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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
        มนุษยเปนสวนหน่ึงของระบบนิเวศและไมสามารถแยกออกจากกันได มนุษยกับ
วิวัฒนาการทางสังคมและส่ิงแวดลอมเร่ิมข้ึนเม่ือกวา 4 หม่ืนป วิถีชีวิตสวนใหญหากินดวยการลา
สัตวและเก็บหาของปา ตอมาเร่ิมรูจักทําการเกษตรอยางจริงจังเม่ือราว 1 หม่ืนปมานี้เอง และได     
ลงมือปฏิบัติการเกษตรต้ังถ่ินฐานเปนการถาวร มีประชากรเพิ่มจํานวนข้ึนอยางเดนชัดและดวย
อํานาจในการสรางสรรคและการทําลาย มนุษยคอยๆ เปล่ียนรูปแบบการผลิตจากการใชแรงงาน
ตนเองมาเปนการใชแรงงานสัตวชวย คร้ันเม่ือเร่ิมยุคอุตสาหกรรมมนุษยรูจักใชเคร่ืองจักรกลและ
เคร่ืองมือทํางานดวยพลังงานจากเช้ือเพลิง ซากดึกดําบรรพ ชีวิตมนุษยดํารงอยูไดดวยการสนับสนุน
จากโลกธรรมชาติในนิเวศวิทยา (Life support environment) และในปลายทศวรรษท่ี 20 มนุษยชาติ
ตองเผชิญกับวิกฤติการณทางส่ิงแวดลอม (Environment crisis) ท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปน
ระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ หรือระดับโลกก็ตาม (ดํารง ฐานดี, 2537)  

 จึงทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 1-6 (พ.ศ. 2504-2534) ในระยะแรกมีวัตถุประสงคเพื่อมุงนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีโดยมิไดกลาวถึงนโยบายดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ตอมานักวางแผนไดมองเห็นวาการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติไปใช
ในการพัฒนาอยางมากนําความทรุดโทรมมาสูระบบนิเวศอยางรายแรง และเร่ิมมีการกลาวถึงการ
อนุรักษ ฟนฟู และคุมครองธรรมชาติในระดับพื้นท่ีเปนหลัก โดยรวมผสมผสานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติเขากับหนวยงานพัฒนาหลายสาขา เพื่อวางนโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ มีการเสนอปญหาอยางละเอียดโดยอาศัยความรวมมือของ
หนวยงานราชการทุกระดับ และสนับสนุนใหประชาชนและองคกรทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 แตในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2534-2539) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ใชแนวทางการผสมผสานเปนฐานในการกําหนดแนวทางใหม ซ่ึงนักวางแผนและนักนโยบาย
พัฒนากลาววาเปนจุดเปล่ียนสําคัญของการพัฒนา แตโดยสวนรวมแลวก็ยังไมมีความชัดเจน
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เกี่ยวกับความเช่ือมโยงระหวางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมในสวนท่ีเกี่ยวของกับนโยบายส่ิงแวดลอม (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2535) จึงสามารถ
กลาวไดวามนุษยและส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธกัน เนื่องจากมนุษยเปนตนเหตุของปญหา
ส่ิงแวดลอม เพราะสาเหตุท่ัวไปของปญหาส่ิงแวดลอม คือ การเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัว
ของ เ มือง  อุตสาหกรรม  การใช เทคโนโลยีส มัยใหมอย า งไม เหมาะสม  และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมรูคุณคา 

 การนําเอาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาใชประโยชนในดานการทองเท่ียว        
เปนลักษณะหนึ่งของการทองเท่ียวท่ีมุงเนนในการเรียนรูและสัมผัสกับระบบนิเวศเปนหลักและเนน
การสงเสริมเพ่ิมรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ซ่ึงสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในฐานะเปนสินคา
ทางการทองเที่ยว สถานการณทางการทองเท่ียวในปจจุบันมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ท้ังนี้
เนื่องมาจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนยิ่งทําใหเกิดความตองการในการเดินทางมากข้ึน 
ประกอบกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะต้ังแตหลังสงครามโลก ทํา
ใหประชาชนมีเวลาวางและรายไดมากข้ึน จึงทําใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวท้ังภายในและระหวาง
ประเทศท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึนตามลําดับ การพัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยทําใหเกิดความ
สะดวกแกนักทองเท่ียว ท้ังการเดินทาง การติดตอส่ือสาร การใหความปลอดภัยการเดินทาง
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ทําใหเพิ่มความมั่นใจแกนักทองเท่ียว เพราะแหลงทองเท่ียวใดท่ีไมมี             
ความปลอดภัยยอมไมเปนท่ีนิยมหรือไมสามารถพัฒนาใหเติบโตได องคกรทองเท่ียวโลก หรือ 
WTO (World Tourism Organization) ไดพยากรณวา ในป ค.ศ. 2020 จะมีนักทองเท่ียวระหวาง
ประเทศ จํานวนถึง 1,600 ลานคน รวมถึงการประเมินวาการเติบโตทางเศรษฐกิจท้ังในประเทศ  
กําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม จะสงผลใหท่ัวโลกมีผลิตภัณฑมวลรวมทั่วโลกเพ่ิมข้ึน      
เปนสองเทาจากโลกปจจุบันเปนจํานวน 56 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหเกิดการกระจายรายไดใหแก
ประชากรทั่วโลก ซ่ึงสงผลถึงการเกิดรายไดจากการทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอยาง
มหาศาล (วไลลักษณ นอยพยัคฆ, 2542) โดยเฉพาะในชวง 40 ปท่ีผานมา องคกรทองเท่ียวโลกได
ประมาณวาในป ค.ศ. 2001 จะมีนักทองเท่ียวนานาชาติ 664 ลานคน และ 937 ลานคนในป ค.ศ. 
2010 การทองเท่ียวจะขยายตัวสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคถึงรอยละ 14 (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย, 2540) การทองเท่ียวจึงเปนอีกธุรกิจหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
 อยางไรก็ตาม แมวาการพัฒนาและการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาวจะสงผลดีตอ
ประเทศ แตในทางกลับกันก็สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจซ่ึงเกิดจากการกระจายรายไดสูเจาของ
พื้นท่ีนอยมาก เนื่องจากขาดความยุติธรรมในการสรางกลไกทางการกระจายรายได ซ่ึงโดยสวน
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ใหญแลวการกระจายกระจุกตัวอยูในกลุมธุรกิจการทองเท่ียวขนาดใหญ คนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะใน
ชนบทไมมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวของตน (เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรี
ธรรม, 2528) ส่ิงแวดลอมไดเกิดผลกระทบดานลบ การเปล่ียนแปลงดานส่ิงแวดลอมของพื้นท่ีทําให
ลักษณะความเปนธรรมชาติของพ้ืนท่ีหมดไป อีกท้ังยังกอใหเกิดความเส่ือมโทรมแกพื้นท่ีเพราะ
ขาดการคํานึงถึงขีดความสารถในการรองรับ (ขวัญสรวง อติโพธิ, 2538) ลักษณะทางธรรมชาติ         
ของส่ิงแวดลอมถูกทําลาย เชน การทิ้งยะของเสียลงในแหลงน้ํา การสรางปญหาตอมลภาวะ         
ทางอากาศ เพราะในแหลงทองเท่ียวท่ีมีจํานวนยานยนตหนาแนน ทําใหมีการปลอยควันเสีย         
การสูญเสียพืชพรรณจากการเขาไปปลูกส่ิงกอสรางในปา การเผาทําลายปาไม หรือแมแตการทําลาย
พื้นที่เพื่อรองรับนักทองเท่ียว สัตวปาถูกรบกวนและลดจํานวนลงจากการบุกรุกปาไมเปนท่ีอยูอาศัย 
เนื่องมาจากการขาดความรูอยางถองแทของนักทองเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว        
(ปุสตี อาคมานนท มอนซอน และคณะ, 2535) 
 ประเทศไทยไดนํารูปแบบการทองเท่ียวแบบกระแสหลัก (Conventional Tourism)           
ซ่ึงมุงเนนความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเปนหลักเพื่อมุงสงเสริมเพิ่มรายไดทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญโดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียว 
สงผลใหภาพพจนของการทองเท่ียวภายในประเทศถดถอยลง ตอมาเม่ือกระแสการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในระดับโลกท่ีถูกกลาวถึงและไดรับความสนใจอยางลนหลามไดมีสวนผลักดันใหรัฐบาลไทย     
หันมาพิจารณาถึงทางเลือกใหมในการจัดการทองเท่ียวท่ีจะสามารถพัฒนาการทองเท่ียวควบคู     
ไปกับการอนุรักษสภาพแวดลอม 

 นอกจากนี้ประเทศไทยนับวาเปนประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคท่ีไดริเร่ิมโครงการสงเสริม    
การทองเท่ียวอยางเปนทางการ และในฐานะสมาชิกของกลุมประเทศอาเซียนประเทศไทย             
จึงสามารถเสนอบริการท่ีรวมแหลงทองเท่ียวของสมาชิกในกลุม หรือมีการรวมกันสงเสริม         
การทองเที่ยวเพื่อผลประโยชนท่ีไดรับรวมกัน เม่ือเกิดกระแสตื่นตัวดานการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
ประกอบกับปจจุบันนักทองเท่ียวมีความช่ืนชอบในการเดินทางทองเท่ียวเพื่อแสวงหาความรู 
ประสบการณและทําความเขาใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินท่ีเปนจุดหมาย
ปลายทางเพ่ิมมากข้ึน โดยมีความประสงคท่ีจะสรางความคุนเคยกับประชาชนในทองถ่ินหรือมี
ความนิยมในการเดินทางทองเท่ียวเพื่อศึกษามากกวาในอดีต 

 จากการประชุมสุดยอดดานส่ิงแวดลอมโลก (Earth Summit) ณ กรุงริโอเดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ท่ีมุงเนนความสนใจของท่ัวโลกสูประเด็นเร่ือง
การอนุรักษสภาพแวดลอมไดกอใหเกิดกระแสท่ีสําคัญตอการพัฒนาการทองเท่ียว 3 ประการ คือ 
กระแสความตองการของชาวโลกใหเกิดจิตสํานึกการอนุรักษส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว กระแส
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ความตองการของนักทองเที่ยวใหเกิดการเรียนรูในแหลงทองเที่ยว และกระแสความตองการ       
ของชุมชนทองถ่ินใหเกิด การมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว จากกระแสหลักท้ัง 3 นี้ 
กอใหเกิดการประยุกตรูปแบบการทองเท่ียวข้ึนมาไดหลากหลายรูปแบบ แตรูปแบบการทองเท่ียว   
ท่ีถูกกลาวถึงมากท่ีสุดก็คือ การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมี
แนวคิดพื้นฐานท่ีสําคัญอยู 4 ประการ คือ การใชทรัพยากรการทองเท่ียวแบบยั่งยืน การสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม การสรางความพึงพอใจแกนักทองเท่ียวและการใหชุมชน
ทองถ่ินมีสวนรวม (นครินทร ชัยแกว, 2545) ปจจุบันการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดถูกนํามาพิจารณาและ
ผลักดันใหเกิดนโยบายและแนวทางการจัดการที่เปนจริงเปนจัง โดยอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกๆ ฝาย เห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 
2545 - 2549) ไดมุงเนนในดานการอนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน คือ มุงฟนฟูและ
รักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียวธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม โบราณคดี เพ่ือสงเสริม   
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยใหความสําคัญตอการพิจารณาสมรรถนะในการรองรับของระบบนิเวศ
ในแหลงทองเท่ียว ตลอดจนปองกันมิใหวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินไดรับผลกระทบจาก       
การทองเท่ียว ใหหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของรวมกันกําหนดแนวทางบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของแหลงทองเท่ียว กําหนดเขตอนุรักษและเขตพัฒนาสําหรับแหลงทองเท่ียว                
ทางประวัติศาสตรและศิลปกรรมใหชัดเจน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการ
กําหนดและควบคุมการกอสรางอํานวยความสะดวกท่ีใหบริการแกนักทองเท่ียวอยางเหมาะสม และ
สามารถจัดเก็บรายไดเพื่อใชในการฟนฟูอนุรักษมรดกวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน
รวมท้ังมุงอนุรักษฟนฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของ
ชุมชนทองถ่ิน 
  เม่ือมีการทองเท่ียวเขามาในชุมชนยอมกอใหเกิดผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ          
ตอชุมชนทองถ่ินอยางหลีกเล่ียงไมได ฉะนั้นการพัฒนาการทองเท่ียวจะตองคํานึงถึงการใหชุมชน
ทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเพราะเปนผูทราบถึงปญหา ความตองการ และไดรับ
ผลกระทบจากการทองเที่ยว อีกท้ังเปนการกระจายอํานาจสูทองถ่ินในการจัดการการทองเที่ยว    
ของตนเอง นอกจากนี้ชุมชนทองถ่ินยังมีความรักความผูกพันกับทรัพยากรการทองเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีของตนเอง การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว         
ยอมทําใหชุมชนทองถ่ินเกิดความรูสึกในการเปนเจาของ หวงแหน เห็นคุณคาของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ยังผลใหมีการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีของตนเอง    
(บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548) แตในการพัฒนาการทองเท่ียวนั้นยอมหลีกเล่ียงท่ีจะเกิดปญหาและ
อุปสรรคจากการมีสวนรวมของชุมชนไมได เนื่องจากคนในชุมชนมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
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ออกไปตามสถานะและวุฒิภาวะท่ีเปนอยู ดังนั้นการพูดคุยปรึกษาหารือและทําความเขาใจ การ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศนและความรูความเขาใจตอกันเปนส่ิงท่ีละเลยไมได ท้ังนี้เพ่ือใหคนในชุมชนมี
ความเขาใจ   ท่ีตรงกัน สามารถรวมมือกันในการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนไปพรอม ๆ กับการ
อนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  การทองเท่ียวเชิงนิเวศจึงเปรียบเสมือนกิจกรรมหน่ึงของการใชประโยชนจากปา            
เปนกิจกรรมที่กําลังไดรับความนิยมอยางสูง มีการผนวกการทองเที่ยวเขากับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาใหความรูและการใหชุมชนเขามามีสวนรวม เปนความเปนไปไดสูง
ในการใหประชาชนทองถ่ินรวมบริหารและจัดการทรัพยากรของตนเอง ท้ังนี้เพื่อผลประโยชนดาน
การพัฒนาและอนุรักษ (รณกร ตีรกานนท, 2541) แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทยมีอยู
มากมายท้ังภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ในแตละภาคแตละจังหวัดจะมีแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีลักษณะแตกตางกัน และมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับนักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบ
เดินทางทองเท่ียวในรูปแบบน้ี อาทิเชน ทางภาคใตลักษณะภูมิประเทศสวนใหญติดกับทะเล          
จึงเหมาะแกการทองเท่ียวบริเวณชายหาด ทองทะเล และตามเกาะตางๆ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถาน 
ประเพณี วิถีชาวบาน ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของคนทางภาคใต สวนภาคเหนือมีลักษณะ
ภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาเขา มีแหลงตนน้ําสําคัญๆ ของประเทศหลายแหง มีแหลง
ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมตอการเท่ียวชมธรรมชาติมากมาย  ท้ังท่ี เปนโบราณสถาน  ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชาวบาน รวมท้ังวัฒนธรรมชาวเขาในแตละชนเผาท่ีมีความโดดเดนแตกตางกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นกวาภาคอ่ืนๆ ทําใหการเดินทางทองเท่ียวเปนไป
อยางครึกคร้ืน 
 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินในกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับ    
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ควรใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน      
การทองเท่ียวเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมจะมีแรงผลักดันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  หากกิจกรรมนั้นๆ  อํานวยผลกําไรใหกับประชาชนในทองถ่ิน  นอกจากนั้น
คณะกรรมการของทองถ่ินจะเปนผูท่ีสามารถดําเนินการในการควบคุมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของทองถ่ินตนเอง การศึกษาคร้ังนี้ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน  
ในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงอาจเปนหนทางหนึ่งท่ีจะนําไปสูการพัฒนา
ท่ียั่งยืนแกทรัพยากรสิ่งแวดลอมและธรรมชาติในชุมชน  
 ชุมชนบานปงถํ้าต้ังอยูในพื้นท่ีภาคเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปนชุมชนท่ีมี      
การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศข้ึนมาในชวงระยะเวลาหน่ึง โดยไดรวมมือกับ
องคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายฝายท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน และการจัดการ     
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การทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีผานมาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง มีการจัดการส่ิงแวดลอมใหเอ้ือ
ประโยชนตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในขณะท่ี
ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรในชุมชนยังคงอยู แตในทางปฏิบัติมักเกิดผลกระทบในทางลบตอ
ส่ิงแวดลอมไมมากก็นอย ชุมชนบานปงถํ้ามีศักยภาพสูงทางดานส่ิงแดลอมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน เนื่องจากมีพื้นท่ีและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณท่ีคาบเกี่ยวกับเขตอุทยานแหงชาติดอย
หลวงเชียงราย ครอบคลุมทองท่ีอําเภอแมสรวย อําเภอพาน อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง อําเภอแมใจ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนอุทยานแหงชาติท่ีไดยก
ฐานะมาจากวนอุทยานน้ําตกจําปาทอง วนอุทยานน้ําตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ําตกปูแกง และวน
อุทยานน้ําตกวังแกวรวม 4 แหง ท่ีมีพื้นท่ีติดตอเปนผืนเดียวกัน มีสภาพธรรมชาติและมีแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามมากแหงหนึ่งของภาคเหนือ มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 1,170 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 731,250 ไร น้ําตกวังแกวอยูในทองท่ีอําเภอวังเหนือ เปนน้ําตกท่ีสวยงามมากแหง
หนึ่งของอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย เพราะเปนน้ําตกท่ีเกิดจากการทับถมของหินปูนท่ีปน
มากับน้ํา มีช้ันของน้ําตกถึงประมาณ 110 ช้ัน น้ําตกมีความสวยงามเพราะมีน้ําไหลตลอดท้ังป 
นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีนาสนใจและเปนจุดเดนของอุทยาน นั่นก็คือ  ดอยหนอก ดอยหนอกเปน
ภูเขาหินขนาดใหญตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย มีพระธาตุดอยหนอกเปน
