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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม      
เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และศึกษาความสําเร็จและอุปสรรคจากการจัดการส่ิงแวดลอม            
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบานปงถํ้า ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง    
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุมผูนําชุมชน กลุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และกลุม
ประชากรในทองถ่ิน วิธีการศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ  
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสนทนากลุม 
และแบบบันทึกขอมูล  การวิ เคราะหขอมูลใชวิ ธีการวิ เคราะห เนื้อหา  และสถิติพรรณนา                
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แบบสามเสา ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 ผลการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา     
คนในชุมชนบานปงถํ้ามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมจัดการส่ิงแวดลอมในดานตางๆ ดังนี้ 
การมีสวนรวมดานการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตั้งอยูบนพื้นฐานของธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของชุมชน การมีสวนรวมดานกิจกรรมการทองเท่ียว เพื่อเอ้ือประโยชนตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
และปกปองรักษาส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมดานองคกรทองถ่ิน การมีสวนรวมดานองคกรทองถ่ิน 
เปนการบริหารจัดการโดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน และการมีสวนรวมดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน เปนการดําเนินการเพื่อรวมสรางจิตสํานึก
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ใหเห็นคุณคาของทรัพยากรในชุมชนตอสภาพเศรษฐกิจ ความเปนอยูทางสังคมของคนในชุมชน 
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงผลใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน    

 ผลการศึกษา ความสําเร็จและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ พบวา การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สงผลใหเกิดผลดีทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดการจางงาน แตการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ี
ทองเท่ียว จึงทําใหเกิดการสูญเสียสภาพดั้งเดิมของสถานที่ทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้นๆ กิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศสงผลดีในดานการสงเสริมความรูความเขาใจในระบบนิเวศและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของกับชุมชน แตมักเกิดพฤติกรรมการซ้ือและสะสมของท่ีระลึกจากผลิตภัณฑสัตว เกิดปญหา
ความเส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียวดานสังคมและศิลปวัฒนธรรม ดานองคกรทองถ่ินไดเปด
โอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีจะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมใหคนในทองถ่ินดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจของชุมชน และมักเกิดความขัดแยงในพัฒนาดานการตลาดท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมในชุมชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ลดปญหาขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร และสราง
แรงจู งใจใหคนในชุมชนเข ามา มีสวนรวมในกิจกรรมที่บ ง ช้ี ให เห็นความสํา คัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตอการดํารงชีวิต ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study are to analyze community participation in environment 
management for ecotourism and to investigate the success and barriers of environment 
management for ecotourism at Pong-tham community, Wang-thong sub-district, Wangnua 
district, Lampang province. The study includes the following sampling groups; community’s 
leaders, the related organizations, and local population. The qualitative method is used in this 
study. Data is collected by a formal interview, an informal interview, a focus group discussion, 
including participant observation and non-participant observation. The content analysis is used to 
analyze the data as well as the descriptive statistics and data triangulation is applied to achieve the 
data accuracy.              

 The study found that people in Pong-tham community have participated in environment 
management for ecotourism and they were also cooperated and supported by the related 
organizations. Community participation can be seen as four folds; 1) community participation in 
managing community ecotourism based on local natural resources and community’s culture, 2) 
community participation in managing tourist activities concerned ecotourism, environment 
protection and conservation, 3) community participation in the local organizations that local 
people took part in every level of the local organization’s management and administration,          
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4)  community participation in the community natural resources management that emphasized on 
raising people awareness toward the important values and the relationship of natural resources, 
community’s economy, community livelihood and community development.      
 Regarding to the success and barriers of environment management for ecotourism, the 
study found that ecotourism management had rendered benefits to community’s economy, socio-
culture and environment. Ecotourism management initiated the local employment and hired of 
services but it also changed the feature of the local primitive landscape due to the location 
improvement related to ecotourism. Focusing on the advantages of ecotourism, it promoted 
people understanding toward ecosystem and community’s culture. On the other hand, some 
disadvantages still can be seen as ecotourism allowed people to purchase and collect souvenirs 
made from animal products. Additionally, ecotourism also brought the local socio-cultural 
deteriorations. Regarding to the local organizations, they allowed local people to take part in the 
environment management and activities that affected local natural resources as well as 
encouraged local people to engage in ecotourism to strengthen the local economy. However, this 
encouragement resulted in raising a local conflict over marketing and market share that might 
ultimately affect the natural resources management and the community socio-culture. In order to 
meet the success of ecotourism, community participation should address the protection and 
preservation of natural resources and environment; sustaining ecosystem balance, reducing 
conflicts over natural resources management, motivating local people to participate in activities 
concerned the essential relationship between natural resources, people livelihood, economy, 
socio-culture and environment.     
 


