแหงประเทศไทย วา วาการทองเที่ยวเปน
กระบวนการทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีองคประกอบหลัก 3 ดาน ไดแก
2.1 แหลงทองเที่ยว (Tourism Resource) จัดเปนอุปทานการทองเที่ยว
(Tourism Supply) เปนทรัพยากรที่สําคัญในการทองเที่ยว โดยการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย ไดแบงแหลงทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภท คือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว
ประวัติศาสตรและโบราณคดี และแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม สวนแหลงทองเที่ยวที่ให
ความบันเทิง จัดเปนสวนหนึ่งของสถานบริการการทองเที่ยว
2.2 บริการการทองเที่ยว (Tourism Service) เปนอุปทานการทองเที่ยว
ประเภทหนึ่ง แมไมไดเปนจุดหมายหลักในการเดินทางมาทองเที่ยว แตเปนสวนที่ทําใหเกิด
ความสะดวกสบาย และความบันเทิงแกนักทองเที่ยว เชนที่พัก อาหาร รานจําหนายสินคา
และของที่ระลึก ฯลฯ รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
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อื่นๆอีก เชน ไฟฟา ถนน สัญญาณโทรศัพท บางครั้ง บริการการทองเที่ยวเปนสวนประกอบ
หนึ่งในการตัดสินใจทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
2.3 ตลาดการทองเที่ยว (Tourism Market) เปนการแสดงออกถึงความ
ตองการของนักทองเที่ยวในการมาเที่ยว (Tourism Demand) ซึง่ รวมถึงกระบวนการจัดการ
ทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว การสงเสริมและพัฒนาการขายรูปแบบการทองเที่ยว
องคประกอบของการทองเที่ยวทั้ง 3 ประการ ลวนมีความสัมพันธ และเปนเหตุ
เปนผลซึ่งกันและกัน และตางก็มีองคประกอบยอยลงไปอีก ทําใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวที่
หลากหลาย
ซึ่งแตกตางกันตามสภาพขององคประกอบยอยในแตละพื้นที่
เชน
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย การจัดการทองเที่ยว โครงสรางพืน้ ฐาน และศิลปวัฒนธรรม
เปนตน
3. ความเปนมาของการทองเที่ยวในประเทศไทย
ชวงประมาณ ป พ.ศ. 2500 เมื่อเริ่มนโยบายเปดประเทศ หลังมีการลงนามใน
สนธิสัญญาเบาวริง ไดมีชาวตางประเทศเดินทางเขามาคาขาย ทํากิจธุระในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก ทําใหมีการขุดคูคลองเพื่อการขนสง และการทําแผนที่ประเทศไทยขึ้น ซึ่งการทํา
แผนที่นี้เองที่ทําใหชนชั้นปกครองของประเทศไทยในเวลานั้น ตระหนักวายังมีความรูเกี่ยวกับ
สภาพภูมิประเทศ และอณาบริเวณเขตขอบของประเทศไทยไมดีเพียงพอ จึงไดเริ่มมีการออก
เดินทางเพื่อคนหาขอบเขตและตัวตอนของประเทศ (สิรินยา วัฒนสุขชัย, พ.ศ.2545, น.3) แต
ก็ยังมีเพียงชั้นชั้นเจาขุนมูลนายเทานั้นที่เริ่มออกเดินทางทองเที่ยว
จากการที่มีชาวตางประเทศ เดินทางเขามาคาขาย และเจริญสัมพันธไมตรี กับ
ประเทศไทย มากขึ้นนี่เอง ทําใหเกิดธุรกิจที่พัก และโรงแรมในประเทศไทยขึ้น เพื่อใหบริการ
แกชาวตางประเทศ โดยโรงแรมแหงแรกที่เปดกิจการในประเทศไทย และมีชื่อเสียงมาจนถึง
ถึงปจจุบัน คือโรงแรมโอเรียลเต็ล ซึ่งดําเนินการโดยชาวเดนมารก เปดใหบริการหลังจากมี
การลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง มาจนถึงชวงทศวรรษ พ.ศ. 2500 รัฐบาลของจมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจัง โดยประกาศจัดตั้งองคการสงเสริมการ
ทองเที่ยว (อสท.) ขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2503 และมีการใชนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
อยางจริงจัง มีการขยายโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคตางๆที่เกี่ยวของกับการ
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ทองเที่ยว ซึ่งกิจการโรงแรม และสถานที่ทองเที่ยว ก็ไดรับการสนับสนุนอยางดีจากกรม
สงเสริมการลงทุนในเวลานั้นดวย
ปพ.ศ. 2520 รัฐบาลพยายามใชการทองเที่ยว เปนสวนหนึ่งในการแกไข
ปญหาการขาดดุลการคา ควบคูกับการสงเสริมการสงออก และไดรวมแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2520 – 2524) และประกาศปแหงการทองเที่ยวไทย ครั้งแรก ในปพ.ศ. 2523 จนถึงปจจุบัน
ไดมีการประกาศปทองเที่ยวไทย มาแลวถึง 4 ปดวยกัน คือ ปพ.ศ. 2523 ปพ.ศ. 2530 ปพ.ศ.
2541 และปพ.ศ. 2542
ปจจุบันองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดเปลี่ยนเปนการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษวา (Tourism Authority of Thailand) มีหนาที่
รับผิดชอบนโยบาย แผนงานยุทธศาสตรตางๆ และดําเนินงานทั้งหมดเกี่ยวกับการสงเสริม
การทองเที่ยวของประเทศ โดยสังกัดในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยว
กลายเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่ทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศ สูงเปนอันดับหนึ่ง
ตอเนื่องมาตลอดหลายป
4. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
ปจจุบัน การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย อยูในชวงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งยึดหลักของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปน
แนวทางการปฏบัติ ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” โดยขับเคลอนดวยความรอบรูในการพัฒนาดานตางๆอยางเปน
ลําดับขั้นตอน เปนแผนหลักในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งมี
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้
วิสัยทัศน
ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน มีคุณภาพ และไดมาตรฐานระดับโลก
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พันธกิจ
1. สราง สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู หรือพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวม และเสริมสรางขีดความสามารถดานการทองเที่ยว
ใหแกทุกภาคสวน
3. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเปนเครื่องมือสรางรายไดใหแกประชาชน
4. พัฒนา และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
5. สรางความมั่นใจ อํานวยความสะดวก ใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
6. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ขจัดความยากจนระดับชุมชนดวยการทองเที่ยว
2. ปรับโครงสรางการทองเที่ยวใหสมดุล และพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน
เปาประสงค
1. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองระหวาง สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น
3. พัฒนาดานมาตรฐานการใหบริการ(40%) ความปลอดภัย (20%) และการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน (40%)
4. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวที่ตอบสนองตอภารกิจ
5. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนสมดุลกับสภาพแวดลอม
กลยุทธ
1. พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สามารถพัฒนารูปแบบสินคา และบริการการทองเที่ยว เพื่อสรางรายได
2. สราง สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู หรือพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน มี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล
3. พัฒนายกระดับมาตรฐาน การใหบริการ และปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว
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4. สรางความมั่นใจแกนักทองเที่ยวในการบริหารวิกฤติ อํานวยความสะดวก
และใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
ปจจุบันการทองเที่ยว ถูกใชเปนเครื่องมือหลัก โดยหนวยงานพัฒนาชุมชนทั้ง
ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ ใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาทองถิ่นและสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใหกับชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
1. ความเปนมาทองเที่ยวที่ยั่งยืน
1.1 แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดเรื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไดรับอิทธิพลมาจาก กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งไดถูกหยิบยกมาเปนประเด็นสําคัญระดับโลก
ในการประชุมสุดยอดวาดวยเรื่อง
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nation Conference On Environment and
Development) ซึ่งจัดโดยองคกรสหประชาชาติ ในป พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิล หรือที่เรียกกันวาการประชุม “Earth Summit” ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหออก
ประกาศหลักการแหงสิ่งแวดลอม และรางแผนปฏิบัติการสําหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ดําเนินการใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกวา “Agenda21” สาเหตุที่ตองมีการ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นนั้น เพราะที่ประชุมมีความเห็นรวมกันถึงผลเสีย
อันเกิดจากการพัฒนาตามระบอบทุนนิยม โดยใชทฤษฏีความทันสมัย (Modernization
Theory) และทฤษฏีพึ่งพา (Dependency Theory) ทําใหเกิดวิกฤติการณการพัฒนาตางๆ
พอจะสรุปไดดังนี้(อนุช อาภาภิรมย, พ.ศ. 2545)
1. วิกฤติการณความยากจน มีประชากรโลกประมาณกวา 3 พันลานคน มี
รายไดตอวันต่ํากวา 2 เหรียญสหรัฐ และเกือบทั้งหมด อาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนา
หมายความวา มีประชากรเกือบครึ่งโลก ที่ไมสามารถจะจัดหาอาหาร น้ําดื่ม และปจจัยที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตไดดวยตนเอง
2. วิกฤติการณชองวางทางสังคม ประชากรที่ร่ํารวยที่สุดในโลก จํานวน200 คน
ถือครองสินทรัพยอยูถึงรอยละ 40 ของสินทรัพยทั้งหมดในโลก เทากับรายไดของประชากรที่
ยากจนที่สุดในโลกถึง 2.5 พันลานคน และยังคงเกิดชองวางระหวางคนยากจน กับคนร่ํารวย
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มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งตอกย้ําทวีความรุนแรงของวิกฤติการณความยากจน ใหทวีความรุนแรง
มากขึ้น และมนุษยจะขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันลงไปทุกที
3. วิกฤติการณหนี้สินของประเทศกําลังพัฒนา เกิดจากการเรงผลักดันใหเกิด
การลงทุนในโครงสราง พื้นฐานของประเทศกําลังพัฒนา เพราะตองการพัฒนาเศรษฐกิจให
ทันสมัย ตามประเทศที่พัฒนาแลว แตเนื่องจากปญหาการคอรรัปชัน และขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการหนี้สินตางประเทศ ทําใหหนี้สินพอกพูนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ.
2542 มีประเทศที่อยูในเกณฑหนี้สินทวมตัว คือมีหนี้ตางชาติมากกวารายไดตอหัวขอ
ประชากร ถึง 47 ประเทศ มีประชากรทั้งสิ้นอยางนอย 1.1 พันลานคน
4. วิกฤติการณสิ่งแวดลอม เกือบทุกประเทศ กําลังประสบกับปญหาโลกรอน
ขาดแคลนน้ําจืด ดินเสื่อมคุณภาพ ปาไมถูกทําลาย และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
เนื่องจากการผลิต และการบริโภคที่มากจนเกินขอบเขตความสามารถในการฟนฟูตัวเองของ
ธรรมชาติ
5. วิกฤติการณพลังงาน ปจจุบันโลกใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพอันไดแก
น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ มากถึง รอยละ 75 ของปริมาณพลังงานทั้งหมด ซึ่ง
พลังงานจากซากดึกดําบรรพเปนพลังงานที่ใชแลวหมดไปไมสามารถหาขึ้นมาใหมไดอีก หาก
เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานขึ้นจะทําใหเกิดภาวะเงินเฟอทันทีอันเนื่องมาจากตนทุนการผลิต
สูงขึ้น เกิดภาวะขาวยากหมากแพง และยิ่งเปนการซ้ําเติมใหปญหาความยากจนรุนแรงมาก
ขึ้นไปอีก
6. ปญหาความเสื่อมโทรมทางดานจริยธรรม และการลมสลายของชุมชน การ
พัฒนาและการผลิตที่เนนการแสวงหากําไรสูงสุดเปนหลัก
ทําใหสังคมเกิดการแกงแยง
แขงขัน เพื่อสะสมความมั่งคั่ง โดยไมคํานึงถึงความถูกตองง และจริยธรรม การพัฒนากระจุก
ตัวอยูตามหัวเมืองใหญ เกิดปญหาประชากรแออัด อาชญากรรม และในขณะเดียวกัน ชาว
ชนบทก็ตองเดินทางออกจากชุมชนเพื่อหางานทํา ทิ้งเด็กๆและคนชราไว ทําใหเกิดปญหา
ครอบครัว การหยาราง เด็กกําพรา และปญหาผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
พื้นบาน ถูกละเลย ไมมีใครสืบทอด เกิดความลมสลายของชุมชน
จากวิกฤติการณตางๆทีไดกลาวมาแลวนั้น
หลายประเทศจึงหันมาใหความ
สนใจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการศึกษา และกําหนดแผนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น
สําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
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1.2 จากการพัฒนาที่ยั่งยืน สูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การทองเที่ยวกลายเปนเครื่องมือหลักในการ
สรางรายไดและเงินตราตางประเทศ หลายประเทศใหความสําคัญกับการทองเที่ยว เพื่อใช
เปนเปาหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาในแถบเอเชีย แต
เมื่อการพัฒนาการทองเที่ยวดําเนินไประยะหนึ่ง
ก็เริ่มเกิดกระแสวิพากษวิจารณการ
ทองเที่ยว
วาเปนการสรางรายไดใหกับประชาชนจริงหรือไม
และการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันเกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยว จะคุมคากับรายได
ที่ไดจากการทองเที่ยวหรือไม แมวาการทองเที่ยวจะถือเปนตัวเรงใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แตก็มีผลเสียตามมาเชนกัน หากไมมีการบริหารจัดการ และการคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรในระยะยาว ในทศวรรษที่ 1980 ปญหาที่เกิดจากการทองเที่ยวก็เริ่มรุนแรง และ
เห็นผลชัดเจนขึ้น การเพิ่มขึ้นของปญหาอาชญากรรม ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ปญหา
การจัดการขยะและน้ําเสีย ปญหาโสเภณี การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหทั่ว
โลกเริ่มตระหนัก และหันมารวมมือกันแกไขอยางจริงจัง (ดวงใจ หลอธนวณิชย, พ.ศ.2550,
น.33)
ในการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือ Earth Summit ก็
ไดมีการพูดถึงปญหาสิ่งแวดลอมโลก ปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืนและไดเชื่อมโยงมาสูการ
ทองเที่ยว จนเกิดเปนแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในที่สุด โดยไดระบุถึงเปาหมาย
ของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนี้ไวในแผนปฏิบัติการสําหรับศตวรรษที่ 21 หรือ Agenda 21 วา
การทองเทียวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวในรูปแบบใหม และแผนปฏิบัติการนี้ มีเปาหมาย คือ
พัฒนาการรับรูและความเขาใจตอประโยชนที่จะไดรับจากการทองเที่ยววา การทองเที่ยว
สามารถสงผลดีตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ชวยสงเสริมการพัฒนาอยางเสมอภาค ชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนฝายเจาบาน ใหประสบการณที่มีคุณภาพสูงแกนักทองเที่ยว
และชวยรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม
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2. นิยาม และความหมายของการทองเที่ยวทีย่ ั่งยืน
ความหมายที่แทจริงของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนั้น ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูวาควร
จะหมายถึงอะไร และจะตองครอบคลุมเรื่องใดบาง ที่ผานมามีองคกรระดับโลก ไดให
ความหมายของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนไวหลายองคกรดวยกัน เชนที่ประชุมนานาชาติดาน
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาแบบยั่งยืนขึ้น ณ เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา หรือที่เรียกกัน
วา GLOBE ’90 ไดใหคําจํากัดความของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนไววา “เปนการ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูที่เปนเจาของทองถิ่นใน
ปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลัง จึงมี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุนทรียภาพพรอมกับรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศไดดวย”
Organization of Eastern Caribbean States (OECS) กลาววา การทองเที่ยว
ที่ย่งั ยืน หมายถึง การทองเที่ยวที่ใชประโยชนสูงสุดของทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานความเสมอภาค การเลี้ยงดูตนเอง เพื่อสราง
ประสบการณที่ดีแกนักทองเที่ยว และเปนการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยความรวมมือของ
หลายฝาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่นนั้นๆ
องคการการทองเที่ยวโลก
(UNWTO)
ซึ่งเปนหนวยงานขององคการ
สหประชาชาติ ไดอธิบายคําจํากัดความลาสุดของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (สุธาทิพย
โพธิ์ศรี, พ.ศ.2549, น. 30) ไววา การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไมใชการพัฒนาการ
ทองเที่ยวขนาดเล็ก หรือการทองเที่ยวเฉพาะกลุม แตหมายถึงตลาดโดยรวมทั้งหมดของการ
ทองเที่ยว (Mass Tourism) ใหมีความเสมอภาคกันทั้งในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม
และวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งรุนปจจุบัน และในอนาคต
โดยหลักการและแนวคิดที่สําคัญตามคําจํากัดความขององคการการทองเที่ยวโลก คือ
1. ตองตระหนักถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เคารพในสังคม และวัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนพื้นเมือง รวมถึงการ
ยอมรับความแตกตาง และการปรับตัวเขาหากัน อันจะนํามาซึ่งสันติภาพ
3. สรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เนนการกระจายรายไดที่เปนธรรม
และตองลดปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่น
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นอกจากนี้ ยังมีผูศึกษาเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และใหคําจํากัดความไว
อีก ดังนี้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (พ.ศ.2540, อางใน ณัฐ
กานต ชาญเวช , พ.ศ.2549, น.24)กลาววา การทองเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาที่
สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และผูเปนเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมี
การปกปอง และสงวนรักษาโอกาสตางๆของชนรุนหลัง และมีการจัดการเพื่อตอบสนอง
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่ยังคงสามารถ
รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศเอาไว
ภราเดช พยัฆวิเชียร(พ.ศ.2539, น.4) การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
จําเปนตองพิจารณาทั้งมิติทางดานสังคม เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม ควบคูขนานกันไปโดย
ตลอด เพราะการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนั้น จะตองสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องยาวนาน โดยไมกอใหเกิดความเสียหาย และความเสื่อมโทรม
ตอทรัพยากรนั้นๆ
ยุวดี นิรันดรตระกูล (พ.ศ.2538 , น.51)การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ตองใชทุนทางธรรมชาติอยางมัธยัสถ และใหมีความมั่นคง และการคืนทุนตอสังคม ชุมชน
ทองถิ่นตองมีโอกาสรับรู มีสวนรวมในการตัดสินใจใชทรัพยากร และรับผลประโยชนที่เกิด
จากการทองเที่ยวนั้น
บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (พ.ศ.2539, น.60) การทองเที่ยวที่ยั่งยืน คือการทองเที่ยว
ที่กอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจโดยการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการ
ทองเที่ยวมีความมั่นคงยั่งยืน
Dowling (1995 อางใน กนกวรรณ ศรีดุงแกว, พ.ศ.2549, น.16) กลาววาการ
พัฒนาการทองเที่ยวตองมีการพัฒนาครอบคลุมทุกองคประกอบของการทองเที่ยว และมุง
ไปสูความยั่งยืน กลาวคือ รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยว จะสามารถดํารงอยูได และมี
นักทองเที่ยวมาเยื่ยมเยือนอยูเสมอ ทรัพยากรการทองเที่ยวตองคงความนาสนใจ และดึงดูด
ไว การจัดการทองเที่ยว ตองไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งทางธรรมชาติ และสังคม
วัฒนธรรม หรือหากมีตองใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
จากนิยามความหมายทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาพอจะสรุปใจความ
สําคัญเปนความหมายของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไดวา การจัดทองเที่ยวที่ย่งั ยืน หมายถึงการ
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ทองเที่ยว ที่คํานึงถึงผลประโยชนในระยะยาว ทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม มีการจัดการเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม
เพื่อใหสามารถจัดการทองเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ ไดอยางยาวนานที่สุด
3. การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศไทยสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
3.1 การทองเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศไทย
ในประเทศไทย การทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 โดยไดรับ
อิทธิพลมาจกาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยได
บรรจุไวในแผนแมบนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปพ.ศ. 2540 ซึ่งเนนการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 ซึ่งเนนใหคนเปนศูนยกลางและเพื่อพัฒนาชุมชน
ในประเทศไทย ใชคําวา “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” เปนไวพจนของ “การ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน” และ “การทองเที่ยวทางเลือก”(ดวงใจ หลอธนวณิชย, พ.ศ.2550,น.36) ซึ่ง
มีจุดรวมคลายกันคือ เนนการมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนตองมีบทบาทในการเปนเจาของ
กิจกรรมการทองเที่ยว จัดการทองเที่ยว และรวมกําหนดทิศทาการทองเที่ยว ที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชนอยางแทจริง
ชุมชนตองมีสวนและตระหนักในการดูแลจัดการ
ทองเที่ยว เพื่อนํารายไดจากการทองเที่ยวไปเสริมสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนใหดี
ขึ้น (พจนา สวนศรี, พ.ศ.2544, น.12-13) ปจจุบัน หากใหชุมชนนิยามตนเองวาเรียกชื่อการ
ดําเนินการทองเที่ยวของตนวาชื่ออะไร จะพบวามีชื่อเรียก 4 ชื่อดวยกันในกลุมชุมชนที่ทํา
การทองเที่ยวโดยชุมชน ไดแก การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน และการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
3.2 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
โครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ ไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยว
โดยชุมชน วาเปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม
กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ มี
สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน
สินธุ สโรบล (2545,น.12) ใหความหมายวา การทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง
ทางเลือกในการจัดการทองเที่ยวที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของการ
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ทองเที่ยวบนฐานคิดที่วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากร และเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
จากการทองเที่ยวโดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นดานตางๆมาใชเปนตนทุน หรือ
ปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม และมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให
มีความรูความสามารถ และคํานึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเปนสําคัญ
นอกจากนี้ การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ยังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในมิติตางๆ ดังนี้
1. มิติดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิดการเรียนรู และรวมมือกันอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของชุมชน ใหมีความยั่งยืน
2. มิติดานการเมือง เปนสวนหนึ่งในการรณรงคใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง
3. มิติดานสังคม และวัฒนธรรม กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมที่มี
ความแตกตางกัน สงเสริมความเขาใจและตระหนักในคุณคาของชุมชนทองถิ่น
4. มิติดานเศรษฐกิจ เปนการกระจายรายได สรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยไมขัดแยงกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การทองเที่ยวโดยชุมชนแตกตางจากการทองเที่ยวชนิดอื่นตรงที่ ชุมชนจะเปนผู
กําหนดทิศทางในการจัดการทองเที่ยว เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชนเอง โดย
คํานึงถึงความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ชุมชนจะมีบทบาทเปนเจาของ ผูริเริ่ม
ไมใชผูใหความรวมมือ
3.3 หลักการ และองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การใชการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน มีหลักการดังนี้
(กนกวรรณ ดุงศรีแกว, พ.ศ. 2549, น.30)
1. ชุมชนเปนเจาของ
2. ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ
3. สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต
5. มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม
6. คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น
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7. กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม
8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
9. เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนทองถิ่น
10. มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน(กนกวรรณ ดุงศรีแกว, พ.ศ. 2549, น.32)
1. องคประกอบดานทรัพยากร เชนประวัติศาสตร วัฒนธรรม แหลงธรรมชาติ
ที่มีเอกลักษณโดดเดน
2. องคประกอบดานตลาดการทองเที่ยว ควรตองมีตลาดการทองเที่ยวที่อยู
ใกลเคียง มีโอกาสที่นักทองเที่ยวจะเดินทางมายังชุมชนไดโดยสะดวก
3. องคประกอบในการบริหารจัดการ ตองเกิดขึ้นจากความตองการของชุมชน
และบริหารโดยสมาชิกในชุมชนทุกขั้นตอน
แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. นิยามและความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อแยกคําวา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) ออกมาเปน
สองคําคือคําวา “การพัฒนา” (Development) และคําวา “ยั่งยืน” (Sustainable) และ
พิจารณาความหมายของแตละคําไดดังนี้
คําวา “การพัฒนา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให
ความหมายวา การทําใหเจริญขึ้น ดีขึ้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได
ประทานพระดํารัสเกี่ยวเนื่องกับความหมายของการพัฒนาไวสรุปไดวาการพัฒนา ตองเปน
การสรางสรรคที่ทําใหชีวิตและสังคมดีขึ้น กลาวคือ หากการกระทําใดใดก็ตามที่ไมกอใหเกิด
ผลดีแกชีวิตและสังคมแลว ก็ไมอาจเรียกไดวาเปนการพัฒนา แมวาจะมีความเจริญทางวัตถุ
มากมาย มีเครื่องมือทันสมัย และมีความสะดวกรวดเร็ว แตถาชีวิตและสังคม มีความสงบสุข
ปลอดภัยนอยลง ก็ไมอาจเรียกวาเปนการพัฒนา
องคการยูเนสโก ไดใหความหมายของการพัฒนา ในเชิงปฏิบัติการไวดังนี้
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เมือ

D
D
P
M
f

= f(P+M)
= Development
= Planning
= Management
= Frequency

หมายความวา การดําเนินการพัฒนาตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและมีการจัดการอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ดําเนินการตามแผนที่วางไว จนบรรลุเปาหมายที่ตองการจาก
การพัฒนา (สุธาทิพย โพธิ์ศรี, พ.ศ. 2549, น.25-26)
สวนคําวา “ยั่งยืน” (Sustainable) หมายถึง อยูอยางยาวนาน คงทน เมื่อนําคํา
วา “การพัฒนา” รวมกับคําวา “ยั่งยืน” เปน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable
Development) อาจหมายถึงการดําเนินการใดใดที่ทําเกิดเกิดความเจริญ เกิดผลดีแกชีวิต
และสังคม และมีผลอยูตอ เนื่องยาวนาน(พระราชวรมุนี, พ.ศ. 2539, น.58)
คณะกรรมาธิการโลก วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission
On Environment and Development) ไดใหความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว ใน
เอกสาร ที่ชื่อ “Our Common Future”(พระราชวรมุนี, พ.ศ. 2539, น.59)
“… Sustainable Development is Development that meet the needs of
the present without Compromising the ability of future generation to meet their own
needs…”
“...การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สนองตอบความตองการของคนใน
รุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนในรุนอนาคตตองประนีประนอมยอมสูญเสียความสามารถในการ
สนองตอบความตองการของตนเอง...”
จากการใหความหมายและที่มาของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่
ยั่งยืนจึงมีองคประกอบดังนี้ (จริญญา เจริญสุกใส, พ.ศ. 2544,น.185-186)
1. องคประกอบดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตองพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ใหสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาตินอยที่สุด หรือชวยฟนฟู บําบัดสภาพแวดลอมที่
เสื่อมโทรมใหกลับคืน ดํารงรักษาความหลายหลายทางชีวภาพ สงเสริมการอนุรักษ และใช
ทรัพยากรอยางพอดีตอขีดความสามารถในการฟนฟูตัวเองของธรรมชาติ
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2. องคประกอบดานสังคม ตองพัฒนาใหเกิดความเทาเทียมกันในการเขาถึง
ทรัพยากรอันเปนปจจัยพื้นฐานใหเพียงพอ และเทาเทียม พอเหมาะกับจํานวนประชากร
3. องคประกอบดานเศรษฐกิจ ตองใหเติบโตอยางเหมาะสม ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม และความสมดุลในระบบนิเวศ ไมนําเอากําไรสูงสุดมาเปนเปาหมาย แตควรเนน
ที่การไดประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยาวนาน
จากนิยามความหมาย และองคประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการ
พัฒนาตางๆที่เนนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนนการใหชุมชนตระหนักและตัดสินใจในการดําเนินการรวมกัน เชน
การพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ ลวนเปนสวนหนึ่ง
ของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งสิ้น
2. แนวคิดเรื่องการพึ่งตนเอง
การพึ่งตนเองของชุมชนชนบท มีผูทําการศึกษา และใหนิยามความหมาย
แตกตางกันออกไป เชนกาญจนา แกวเทพ (สภาคาทอลิก,พ.ศ. 2530, น. 34) ไดให
ความหมายของการพึ่งตนเองไว 2 ระดับ คือ
1. ระดับปจเจกบุคคล คือ กิจกรรมทั้งหลายที่ทําโดยปจเจกบุคคล เพื่อใหบรรลุ
ถึงหลักประกันในการดํารงชีพ
2. ความหมายในลักษณะของกลุม คือ สังคมที่มีการจัดระบบใหประชาชน
สามารถดําเนินการตอบสนองความตองการของตนเอ ดวยวิธีการชวยเหลือตนเอง และดวย
การรวมมือกับคนอื่นที่อยูในสถานการณเดียวกัน ทั้งนี้ ตองรวมถึงกลุมชนนั้น ตองมีอิสระใน
การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย โดยอาศัยความพยายาม และกําลังของตน
ซึ่งจากความหมายของ กาญจนา แกวเทพ การพึ่งตนเองในระดับของกลุม จะ
ใหความสําคัญกับการรมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในกลุม หรือสังคม เพื่อใหบรรลุ
เปาหหมายของการตอบสนองความตองการของตนเอง คลายกับความหมายของ อุทัย ดุลย
เกษม (พ.ศ. 2528 , อางใน เพ็ญสิริ พันพา, พ.ศ.2545 ,น.32) ซึ่งมองวา การพึ่งตนเองจะมี
ลักษณะเชิงสัมพัทธ (Relative) คือ การพึ่งตนเอง ก็สามารถพึ่งผูอื่นได แตเปนในลักษณะ
พึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence)มากกวาการพึ่งพิง(Dependence)
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ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (อางใน สุจริต ขวัญทอง, พ.ศ.2545,น.10)อธิบาย
แนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในแนวทางเศรษฐศาสตรวา การผลิตเปน
สิ่งจําเปนและสําคัญที่สุด โดยประชาชนจะตองผลิตเพื่อใหพออยูพอกินเสียกอน แลวจึงนํา
สวนที่เหลือไปจําหนาย ระบบเศรษฐกิจนี้จะใหความสําคัญกับการคา การแลกเปลี่ยนเปน
ตัวกําหนดการผลิต เนนการรวมตัวขอกลุมชาวบาน การตัดสินใจ การรวมมือกันดําเนินการ
รักษาผลประโยชนรวมกัน
ฉัตรทิพย นาถสุภา (อางใน เพ็ญศิริ พันพา , พ.ศ.2545,น.31) ไดนําเสนอ
เงื่อนไขที่นําไปสูการพัฒนาที่มุงเนนการพึ่งตนเอง 6 ประการดวยกัน คือ
1. การพัฒนาจะตองเปนแบบกลุม (Collective) ตองเปนชุมชนหมูบานไมใช
ตางคนตางอยู
2. ตองมีจิตสํานึก ชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual Aid) พื้นฐานก็คือ การ
พึ่งตนเองขึ้นอยูกับจิตใจ และความสมัครใจ
3. จิตสํานึกจะตองไดรับการผลิตซ้ํา เพื่อย้ําใหแจมชัดอยางตอเนื่อง
4. ตองมีการรวมตัวกัน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ
เพื่อตอรองกับสถานบันภายนอก ไดอยางมีพลัง
5. มีการประสานวัฒนธรรมของตนเอง และกลุมอื่นๆ
6. มีความสัมพันธกับธรรมชาติ มีการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ซึ่งขอบเขตการพึ่งตนเอง ยังสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะที่เกี่ยวพันกัน คือ
การพึ่งตนเองทากายภาพ และการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง ซึง่ มีสวนสําคัญ
ตอการผลิตเพื่อบริโภคเปนหลัก และการพึ่งตนเองทางวัฒนธรรม ความเชื่อ สติปญญา และ
อํานาจการตัดสินใจ ซึ่ง จะมีผลตอกันทั้งสองดาน การพึ่งตนเองไมใชการปดตัวเองและโดด
เดี่ยวจากสังคมใหญ แตจะหมายถึง สภาวะที่สังคมมีแบบแผนทางวัฒนธรรม และการผลิต
แบบของตัวเอง มีการผลิตเพื่อการบริโภคเปนหลัก มีศักยภาพที่ดําเนินไปตามรากฐานแหง
วัฒนธรรมของตัวเอง ตัดสินใจดวยตนเอ มีความเปนตัวของตัวเองทางความคิด และทัศนคติ
ในการมองปญหาตางๆดวยภูมิปญญาของตนเอง (อภิชาต ทองอยู , พ.ศ. 2530 , น. 32)
โดยการจะถือวาชุมชนสามารถพึ่งตนเองได
จะตองดูความสามารถในการ
พึ่งตนเองได ใน 5 ดาน หรือตัวแบบ TERMS (TERMS Model) ดังนี้
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1. พึ่งตัวเองไดทางเทคโนโลยี (Technology) สามารถเลือกเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถดูแลและพัฒนาไดเอง ทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม และเทคโนโลยี
ดังเดิมของทองถิ่น สามารถนํามาผสมผสานกันไดอยางเหมาะสม
2. พึ่งตัวเองไดทางเศรษฐกิจ (Economic) สามารถสรางสมดุลยระหวางความ
ตองการและขีดความสามารถในการตอบสนองความตองการได มีการออม และการลงทุน
เพื่อสรางผลผลิตสวนเกิน มีการรวมกลุมกันผลิต เนนการบริโภคเอง และนําสวนที่เหลือ
ออกจําหนาย
3. พึ่งตนเองไดทางทรัพยากร (Resources) สามารถนําสิ่งใดๆที่มีอยูในชุมชน
มาใชเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน และสามารถบํารุงรักษา ดูแลใหสามารถใชได
อยางยั่งยืนยาวนาน
4. พึ่งตนเองไดทางจิตใจ (Mutuality) มีจิตสํานึกในการพึ่งตนเอ ใชชีวิตอยาง
รูเทาทัน และมีความคิดเปนของตนเอง สามารถแกปญหาได
5. พึ่งตนเองไดทางสังคม (Social) ระบบความสัมพันธในชุมชนเปนแนวระนาบ
เดียวกัน ทุกคนสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของกลุมที่ตนเองเปนสมาชิก มีสิทธิ
และมีอํานาจในการปกครอง(สัญญา สัญญาวิวัฒน ,พ.ศ.2546)
ทั้งนี้การพึ่งตนเอง ตองมีการพึ่งพาอาศัยทั้งภายใน และภายนอก เพื่อใหเกิด
การพัฒนาไป เสมือนเปนวงลอที่หมุนซอนกัน วงในคือ การพึ่งพาตนเองในชุมชน
ขณะเดียวกันก็อาศัยการพัฒนาการเรียนรู ทําใหเกิดการพัฒนาขึ้นดวย
และการจะทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามตัวแบบ TERMS นี้ ยังตอง
อาศัยการกระบวนการทางสังคม ที่เรียกวา BAN คือ
Balance จะตองรักษาสมดุลของการพัฒนาใหมีความตอเนื่องยาวนาน
Ability
จะตองเพิ่มพูนขีดความสามารถ ในที่นี้คือตัวแบบ TERMS
Network จะตองดําเนินการสรางเครือขายใหเกิดการพึ่งตนเองทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน(สัญญา สัญญาวิวัฒน ,พ.ศ.2546)
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3. แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนา
3.1 นิยามและความหมายของการมีสวนรวมในการพัฒนา
นักวิชาการทั่วไป ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไวมากมาย แตสามารถ
แบงไดเปน 2แนวทางใหญๆ คือ “การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา” และ“การมีสวนรวม
โดยนัยทางการเมือง” (ศจีรัตน เจตนาธรรมจิต ,พ.ศ.2546 ,น.16) การมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา
หมายถึง
การมีสวนรวมของประชาชน
ตั้งแตตนจนสิ้นสุด
กระบวนการพัฒนา กลาวคือ เริ่มตั้งแต การศึกษาชุมชน การวางแผน การตัดสินใจ การ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ไปจนถึงการจัดสรรผลประโยชน
(นเรศ สงเคราะหสุข ,พ.ศ.2541 ,น.10) สวนความหมายของการมีสวนรวมโดยนัยทางการ
เมือง คือ การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาจากการพัฒนาโดย รัฐ หรือสวนกลาง มาเปน
การพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักสําคัญในการกําหนดแผนการพัฒนา
สามารถ
พัฒนาการรับรู และภูมิปญญาออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจ และจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนดวยตนเอง มีอิสระทางการเมืองในการบริหารจัดการและการตอรองตางๆ
ทั้งนี้
ลักษณะของการมีสวนรวมจะแทรกซึมอยูในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนา ตั้งแตการคนหาสาเหตุ และกําหนดปญหา การวางแผนการจัดการ การ
ตัดสินใจ การดําเนินการ การจัดสรรผลประโยชน และการติดตามผล ซึ่งจะอยูในรูปแบบ
ดังตอไปนี้ (เจิมศักดิ์ ปนทอง ,พ.ศ.2526 ,น.10)
1. กระบวนการคิด คือ รวมกันกําหนดปญหา พิจารณาสาเหตุ และจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา
2. กระบวนการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจรวมกัน เพื่อนําไปสูการแกปญหา การ
คิดคนและวางแผนการดําเนินการรวมกัน
3. กระบวนการดําเนินงาน จะตองรวมกันทําในสิ่งที่ไดตัดสินใจรวมกัน ตาม
แผนงาน มีการแบงงานกันทํา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. กระบวนการรับผิดชอบ คือ รับผิดชอบรวมกันในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งผลดี และ
ผลเสีย มีการจัดสรรผลประโยชนที่ยุติธรรม และลงตัว มีการติดตามประเมินผลเพื่อแกไข
จุดบกพรอง
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การมีสวนรวมของประชาชน อาจถือไดวาเปนหัวใจของการพัฒนา โดย
ประชาชน เพราะผูที่จะไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาโดยตรง คือ ประชาชน การให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา จะเปนการเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความรู บงบอก
ถึงสิ่งที่ตองการ และกําหนดปญหาที่ชัดเจน และที่สําคัญ การมีสวนรวมของประชาชน
จะตองอยูควบคูกับความรูเปนเจาของชุมชนอยูเสมอ (โกวิทย พวงงาม ,พ.ศ.2542 ,น.53)
กลาวโดยสรุปคือ การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การพัฒนาขีด
ความสามารถของประชาชนในการจัดการ และควบคุมการใช การกระจายทรัพยากร ปจจัย
การผลิตที่มีอยูในชุมชน ใหเกิดประโยชน และแกไขปญหาของชุมชน โดยประชาชนเอง โดย
การมีสวนรวมของชุมชน ควรประกอบไปดวยการมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ไดแก การ
หารือ การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การประเมินผล และการรับผลกระทบทั้งดาน
บวกและดานลบ โดยในสวนของการปฏิบัติ จะรวมถึงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ตั้งแตการจัดโครงสรางของกลุมการแบงหนาที่รับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ การ
ประสานงาน การดําเนินการ การประเมินผล และรับผลประโยชน
3.2 ลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ลักษณะการมีสวนรวมในการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชน เปนการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การมีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชน จะมี 2 ลักษณะ(ดวงใจ หลอธนวณิชย, พ.ศ. 2550) คือ
1. การมีสวนรวมโดยชุมชนอยางแทจริง เปนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมทุก
ขั้นตอน ตั้งแตรวมทําการศึกษาคนควา รวมคิดวิธีแกไขปญหา กําหนดนโยบาย วางแผน
และติดสินใจโดยชุมชนเอง
2. การมีสวนรวมโดยชุมชนแบบไมแทจริง เปนการใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเพียงบางสวน เชน เขามามีสวนรวมปฏิบัติการ
ตามโครงการที่กําหนดเอาไวแลว
ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน มีดังนี้
1. พื้นฐานของการเขารวม มาจากแรงจูงใจภายในเปนตัวหนุน ชวยให
ประชาชนกระตือรือรนที่จะมีสวนรวม หากแรงจูงใจมาจากภายนอก แมวากิจกรรมจะสําเร็จ
ผล แตจะไมมีความผูกพันทางจิตใจ ทําใหความยั่งยืนของโครงการตางๆลดลง
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2. รูปแบบของการเขารวม
ตองเปนการเขารวมโดยผานองคกรจัดตั้งของ
ประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่คํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับของประชาชน อาจเปนการ
เขารวมผานตัวแทนกลุมที่เปนกรรมการหมูบานก็ได
3. การมีสวนรวม เปนไปอยางสม่ําเสมอ และเหมาะสมตามแตชวงระยะเวลาที่
ใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ผลของการเขารวม ลักษณะการเขามามีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิดการ
รวมพลัง และสรางอํานาจตอรองใหชุมชนไดมีศักยภาพของตัวเอง สรางความสัมพันธและ
สงเสริมสามัคคีในหมูสมาชิกชุมชน
4. การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(2544, น.13)
กลาวถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทองเที่ยวจําเปนตองมีนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
ทองถิ่น ดังนี้
1. พัฒนาแบบแผนการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น ตลอดจนถึงการมีสวน
รวมขององคกรทองถิ่น เอกชน และประชาชนทั่วไปในดานการลงทุน การผลิตสินคาและ
บริการ ทั้งนี้ตองมีความเสมอภาค เปนธรรมในกรอบที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนา
ดานอื่นๆและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
2. สนับสนุนการจัดตั้งเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศในรูปขององคกร หรือคณะกรรมการระดับชาติ ภูมิภาค ทองถิ่น โดยมีเครือขาย
ครอบคลุมผูเกี่ยวของทุกสวน และทุกระดับ
3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตาม
ประเมินผลและไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว
4. สงเสริมการจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรประชาชน ทั้งที่เปนนิติ
บุคคล และไมเปนนิติบุคคลเพื่อดูแลสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
5. แกไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย และระบบงบประมาณของรัฐใหสามารถ
สงเสริมเอื้ออํานวยตอการประสานความรวมมือของหนวยงานปฏิบัติทุกระดับ กับประชาชน
ทองถิ่น ใหโอกาสชุมชนในการควบคุม กํากับ ดูแลจัดการทรัพยากรดวยตนเอง
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6. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน เพิ่มพูนความรู ทักษะ และการมี
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
7. สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเข็มแข็ง มีประสิทธิภาพ จัดการ
ทองเที่ยวไดอยางมีอิสระ
และจัดเก็บรายไดเพื่อการอนุรักษและฟนฟูการทองเที่ยวดวย
ตนเอง
สวนรูปแบบการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว มี 3
รูปแบบดวยกัน โดยแตกตางตามสภาพชุมชน ความเขมแข็งของการรวมกลุม และเปาหมาย
ของชุมชน (พจนา สวนศรี, พ.ศ. 2544)ดังนี้
1. การชักชวนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน รูปแบบนี้รัฐบาลจะเปนผูวางนโยบาย และวางแผนโครงการ
พัฒนาการทองเที่ยวเอง ชุมชนทองถิ่นไมไดมีสวนรวมในการวางแผนและจัดทําโครงการ
ทองเที่ยวเลย แตถูกรัฐบาลชักจูงใหเขามามีสวนรวมในขั้นตอนดําเนินการ
2. การใหองคกรสวนทองถิ่นเขามามีสว นรวมในการเจรจาตอรองสําหรับการ
พัฒนาการทองเที่ยว รูปแบบนี้รัฐบาลและตัวแทนขององคกรชุมชน จะเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน แมวาในความเปนจริง การริเริ่มโครงการจะมาจากทาง
ภาครัฐก็ตาม แตองคกรชุมชนทองถิ่นสามารถเขารวมตัดสินใจ และเจรจาตอผลประโยชนกับ
รัฐได รูปแบบนี้องคกรชุมชนตองเข็มแข็ง และมีศักยภาพสูง มีความตื่นตัวในการรักษา
ผลประโยชนของชุมชน
3. การใหชุมชนทองถิ่น จัดการพัฒนาการทองเที่ยวดวยตนเอง ซึ่งรูปแบบนี้
ชุมชนจะเปนผูจัดการควบคุม และวางแผนพัฒนาการใชทรัพยากรการทองเที่ยวดวยตนเอง
เปนการพึ่งตนเองอยางแทจริง โดยไมอาศัยความคิดริเริ่ม และชักจูงจากบุคคลภายนอก หรือ
รัฐบาลเลย ชุมชนสามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจเกี่ยวกับปญหา และวางแนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวตลอดจนติดตามประเมินผลดวยตนเอง
ขั้นตอนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(พจนา สวนศรี, พ.ศ. 2544)
1. ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการศึกษา กําหนดปญหา และสาเหตุของ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และความตองการ วัตถุประสงคในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
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2. ใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และ
วิธีการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อใหไดแผนงาน กิจกรรม โครงการที่เปนของ
ประชาชนในทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการแกไขปญหาของชุมชน และตอบสนองความตองการ
ของชุมชนไดตรงจุด และสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอการทองเที่ยว
3. ใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนใหเกิดประโยชนในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
ตามขีด
4. ใหชุมชนมีสวนรวมในการลงทุนในการจัดการทองเที่ยว
ความสามารถของตนเอง หรืออาจรวมลงทุนในรูปแบบสหกรณ หรือการรวมกลุมเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการตางๆ
จนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
พรอมทั้งมีสวนรวมในการบริหารงาน
พัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ใหชุมชนมีสวนรวมในการควบคุม ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
ชุมชนในการจัดการทองเที่ยวของชุมชนเอง
การจัดการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว ควรตองมีการใหความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชน รวมถึงการเพิ่มทักษะในการจัดการและประสานงานกับบุคคล
หรือหนวยงานภายนอก ใหอํานาจในการศึกษาเรียนรู และตัดสินใจ ดวยตนเอง หากชุมชนมี
สวนรวมเพียงพอในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
ก็จะชวยใหเกิดการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และเกิดการจัดสรรผลประโยชนที่เหมาะสมเปนการกระจายรายไดสูชุมชนมากขึ้น
ยกระดับคุณภาพชีวิต และมีทุนหมุนเวียนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศมา ณ ระนอง (พ.ศ.2545) ไดศึกษาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนทองถิ่น
พื้นที่ชุมชนคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา การจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนแบงหนาที่ออกเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมทุน มีหนาที่จัดหา และระดมทุน
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ใหเกิดการหมุนเวียนในชุมชน และเปดใหสมาชิกกูยืมไปใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 2)
กลุมอาชีพ เปนกลุมที่มีหนาที่สงเสริมอาชีพใหสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดนอกเหนือจาก
การทําการเกษตรเพียงอยางเดียว และยังเปนแหลงทองเที่ยว และขายของที่ระลึกในชุมชน
ไดดวย 3) กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมีหนาที่สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนรูถึงคุณคาของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในชุมชนรูถึงคุณคา
ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการดําเนินงานของทั้งสามกลุม
ประชาชนในพื้นที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตลอดทุกขั้นตอนกระบวนการ ตั้งแต
การประชุม การตัดสินใจ การปฏิบัติ การจัดสรรและรับผลประโยชน และการประเมินผล
กนกวรรณ ดุงศรีแกว (พ.ศ. 2549) ไดทําการศึกษาการจัดการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนบานวังน้ํามอก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย พบวา มีการ
จัดการทองเที่ยวใน 5 ดานดวยกัน คือ 1) การประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเที่ยว ทั้งทาง
เวบไซต และการแนะนําไปแบบปากตอปาก 2) การตอนตอนรับ มีการจัดพิธีบายศรีสูขวัญ มี
ศูนยประสานงาน เพื่อคอยตอนรับและบริการนักทองเที่ยว ใหบริการดานขอมูล และการ
สํารองที่พักตางๆ 3) ดานการบริการมีที่พักทั้งสวนกลาง และพักกับชาวบาน ไวคอยบริการ มี
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน
4)ดานกิจกรรม
และรูปแบบการทองเที่ยวที่ให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิต และธรรมชาติในชนบท 5) ดานการมีสวนรวม ใหประชาชน
ในทองถิ่นมีสวนรวมในทุกขั้นตอนกระบวนการ ตั้งแตการตัดสินใจ การดําเนินการ การรับ
ผลประโยชน และการประเมินผล ซึ่ง ศักยภาพขอการจัดการทองเที่ยวเกิดจากการรวมทุน
ทางสังคม ดังตอไปนี้ 1) ทุนทางจิตวิญญาณ 2)ทุนทางภูมิปญญา 3)ทุนทรัพยากรมนุษย 4)
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และตองมีปจจัยทางดานการตลาด เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการจัดการ
ทองเที่ยวเกิดความยั่งยืน
ดวงใจ หลอธนวณิชย (พ.ศ. 2550) ศึกษาเงื่อนไขที่ทําใหการพัฒนาและการ
จัดการทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวยั่งยืนไดในระดับรัฐ ทองถิ่น ชุมชน และระดับปจเจก โดน
ศึกษาบทบาทของรัฐ ทุน ชุมชน เปรียบเทียบระหวางประเทศไทย และญี่ปุน ผลการศึกษา
พบวา 1) รัฐทองถิ่นไทย มีความสัมพันธกับชุมชนคอนขางต่ํา และมีตรรกะแนวคิดในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชนเดียวกับรัฐสวนกลาง ทําใหการมีสวนรวมของชุมชนเกิดขึ้นไดยาก
ในขณะที่ประเทศญี่ปุน รัฐทองถิ่นมีความเขมแข็ง และมีความสัมพันธกับชุมชนคอนขางสูง
ยึดหลักการทองถิ่นนิยมเปนแนวคิดในการจัดการทองเที่ยว รวมถึงมีบทบาทในการตอรองกับ
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รัฐสวนกลางไดดีกวา 2) กลุมทุนของชุมชนทองเที่ยวในญี่ปุน เปนทุนขนาดใหญ ที่มี
เครือขายมั่นคงและเข็มแข็ง และสามารถเชื่อมประสานกับทุนขนาดเล็กภายในทองถิ่นได
โดยอาศัยแผนงานที่วางไว ในขณะที่ประเทศไทย กลุมทุนที่เขามาใชทองถิ่นเปนกลุมทุนตาง
ถิ่นขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจ เขามาเบียดเบียนทุนขนาดเล็กใน
ทองถิ่นออกไป 3) ชุมชนที่มีกลุมชาติพันธุเดียวกัน ใหความรูสึกผูกพันเหนียวแนน และสราง
จิตสํานึกในการเปนเจาของชุมชนรวมกันไดงายกวา
สุนิสา ฉันทรัตนโยธิน (พ.ศ. 2546) ศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีผลตอ
ชุมชนมง บนดอยปุย พบวา ชาวบานเรียนรูที่จะนําลักษณะเดนทางวัฒนธรรมของตนเอง มา
เปลี่ยนเปนสินคา และบริการตางๆ มีการจัดฉากเพื่อนําเสนอนักทองเที่ยว พยายามสรางจุด
ดึงดูด และตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ทั้งเครื่องแตงกาย งานหัตถกรรม และ
ของที่ระลึก นอกจากนี้ ยังเกิดผลกระทบตอชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมทั้ง
โดยตรง และโดยออม เชน ชาวบานมีรายไดจากการทองเที่ยวมากขึ้น กอใหเกิดการลงทุน
มากขึ้น มีการสรางประเพณีประดิษฐขึ้นมา มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และบทบาทของ
หญิงชาย มีปญหาสังคม และปญหาขยะเกิดขึ้น
สิรินยา วัฒนสุขชัย (พ.ศ. 2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจาบานกับผูมา
เยือน ในพื้นที่หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บานทรงไทยปลายโพงพาง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทนสงคราม พบวาในสถานการณที่ชาวบานที่เขารวมกลุมจัดการทองเที่ยวไดรับ
ผลประโยชนจากการทองเที่ยว ยังมีชาวบานอีกจํานวนหนึ่งที่ไมไดเขารวมกลุม และไมไดรบั
ผลประโยชนจากการทองเที่ยว แตตองพลอยไดรับผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยว เชน
การมีคนแปลกหนาในหมูบานมากขึ้น เสียงเรือขนสงนักทองเที่ยว ซึ่งดัง และมีจํานวนมาก
ในชวงสุดสัปดาห ทั้งเวลากลางวันที่นักทองเที่ยวมาถึง และชวงหัวค่ําที่นักทองเที่ยวนิยมนั่ง
เรือไปชมหิ่งหอย แตชาวชุมชนยังมีความประนีประนอมสูง มากกวาที่จะเผชิญหนากัน และ
แมวาจะมีรายชื่อคณะกรรมการ มีตําแหนงหนาที่ที่แบงงานกันอยางชัดเจน แตอํานาจการ
ตัดสินใจยังคงถูกจํากัดอยูในคณะกรรมการเพียงไมกี่ราย
เนื่องจากไมคอยมีการประชุม
สมาชิกเหมือนตอนเริ่มโครงการ แตก็ยังไมมีสมาชิกใหความสนใจเรียกรองที่จะมีสวนรวม
เพราะสวนใหญพอใจกับจํานวนนักทองเที่ยวที่ไดรับอยางสม่ําเสมอ
และคิดวาไมมี
ความสามารถพอในการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงาน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
การจัดการทองเทีย่ วโดยชุมชน ของชมรมการทองเทีย่ วเพื่อการอนุรักษบานฝง ทา
หมู 5 ต.วังกพง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี ันธ
ความเปนมาในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
- การกําหนดปญหาของชุมชน
- วัตถุประสงคในการจัดการทองเที่ยว
รูปแบบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
- การรวมกลุม โครงสรางของกลุม
- กิจกรรมของกลุม
- การแบงหนาที่รับผิดชอบ
‐ การดําเนินงาน
- การจัดสรรผลประโยชน
- การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ผลลัพธที่ไดจาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
- แกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม
- บรรลุวัตถุประสงคในการจัดการทองเที่ยว
หรือไม
- ตอบสนองความตองการของชุมชนได
หรือไม

ผลกระทบที่เกิดจาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
- ผลดี หรือผลพลอยไดจากการทองเที่ยว
- ผลเสียจากการจัดการทองเที่ยว

การจัดการผลเสียที่เกิดจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
- การกําหนดปญหา
- การวางแผนแกไขปญหา
- การตัดสินใจเลือกวิธีการ และการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

การวิเคราะหการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
- การพึ่งตนเองของชุมชน
- การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน