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมสําคัญของคนในชุมชน ดานทิศตะวันออกติดกับเขตจังหวัดพะเยา ดาน
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดลําปาง ลักษณะคลายหนอกวัวขนาดใหญ และยังคงอุดมสมบูรณไปดวย
แมกไมนานาพันธุจนถือไดวายังมีสภาพธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ จุดเร่ิมตนท่ีใกลท่ีสุดในการข้ึนไปเท่ียว
ชมดอยหนอกคือข้ึนทางชุมชนบานปงถํ้า ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง ทัศนียภาพบนดอยหนอกสวยงามสามารถมองเห็นกวานพะเยาทางดานทิศตะวันออก และ
ทัศนียภาพของอําเภอวังเหนือ และอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายทางทิศตะวันตก กอนข้ึนดอย
หนอกนักทองเท่ียวไดแวะสักการะพระพุทธรูปแกะสลักหินบนหนาผาสูงบริเวณหนาถํ้าบานปงถํ้า
และพบเจอถํ้านอยใหญ อีกประมาณ 5 ถํ้า ตลอดสองขางทางระหวางเดินข้ึนสูดอยหนอกจะได
สัมผัสน้ําตกเล็กๆ ท่ีสวยงามตลอดเสนทางและก็ยังมีความหลากหลายของพันธุไมพื้นถ่ินนานาพันธุ
ใหไดชม ชวงท่ีนาไปสัมผัสบรรยากาศบนดอยหนอกมากที่สุดคือชวงหนาหนาวราว ๆ เดือน
พฤศจิกายน- มกราคม ของทุกป 
 ชุมชนบานปงถํ้าไดเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 มีหัวหนาชุมชน              
เปนผูรับผิดชอบจัดการผลประโยชนและจัดทํารายการทองเท่ียวใหแกลูกบาน โดยใชวิธีการ
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันใหบริการแกนักทองเท่ียวในบทบาทของมัคคุเทศกทองถ่ินผูใหความรู   
เร่ืองพืชพันธุเฉพาะถ่ิน ประวัติความเปนมาของสถานท่ีทองเท่ียวและประวัติความเปนมาของชุมชน 
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และทําหนาท่ีนําทางสูยอดดอยหนอก ถํ้าบานปงถํ้า และสถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียง มีกลุมแมบาน
ของชุมชนใหบริการจําหนายสินคาอุปโภค สินคาบริโภค และสินคาหัตถกรรมจากกลุมแมบานบาน
ปงถํ้า โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลวังทองและกลุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ความสมัครสมานรวมมือรวมใจกันของผูคนในชุมชนมีความสําคัญท่ีทําใหเกิดกิจกรรมในชุมชน 
ถึงแมวาชุมชนบานปงถํ้าเปนจุดข้ึนดอยหนอกที่มีระยะทางใกลท่ีสุดเพียง 6 กิโลเมตร แตทวายังเปน
พื้นท่ีท่ีนักทองเที่ยวสวนนอยรูจัก เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนอยูในเสนทางท่ีเปนทางผานและอยูคน
ละฝงเขาของท่ีศูนยอํานวยการอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย  อีกท้ังยังไมได รับการ
ประชาสัมพันธอยางเปนทางการเพ่ือใหคนท่ัวไปไดรูจักในเสนทางนี้ แตยังมีนักทองเท่ียว              
ท่ีรับทราบขอมูลการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนจากการบอกตอ และช่ืนชอบเสนทางแปลกใหม
เดินทางมาทองเท่ียว โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม จะมีนักทองเท่ียวมาเท่ียว
มากกวาปกติ เพราะเปนชวงท่ีมีสภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น มีวิวทิวทัศนท่ีสวยงามสามารถมองเห็น
ทะเลหมอกได อีกท้ังพืชพันธุธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการแสวงหาความรู           
และประสบการณ นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเขามาทองเท่ียวภายในชุมชนจะเปนนักทองเท่ียวท่ีมา
เปนกลุมคณะ แมวาชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของมีการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อเอ้ือประโยชน
ตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ แตดวยความไมสมํ่าเสมอของนักทองเท่ียวจึงทําใหการจัดการ              
การทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้าขาดความตอเนื่อง ยิ่งหากประจวบเหมาะกับฤดูทํา
การเกษตรของชุมชนดวยแลวก็ยากท่ีจะหาคนมาทําหนาท่ีในสวนตางๆ บางคร้ังนักทองเท่ียว
เดินทางมาโดยไมมีการติดตอกับอุทยานหรือทางชุมชนลวงหนา จึงทําใหพลาดโอกาสที่จะพบเห็น
และช่ืนชมความสวยงามในแหลงทองเท่ียวหลายๆ แหง และยังทําใหชุมชนขาดรายไดท่ีพึงได       
อีกดวย 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้า วาแตละดานมีการจัดการอยางไรในดานพื้นท่ี ดานการจัดการ 
ดานกิจกรรม และดานองคกร ประเด็นตอมาผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาตอวาการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ผานมาไดทําใหเกิดความสําเร็จและอุปสรรคในดานการรับรูขอมูลขาวสาร 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประเมินผลการทํางาน และการรับผลประโยชน
อยางไรบาง เพ่ือใหทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงคและปญหาในแตละข้ันตอนของการมีสวนรวม
นั้นๆ ผลการศึกษานอกจากจะช้ีใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ ความสําเร็จและจุดบกพรองจากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ ในชุมชนเพื่อนําไปปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมนั้นไปสูความยั่งยืนแลว ยังเปนการ
เสริมสรางความเขาใจและความสําคัญในการมีสวนรวมในชุมชนอีกดวย  
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1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อวิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน

ชุมชน 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตพื้นท่ี 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีศึกษาท่ีหมูบานปงถํ้า ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง มีเนื้อท่ีประมาณ 94.22 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนถนนสายวังเหนือ - พะเยา           
บานปงถํ้าเปนหมูบานท่ีมีทรัพยากรทางดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังทางดานธรรมชาติ       
และวัฒนธรรม ถือเปนพื้นท่ีท่ีมีความบริสุทธ์ิของทรัพยากรมากเพราะระบบนิเวศยังไมถูกทําลาย 
เชน การมีพืชพันธุเฉพาะถ่ินท่ียังคงความอุดมสมบูรณ มีสถานท่ีทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติ             
และท่ีสรางข้ึนเองหลายแหง เชน ถํ้าบานปงถํ้า ดอยหนอก และพระธาตุดอยหนอก มีประเพณี
ทองถ่ินหลากหลายท่ียังคงมีใหเห็นกันในปจจุบัน เชน ประเพณีสักการะพระธาตุดอยหนอก       
ประเพณีตานกวยสลาก  อีกท้ังยังมีสถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียงท่ีนาสนใจซ่ึงไดแก น้ําตกวังแกว 
น้ําตกธารทอง และวัดรางสันกําแพง ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีไดรับความสนใจในการฟนฟูและกําลังไดรับ
ความนิยมเปนท่ีแวะพักริมทางของนักทองเท่ียวและผูเดินทางสัญจรไปมา อีกท้ังคนในชุมชน
ทองถ่ินยังมี   สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ใหบริการนําเท่ียว     
เดินข้ึนพระธาตุดอยหนอกพรอมกับการเดินปาศึกษาธรรมชาติ มีรานคาชุมชนใหบริการจําหนาย
สินคาแกนักทองเท่ียว โดยไดรับการสนับสนุนและใหความรวมมือจากหลายหนวยงานท้ังใน     
และนอกชุมชน ดวยเหตุผลขางตนนี้ทําใหผูวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาดังกลาว  

 1.3.2 ขอบเขตประชากร 
 การศึกษาในคร้ังนี้คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมผูนําชุมชน 

กลุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และกลุมประชากรในทองถ่ิน ดังนี้ 
1.3.2.1 กลุมผูนําชุมชน ประกอบดวย 

- กํานัน ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  
- ผูใหญบานชุมชนบานปงถํ้า  
- เจาอาวาสวัดบานปงถํ้า  
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1.3.2.2 กลุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย  
- นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  
- ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงถํ้า  
- เจาหนาท่ีของอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

สวนพื้นท่ีอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  
1.3.2.3 กลุมประชากรในทองถ่ิน ประกอบดวย 

- หัวหนาครัวเรือนชุมชนบานปงถํ้า ท่ีไดจากการประชุมคัดเลือกและสง
ตัวแทน ประมาณ 30 คน 

 1.3.3 ขอบเขตเนื้อหา 
1.3.3.1 วิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิง

นิเวศในชุมชน ทําการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ วา
กลุมตัวอยางมีสวนรวมจัดการส่ิงแวดลอมในแตละองคประกอบอยางไรบาง โดยยึดหลัก
องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศผสานกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชุมชน จึงทําใหสามารถ
วิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนได 4 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1) การมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
2) การมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเท่ียว 
3) การมีสวนรวมขององคกรทองถ่ิน 
4) การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.3.3.2 การศึกษาความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน ศึกษาประโยชนและอุปสรรคที่เกิดจากการมีสวน
รวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศตอสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในชุมชน 

 
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

 การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน  หมายถึง  กระบวนการเขารวมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบานปงถํ้า ในดานพื้นท่ี 
ดานการจัดการ ดานกิจกรรม และดานองคกร  
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 การจัดการส่ิงแวดลอม หมายถึง กระบวนการใชส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ            
และเปนระบบ ท้ังนี้ตองคํานึงถึงการใชอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการปรับปรุงพัฒนา 
และเอ้ือประโยชนตอคนในชุมชนบานปงถํ้าและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมากท่ีสุด 

 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวในชุมชนบานปงถํ้าอยางมี          
ความรับผิดชอบ ในแหลงธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ      
ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของ ภายใต
การจัดการอยางมีสวนรวมของชุมชนบานปงถํ้า เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศ
อยางยั่งยืน 

 
1.5 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1.5.1 เขาใจถึงความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล บทบาทในสังคมของคนในชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ท่ีมีผลตอการเขามามีมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้า 
 1.5.2 แนวทางการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
จัดการ ส่ิงแวดลอมเพื่อการทอง เ ท่ียว เชิ งนิ เวศตั้ งอยูบนพื้นฐานของสังคม  วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน 
 1.5.3 ผลกระทบการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สงผลโดยตรงตอสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมในชุมชนบานปงถํ้า 


