
 
บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบและประเด็นการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอม 

 2.2 แนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2.3 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
 2.4 แนวคิดการจัดการการทองเท่ียวและการพัฒนาอยางยัง่ยืน  
 2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอม 
 มนุษยยอมเกี่ยวของและสัมพันธกับส่ิงแวดลอม โดยท่ีส่ิงแวดลอมเปนตัวกําหนดแบบ
แผนชีวิตความเปนอยูท่ีแตกตางกันในแตละพื้นท่ี แตในขณะเดียวกับมนุษยก็เปนตัวการสําคัญท่ีทํา
ใหส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งสาเหตุจากการเพิ่มจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว   
ทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมาก มีผลใหความตองการใชทรัพยากรเพิ่มอยางรวดเร็วตาม
ไปดวย ประกอบกับปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิตและความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหทรัพยากรสิ้นเปลืองอยางรวดเร็วและยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ทําใหเกิดปญหามลพิษในส่ิงแวดลอม 
 สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (2530) ใหนิยามส่ิงแวดลอมวา คือ ทุกส่ิง   
ทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษย ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และท่ีมนุษยสรางข้ึนอยู
รอบๆ ตัวเราท้ังท่ีมีลักษณะกายภาพท่ีเห็นไดและไมสามารถเห็นได มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน       
เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีก
สวนหนึ่งอยางหลีกเล่ียงไมได ส่ิงแวดลอมเปนวงจร หรือวัฏจักรซ่ึงเกี่ยวของกันท้ังระบบ 
สอดคลองกับ นิธินาถ เจริญโภคราช (2542) กลาวถึงส่ิงแวดลอมวา เปนส่ิงท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา 
ประกอบดวยส่ิงมีชีวิตแลไมมีชีวิต โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางมีระบบ ประกอบดวยส่ิง
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ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ประกอบดวยส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม 
และสามารถใหประโยชนแกมนุษยท้ังทางตรงและทางออม ท้ังท่ีกอใหเกิดประโยชนและโทษ 
 ประเภทของส่ิงแวดลอม 
 จากความหมายของส่ิงแวดลอมดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
(อางแลว) แบงส่ิงแวดลอมกวางๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural 
Environment) และส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น (Man Mode Environment) 

 ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (หรือ
ส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิต) และส่ิงแวดลอมท่ีมีชีวิต ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 
หรือส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิต (A biotic Environment) ไดแก ดิน น้ํา อากาศ และแรธาตุ เปนตน
ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ (Bio - geographical Environment) ไดแก ปาไม สัตวปา มนุษย และ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา 

 ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน (Man Made Environment) ไดแก ส่ิงแวดลอมทางสังคม
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม เชน ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมประจําชาติ และ
ศิลปกรรม รวมท้ังส่ิงแวดลอมทางการเมืองความเจริญกาวหนาทางการเมืองและความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาการตางๆ ดวย 
 ความสําคัญของส่ิงแวดลอม 

  เนื่องจากส่ิงแวดลอม คือ ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเราท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย
สรางข้ึน ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมท้ังปรากฏการณท้ังหลายท่ี
เกิดข้ึน ส่ิงเหลานี้มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน จะเห็นวาส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของส่ิงมีชีวิตมากท้ังทางทางตรงและทางออม โดยธรรมชาติแลวส่ิงแวดลอมมีความสมดุลในตัวเอง 
ซ่ึงทําใหทุกส่ิงทุกอยางอยูไดอยางเปนระบบ แตในปจจุบันจะเห็นวาส่ิงแวดลอมมีการเปล่ียนแปลง
ไปในหลายๆ ดาน ท้ังในดานท่ีดีข้ึนและในดานไมเปนผลดีตอการดํารงชีวิตของมนุษยและ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ทําใหหลายหนวยงานเล็งเห็นความสําคัญของส่ิงแวดลอม จึงไดทําการศึกษาหา
ความรูและใหความสนใจเร่ืองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน มีการศึกษาวิจัยและรณรงคใหเห็น
ความสําคัญของส่ิงแวดลอม และสําหรับประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) ยังไดกําหนดแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปน
แผนการศึกษาแหงชาติทุกระดับ ส่ิงเหลานี้ยอมแสดงไดวาส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอมนุษยมาก 
นอกจากนี้ ส่ิงแวดลอมยังมีความสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน  เปนระบบความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ ของส่ิงแวดลอมและความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ระบบ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ของส่ิงแวดลอมและส่ิงแวดลอมกับมนุษย 
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 ทวี หอมชง และคณะ (2538) กลาวถึง ความสําคัญของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต คือ 
 1) ความสําคัญของส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ส่ิงแวดลอมประเภทนี้เปนส่ิงไมมีชีวิตท่ีเปน

สวนประกอบท่ีมีความสําคัญของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในส่ิงแวดลอมนั้นๆ ไดแก น้ําเพื่อการบริโภค 
อากาศเพื่อหายใจ ดิน เปนแหลงท่ีอยูของส่ิงมีชีวิตบนบก และแสงแดดใหความรอนและความ
อบอุน และมีบทบาทในการสรางอาหารของพืช 

 2) ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ เปนส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของตน 

 3) หากสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปก็สงผลใหส่ิงมีชีวิตท่ีเคยอาศัยอยูในส่ิงแวดลอม
นั้นเปล่ียนแปลงไป อาจโดยการอพยพหลบหนีไปอาศัยอยูท่ีอ่ืน หรือลมหายตายจากสูญพันธุ 

 4) ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในส่ิงแวดลอมท่ีมีความสัมพันธกันในแงของการถายทอดพลังงาน
ในลักษณะของผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย กับในแงของการอยูรวมกันบางลักษณะเปนการ
เกื้อกูลกัน บางลักษณะเปนการเบียดเบียนกัน 

 5) ส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการกระทําของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในส่ิงแวดลอมนั้น เชน 
เม่ือมีผูบริโภคมากเกินไป ผูผลิตลดจํานวนลง อาหารและท่ีอยูอาศัยขาดแคลน เกิดการแกงแยงกัน
สูงข้ึน เปนผลใหผูบริโภคมีจํานวนลดลงดวยจนอยูในระดับสมดุล 

 6) ตามธรรมชาติกระบวนการตางๆ เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง มีการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยู
ในสภาพท่ีสมดุล เหมาะกับการดํารงอยูของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอมนั้นๆ 

 เกษม  สนิทวงศ ณ อยุธยา (2527) ไดกลาวไววา มนุษยและส่ิงแวดลอมนั้นเปนส่ิงท่ีแยก
จากกันไมออกและมีความสัมพันธกันดังนี้ 
               1) มนุษยเปนตนเหตุของปญหาส่ิงแวดลอม เพราะสาเหตุท่ัวไปของปญหาส่ิงแวดลอม 3 
ประการ คือ การเพิ่มของประชากร การขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมอยางไมเหมาะสม 
              2) มนุษยเปนผูไดรับผลเสียหายจากปญหาส่ิงแวดลอม ขนาดของผลเสียหายเปนสัดสวน
โดยตรงกับขนาดของปญหาท่ีมนุษยกอข้ึน นับตั้งแตความเสียหายระดับมนุษยชาติ เปนตนวาความ
แปรปรวนของอากาศจากการกระทําของมนุษยอาจทําใหเกิดสภาวะแหงแลง จนถึงความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในระดับบุคคล 

 ในสวนของระบบความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของสิ่งแวดลอม พบวา
ส่ิงแวดลอมนั้นจะไมอยูโดดเดี่ยวในธรรมชาติ แตจะมีส่ิงแวดลอมอ่ืนอยูดวยเสมอ และส่ิงแวดลอม
ประเภทหน่ึงก็มีความตองการส่ิงแวดลอมอ่ืน เชน ปลาตองการนํ้า พืชตองการแรธาตุจากดิน มนุษย
ตองการกาซออกซิเจนเพื่อหายใจ ฯลฯ นอกจากนี้ส่ิงแวดลอมจะอยูรวมกันเปนกลุมและมีความ
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เกี่ยวเนื่องสัมพันธตอกันและกันเปนลูกโซ สรุปไดวาส่ิงแวดลอมจะไมอยูโดดเดี่ยวในธรรมชาติแต
จะเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันระหวางองคประกอบตาง ๆ ของส่ิงแวดลอมและส่ิงแวดลอมกับมนุษย 
สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (อางแลว) ไดกลาวถึงสาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมวา
สาเหตุหลักของปญหาส่ิงแวดลอมมีอยู  2 ประการดวยกัน คือ 

 1) การเพิ่มของประชากร เม่ือคนมากข้ึน ความตองการบริโภคทรัพยากรก็เพิ่มข้ึนทุกทาง 
ไมวาจะเปนเร่ืองอาหาร ท่ีอยูอาศัย พลังงาน ฯลฯ 

 2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจนั้นทําใหมาตรฐานในการดํารงชีวิตสูงตามไปดวยมีการบริโภคทรัพยากรจนเกินกวาความ
จําเปนข้ันพื้นฐานของชีวิต มีความจําเปนตองใชทรัพยากรมากข้ึนไปดวย ในขณะเดียวกัน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็ชวยเสริมใหวิธีการนําทรัพยากรมาใชไดงายและมากข้ึน นักวิชาการ
ส่ิงแวดลอมสวนใหญมีความเห็นตรงกันวามนุษยเปนตัวการสําคัญในการทําลายธรรมชาติและ
สภาวะแวดลอม โดยมีเทคโนโลยีเปนตัวเรง ทวีศักดิ์  ปยะกาญจน (2529) กลาววาเม่ือประชากรมาก
ข้ึนปญหาท่ีตามมาก็มากข้ึน เชน ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ปญหาท่ีอยูอาศัย ปญหา
ทรัพยากรไมเพียงพอ เปนตน สําหรับประเทศไทยนอกจากสาเหตุการเพิ่มประชากรแลว ยังมีสาเหตุ
อ่ืนอีก ไดแก 

 (1) ขาดการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 (2) การพัฒนาชนบท ยังเปนไปอยางไมเหมาะสม และไมบังเกิดผล ไมสามารถลดความ

ยากจนในชนบทได กอใหเกิดปญหาการอพยพของคนชนบทเขาสูเมือง 
 (3) การปลอยใหเมืองเติบโตอยางไมมีระเบียบแบบแผน ไมสนใจโครงสรางพื้นฐาน

กายภาพท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและขจัดของเสียจากชุมชน 
 (4) ขาดการควบคุมการใชท่ีดินอยางเหมาะสม ท้ังในเมืองและชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใชท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรมและท่ีอยูอาศัย 
 (5) รับเทคโนโลยีบางอยางท่ีไมเหมาะสมเขามาภายในประเทศท้ังในดานการดํารงชีวิต

ประจําวัน และดานการผลิต 
 (6) ขาดมาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติ จากสาเหตุของ

ปญหาส่ิงแวดลอมท้ังหลายขางตน 
 สรุปไดวาปญหาส่ิงแวดลอมเกิดจากากรเพิ่มของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และความกาวหนาทางเทคโนโลยีตลอดจนการปลอยใหเมืองเติบโตอยางไมมีแบบแผนและขาด
มาตรการท่ี เหมาะสมในการใชทรัพยากรธรรมชาติทําให เกิดปญหามลพิษต างๆ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม  การจัดการส่ิงแวดลอมเปนการกําหนดกิจกรรมที่จะทํา ซ่ึงจะเปน
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กิจกรรมใดก็ได และกิจกรรมเหลานั้นจะตองไมทําใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม เม่ือดําเนินการไป
แลวส่ิงแวดลอมท้ังระบบนั้นสามารถเอ้ืออํานวยใหมวลมนุษย พืช สัตว และส่ิงแวดลอมอ่ืนคงอยู
ถาวรตอไปโดยไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม  ดังนั้น  การจัดการส่ิงแวดลอมจึงเปนการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชตามความจําเปนเทานั้นและในการใชทรัพยากร ควรยึดหลักการอนุรักษ
ทรัพยากรอยางเขมงวดกระบวนการในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชนั้น ตองมีการวางระบบและ
แบบแผนท่ีรัดกุม เม่ือใชดําเนินการแลวตองไมสงผลกระทบตอทรัพยากรนั้นเอง หรือตอทรัพยากร
อ่ืนๆ หรือตอส่ิงแวดลอมนั้นๆ อยางเด็ดขาด แตถาหลีกเล่ียงไมไดตองพยายามใหเกิดผลกระทบ
นอยท่ีสุด เพื่อไมใหเกิดพิษภัยตอมนุษยและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  

 
2.2 แนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ มาจากคําภาษาอังกฤษวา Ecotourism ซ่ึงเปนคําผสมกันระหวางคํา
Ecology แปลวา นิเวศวิทยา และคําวา Tourism ท่ีแปลวา การทองเท่ียว ซ่ึงคําวา Ecotourism นี้เอง    
ท่ีใชเรียกการทองเท่ียวเพ่ือเขาใจสภาพธรรมชาติเปนหลัก สําหรับในภาษาไทย มีการเรียกขาน
ตางกันออกไป เชน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ นิเวศสัญจร นิเวศ
ทองเท่ียว และการทองเที่ยวเพื่อรักษาส่ิงแวดลอม เปนตน จากการศึกษาแนวคิด ปรัชญา รูปแบบ
และการจัดการท่ีมีลักษณะเฉพาะของการทองเท่ียวรูปแบบนี้จะเห็นไดวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ
นาจะเปนบัญญัติศัพทท่ีเหมาะสมที่สุด (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2540) ท้ังนี้เพื่อเนน      
ความชัดเจนของการทองเท่ียวท่ีมุงรักษาระบบนิเวศอันเปนความจําเปนในการทองเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับระบบนิเวศอยางใกลชิด แตอยางไรก็ตามการทองเท่ียวเชิงนิเวศ       
หรือ Ecotourism นี้ยังมีผูใหความหมายท่ีแตกตางกันออกไปตามพ้ืนท่ี ภูมิประเทศ และทิศทาง    
การปฏิบัติของผูใหความหมาย ซ่ึงความหมายตางๆ สะทอนใหเห็นมิติท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

 Elizabeth Boo (1990) ใหความหมายวา เปนการทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน                
ตอการอนุรักษ อันเนื่องมาจากการมีรายไดสําหรับการดูแลรักษาพื้นท่ี การสรางถนนในชุมชนหรือ
ทองถ่ินและสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม 

 Gail Lash (1997) ไดกลาวถึงความหมายของการทองเท่ียวเชิงนิเวศในบทความช่ือ What 
is Community – Based Ecotourism? วาเปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบ               
ซ่ึงตองอนุรักษส่ิงแวดลอมและตองคํานึงถึงประชาชนในทองถ่ินใหมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดี โดยมี
หลักการพื้นฐานของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี้ 
 1) หลีกเล่ียงการกอใหเกิดผลกระทบดานลบท่ีสามารถทําลายหรือกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอลักษณะทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมท่ีเขาไปเยี่ยมเยือน 
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 2) ใหการศึกษาความรูเกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษแกนักเดินทาง 
 3) รายไดจากการทองเท่ียวตองลงไปสูการอนุรักษพื้นท่ีธรรมชาติ และการจัดการ            
ในการปองกันพื้นท่ีโดยตรง 
 4) ตองนําผลกําไรที่ไดใหแกชุมนทองถ่ินและตองสรางรายใหแกประชาชนท่ีอาศัยอยูใน
พื้นที่โดยตรง เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการปองกันพื้นท่ี 
 5) ตองมีการวางแผนวาเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน และตองแนใจวาการพัฒนาการ
ทองเท่ียวจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยตองคํานึงถึงขีดความสามารใน
การรองรับของพื้นท่ี 
 6) ตองรักษาอัตรารายไดของประเทศผูถูกเยือน ดวยการใชประโยชนจากส่ิงอํานวยความ
สะดวก บริการ สินคาท่ีคนในทองถ่ินเปนเจาของและเปนผูจัดการ 
 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานจะตองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและไมกอใหเกิด
ผลกระทบ เชน การลดการใชเช้ือเพลิงพลังงาน รักษาพันธุพืชและสัตวปาใหไดมากท่ีสุด 
 ฉลาดชาย รมิตานนท (2530) ช้ีใหเห็นวา การทองเท่ียวท่ีดี มีความเหมาะสม และเปนท่ี     
พึงประสงค มีปจจัยองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 
 1)  ตองไมทําลายศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ไมมองศิลปวัฒนธรรมวาเปนสินคา และ
เอ้ืออํานวยตอการดํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 2) ไมทําลายส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของทองถ่ิน 
 3) ผูมาเท่ียวและเจาของทองถ่ินเกิดความเขาใจอันดี เกิดมิตรภาพ มีความสามัคคีและอยู
รวมกันอยางสันติ  
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2541) ไดใหความหมายของการทองเท่ียวไววา เปนการ
เดินทางอยางมีความรับผิดชอบ ในแหลงธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ินและแหลง
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอม และการทองเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู
รวมกันของผูท่ีเกี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ินเพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอกา
รักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540) ใหความหมายคําวา      
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะถ่ินและแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ี โดยมีกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของ ภายใตการจัดการส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ทองถ่ินเพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
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 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ใหความหมายคําวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง               
การทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวทุกแหงทุกประเภทโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาและช่ืนชม
เพลิดเพลินกับสภาพธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมบนพื้นฐานของการใหความรูแกผูเกี่ยวของ          
ให ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเ พ่ือกอให เกิดประโยชนแก ชุมชนในทองถ่ิน                 
และสรางจิตสํานึกใหทุกฝายรวมกันรับผิดชอบตอระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

 นิพล เช้ือเมืองพาน (2542) ใหความหมายคําวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
เดินทางไปท่ีแหงใดแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาช่ืนชมและเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถ่ินบนพื้นฐานความรู
และ ความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของคนในทองถ่ินและเกิดความพึง
พอใจสําหรับนักทองเท่ียว 

 นภวรรณ ฐานะกาญจน (2545) ใหความหมายคําวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง         
การเดินทางไปเยือนแหลงธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบ
นิเวศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ท่ีปรากฏในพื้นท่ี
ดวยความระมัดระวังไมใหเกิด   การเปล่ียนแปลงหรือทําลายคุณคาของระบบนิเวศ ขณะเดียวกัน     
ก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอการอนุรักษธรรมชาติและเกิดประโยชนตอทองถ่ิน 

 สมภพ เจิมขุนทด และคณะ (2548) ใหความหมายคําวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง               
การทองเที่ยวท่ีไมทําลายธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนการทองเท่ียวท่ีเนนใหนักทองเท่ียว                      
สรางประสบการณดวยความทรงจํา ไมนําส่ิงตาง ๆ จากสถานท่ีทองเท่ียวติดตัวไปหลังการ
ทองเท่ียวแลวสถานท่ีทองเท่ียวยังคงมีสภาพดังเดิม 

 จากความหมายท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนอีกมิติหนึ่งของ              
การทองเท่ียวท่ีมุงเนนการสรางจิตสํานึกของนักทองเท่ียว ใหเกิดความรับผิดชอบตอแหลง
ทองเท่ียวโดยเฉพาะความรับผิดชอบตอการรักษาระบบนิเวศส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ และคํานึงถึง
การมีสวนรวมของชุมชนและประชาชน ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอทองถ่ิน มีการควบคุมการพัฒนา      
การทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ เร่ิมจากระดับรากหญาจนถึงการปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้เพื่อใหเปน
การทองเท่ียวที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

 จะเห็นไดวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้นเปนสวนหนึ่งของการทองเท่ียวอยางยั่งยืน               
ซ่ึงการทองเท่ียวเชิงนิเวศจะปรากฏอยูในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวโดยรวม เปนสวนหนึ่ง         
ท่ีสะทอนลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงคเฉพาะท่ีมีความแตกตางจากการทองเท่ียวแบบอื่นๆ      
โดยไดใหความสําคัญทางจริยธรรมหรือความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม จึงทําใหสามารถสรุป
หลักเกณฑท่ีสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศได 5 ประการ คือ 
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 1) เปนแหลงธรรมชาติ (Nature-based) 
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีอยูบนพ้ืนฐานของส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ซ่ึง

เนนลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ รวมถึงวัฒนธรรม กลาวคือการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการ
ทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ ซ่ึงอาจรวมถึงวัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียวนั้นดวย 

 2) มีความยั่งยนืทางดานนเิวศ (Ecologically sustainable)  
 รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรจะเอื้ออํานวยใหเกิดความยั่งยืนท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอม คือเกิดผลกระทบทางลบใหนอยท่ีสุด 
 3) ใหความรูทางดานส่ิงแวดลอม (Environment educative) 
 การใหความรูทางธรรมชาติในการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้น เปนลักษณะสําคัญท่ีทําให        

การทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางจากการทองเท่ียวธรรมชาติรูปแบบอ่ืนๆ การใหการศึกษาทางดาน
ส่ิงแวดลอมเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีทําใหการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้นมีความสนุกและมีความหมาย       
ทําใหคนท่ีมาสัมผัสกับธรรมชาตินั้นเกิดการพัฒนาความรู ความตระหนักและสํานึกถึงคุณคา       
ของธรรมชาติ แลวสามารถที่จะชักนําไปสูการกระทําท่ีมีผลดีตอส่ิงแวดลอม เชน ความตระหนัก   
ในเร่ืองการอนุรักษ ดังนั้น การทองเท่ียวเชิงนิเวศจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียว ชุมชน 
และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 4) กอใหเกดิประโยชนแกคนในทองถ่ิน (Locally beneficial)  
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศควรเกิดประโยชนใหแกคนในทองถ่ินมากท่ีสุด กลาวคือ ทําใหเกิด             

การจางงาน การใชวัสดุท่ีหาไดจากทองถ่ิน กิจการท่ีคนทองถ่ินเปนเจาของ นอกจากนั้นคนใน
ทองถ่ินควรมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนาการทองเท่ียวดวย และรายไดจากการทองเท่ียว
สวนหนึ่งควรมีการนํามาใชในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดวย 

 5) ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว (Tourist satisfaction)  
 ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการมาหาประสบการณของการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปน

ส่ิงสําคัญในการอยูรอดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว นอกจากนั้นยังตองรวมถึงการมีเสถียรภาพ   
ของการเมืองเพื่อความปลอดภัยของนักทองเท่ียวดวย 

 ในประเทศไทยนั้นมีการกลาวถึงหลักการสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูหลาย
หนวยงานแตหลักการท่ีผูศึกษาสนใจน้ันไดอธิบายไวโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (อางแลว) ท่ีไดอธิบายไวในรายงานข้ันสุดทายในการดําเนินการเพ่ือการกําหนด
นโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเสนอตอการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ท่ีไดมีการประยุกต
หลักการพ้ืนฐานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากแนวความคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ Ralf 
Buckley มาอธิบายไวในการศึกษาดังกลาว ซ่ึงไดใหการกําหนดวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศจะตอง       
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มีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานพื้นท่ี ดานการจัดการ ดานกิจกรรม และดานการมีสวน
รวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 1) องคประกอบดานพื้นท่ี 
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ        

เปนหลัก มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ท้ังนี้รวมถึงแหลงวัฒนธรรม           
และประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นท่ีของแหลงนั้น ดังนั้นองคประกอบดานพ้ืนท่ี  
จึงเปนการทองเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ 

 2) องคประกอบดานการจดัการ 
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ ไมสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการ
ส่ิงแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีขอบเขต ดังน้ัน 
องคประกอบดานการจัดการจึงเปนการทองเท่ียวท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืน 

 3) องคประกอบดานกจิกรรม 
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวท่ีเอ้ือตอกระบวนการเรียนรู โดยมีการให

การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียว เปนการเพ่ิมพูนความรู 
ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองท้ังตอ
นักทองเท่ียว ประชาชนทองถ่ินและผูประกอบการท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น องคประกอบดานกิจกรรมจึง
เปนการทองเท่ียวส่ิงแวดลอมศึกษา 

 4) องคประกอบดานการมีสวนรวม 
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน และ

ประชาชนทองถ่ินท่ีมีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการ เพื่อใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ินโดย
ผลประโยชนตอทองถ่ินท่ีไดหมายความรวมถึงการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และ
การไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ ทองถ่ินใน
ท่ีนี้เร่ิมตนจากระดับรากหญาจนถึงการปกครองทองถ่ิน และอาจรวมถึงการมีสวนรวมของผูที่
เกี่ยวของ ดังนั้น องคประกอบดานองคกรจึงเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางมีสวนรวมของชุมชน  

 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2538) ไดกําหนดถึงองคประกอบของการทองเท่ียว        
เชิงนิเวศที่เกี่ยวของกันชุมชนไว คือ การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน โดยใหความสําคัญในการเขา
มามีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงจะชวยใหชุมชนไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียว      
ชวยปรับปรุงใหชีวิต ความเปนอยูของชุมชนดีข้ึนในระยะยาว นอกจากนี้ยังทําใหชุมชนทองถ่ิน
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ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของแหลงทองในทองถ่ินของตน และชวยลดความขัดแยง       
และความแตกตางระหวางคนในชุมชน 

  สรุปไดวา องคประกอบท่ีสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่นอกเหนือจากองคประกอบ
ดานพื้นท่ี แหลงทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวแลว ยังไดแก การปลุกจิตสํานึกความรับผิดชอบตแหลง
ทองเที่ยว ของนักทองเท่ียวและผูเกี่ยวของในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอกําหนดที่
ชัดเจนของการทองเท่ียวเชิงนิเวศนี้ จึงข้ึนอยูกับความสมบูรณขององคประกอบหลักท้ัง 4 ดาน หาก
การทองเท่ียวใดมีองคประกอบครบสมบูรณดังกลาวแลว จะจัดเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่สมบูรณ 
หากขาดหรือปราศจากขอใดขอหนึ่งไป ความสมบูรณจะลดนอยลงจนอาจตองจัดการสงเสริมหรือ
ทําใหการทองเท่ียวนั้นเปนการทองเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ ตอไป โดยเห็นไดจากทัศนะของ พงศสานต 
พิทักษมหาเกตุ (2533) ท่ีเกี่ยวกับองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่สําคัญ 5 ประการ คือ  

 1) ตองมีผลกระทบนอยท่ีสุดตอทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนในทองถ่ิน 

 2) ตองใหความรูความเขาใจแกนักทองเท่ียวในรูปแบบของส่ือตางๆ ตลอดจนการอธิบาย
โดยมัคคุเทศกเพื่อใหนักทองเท่ียวมีความรูความเขาใจ ไดรับความเพลิดเพลินพรอมท้ังสราง
จิตสํานึกในดานการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และใหมีความตระหนักถึงคุณคาหรือ
คุณประโยชนของแหลงทองเท่ียว รวมท้ังวัฒนธรรม ความเช่ือ คานิยมฯลฯ ของชุมชนน้ันๆ         
จนนักทองเท่ียวมีความระมัดระวัง ชวยปองกันและชวยผลกระทบในดานตางๆ ท่ีอาจจะมีตอ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหรือตอวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ  

 3) ตองใหประโยชนแกชาวบานในทองถ่ินในการจางงานท้ังโดยทางตรงและทางออม 
เชน การจัดบริการนําเท่ียว การใหบริการนักทองเท่ียวในดานตางๆ การขายอาหาร การขายของท่ี
ระลึก เปนตน 

 4) ตองใหชาวบานมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจ การจัดการและการพัฒนาการ
ทองเท่ียวไปสูทองถ่ินของเขา ซ่ึงจะชวยทําใหชาวบานในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจ มีความรูสึก
เปนเจาของทรัพยากรการทองเท่ียวซ่ึงไดแก ธรรมชาติ สังคมและชุมชนนั้นๆ แลวผนึกกําลังรวม
แรงรวมใจชวยกันพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรนั้นไวอยางยั่งยืน 

 5) ตองใหนักทองเท่ียวพึงพอใจ การสรางสรรคใหเกิดประสบการณและความพึงพอใจ
ในดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จะมีผลตอการไดรับผลประโยชนจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว        
เชิงนิเวศในระยะยาวอยางยั่งยืนและตอเนื่อง ดังนั้นขอมูลขาวสารในดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ   
ของแหลงทองเท่ียวแตละแหงจะตองมีความความถูกตองและครบถวยสมบูรณ ตองมีการรักษา
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ความปลอดภัยแกนักทองเ ท่ียวอยางเขมงวด  โดยจะตองใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพ                 
ของการใหบริการและใหความพึงพอใจแกนักทองเท่ียวรองลงมาจากการมุงอนุรักษดูแลและ
ปองกันแหลงทองเท่ียวท่ีพานักทองเท่ียวเขาไปเยือน 

 จะเห็นไดวา แนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้นคอนขางจะเปนแนวคิดท่ีมาพรอมๆ              
กับกระแสความตองการของโลกท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินมาการจัดการ            
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ และเปนสวนหนึ่งการการทองเท่ียวท่ีมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน ดังนั้นจึงมีการกําหนดใหมีนโยบายหลักไว ดังนี้ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, อาง
แลว) 

 1) การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตองมีการควบคุมดูแลรักษา จัดการทรัพยากร             
ใหคงสภาพเดิมไวใหมากท่ีสุด โดยหลีกเล่ียงหรืองดเวนการทองเท่ียวในพื้นท่ีออนไหว ท่ีงายตอ 
การถูกกระทบและฟนตัวไดยาก 

 2) การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จักตองคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู มีการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและปรับใหเกิดความสมดุลกับรูปแบบและกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู พึงหลีกเล่ียง
ความขัดแยงอยางรุนแรงตอการทองเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ หากเนนในการแปรประโยชนจากการ
จัดการทองเท่ียวสูการทองเท่ียวโดยรวม ตองคํานึงถึงการพัฒนาดานการศึกษา สรางจิตสํานึกท่ีดีใน
การรักษาระบบนิเวศรวมกันมากกวาการมุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจและการมีรายไดเพียงอยาง
เดียว 

 3) การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตองใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรทองถ่ินในการจัดการทรัพยากร การบูรณาการ การแลกเปล่ียนความรูและวัฒนธรรมชุมชน
ในกระบวนการทองเท่ียว รวมท้ังการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา หรือใหประชาชนมีตัวแทน
เปนคณะกรรมการรวมในทุกระดับ 

 4) ใหความสําคัญของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนความจําเปนในอันดับตน            
ของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ท้ังนี้ใหองคกรตางๆ กําหนดบทบาทที่ชัดเจนในการสงเสริม      
การทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และกําหนดวิธีจัดการท่ีเหมาะสม 

 5) นําแผนการพัฒนาการทองเท่ียวเขาสูแผนพัฒนาระดับตางๆ อยางมีความสําคัญ ไดแก 
แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาค พรอมท้ังใหมีการกระจายงบประมาณ
อยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

 6) สนับสนุนการศึกษาวิจัย และประเมินผลการพัฒนาอยางรอบดาน เพื่อกําหนด            
แนวทางการจัดการ การแกไขปญหา การปรับปรุงอยางเปนข้ันตอน 
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 7) มีการใชกฎหมายในการควบคุม ดูแล รักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียว          
อยางเครงครัด โดยเนนการแนะนํา ตักเตือน และสรางวินัยการทองเท่ียวควบคูไปดวย 

 8) จัดทําแนวทางปฏิบัติหรือคูมือการจัดการแกผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม                    
ในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยาถูกตอง 

 9)  จัดให มี เครือข ายการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศทั้ งในแนวต้ังและแนวนอน  โดยมี                     
การประสานงานดานขอมูลขาวสารและการจัดการรวมกันทุกระดับ 

 อาจสรุปไดวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีใกลชิดกับธรรมชาติ มี
จุดมุงหมายเพื่อการศึกษา ช่ืนชมและเพลิดเพลินกับแหลงธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน รวมถึง
สังคมแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีอยางมีความรับผิดชอบ
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม บนพื้นฐานของการใหความรูแกผูเกี่ยวของ ในขณะเดียวกันก็ชวยสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอการอนุรักษธรรมชาติ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน
ในการบริหารและการจัดการเพื่อกอประโยชนใหแกชุมชนในทองถ่ินและความพึงพอใจ ความ
ประทับใจ ตลอดจนสรางประสบการณดวยความทรงจําไมนําส่ิงตางๆ จากสถานท่ีทองเท่ียวติดตัว
ไปหลังการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวเพื่อพัฒนาไปสูการทองเท่ียวแบบยั่งยืนตอไป  

 
2.3 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
 Singhal (2001) ไดพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมโดยใหความสําคัญกับระดับ      
การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับประชาชนในทองถ่ินเปนเกณฑ 
Singhal ไดใชตัวยอ c ในการอธิบายเกี่ยวกับ “การมีสวนรวม” ของประชาชนเรียกหลักการ “6 Cs” 
ซ่ึงประกอบดวย 
 1) การรวมมือ  (Co-operation) หรือ  การทํางานท่ีมีการรวมมือของคนในทองถ่ิน 
(working on local people) หลักการดังกลาวเกี่ยวของกับการคัดเลือกตัวแทน ซ่ึงบุคคลดังกลาวมัก
ไมใชบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลท่ีสําคัญไดเปนอยางดี หรือเปนบุคคลท่ีมีอํานาจในชุมชน 
 2) การยินยอม (Compliance) หรือ การทํางานเพ่ือคนในทองถ่ิน (working for the local 
people) หลักการดังกลาวนี้ เกี่ยวของกับการมอบหมายภารกิจ/หนาท่ี พรอมๆ กับการเสนอ              
ส่ิงกระตุนเราใจตางๆ อยางไรก็ตาม บุคคลภายนอกเปนผูทําหนาท่ีเปนผูกําหนดวาระสําคัญและ    
ทิศทางการดําเนินกระบวนการตางๆ  
 3) การใหคําปรึกษา (Consultation) หรือ การทํางานเพื่อคนในทองถ่ินและกับบุคคล         
ในทองถ่ิน (working for the local people and with local people) หลักการดังกลาวเกี่ยวของกับ    
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การสอบถามความคิดเห็นตางๆ ของสมาชิกในชุมชนทองถ่ิน อยางไรก็ตาม บุคคลภายนอกยังคง         
ทําหนาท่ีวิเคราะหและมีอํานาจในการตัดสินใจลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ  
 4) การใหความรวมมือ (Cooperation) หรือ การทํางานกับคนในทองถ่ิน (working with 
the local people) แนวทางดังกลาวเกี่ยวของกับการท่ีสมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกทํางาน
รวมกันเพื่อแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสม โดยในกรณีนี้บุคคลภายนอกมีบทบาทหนาท่ีเฉพาะดาน            
การสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับทิศทางตางๆ  ในการดําเนินการ  ในขณะท่ีบุคคลในทองถ่ิน               
เปนผูตัดสินใจดําเนินงาน  
 5) การเรียนรูรวมกัน (Co-learning) หรือ การทํางานกับบุคคลในทองถ่ินและโดยบุคคล
ทองถ่ิน (working with local people and by the local people) แนวทางดังกลาวเกี่ยวของกับ          
การที่สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกแลกเปล่ียนความรูเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและ
ทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อชวยกันกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมโดยบุคคลภายนอกทําหนาท่ี
สนับสนุนใหเกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกชุมชน 
 6) การลงมือกระทํารวมกัน (Collective action) หรือ การทํางานโดยบุคคลในทองถ่ิน 
(working by the local people) เกี่ยวของกับการที่สมาชิกทองถ่ินเปนผูกําหนดวาระของตนเอง        
และขับเคล่ือนวาระดังกลาวไปสูการปฏิบัติ โดยปราศจากความคิดริเร่ิมจากบุคคลภายนอกหรือ    
การสนับสนุนกระบวนการโดยบุคคลภายนอก 
 Cohen (1996) กลาววา การมีสวนรวมในการพัฒนาสามารถอธิบายไดใน 4 ลักษณะ คือ 

 1) มีสวนรวมในเชิงการกระทํา เกี่ยวของกับการท่ีบุคคลฝายตางๆ ในชุมชนไดอุทิศ
แรงกายในการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

 2) การมีสวนรวมในเชิงเงินตรา กลาวคือ การมีสวนรวมหมายถึง การที่ชุมชนไดอุทิศเงิน   
ในการทํากิจกรรมตางๆ 

 3) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ  เกี่ยวของกับการกระจายภารกิจและ                
ความรับผิดชอบ โดยผูประสานงานหลักมักดําเนินการแบงสรรภารกิจ/หนาท่ีใหคนกลุมตางๆ         
ท่ีมีความสําคัญในพื้นท่ี อาทิ การพัฒนาความรวมมือกับผูนําทองถ่ินในการขอคําสนับสนุนเกี่ยวกับ
โครงการ การตั้งคณะกรรมการหลักในการสงเสริมการดําเนินของโครงการ การจัดการและติดตาม
การดําเนินงานของโครงการตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ผานการฝกอบรม และการใช
เคร่ืองสนับสนุนตางๆ 

 4) การมีสวนรวมในเชิงตัดสินใจ เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงอํานาจในการตัดสินใจ                    
ซ่ึงนั่นหมายถึง การสรางความภาคภูมิใจใหกับสมาชิกในชุมชน ผานการออกแบบกิจกรรมตางๆ 
เพื่อใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
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 แนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาในประเทศไทยเร่ิมในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2522-2539) พรอมกับชวงท่ีมีแผนพัฒนา
ชนบท หนวยงานของรัฐโดยเฉพาะหนวยงานท่ีทํางานพัฒนาชนบทไดยกประเด็น “การมีสวนรวม
ของประชาชน” เปนแนวทางในการทํางานจนถึงปจจุบัน แตผลการพัฒนาตามแนวทางการ             
มีสวนรวมของประชาชนก็ยังไมเปนไปตามท่ีตั้งใจมากนัก เนื่องจากเจาหนาท่ีของรัฐยังมีบทบาท
หลักในการตัดสินเร่ืองสําคัญ ประชาชนมักเปนเพียงฝายใหความรวมมือ กลุมคนท่ีมีสวนรวม       
มักเปนผูนํา คนท่ีมีฐานะดี หรือคนท่ีมีโอกาสมากกวาคนท่ัวไป หนวยงานของรัฐยังมีความคิด      
ในเร่ืองนี้วา “การพัฒนาคือกระบวนการท่ีรัฐทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุนและสรางโอกาส
ใหแกประชาชนในชุมชน ท้ังในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม มูลนิธิและองคกรอาสาสมัครเขามา 
มีสวนรวมในการดําเนินงานตามข้ันตอนของนโยบายพัฒนา” ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือประชาชนยังไมมี
สวนรวมอยางแทจริง โดยอาจมีสาเหตุจากท้ังสวนของประชาชนเองท่ีเคยชินกับการช้ีนําหรือส่ัง
การ ยังไมคุนเคยกับแนวทางการพัฒนารูปแบบนี้ ทางระบบราชการเองก็เคยชินกับการส่ังการ และ
มีระบบนโยบายงบประมาณ/การสนับสนุน/การใหคุณใหโทษจากขางบนลงมา ใหความสําคัญ         
ในความสัมพันธแบบเจาขุนมูลนาย ไมจริงจัง หรือไมเขาใจเพียงพอในเร่ืองการมีสวนรวม (ชูเกียรติ   
ลีสุวรรณ, 2546) 

 อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2548) กลาวถึงการมีสวนรวมวา เปนกระบวนการท่ีประชาชน      
เขามามีสวนเกี่ยวของในแทบทุกข้ันตอนของการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเปนการตัดสินใจ    
ในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ เชน การศึกษาบริบทของชุมชน การวางแผนการดําเนินการ และการจัดการ     
การติดตามและประเมินการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม เปนตน โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนอาจพิจารณาได 3 มิติ คือมิติแรก มองไดจากการใหอยางเดียวของประชาชน ซ่ึงอาจเปนการ
ใหหรือใหยืมทรัพยสิน ท่ีดิน เงิน ภูมิปญญา ความคิดเห็นและแรงกาย มิติท่ีซับซอนข้ึนมา คือ      
การเร่ิมรวมตัวเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกัน โดยมีการจัดองคกรชุมชนทั้งไมเปนทางการหรือเปน
ทางการและมองผลประโยชนสวนรวมเปนตัวต้ัง มิติตอมาท่ีคอนขางซับซอนมากที่สุดท่ีตองอาศัย
ตัวช้ีวัดหลายตัว คือ การท่ีประชาชนตระหนักแนชัดวา เขาตองเปนผูควบคุมสถานการณท่ีมี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของเขาได โดยมีกระบวนการเรียนรู การถายทอด การปรับเปล่ียน  
ท้ังความรู ความเขาใจ พฤติกรรม การใชกระบวนการกลุมและความเปนประชาธิปไตยเขาไป
จัดการและตัดสินใจในส่ิงท่ีคิดวาจะสงผลดีหรือเลวตอพวกเขาในอนาคต 

 สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม (2545) ไดจัดประเภทของการมีสวน
รวมของประชาชน โดยอิงพัฒนาการของโครงการพัฒนาเปนเกณฑ กลาวคือ กระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน ประกอบดวยภารกิจสําคัญ 5 ประการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ภารกิจท่ี 1 การมีสวนรวมในการวางแผน (Participation in planning) อันไดแก การท่ี
ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ นับต้ังแตการวิเคราะห
ปญหา การกําหนดลําดับความสําคัญของปญหา หารกําหนดเปาหมาย การกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน การกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินโครงการ 

 ภารกิจท่ี 2 การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Participation in implementation)          
อันไดแก การสนับสนุนดานทรัพยากรตางๆ และการประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ 

 ภารกิจท่ี 3 การมีสวนรวมในการใชประโยชน (Participation in utilization) อันไดแก      
การนําเอากิจกรมตางๆ มาใชใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะดานการเพ่ิมระดับการเพิ่งตนเอง         
และการควบคุมทางสังคม 

 ภารกิจท่ี 4 การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน (Participation in benefit-sharing)      
อันไดแก การแจกจายผลประโยชนตางๆ ในการพัฒนาอยางยุติธรรม 

 ภารกิจท่ี 5 การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in evaluation) อันไดแก การ
ใหประชาชนไดทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อรวมกันหาทางแกไขในลําดับตอไป 
 แมหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมมีเปาหมายใหประชาชนในฐานะผูมีสวน
ไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
สวนรวมมากท่ีสุดก็ตาม แตกรณีของประเทศไทยเทาท่ีผานมายังถือวาประชาชนมีบทบาทนอยมาก           
การดําเนินการตางๆ มักกระทําโดยองคกรหรือหนวยงานของรัฐเพียงลําพัง สภาพการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทยจัดวายังมีปญหาอุปสรรค และทําให
การดําเนินโครงการหลายประเภทเปนไปอยางไมโปรงใส อาจเกิดข้ึนจากเหตุปจจัยท่ีสําคัญ            
5 ประการ คือ 1) ประชาชนเองยังขาดความตระหนัก ซ่ึงหมายถึงความรู ความเขาใจท่ีแทจริง         
ในสิทธิและบทบาทหนาท่ีของตนเองและจิตสํานึก ซ่ึงหมายถึงความรูสึกรับผิดชอบตอสวนรวม
และส่ิงแวดลอม 2) ระบบราชการเดิมท่ีไมเอ้ือตอการมีสวนรวม 3) รัฐยังคงรวมอํานาจสูศูนยกลาง 
และใชอํานาจในการตัดสินใจไปกอนแลวจึงประกาศใหประชาชนทราบ 4) กรณีของการมีสวนรวม
ในการจัดทําการประเมินผลการทบทางดานส่ิงแวดลอม (Environment Impact Assessment: EIA) 
ของประชาชนพบวา ในมาตรา 6-8 นั้นถูกระบุไวอยางกวาง ๆ จึงทําใหเจาของโครงการ               
และท่ีปรึกษาในการจัดทํา EIA ใชชองวางทางกฎหมายดังกลาวไมใหสิทธิแกประชาชนเขามา         
มีสวนรวม  และ  5)  เจาของโครงการและ /หรือท่ีปรึกษาในการจัดทํา  EIA มีความคิดวา                  
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไมสามารถทําใหการดําเนินการดีข้ึนเพราะขาดความรู
ความสามารถ ตรงขามกันกลับทําใหการดําเนินการลาชา (มนัส สุวรรณ และคณะ, 2549) 
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 จากมุมมองท่ีแตกตางกันของหลากหลายบุคคลจะเห็นวา การมีสวนรวมอยางแทจริงของ
ประชาชนมิไดอยูแคเพียงการปรากฏตัว หรือใหขอคิด หรือ ดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาเทานั้น แตการมีสวนรวมท่ีแทจริงของประชาชนในโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
เปล่ียนแปลงบทบาทของประชาชน จากผูรับบริการตางๆ ไปสูการกาวเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจตางๆ ในการพัฒนาชุมชนแบบเคียงบาเคียงไหลกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับแนวทางในการพัฒนาท่ีเหมาะสม  

 
2.4 แนวคิดการจัดการการทองเที่ยวและการพัฒนาอยางยั่งยนื 
 การทองเท่ียวท่ียั่งยืนและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดมีการกลาวถึงและพัฒนามาจาก
แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงไดมีการนิยามความหมายและเสนอสาระสําคัญของแนวคิดดังกลาวไว        
หลายประการ เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2539) เสนอวา       
การทองเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว
และผูท่ีเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบัน โดยมีการปองกันและสงวนรักษาโอกาสตาง ๆ ของอนุชน   
รุนหลัง การทองเท่ียวแบบน้ีมีความหมายถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปน       
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความงามตามสุนทรียภาพ  ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ                
ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย” ซ่ึงหลักการทองเท่ียวแบบยั่งยืน มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
 1) การอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี  ท้ังท่ี เปนทรัพยากรธรรมชาติ  สังคม               
และวัฒนธรรมเปนสําคัญ และเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว 
 2) การลดการบริโภคท่ีมากเกินจําเปนและการลดของเสีย จะชวยเล่ียงคาใชจายในการ     
ทํานุบํารุงส่ิงแวดลอมท่ีถูกทําลายในระยะยาวและเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเท่ียวดวย 
 3) การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ  สังคมและวัฒนธรรม                    
มีความสําคัญตอ การทองเท่ียวในระยะยาว และจะชวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 4) การประสานการพัฒนาการทองเท่ียวเขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ       
การพัฒนาทองถ่ินและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมจะชวยขยายศักยภาพการทองเท่ียว         
ในระยะยาว 
 5) การทองเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมทางการเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยท่ีไดพิจารณาคุณคา             
ของส่ิงแวดลอมไว ซ่ึงไมเพียงแตจะทําใหเกิดการประหยัดแตยังปองกันส่ิงแวดลอมไมใหถูกทําลาย
อีกดวย 
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 6) การมีสวนรวมอยางเต็มท่ีของทองถ่ินในสาขาการทองเท่ียว ซ่ึงไมเพียงแตสราง
ผลตอบแทนแกประชากรส่ิงแวดลอมโดยรวม  แตจะยังชวยยกระดับคุณภาพการจัดการ                
การทองเท่ียวดวย 
 7) การปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอระหวางผูประกอบการ ประชากรทองถ่ิน องคกร 
และสถาบันท่ีเกี่ยวของมีความจําเปนในอันท่ีจะรวมงานกันไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังรวม
แกปญหาและลดขอขัดแยงในผลประโยชนท่ีแตกตางกัน 
 8) การฝกอบรมบุคลากรโดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืน       
แกบุคลากรทองถ่ินทุกระดับจะชวยยกระดับของการบริการการทองเท่ียว 
 9) การตลาดที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางพรอมมูล จะทําใหนักทองเท่ียวเขาใจและ
เคารพในส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวจะชวยยกระดับความ
พอใจของนักทองเท่ียวดวย 
 10) การวิจัยและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอการชวยแกปญหา   
และเพิ่มผลประโยชนตอแหลงทองเท่ียว นักทองเท่ียวและนักลงทุน 

 สอดคลองกับ มนัส สุวรรณ และคณะ (อางแลว) ท่ีไดใหทัศนะเกี่ยวกับการจัดการ                
การทองเท่ียว วาหมายถึง การกระทําอยางมีเปาหมายสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิด      
ท่ี เหมาะสม  ยิ่ งไปกวานี้ยังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม  การกําหนดแนวทาง  มาตรการ                   
และแผนปฏิบัติการท่ีดีตองคํานึงถึงกรอบแนวคิดท่ีไดกําหนดไว  มิฉะนั้นแลวการจัดการ              
การทองเท่ียวจะดําเนินไปอยางไรทิศทางและประสบความลมเหลว การพิจารณาการจัดการ         
การทองเท่ียวอยางเปนระบบและบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายนั้น จําเปนตองพิจารณาระบบ
ยอยและองคประกอบของการจัดการการทองเท่ียว บทบาทหนาท่ีของแตละองคประกอบ            
และความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอมของระบบการ
ทองเท่ียวดวย  ระบบการทองเท่ียวท่ีสําคัญจําแนกได 3 ระบบดังนี้ 
  1) ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource) อันประกอบดวยแหลงทองเที่ยว 
ตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเท่ียว สวนใหญจะหมายถึงทรัพยากรทางกายภาพ
ซ่ึงอาจจะเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชน         
และทองถ่ิน 

 2) การบริการการทองเท่ียว (Tourism Service) ไดแกการใหบริการเพ่ือการทองเท่ียวท่ีมี
อยูในพื้นท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีผลเกี่ยวของกับการทองเท่ียวของพื้นท่ีนั้น ๆ  
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 3) การตลาดการทองเท่ียว (Tourism Marketing) เปนสวนของความตองการ                     
ในการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายถึง
กิจกรรม รูปแบบหรือกระบวนการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี   

 Adriana (1997) กลาววา การทองเท่ียวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือท่ีมีอํานาจ
ใหมีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีไดเปนอยางมาก ถาการทองเท่ียวมีการจัดการและการบริหารที่ดี                  
ก็จะสามารถใชพื้นท่ีเปนทรัพยากรนั้นไดโดยไมทําใหมันเส่ือมโทรมลง การพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนจําเปนตองมีการวางแผนนโยบายที่ชัดเจน และมีความสอดคลองกับความคิดเห็น         
และเหตุผลของคนในทองถ่ินเพื่อจะไดใหมีการสงเสริมในระดับชาติ นโยบายควรเจาะจงลงไป     
ในแตละดาน โดยพิจารณาปจจัยท่ีสําคัญพื้นฐานของชุมชน หรือใหมีการแขงขันเพื่อเพิ่มจุดเนน        
ในตลาด การสรางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมใหมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนตลอดไป         
การตอบสนองนั้นตองไมมีการกีดกันในการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ดวย  

 "การพัฒนาอยางยั่ งยืน" เปนแนวคิดการพัฒนาท่ีเขามามีบทบาทในสังคมโลก                 
และสังคมไทยในทุก ๆ ดาน แนวคิดนี้มีท่ีมาจาก การประชุมสุดยอดวาดวยส่ิงแวดลอมของมนุษย 
ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศ สวีเดน เม่ือป พ.ศ. 2515 ท่ีจัดโดยองคการสหประชาชาติ เพ่ือเรียกรอง
ใหท่ัวโลกคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกินขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ               
ผลการประชุมคร้ังนี้ทําใหเร่ืองส่ิงแวดลอมไดรับความสนใจอยางกวางขวางในประชาคมระหวาง
ประเทศ และนําไปสูการจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบทางดานส่ิงแวดลอมของประเทศตางๆ ใน
เวลาตอมา เชน "โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาติ "(United Nations Environment Programmer    
หรือ UNEP) และ คณะกรรมาธิการโลกในเร่ืองส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on 
Environment and Development หรือ WCED) เปนตน โดยจุดเร่ิมตนของแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน
เกิดข้ึนเม่ือป 1987 เม่ือคณะกรรมาธิการโลกในเร่ืองส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ไดทําการศึกษา   
เร่ืองการสรางความสมดุลระหวางส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา ซ่ึงตอมาไดเผยแพรเอกสารช่ือ Our 
Common Future หรือเรียกกันท่ัวไปวา Brundtland Report และไดใหนิยามของการพัฒนาท่ียั่งยืนวา 
"Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs" คือ "การพัฒนาท่ี
สนองตอบตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนในรุนอนาคตตองประนีประนอม
ยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง" หมายความวา             
การพัฒนาที่สนองตอบความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมทําลายความสามารถในการสนอง
ความตองการของชนรุนหลัง ช้ีใหเห็นวาในขณะท่ีมีการพัฒนาเปนความตองการท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในวันนี้ใหดีข้ึน แตก็ตองพิจารณาถึงขีดจํากัดของทรัพยากรใหมีพอเพียงท้ังในปจจุบัน          
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และอนาคตไปพรอมกัน การพัฒนาแบบนี้จึงเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีนําเอาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ความยุติธรรมทางสังคม และการพัฒนา
เทคโนโลยีมาผสมผสานกันอยางกลมกลืน เพื่อบรรลุความตองการของคนยากจนในประชาคมโลก
ท้ังปจจุบันและอนาคต 

 ประเทศไทยไดนําแนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืนเขามาเปนกระแสหลักของ การพัฒนา
ประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2535 หลังจากท่ีเขารวมการประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอม          
และการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED)      
ณ กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และไดรับรองเอกสาร "แผนปฏิบัติการ 21" หรือ Agenda 
21 ซ่ึงเปนหนึ่งในผลจากการประชุมใหเปนแผนแมบท โดยเอกสารนี้ไดกลาวถึงความยั่งยืนใน        
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม โดยการพัฒนาทุกดานลวนแลวแตมีความสัมพันธ       
และเกี่ยวเนื่องกันเพื่อใหการปฏิบัติงานดานการพัฒนาท่ียั่งยืนประสบผลสําเร็จ จึงจําเปนตองทําให
อัตราการเปล่ียนแปลงไปสูความยั่งยืนท่ีมีความสมดุลกัน เพ่ือการพัฒนาท้ังสามดานในเชิงปริมาณ
ไดอยูในระดับเดียวกัน (ชูเกียรติ ลีสุวรรณ, อางแลว) กลาววา นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติระยะท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมา ประเทศไทยนําความคิดเร่ืองการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนมาใชประกอบการวางแผน โดยใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  
และส่ิงแวดลอม การปรับปรุงบทบาทภาครัฐและการสรางโอกาสใหประชาชน ชุมชน และองคกร
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยถือเปน
สิทธ์ิในการรับรูและใชประโยชนจากขอมูลใหแกผูเกี่ยวของและผูสนใจ  

 นําชัย ทนุผล (2542) ไดกลาววา แนวคิดของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนพอสรุป
ได 3 มิติ ดังตอไปนี้คือ 

 1) มิติดานการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมใหแก
ผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืนตองมีแนวคิดท่ีจะใหความรูความเขาใจ
และสรางจิตสํานึกแกผู ท่ี เกี่ยวของกับการทองเท่ียวทุกฝายในการปกปองรักษาทรัพยากร              
การทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมเปนอันดับแรก เพื่อใหคงไวซ่ึงความสวยงามและคุณคาทรัพยากร     
การทองเท่ียว ซ่ึงวิธีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวมีหลายรูปแบบ         
เชน การเนนวิธีการจัดทําโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติหรือวัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียว       
จัดใหมีนิทรรศการ/แผนปายบรรยายตามจุดหรือบริเวณจุดทองเท่ียวตางๆ จัดใหมีเสนทางเดินเทา
หรือเสนทางเดินปาท่ีใหประสบการณในการเรียนรูธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมแกผูมาเยือนรวมถึง
การฝกอบรมมัคคุเทศกและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบแหลงทองเท่ียวใหสามารถช้ีแนะ           
และอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีนักทองเท่ียวพบเห็น เปนตน 
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 2) มิติดานการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว ในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบ
ยั่งยืนตองมีแนวคิดใหนักทองเท่ียวท่ีมีความปรารถนาหรือสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ     
และวัฒนธรรม  เชน  การสงเสริมการทองเ ท่ียวดวยการจัดใหมี ส่ือความหมายธรรมชาติ               
หรือวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการเพิ่มพูนความรูประสบการณแกนักทองเท่ียวใหไดรับความพึงพอใจ
กลับไป เปนตน  

 3) มิติดานการสรางความมีสวนรวมในผลประโยชนใหแกชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา                
การทองเท่ียวแบบยั่งยืนตองมีแนวคิดในการมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
ของชุมชนทองถ่ิน ดวยการเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการทองเท่ียวแบบยั่งยืน     
และชวยใหชุมชนทองถ่ินไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียวท้ังทางตรงและทางออม เชน         
การลงทุนดานส่ิงอํานวยความสะดวกขนาดเล็ก การเปนมัคคุเทศก การนําสินคาหัตถกรรมพื้นบาน
มาขาย การจางงานในธุรกิจทองเท่ียว เปนตน 

 ปรีชา เปยมพงศสานต (2538) ไดสรุปวา แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มีอยู 2 แนวคิด 
แนวคิดแรกคือการพัฒนายั่งยืนแบบมิติเดียวแตเนนเร่ืองการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
(Sustainable growth) แนวคิดหลังคือ การพัฒนาอยางยั่งยืนแบบหลายมิติเนนเร่ืองสังคมยั่งยืน       
ท้ังระบบ (Sustainable society) แมวาท้ัง 2 แนวคิดจะยึดม่ันในหลักการของความยั่งยืน ปรัชญา   
และโลกทัศนท่ีอยูเบ้ืองหลังท่ีแตกตาง แตท้ัง 2 แนวคิดก็มีความเช่ือรวมกันวาโลกเราจะตองมี       
การพัฒนาที่ธํารงไวซ่ึงความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ หากพิจารณาสองแนวคิดนี้แลว   
จะพบวาแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืนแบบหลายมิติเนน “สังคมแบบยั่งยืน” ซ่ึงเนนประโยชน
ของมนุษยและธรรมชาติ และมีการสรางจริยธรรมทางส่ิงแวดลอม  แนวใหม (โลกทัศนใหม 
คานิยมใหมท่ีเคารพธรรมชาติ) นาจะเปนแนวคิดท่ีเหมาะสมกับโลกปจจุบันมากกวา ซ่ึงการพัฒนา
อยางยั่งยืนก็คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่นําเอาทรัพยากรท้ังหมดไมวาจะเปนธรรมชาติ มนุษย เงิน 
และกายภาพของพ้ืนท่ี มาจัดการเพ่ือกอใหเกิดความมั่งค่ัง ความกินดีอยูดีและความสุขท่ีเพิ่มมากข้ึน 
การพัฒนาแบบยั่งยืนข้ึนอยูกับการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีถูกตองและเหมาะสม จะเห็นไดวา           
การพัฒนาอยางยั่ งยืนนั้นจะกอให เกิดความย่ังยืนทางสังคม  ความยั่งยืนของการทํางาน                
และประสิทธิภาพของระบบนิเวศ และเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ (อางแลว) ยังไดกลาวอีกวา แนวคิดเร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืนเปน
แนวทางในการแกปญหาท้ังการพัฒนาและการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในปจจุบัน เปน
การพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการของคนในรุนปจจุบันโดยไมทําลายโอกาสของชนรุนหลัง
ในการตอบสนองความตองการของตนเอง ใหคุณคาตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ัง        
การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยุติธรรม ท้ังการพัฒนาและส่ิงแวดลอมแยกจากกันไมได        
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แตการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเปนไปไดก็ตองเปนแนวทางการพัฒนาที่แตกตางไปจากกระบวนการที่
ดําเนินกันมาในอดีต โดยตองมีการใหคุณคาตอส่ิงแวดลอมใหม มองมิติทางเวลาไกลออกไปจนถึง
อนาคตของอนุชนรุนหลัง คํานึงถึงความเสมอภาคและความยุติธรรมในการใชประโยชน             
จากทรัพยากร เพ่ือการดํารงชีวิต รวมไปถึงการใหความสําคัญทางดานจิตวิญญาณมากกวาทางดาน
วัตถุหรือทรัพยสิน คําวาการพัฒนาอยางยั่งยืน มองการกระทําการตัดสินใจ พฤติกรรมและโลกทัศน
ของกลุมคนวา เปนเร่ืองสําคัญ ความยั่งยืนจึงเปนความยั่งยืนของโครงสรางทางสังคมความยั่งยืน
ทางดานวัฒนธรรมและความเช่ือ การสรางเงื่อนไขในการดํารงชีวิตของคนทุกกลุมใหสอดคลอง   
กับแนวคิดเร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืน ตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและคุณภาพของส่ิงแวดลอม
ควบคูกันไป การพัฒนาอยางยั่งยืนคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีกระบวนการตัดสินใจและการจัดองคกรท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศเฉพาะของทองถ่ิน   
ใหความสําคัญเร่ืองการมีสวนรวม กระบวนการพัฒนาเกิดจากลางข้ึนบน และใหสิทธิแกชุมชน
ทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรของตน สนใจความยุติธรรมทางสังคมท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
ท้ังหมดนี้ทุกฝายในสังคมจะตองมีโลกทัศน ทัศนคติ และคานิยมใหม 

 จะเห็นไดวาการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆ 
ของอนุชนรุนหลัง โดยการจัดการการทองเท่ียวท่ีมีความหมายตอการจัดการทรัพยากรเพ่ือ          
ตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพในขณะท่ียังสามารถ
รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย ท้ังนี้แนวความคิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน มุงเนน
ใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยรวมปรับสภาพการจัดการเพื่อเขาสูยุคใหมของกระแสโลกท่ี
เปล่ียนไป ขอบเขตการพัฒนาจึงครอบคลุมทุกสวนของการทองเที่ยว คือ 1) กิจกรรมการทองเท่ียว
ตองดํารงอยูได 2) มีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอยูเสมอ 3) ทรัพยากรการทองเท่ียวยังคงรักษาความ
ดึงดูดใจไวไมเส่ือมคลาย 4) กิจกรรมการบริการมีกําไร แมตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ
ใหบริการอยูเสมอ 5) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมตองไมมี
หรือนอยท่ีสุด  
 
2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาเพื่อจัดทําแผนการจัดการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติบริเวณถํ้าลอด จังหวัดแมฮองสอน” โดยมีเปาหมาย คือ สงเสริมใหเปน
สถานท่ีศึกษาส่ิงแวดลอมธรรมชาติและการอนุรักษดวยการบูรณะฟนฟูสภาพท่ีดีตอไป โดยควรมี 6 
แผนดําเนินการ คือ แผนการใชท่ีดินในพื้นท่ีพัฒนา พื้นท่ีอนุรักษ พื้นท่ีสงวนและพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ 
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แผนปรับปรุงสถาปตยกรรม แผนควบคุมรูปรางลักษณะอาคารส่ิงกอสราง แผนปรับปรุง
สาธารณูปโภค แผนปรับปรุงดานกฎหมาย การบริหารและองคกร แผนพัฒนาดานสังคม-เศรษฐกิจ 
เพ่ือใหมีการอนุรักษส่ิงแวดลอมของแหลงธรรมชาติ โดยคํานึงถึงระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมเปน
สําคัญ 
 โกศล ศรีประศานส (2550) ศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในอุทยานแหงชาติเขาหลัก-
ลํารู 2) ศึกษาความตองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในอุทยาน
แหงชาติเขาหลัก-ลํารู 3) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในอุทยานเขาหลัก-ลํารู ผลการศึกษา พบวา   
 1) ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางรอยละ 35.64 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รอย
ละ 34.04 ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 40.96 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000  บาทรอย
ละ 79.26 ตั้งท่ีพักอาศัยอยูนอกเขตอุทยานแหงชาติ รอยละ 86.17 ไมเคยเปนผูนํากลุม รอยละ 79.79 
ไมเคยเปนสมาชิกกลุม รอยละ 74.47 มีการไดรับขอมูลขาวสารโดยชองทางการรับขอมูลขาวสาร
จากเพื่อนบานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.46 รอยละ รอยละ 59.57 ไมเคยมีการติดตอสัมพันธกับ
บุคลากร รอยละ 20.50 คิดวาการไดรับประโยชนคือแหลงทองเท่ียวไมเส่ือมโทรม และรอยละ 
47.60 คิดวาการไดรับความเดือดรอน คือ มีกฎ ระเบียบควบคุมมาก 
 2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในอุทยาน
แหงชาติเขาหลัก-ลํารูในภาพรวม พบวา ประชาชนมีระดับการมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษในอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู ในระดับนอย (mean=2.21) เม่ือจําแนกรายตาน พบวา 
ระดับการมีสวนรวมในการไดรับผลจากการปฏิบัติตามแผนมากท่ีสุด (mean=2.38) และระดับการมี
สวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจนอยท่ีสุด (mean=3.43) 
 3) ความตองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในอุทยาน
แหงชาติเขาหลัก-ลํารู ในภาพรวม พบวาประชาชนมีความตองการมีสวนรวมในการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู ในระดับมาก (mean=3.50) โดยมีความ
ตองการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนมากท่ีสุด (mean=3.60) และตองการมีสวนรวมในการ
ไดรับผลจากการปฏิบัติตามแผนนอยท่ีสุด (mean=3.43) 
 4) ปญหา ขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ในอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู พบวา รอยละ 22.61 ไมทราบเปาหมายของการเขามีสวนรวม และ
รอยละ 25.05 เสนอแนะใหมีการพัฒนาความสะดวกดานการคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว และ
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ตองการใหรัฐรวมวางแผนรวมกับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในทองถ่ิน รวมทั้งตองการใหมี
การสํารวจแหลงทองเท่ียวใหมเพิ่มเติม รอยละ 20.12 และ 19.30 ตามลําดับ 
  นพรัตน มุณีรัตน (2541) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจ
เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนคีรีวง รูปแบบการส่ือสารในการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชน ในชุมชนคีรีวง บทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา ในการจัดการการทองเท่ียว   
เชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนคีรีวงโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบ  มีสวนรวมและการสัมภาษณเจาะลึกประชาชน
ในชุมชนคีรีวง จํานวน 31 คน ผลการวิจัยพบวา  

 1) ประชาชนในชุมชนคีรีวงมองวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ก็คือ การ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยมีความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในมิติท่ีหลากหลาย ซ่ึง
สามารถสรุปไดเปน 3 ประเด็น ไดแก 1) การทองเที่ยวท่ีไมทําลาย 2) การทองเท่ียวท่ีใชชีวิตกับ
ชาวบาน 3) การทองเท่ียวที่ชาวบานมีสวนรวมในการจัดการ                

 2) มีรูปแบบการส่ือสารปรากฏขึ้นในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง 
ประกอบดวย 4 รูปแบบ คือ 1) การส่ือสารสองทางท่ีไมเปนทางการ 2) การส่ือสารสองทางท่ีเปน
ทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบมาก 3) การส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการแตมีปฏิกิริยาโตตอบนอย   
4) การส่ือสารทางเดียวท่ีไมเปนทางการ  

 3) ผูนําในชุมชนคีรีวงซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน
คีรีวงนั้น ประกอดวยผูนําท่ีเปนทางการ ไดแก กํานัน ผูใหญบานสมาชิก อบต. และผูนําท่ีไมเปน
ทางการ ไดแก ผูอาวุโส ประธาน และกรรมการกลุมองคกรในชุมชน โดยกลุมผูนําเหลานี้ตองมี
บทบาทรวมกันในฐานะคณะกรรมการชมรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานคีรีวง นับต้ังแตการกอตั้ง 
ชมรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานคีรีวง รวมไปถึงการกําหนดแผนการจัดการ และกฎ ระเบียบ 
การเผยแพรขอมูลขาวสาร การดูแลและบริการนักทองเท่ียว รวมทั้งการแกไขปญหา 

  4) ปญหาในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวงเกิดข้ึนจาก 1) ปจจัยภายใน
ชุมชน ไดแก ความสับสนดานขอมูล ความขัดแยงระหวางผูนําการประสานงานไมราบร่ืน ชาวบาน
ใหความสําคัญกับอาชีพการทําสวน การปฏิบัติบางอยางขัดแยงกับแนวคิดการอนุรักษ ประธาน
ชมรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานคีรีวงขาดอํานาจ และอบต. ไมดําเนินการ 2) ปญหาที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก ไดแก การรุกจากนักทองเท่ียวจนชุมชนต้ังรับไมทัน สวนแนวทางการแกไขปญหา
ในทรรศนะของชาวคีรีวง คือ ใชความสัมพันธในระบบเครือญาติ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
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ใหมเปล่ียนแปลงแผนการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนใหม และให อบต.เขามามีบทบาทในการ
ออกขอบังคับ รวมท้ังแผนการจัดการในเชิงนโยบาย  
 ยศ สันตสมบัติ และคณะ (2547) ศึกษาเร่ือง การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร ผลการวิจัยพบวา  

 1) นโยบายการทองเท่ียวของประเทศไทย ควรใหความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
อยางชัดเจน และเปนรูปธรรม โดยสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการวางแผนและการ
จัดการการทองเท่ียว และไดรับประโยชนจากการทองเท่ียวท้ังทางตรงและทางออม  

 2) ควรกระจายอํานาจและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเปดโอกาสใหชุมชน
ทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการทรัพยากร ชุมชนทองถ่ินสามารถวางแผนและระบบการจัดการ
ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดเอง  

 3) ควรจัดใหมีเวทีเพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรูใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเร่ือง
ระบบนิเวศของปา ถํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ตนไม สัตวปา เปนตน 4) สงเสริมใหมีการ
วิจัยและพัฒนา ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศใหมากข้ึนกวาปจจุบันและไดเสนอยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศไว 5 ดาน คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรชุมชน ยุทธศาสตรดานการตลาด ยุทธ
ศาสตรดานการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ือและการประชาสัมพันธ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาทองถ่ิน 
 จันทกร ร่ืนรมย (2548) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการรักษาความปลอดภัยแบบมีสวนรวมใน
การทองเท่ียวเชิงนิเวศเทือกเขาพระ-เขาสูง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค พบวา มีความ              
ไมปลอดภัยในการทองเท่ียวเทือกเขาพระ-เขาสูง ระดับมาก ปานกลาง และนอย เรียงตามลําดับดังนี้ 
ปญหาความไมปลอดภัยในระดับมาก ไดแก ไมมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยระดับปานกลาง 
ไดแก ไมมีระบบรักษาความปลอดภัย ไมมีสถานท่ีตั้งหนวยรักษาความปลอดภัยไมมีปายช้ี/นําทาง
ในแหลงทองเท่ียว ไมมีแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของส่ิงตางๆ ในแหลงทองเท่ียวอยางชัดเจน ไมมีส่ิงกีด
ขวางกําหนดขอบเขตของแหลงทองเท่ียว และระดับนอย ไดแก ปญหาดานอาชญากรรม อุบัติเหตุ 
ภัยธรรมชาติ ความไมปลอดภัยจากพืชและสัตว การเขาชมพิพิธภัณฑ  การเขาสัมผัสชีวิตชุมชน     
การซ้ือของท่ีระลึก และการมีสวนรวมของชุมชน 
 อโนทัย เพียรชงคล (2540) ศึกษาความตองการดานการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ิน
ตอกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของพ้ืนท่ีอุทยานแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง พบวา 
ประชาชนทองถ่ินมีความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานเปนมัคคุเทศก
นําเท่ียวธรรมชาติ รอยละ 95.56 และมีความตองการและมีความตองการเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การเปนมัคคุเทศกท่ีถูกตองจากหนวยงานถึงรอยละ 89.54 แสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญยัง
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ขาดความรูดานการเปนมัคคุเทศก สวนในดานอ่ืนๆ เชนการจัดบริการดานพาหนะ ท่ีพัก และอาหาร
มีความตองการมีสวนรวมรอยละ 85.56 96.67 และ 75.56 ตามลําดับ 
 อาคม พัฒิยะ และคนอ่ืนๆ (2533) ไดวิจัยและพบวา การขยายตัวของการทองเท่ียวทําให
สงผลกระทบตอวิถีการผลิตท่ีมีความหลากหลาย และรูปแบบของการบริโภคเปล่ียนแปลง 
ความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนเกิดความเห็นแกตัว ขาดความเคารพสถานภาพและลําดับ
อาวุโส การรวมกลุมกันเปนไปเพื่อผลประโยชนเฉพาะกลุมและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี               
ไมพึงประสงค การนําเอาวัฒนธรรมประเพณีมาเปนสินคาทางการทองเท่ียวไมคงเหลือรูปแบบเดิม 
รวมถึงการสรางประเพณีและวัฒนธรรมใหมเพื่อผลประโยชน ลักษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอม
ถูกใชประโยชนโดยไมไดคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับและผิดบทบาทหนาท่ี เพื่อมุง
เสนอใหกับนักทองเท่ียวมากเกินไป 
 สินธุ สโรบล (2545) ไดสรุปประสบการณงานวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ภาคเหนือของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากโครงการวิจัยในดานตาง ๆ พบวา  

 1) ประสบการณดานพื้นท่ี เปนการเนนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่อง          
กับธรรมชาติเปนหลัก มีแหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน รวมถึงแหลงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ในพ้ืนท่ีของแหลงนั้น ดังนั้นองคประกอบดานพ้ืนท่ี
จึงเปนการทองเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ ทําใหทราบวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศจะประสบ
ความสําเร็จไดก็ตอเม่ือวางอยูบนแนวคิดท่ีเนนความสําคัญขอการผสมผสานของจุดมุงหมาย       
ของการอนุ รักษธรรมชาติแวดลอมและการปรับตัวของชุมชนเพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ิน                     
โดยใหความสําคัญกับมิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอยางยั่งยืน                     

 2) ประสบการณดานการจัดการ เปนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมุงเนนความรับผิดชอบ    
และจะตองไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม รวมท้ังมีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึง      
การอนุรักษทรัพยากรการจัดการส่ิงแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ และควบคุม                 
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีขอบเขต  โดยเนนใหการทองเท่ียวท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืน ทําให
ทราบวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการดําเนินการภายใตเงื่อนไขของความสัมพันธระหวาง            
คนในทองถ่ินกับธรรมชาติในฐานะเปนวิถีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกันซ่ึงไมอาจแบงแยกออกจาก
กันได อยางไรก็ตามจากประสบการณของภาคเหนือชวยใหมีการพิจารณามิติดานการจัดการ           
ท่ีสามารถสรางความเปนธรรมทางสังคมภายใตเงื่อนไขสําคัญของระบบนิเวศซ่ึงพบวาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศจะประสบความสําเร็จไดมิใชจะดําเนินการบนพื้นฐานของสํานึกแหงคุณคา                    
ของการอนุรักษธรรมชาติแวดลอมเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับหลักการสําคัญของการสรางแรงจูงใจ    
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ใหผูท่ีเขารวมขบวนการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดทําการอนุรักษธรรมชาติแวดลอมและไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากการกระทําของตนอีกดวย  

 3) ประสบการณดานกิจกรรมและกระบวนการ ประสบการณดานนี้เนนใหมีการสราง
ระบบการทองเท่ียวท่ีเอ้ือตอกระบวนการเรียนรูโดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม     
และระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียว รวมท้ังเปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ 
เพื่อสรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึกท่ีถูกตองท้ังนักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ิน                 
และผูประกอบการที่เกี่ยวของ อาจเรียกไดวา เปนการทองเท่ียวส่ิงแวดลอมศึกษา ทําใหทราบวา      
การทองเท่ียวเชิงนิ เวศไดสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกของชุมชนในฐานะเปน
กระบวนการทางสังคมท่ีชุมชนทองถ่ินมีความพยายามในการปรับตัวภายในบริบทของสภาวการณ                      
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางตอเนื่องเพ่ือการสรางดุลยภาพระหวางการผลิตในภาคเกษตรกรรม           
และการประกอบอาชีพของชาวบานท่ีผูกโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน รวมท้ังการจรรโลง
สรางสรรคความเปนธรรมภายในสังคมและการรวมตัวกัน เพ่ือตอสูการเอารัดเอาเปรียบจากบริษัท
นําเท่ียวจากภายนอก  

 4) ประสบการณดานการมีสวนรวมของชุมชน ประสบการณดานนี้พิจารณาการทองเท่ียว
โดยการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนท่ีมีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการ ท้ังนี้
เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ินและหมายความรวมถึงการกระจายรายไดการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทนโดยมีจุดมุงหมายปลายทางในการกลับมาบํารุงดูแลรักษา
และจัดการแหลงทองเท่ียวดวย ซ่ึงในท่ีสุดแลวทองถ่ินควรมีสวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ ซ่ึงทองถ่ินในท่ีนี้อาจเร่ิมตนจากระดับรากหญา จนถึงการปกครองทองถ่ิน 
และอาจรวมการมีสวนรวมของ ผูท่ีเกี่ยวของจึงเปนการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของชุมชน ทําให
ทราบวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมควรมีสูตรสําเร็จรูปแบบท่ีตายตัวหรือมีลักษณะของนโยบายท่ีมี
มาตรฐานเดียวและใชกันไดโดยท่ัวไปในทางตรงกันขามการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรเปนสวนหน่ึง               
ของทางเลือกใหมในการพัฒนาของชุมชนทองถ่ินหลายดาน เชน เศรษฐกิจของชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน ทางเลือกประกอบอาชีพรวมท้ังการสรางเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู    
อยางแทจริงในชุมชนทองถ่ิน นอกจากนี้การทองเท่ียวเชิงนิเวศมีความจําเปนท่ีจะตองมองใหเห็น  
ในบริบทของการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมืองและสภาพแวดลอมธรรมชาติ     
โดยสัมพันธกับเง่ือนไขภายนอกในระดับภาคและระดับมหัพภาคท่ีสามารถเช่ือมโยงปรากฏการณ
ในทองถ่ินกับเง่ือนไขภายนอก อันอาจชวยช้ีใหเห็นทิศทางของการพัฒนาประเทศท่ีมีผลตอวิถีชีวิต
ของชุมชนทองถ่ินอยางชัดเจน  
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 5) ประสบการณดานการพัฒนาองคกรชุมชน ประสบการณดานนี้เปนความพยายามจะ
สรุปใหเห็นถึงบทบาทของการมองการทองเท่ียวเชิงนิเวศในการพัฒนาองคกรท่ีชุมชนทองถ่ิน
ควบคูกับการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติแวดลอมอยางยั่งยืน ทําใหทราบวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
กําลังดําเนินการอยูและกําลังจะดําเนินการตอไปนั้นเปนเคร่ืองมือและกลไกของชุมชนทองถ่ินใน
ฐานะ   ท่ีเปนกระบวนการแสวงหาทางเลือกเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนทองถ่ิน อัน
ตั้งอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันหลากหลายของชุมชน และกลุมชาติพันธุ
ตางๆ นอกจากนี้ยังเปนความพยายามในการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติแวดลอมของชุมชนทองถ่ินไป   
พรอมๆ กัน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เห็นไดวา ศักยภาพของชุมชนเปนสวน
สําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการทองเท่ียวจะเปนการเพิ่มรายไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชประโยชนจากทรัพยากรสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใน
ทองถ่ินอยางถูกตองเหมาะสม และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมอันจะนําไปสู
ความเปนชุมชนในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน  
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2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังนี้เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน และวิเคราะหความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

- การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

- กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

- องคกรทองถิ่น 

- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

คนในชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ 


