
 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา 
ชุมชนบานปงถํ้า ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะหการมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้า 2) เพื่อศึกษา
ความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ชุมชนบานปงถํ้า โดยใชกระบวนวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจาก
เอกสาร ศึกษาจากตัวบุคคล การสังเกตอยางเปนทางการ การสังเกตอยางไมเปนทางการ และการ
สนทนากลุม จัดทํากระบวนการนําเสนอในเชิงพรรณนา ผูวิจัยสรุป อภิปรายผลการศึกษา          
และขอเสนอแนะ ไวดังนี้ 

 
5.1 สรุป 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองทางกายภาพท่ีมีความเกี่ยวของกับคน วิถี
ชีวิต สังคม และการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้า คนในชุมชนตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงและความขัดแยงในการจัดการส่ิงแวดลอม การเผชิญหนาของการชวงชิงและจัดสรร
ทรัพยากรในชุมชน การใชกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมของคนในชุมชนบานปง
ถํ้าจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีสรางความเขมแข็งในสิทธิการจัดการทรัพยากรในชุมชนโดยคนใน
ชุมชน  
 คนในชุมชนบานปงถํ้าเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ เนื่องจากไดใชชีวิตผูกพันกับธรรมชาติหลายช่ัวอายุคนในลักษณะของการบริโภค การพัฒนา
ระบบการผลิต ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติในการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ โดยมีระบบเครือญาติเปนระบบหลักในการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนท่ีอยูบนพื้นฐานของธรรมชาติและวัฒนธรรม เอ้ือประโยชนในดานการใหความรูและส่ือ
ความหมายถึงคุณประโยชนของสิ่งแวดลอม และใหองคกรทองถ่ินมีสวนสําคัญในการเขารวม
ผลักดันใหเกิดการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนอยางยั่งยืน  
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 การจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศของคนในชุมชนบานปงถํ้า มอง
ทรัพยากรปาไม  ดินและน้ํ า  เปนระบบท่ีมีความสัมพันธกับวิ ถี ชีวิตของคน  โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและหนาท่ีของทรัพยากรแตละชนิดตอคนในชุมชนในเชิงกายภาพและจิตใจ ผานวิถี
การดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และการไดรับผลประโยชนจากทรัพยากร มีการ
กระจายอํานาจสูชุมชน โดยคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเพื่อผลประโยชนสวนรวมเปน
สวนใหญ และคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเกิดการมีสวน
รวมในดานการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความเอ้ืออาทรตอส่ิงแวดลอม กิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศที่เกิดข้ึนเนนการส่ือความหมายธรรมชาติ ความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรมของ
คนในชุมชนกับระบบนิเวศ องคกรทองถ่ินท่ีใหการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกันชุมชน เปนผลทําใหเกิดอํานาจทางสังคมในการตอการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนโดยคนในชุมชน   
 จึงสามารถกลาวไดวา การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบานปง
ถํ้าทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ชวย
ช้ีใหเห็นทิศทางของการจัดการท่ีมีผลตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนในชุมชนไดอยางชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันก็มีผลในดานการทําลายภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดการแกงแยงทรัพยากรและเกิดความไม
เสมอภาคในการรับผลประโยชน หากมองในดานวัฒนธรรมทําใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคน
กับปาภายใตระบบนิเวศเดียวกัน เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวเปนพัฒนาการทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรของชุมชนไปพรอมๆ กัน ทําใหเกิดการดํารงไวซ่ึงพิธีกรรม จารีตประเพณีตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนอยางเปนธรรม เปนการใหความเคารพอัตลักษณของ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีวิถีชีวิต จารีตประเพณี กฎเกณฑในการรักษาปาซ่ึงถือเปนสิทธิโดยชอบธรรมของ
คนในชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงเปนกระบวนการแสวงหาทางเลือก
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม
ในชุมชนบานปงถํ้า โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนสําคัญ 
 สําหรับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนนั้น 
พบวา คนในชุมชนมีการรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุง ฟนฟูทรัพยากรและแหลง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเขาไปใชบริการอยางสมํ่าเสมอ สามารถใหขอมูล แนะนํา และตักเตือน
นักทองเท่ียวใหเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน มีการคัดแยกและ
จัดการขยะท้ังในครัวเรือน ชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียวอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนในทาง
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม น้ําเสียท่ีเกิดจากครัวเรือนมีจํานวนไมมากและไมสงผลตอส่ิงแวดลอม น้ํา
เสียจากการทําการเกษตร ใชวิธีการทําขอตกลงในการควบคุมปริมาณในการใชสารเคมีและ
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สนับสนุนการใชน้ําหมักชีวภาพจากตนสะเดาเพ่ือใชในการเกษตร การรักษาปาไมในชุมชนใช
วิธีการจัดสรรพ้ืนท่ีปาใชสอย และเขตพื้นท่ีอนุรักษสําหรับใหทรัพยากรเจริญเติบโตไดตาม
ธรรมชาติ รวมกับพิธีกรรมท่ีสําคัญของคนในชุมชน 
 ผลการวิจัย แสดงใหเห็นถึงลักษณะการเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
คนในชุมชนบานปงถํ้าท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมตอวิถีการ
ดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากความตองการทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ  สวนการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมิไดมีมาตรการในการควบคุมผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ยิ่งทําใหเพิ่มความ
รุนแรงตอปญหาความเส่ือมโทรมอยางทวีคูณ จนทําใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม
เพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้า โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบองครวม  คนในชุมชนและหนวยงานที่ เกี่ยวมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยคํานึงถึงประโยชนและหนาท่ีของทรัพยากรแตละชนิด 
การเปล่ียนแปลงทางดานสังคมวัฒนธรรมของชุมชนที่สงผลถึงสภาพแวดลอมตอวิถีชีวิตและการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน จึงกลาวไดวา การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ กอใหเกิดท้ังความสําเร็จและอุปสรรคทางสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ภายใตจิตสํานึกในการพัฒนาตอสวนรวม สวนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนถือเปนบทเรียนช้ินสําคัญ
ในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเกิดความยั่งยืนท้ัง
ในดานของสังคม ประเพณีวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในชุมชน  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การจัดการส่ิงแวดลอมของคนในชุมชนมีพัฒนาการมากจากการที่ตางคนตางมีสิทธิ
จัดการทรัพยากรที่อยูในการครอบครองของตนเอง จนกอใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ
โดยไมมีมาตรการในการควบคุมท่ีชัดเจน ตอมาเม่ือทรัพยากรมีจํานวนจํากัดและเส่ือมสภาพลง 
สงผลใหผลผลิตจากทรัพยากรไมเพียงพอตอความตองการของประชากรท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และเกิด
ความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอม จึงกอใหเกิดการรวมช้ีแจงถึงปญหาและตนเหตุของปญหา จน
นําไปสูการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมข้ึนในชุมชน กระท่ังเกิดกระแสการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ จึงทําใหมีการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อเอ้ือประโยชนตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศอีกแนวทางหนึ่ง 
เพื่อเพิ่มความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในชุมชน ซ่ึงงานวิจัยของ 
กาญจนา แกวเทพ (2533) สามารถอธิบายปรากฏการณท่ีท่ีทําใหเกิดการจัดการข้ึนในชุมชน คือ 
สภาพของชุมชนตองมีตัวบงช้ี คือ 1) แรงเกาะเก่ียวอันเปนความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลท่ี
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มีท่ัวไปในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 2) มีปจจัยในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ เชนความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรตอการผลิต และ 3) การจัดการภายในท่ีมีอิสระตอกระบวนการตัดสินใจใน
มิติตางๆ เชนมิติทางเศรษฐกิจ มิติการจัดการทรัพยากรกับความสัมพันธทางสังคม โดยตัวบงช้ีของ
สภาพชุมชนในเร่ืองการมีปจจัยในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอท่ีไมสอดคลองกับทรัพยากรที่ลด
นอยลง จึงทําเกิดการเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมข้ึนในชุมชน 

 การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบานปงถํ้า
เปนการจั ดการ ท่ีอยู บนพื้ นฐานทางธรรมชา ติและวัฒนธรรมของ ชุมชน  เนื่ อ งจ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนถูกใชประโยชนในดานการเปนทรัพยากรการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ สอดคลองกับ ภราเดช  พยัฆวิเชียร (2542) ท่ีกลาววา การมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จําเปนท่ีสุดก็คือการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
เสริมสรางองคความรูตางๆ เพื่อเปนการลดชองวางของความออนดอย เพราะองคประกอบการมี
สวนรวมของชุมชนมีความจําเปน เนื่องจากทรัพยากรการทองเที่ยว คือ ธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
ชุมชน สังคม ดังนั้นถาชุมชนไมแข็งแรงก็จะทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวเปนไปอยางไมม่ันคง
และกาวหนา ดังนั้นในการดําเนินการมีสวนรวมดานการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของชุมชนบานปงถํ้า จําเปนตองนําองคประกอบหลักท่ีไดกลาวมาของตนมาจัดการใหครบ
สมบูรณ เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับบริบทชุมชน อันนําไปสูการพัฒนา
ท่ียั่งยืนตอไป 

 การพัฒนาองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาใหสามารถพ่ึงตนเอง
ไดนั้น ตองใชยุทศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเปนกระบวนการสราง
จิตสํานึก และเปนการสรางแรงจูงใจใหประชาชนตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
และการคืนอํานาจใหแกประชานชน ใหมีความสามารถเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนา 
(สุขขี  คํานวณศิลป ,  2550) โดยมีกลุมเปาหมายคือคนในชุมชนและมีพื้นฐานท่ีสําคัญ  คือ 
กระบวนการเรียนรูเร่ิมตนจากการพัฒนาระดับปจเจก เพื่อใหประชาชนมีความสามารถในการ
วิเคราะหปญหา การวางแผน การตัดสินใจแกปญหา หลังจากนั้นจะรวมกลุมกันเพื่อแกไขปญหาใน
ระดับทองถ่ิน ซ่ึงจะทําใหมีพลังในการตอรองมากข้ึน องคกรทองถ่ินตองมีการจัดการะบวนการ
เรียนรูใหกับกลุมผูนําและเครือขาย โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ การจัดทัศนศึกษาดูงาน 
การจัดฝกอบรม การลงมือปฏิบัติ และการสรุปบทเรียนอยางตอเนื่อง 
 องคการบริหารสวนตําบลวังทอง โรงเรียนบานปงถํ้า และอุทยานแหงชาติดอยหลวง
เชียงราย มีสวนสําคัญในการผลักดันและใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของคนในชุมชน โดย
มีความเขาใจท่ีจะประสานความรวมมือกับคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี สอดคลอง
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กับแนวคิดการจัดการทรัพยากรของ Bruce (1997 อางใน สถาบันดํารงราชานุภาพ, 2542) ท่ีไดกลาว
ไววา ส่ิงท่ีเปนหัวใจของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงผูท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปน
นักวางแผน นักส่ิงแวดลอม ขาราชการและประชาชนฯลฯ ตองทําความเขาใจอยางลึกซ้ึง คือ แมวา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะเปนเร่ืองทางกายภาพ แตก็เกี่ยวของกับคน วิถีชีวิต และ
สังคมโดยรวม ซ่ึงผูท่ีเกี่ยวของตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลง (Change) ความสลับซับซอน 
(Complexity) ความไมแนนอนหรือความไมคงท่ี (Uncertainty) และความขัดแยง (Conflict) และ
กระบวนการหนึ่งท่ีอาจเปนเคร่ืองมือในการลดการเผชิญหนาและความแตกแยกของการชวงชิงและ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบัน คือ การใชกระบวนการพัฒนาคนและศักยภาพของคนและ
ชุมชนเพื่อการพัฒนา และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมของประชาชน 
การศึกษาของโกศล ศรีประศาสตร (อางแลว) ถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตอุทยานเขาหลัก-ลํารู จังหวัดพังงา พบวา ประชาชนมีความพรอมท่ีจะ
ดําเนินการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู ถาหนวยงานภาครัฐ
สงเสริมอยางจริงจัง จากปจจัยสนับสนุนตอความสําเร็จในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เช่ือ
วาการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู จะประสบความสําเร็จเปน
รูปธรรมแตตองคํานึงถึงการเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันในฐานะเจาของ
ทรัพยากร และสอดคลองกับการศึกษาของ สรัสวดี อาสาสรรพกิจ (2542) ท่ีกลาววา การพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา
และสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีนั้นๆ ไดรวมกันคิด พิจารณาและตัดสินใจในการจัดการทองเท่ียว
ในดานท่ีตนเองถนัดและมีศักยภาพเพียงพอ รวมท้ังโอกาสท่ีจะไดเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวาง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ  
 อยางไรก็ตาม การพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน้ัน จําเปนตองอาศัย
งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางหลายประการ จึงมีหนวยงานจากทองถ่ินเขามาใหความชวยเหลือ
หลายหนวยงาน การจัดการส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพของชุมชนยังตองพ่ึงพารัฐในการปรับปรุง 
พัฒนาพื้นท่ี การใหความรูแกชุมชน เพราะแหลงทองเท่ียวท่ีเส่ือมโทรมประสบปญหาดานความ
สะอาดและความสมบูรณของระบบนิเวศ สงผลกระทบตอแหลงทองเท่ียวของชุมชนดวย 
สอดคลองกับการศึกษาของ อรทัย อาจอํ่า (2531) ท่ีกลาวถึงการพึ่งตนเอง จําเปนตองอาศัยการ
สนับสนุนทางการเงินจากองคกร และการหาปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนจากภายนอกท่ีขาดแคลน 
บทบาทของหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงเนนการใหการสนับสนุนและสงเสริม โดยไมไดเขาไป
เกี่ยวของหรือมีบทบาทในการจัดการแหลงทองเท่ียว  
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 การจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้า เล็งเห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติตอวิถีการดํารงชีวิตเปนสําคัญ เนื่องจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศถูกวางไวเปน
เพียงกิจกรรมเสริมท่ีไดรับผลประโยชนจากการจัดการส่ิงแวดลอม จึงทําใหเกิดการเขารวมของ
หนวยงานหลายฝายในชุมชน เพ่ือลดปญหาความขัดแยงและการแยงชิงทรัพยากรในการดํารงชีวิต 
และคนในชุมชนตางตระหนักถึงการอนุรักษระบบนิเวศธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเปน
อยางดี แนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศเขามาในชุมชน เพื่อพัฒนาใหชุมชนแหงนี้กลายเปนแหลง
ทองเท่ียวและไดกลายเปนอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนท้ังทางตรงและทางออม การ
อาศัยพื้นฐานดานอาชีพเสริมเปนหลักในการรวมกลุม เปนการสรางศักยภาพในการพ่ึงตนเองใหกับ
ชุมชนได (ถวิล กัญชาญพิเศษ, 2538) โดยเลือกท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
มากกวาการสรางรายไดจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และสามารถดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในเชิงอนุรักษควบคูกันไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีจิตสํานึกตอสังคมโดยรวม  
  จะเห็นไดวา การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ชุมชนบานปงถํ้าประสบความสําเร็จในดานการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน เกิดการจางงาน
โดยคนในชุมชน เกิดการฟนฟูและสืบสานวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอม และ
กระชับความสัมพันธระหวางคนในชุมชนใหมากยิ่งข้ึน เชนเดียวกับนําชัย ทนุผล (อางแลว)ท่ีมอง
วา ผลประโยชนโดยตรงท่ีชุมชนไดรับจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแก การสรางงาน การพัฒนา
อาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว ระบบการตลาดและระบบการผลิตวัตถุดิบทองถ่ินเพื่อปองกัน
ระบบตลาด สงผลใหเกิดรายไดจากแหลงรายไดใหม ท้ังยังทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาในทาง
สรางสรรคข้ึน มีการติดตอทางสังคมท่ีมีรูปแบบมากข้ึน และมีสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึนตามไปดวย จน
นําไปสูความการเขารวมจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศในทุกข้ันตอนของการดําเนิน
กิจกรรมโดยมองวาตนเปนเจาของทรัพยากรในชุมชนท่ีตองรวมกันดูแล แตในการดําเนินการใดๆ 
ท่ีเกิดจากคนหมูมากยอมทําใหเกิดอุปสรรคจากการดําเนินกิจกรรมหรือผลจากการดําเนินกิจกรรม
ไมมากก็นอย  

 อุปสรรคหรือปญหาท่ีเกิดจากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงนิเวศในกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม คลายคลึงกับ มนัส 
สุวรรณ (2541) และ ปุสตี อาคมานนท มอนซอน (อางแลว) ในการศึกษาผลกระทบจากการ
ทองเท่ียว คือ ประชาชนทองถ่ินไดรับผลประโยชนและโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมและมี
รายได แตผลเสียก็มีหลายดานเชนกัน คือ ดานกายภาพ ดานสังคมและดานวัฒนธรรม เกิดการเส่ือม
โทรมของส่ิงแวดลอม การพังทลายของดิน เพราะมีการแสวงหาเสนทางเดินใหมๆ ตลอดจนไมมี
การบริหารที่ดี สอดคลองกับการการศึกษาของศูนยวิจัยปาไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2538) 
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เร่ือง โครงการศึกษาการทองเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ ท่ีไดนําแนวคิดของการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่
ประสานระหวางเศรษฐกิจและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเขาดวยกัน แลว
นํามาประยุกตใชเปนหลักการพื้นฐานในการวางแผนการทองเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการทองเท่ียว พบวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศตอง
ระมัดระวังไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาของระบบนิเวศ ขณะเดียวกันก็ชวยสราง
โอกาสทางดานเศรษฐกิจตอประชาชนในทองถ่ินดวย เชนเดียวกับการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย
กับส่ิงแวดลอมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมและสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (2541) ทําการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธของการทองเท่ียว
โดยท่ัวไปกับชุมชนทองถ่ิน พบวา มีปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการบริหารจัดการดานการ
ทองเท่ียวหลายประการ ไดแก ขอจํากัดดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการประสานงาน 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ี การออกกฎหมายและขอบังคับ ตลอดจนปญหาความขัดแยงท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร แนวทางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวในอนาคตไดเสนอไววา ควรผนึกเอา
การมีสวนรวมของประชาชนโดยอาศัยองคกรทองถ่ินเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา ท้ังนี้ตอง
ผสมผสานเขาดวยกันระหวางพื้นท่ีกับการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับตางๆ รวมท้ัง
ภาคเอกชน โดยภาครัฐจะตองกระอํานาจและบทบาทการบริหารจัดการใหแกองคกรระดับทองถ่ิน 
ในการมีสวนรวมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีใหมากยิ่งข้ึน  

 การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบานปงถํ้า 
แมจะมีการบริหารจัดการท่ีดีและความรวมมือและการใหความชวยเหลือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภายในและนอกชุมชน แตยังพบวายังขาดความบกพรองในการจัดการดานพื้นท่ีท่ีไมมีผลกระทบ
ตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  เนื่องจากการการจัดการพ้ืนท่ีใดๆ ใน
ชุมชนยอมกอใหเกิดผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมไมมากก็นอย แตปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนท่ียอมรับ
ไดในชุมชน การประเมินผลการทํางานรวมกันทําใหรู ถึงขอผิดพลาดและผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ทําใหเกิดการแสดงความคิดเห็นรวมกัน ดังนั้น เม่ือเกิดปญหาในการดําเนินงานมีการ
รวมกลุมกัน เพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการปญหา นอกจากสามารถแกปญหาไดแลวยังเปนการ
สืบทอดและถายทอดความรูใหกับบุคคลในชุมชน ทําใหเกิดความม่ันใจในการทํากิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของมนตรี กรรพุมมาลย (2533) อีกท้ังยังทําใหคนในชุมชนเกิด
ความใกลชิด เห็นอกเห็นใจเกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน ผลประโยชนท่ีไดรับไมวาจะเปนใน
รูปแบบใดก็สงผลตอส่ิงแวดลอมและคนในชุมชนเองท้ังส้ิน ในสวนของ ภราเดช พยัฆวิเชียร (อาง
แลว) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จําเปน
ท่ีสุดก็คือการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เสริมสรางองคความรูตางๆ เพื่อเปนการลดชองวาง
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ของความออนดอย เพราะองคประกอบการมีสวนรวมของชุมชนมีความจําเปน เนื่องจากทรัพยากร
การทองเท่ียว คือ ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ชุมชน สังคม ดังนั้นถาชุมชนไมแข็งแรงก็จะทําใหการ
พัฒนาการทองเท่ียวเปนไปอยางไมม่ันคงและกาวหนา ดังนั้นในการดําเนินการมีสวนรวมดานการ
จัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบานปงถํ้า จําเปนตองนําองคประกอบหลัก
ท่ีไดกลาวมาขางตนมาจัดการใหครบสมบูรณ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีถูกตองเหมาะสม สอดคลอง
กับบริบทชุมชน อันนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 
5.3 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 5.3.1 ขอเสนอแนะตอชุมชน 
 1) ชุมชนควรใหความระมัดวังในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ท่ีอาจ
ทําใหเกิดความสูญเสียสภาพดั้งเดิมของระบบนิเวศ 
 2) ควรมีการสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับตําบลอยางเปน
ทางการ เพื่อทําใหเกิดการมีสวนรวมและเพิ่มความเขมแข็งในระดับองคกรทองถ่ิน 
 5.3.2 ขอเสนอแนะตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 1) จัดต้ังองคกรในรูปแบบของคณะกรรมการปาชุมชนอยางเปนทางการ เพื่อปรับปรุง
วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง 
 2)  ประชาสัมพันธและสง เสริมให เกิดการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศเ พ่ือการอนุรักษ
สภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ โดยจัดสรรผลประโยชนอยางเทาเทียม
และเสมอภาคกัน 
 
5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรศึกษาประเด็นความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในเชิงลึก 
  

 
 
  
 
 
 


