
บทที่ 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยในปจจุบันถือวามีบทบาทสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย สามารถสรางเงินตราตางประเทศมากกวาแสนลานบาทในแตละปซึ่งเปนรายไดที่
มีมูลคาสูงมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน พวกอุตสาหกรรมสิ่งทอและสินคาเกษตร โดยที่
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยทําใหเกิดการจาง
งานและเกิดการกระจายรายไดไปสูภาคธุรกิจทองเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองสงผลใหมีการ
นําความเจริญไปสูภูมิภาคในดานตางๆ ในเร่ืองของการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
การสรางระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวและประชาชน
ในประเทศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550)

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือไดวาเปนกิจกรรมหน่ึงที่สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได
เปนจํานวนเงินมหาศาล ในภาคการทองเที่ยว การบริการและโรงแรม ในป  พ.ศ. 2547
มีนักทองเที่ยว รวม 11.74 ลานคน 56.52% มาจากเอเชียตะวันออกและกลุมประเทศอาเซียน
(โดยเฉพาะมาเลเซีย คิดเปน 11.97% ญ่ีปุน 10.33%) ยุโรป 24.29% ทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใตรวมกัน 7.02% โดยแหลงทองเที่ยวที่สําคัญไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ภาคใตฝง
ทะเลอันดามัน และจังหวัดเชียงใหม (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อางแลว)

ขอมูลสถิติของนักทองเที่ยวของป 2552 จากการเก็บขอมูลของสํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวภายในประเทศไทยทั้งสิ้น จํานวน 14,149,841 คน แสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของการทองเที่ยวของประเทศไทยตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณจึงทําใหมีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติเกิดขึ้น
ในทุกภูมิภาคของประเทศ การพัฒนาการทองเที่ยวในปจจุบันไดมีการขยายตัวออกไปอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ เชน นํ้าตก ภูเขา ทะเล ซึ่งเปนจุด
ดึงดูดสามารถทําใหนักทองเที่ยวสนใจเขามาเยี่ยมชม กอใหเกิดการสรางงานเปนจํานวนมากและ
สรางรายไดอันเปนผลดีตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

แตอยางไรก็ตามการพัฒนาการทองเที่ยวในปจจุบันน้ันไดสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร กลาวคือการทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางธรรมชาติของมนุษยที่มีมาแตโบราณ
เน่ืองจากสัญชาติญาณของมนุษยมีความอยากรูอยากเห็นตอสิ่งแปลกใหมจึงมีความพึงพอใจที่จะ
เดินทางทองเที่ยว ทําใหการทองเที่ยวมีการพัฒนาเจริญขึ้นเปนลําดับ จนกลายเปนอุตสาหกรรม
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การทองเที่ยว ซึ่งมีความสําคัญและเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการทองเที่ยวก็
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งดานบวกและลบ ซึ่งผลกระทบดานบวก ไดแก การเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจใหดีขึ้น สรางความเขาใจอันดีระหวางผูคน เกิดความสามัคคีในสังคม และความรวมมือ
รวมใจกันอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว และกระตุนใหเกิดการรักษาและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น
สวนผลกระทบดานลบ ไดแก ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักทองเที่ยวกับคนในทองถิ่ น
การเปลี่ยนแปลงคานิยมของทองถิ่น การทําลายสภาพแวดลอม โบราณวัตถุและโบราณสถาน รวมถึง
ความประณีตทางศิลปะเสื่อมลง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการวางแผนและการควบคุมที่ ดีชวยรักษา
สภาพแวดลอมใหดีขึ้นไดเน่ืองจากทรัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งก็คือสิ่งแวดลอมเปนสิ่งดึงดูดใจให
นักทองเที่ยวเกิดการเดินทาง แตถาการทองเที่ยวทําใหสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรการทองเที่ยวเสื่อม
โทรมหรือสูญเสียไปก็จะไมมีนักทองเที่ยวอยากมาเที่ยวอันจะสงผลใหการทองเที่ยวหมดไปใน
ที่สุด (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2541) น่ันคือในบางคร้ังอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมกอใหเกิดผลผลิต
ที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจในระยะยาว (Unproductive Sector) แตกลับดึงเอาทรัพยากรสวนรวม
ตางๆ โดยเฉพาะปาไมและที่ดินมาใชในการพัฒนาในภาคการทองเที่ยวกอใหเกิดผลกระทบในดาน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร สรางความไมเทาเทียมในการใชทรัพยากรและการกระจายรายได
เน่ืองจากมีการกระจุกตัวอยูในเฉพาะกลุมผูมีอิทธิพลและมีอํานาจทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจการ
ทองเที่ยวเทาน้ัน และการที่ประเทศตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากไปกับภาคที่ไมให
เกิดผลผลิตเชนน้ี ยอมจะกอใหเกิดผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบนิเวศในระยะ
ยาว (วรรณา วงษวานิช, 2546)

จากปญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นไดวาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติดังกลาว ไดสงผล
กระทบในหลายๆ ดานและควรที่จะมีการหาแนวทางในการแกไข โดยจะเห็นไดวาการจัดการการ
ทองเที่ยวแตละแหงน้ัน มักจะประสบปญหาที่สวนทางกันระหวางการอนุรักษสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและสังคมกับการพัฒนาอยูเสมอ โดยแทจริงแลวการพัฒนาการทองเที่ยวสามารถทําไป
พรอมกับการอนุรักษได เพียงแตตองมีการจัดการและสํานึกที่ดีเทาน้ัน ตอมาจึงไดมีแนวทางในการ
พัฒนาการทองเที่ยวขึ้น แนวคิดดังกลาวมีชื่อเรียกตางๆ กันไป เชน การทองเที่ยวแบบยั่งยืน การ
ทองเที่ยวสีเขียว การทองเที่ยวเพื่อการศึกษาสิ่งมีชีวิต  การทองเที่ยวโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ แตที่เปนที่รูจักอยางแพรหลายที่สุด คือ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีหลักกวางๆ คือ เปนการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม
โดยนักทองเที่ยวจะตองไดรับความรูจากการทองเที่ยวอยางแทจริง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมทั้งทองถิ่นควรจะมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวดังกลาวดวย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2538)
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ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือการทองเที่ ยวเชิงนิเวศไดรับการสงเสริมใหเปน
องคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน และสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร โดยมุงหวังใหนักทองเที่ยวเดินทางไปสูแหลงธรรมชาติ ดังน้ันการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย และการอนุรักษทรัพยากรจึงถือเปนอีกบทบาทหนาที่หน่ึงของหนวยงาน
ทั้งราชการและเอกชนที่จะรวมกันสงเสริมและจัดสรางกิจกรรมตางๆในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มเติมจากแหลงทองเที่ยวเดิมๆ

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนหนวยงานรัฐ
หนวยงานหน่ึงสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  และพันธุพืช ซึ่ง ต้ังอยูที่ ตําบลทาตอน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการดิน นํ้า ปาไมใหถูกตองและ
เหมาะสม ซึ่งพื้นที่ปาบริเวณน้ีเปนแหลงตนนํ้าหวยเมืองงามอยูในเขตปาสงวนแหงชาติลุมนํ้าฝาง
จึงมีความเปนธรรมชาติที่มีความสวยงาม ทั้งปาไม ลําธารเหมาะแกการเปนสถานที่ทองเที่ยวตาม
ธรรมชาติ ในปจจุบันโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ไดมีการ
รองรับนักทองเที่ยวอยางไมเปนทางการ ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวเขามาขอใชสถานที่ในการ
พักผอน เยี่ยมชมธรรมชาติ รวมทั้งการศึกษาดูงานเกี่ยวของกับธรรมชาติและระบบนิเวศอยาง
ตอเน่ือง

จากที่มาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาศักยภาพของโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เพื่อสงเสริมใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตามแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยสนใจที่จะทําการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ศึกษา
วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในการสงเสริมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม ใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ พรอมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคใน
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นตอไป รวมถึงการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนบริเวณใกลเคียง
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม  ซึ่งจะเปนสวนชวยในการ
ผลักดันและสงเสริมใหเกิดสถานที่ทองเที่ยวตามหลักการทองเที่ยวอยางยั่งยืน อันเปนแนวทางใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
ตอไป

1.2 คําถามการวิจัย
1. บริบทพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม เปน

อยางไร
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2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม มีศักยภาพในการ
สงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดหรือไม อยางไร

3. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม มีปญหาและ
อุปสรรคในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางไร และเมื่อพบปญหาและอุปสรรคจะมี
ขอเสนอแนะในการจัดการปญหาและอุปสรรคดังกลาวอยางไร

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม

ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในสิ่งตางๆ อาจทําใหพัฒนา

หรือปรากฏเปนสิ่งที่ประจักษได ในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง ศักยภาพของโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

การสงเสริม หมายถึง การดําเนินงานภายใตแผนงานโครงการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง การสงเสริมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
หวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรูทําความเขาใจกับพัฒนาการทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ปจจัยภายใน หมายถึง องคประกอบภายในที่มีผลตอศักยภาพของ โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ปจจัยภายนอก หมายถึง องคประกอบภายนอกที่มีผลตอศักยภาพของโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ


