
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ

การศึกษาศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม
เพื่อสงเสริมใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

สําหรับอุทยานแหงชาติและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเปนเร่ืองที่มีความ
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาตอไป โดยแนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนมีเน้ือหาของแนวคิดดังตอไปน้ี

ป พ.ศ.2535 ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและพัฒนา UNCED (United
Nations Conference on Environment and Development) ณ ประเทศบราซิล ใหความหมายของการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนไววา “การทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยวที่ไมเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอมทุกรูปแบบ ไมวาจุดหมายปลายทางจะเปนที่ใด จะเปนกลุมใหญ หรือกลุมเล็ก ทั้งใน
เมืองและชนบท” (สรัสวดี อาสาสรรพกิจ, 2542)

ในประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย อางใน บุญ
เลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนไววา หมายถึง การทองเที่ยว
รวมทั้งการจัดบริการอ่ืนๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดย

1)ตองดําเนินการภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว
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2)ตองตระหนักดีตอการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว

3)ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยว
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

4)ตองชี้นําภายใตความปรารถนาของประชาชนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยวน้ัน
การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน เปนการพัฒนาการทองเที่ยวที่สนองความตองการของ

คนในปจจุบันใหยืนยาวไปจนถึงคนรุนลูกรุนหลานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งน้ีตองไมเปนการไป
เพิ่มภาระหรือสรางเงื่อนไขที่ยากลําบากใหแกคนในยุคตอไป โดยการพัฒนาการทองเที่ยวใหมี
ความยั่งยืนน้ัน มีมุมมองของความยั่งยืนอยางนอย 3 ประการ คือ

1) ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ (Economic Sustainability)
1.1 การเติบโตตองอยูในอัตราที่บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ หากโตเร็วไป

อาจทําใหสิ่งรองรับนักทองเที่ยวดานตางๆ ไมพรอม ไมเพียงพอ เชน โครงสรางพื้นฐาน คุณภาพ
ของแรงงาน และการใหบริการอาจมีผลทําใหนักทองเที่ยวหงุดหงิดไมพอใจ ขาดความนิยม ไม
เดินทางมาทองเที่ยว ทําใหเศรษฐกิจตํ่าในระยะยาว

1.2 การเจริญเติบโตของการทองเที่ยวอาจทําใหคนหันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวหมด เกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาคอ่ืนๆ เชน ภาคเกษตร การกสิกรรม การ
อุตสาหกรรม

1.3 การเติบโตที่ตองอาศัยวัสดุอุปกรณ แรงงาน และผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเปน
ผลทําใหเงินตราตางประเทศร่ัวไหลออกไปนอกประเทศ

2) ความยั่งยืนทางดานสังคม (Social Sustainability)
2.1 การหลั่งไหลของนักทองเที่ยวตางประเทศมากเกินไปและรวดเร็วเกินไป มี

ผลกระทบรุนแรงตอชุมชนที่มีความเปนเอกลักษณในทองถิ่น
2.2 การใชจายเงินอยางงายดายของนักทองเที่ยว ซึ่งมีกําลังซื้อสูงกวาคนในทองถิ่น การ

ใชชีวิตที่หรูหรา หรืออยางอิสรเสรี ซึ่งทะลักขาสูชุมชนหน่ึงๆ อาจกลายเปนแมเหล็กดึงดูดใจใหคน
หนุมสาวในทองถิ่นหลงใหลมัวเมาตอเงินทองหรือความสําราญที่หาไดงายๆ ทําใหเกิดปญหาสังคม
ติดตามมามากมาย

2.3 อาชีพขายตัวทั้งหญิงชาย การขายยาเสพติด การละทิ้งคุณคาทางวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น อาจนําไปสูความลมสลายทางโครงสรางวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน ซึ่งมีผลทําใหชุมชนมี
ทัศนคติที่ไมดีตอนักทองเที่ยววาเปนตัวการทําใหสังคมเสื่อม ซึ่งบางคร้ังอาจสะทอนออกมาในรูป
ของการกระทําที่รุนแรงตอนักทองเที่ยว
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3) ความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)
3.1 การพัฒนาการทองเที่ยวที่ขาดการควบคุม อาจกลายเปนสิ่งที่ทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่ง

เปนคุณคาหรือความเปนตัวตนกําเนิดของกิจกรรมการทองเที่ยวน้ันๆ เสียเอง เชน จํานวน
นักทองเที่ยวที่ลนหลาม ความแออัดยัดเหยียด ความสกปรกรกรุงรังและอ่ืนๆ

3.2 การเรงรัดพัฒนาโดยใชเทคนิคกอสรางที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดการพังทลายอยาง
ถาวรของหนาดิน หาดทราย ชายทะเลการสูญเสียสภาพภูมิทัศน ฯลฯ

3.3 การกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางในตําแหนงที่ผิดพลาด อาจทําใหวงจรทาง
ธรรมชาติเกิดความแปรปรวน

3.4 การเก็บเอาพันธุไมไปจากพื้นที่ อาจทําลายระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบางของพื้นที่
บางแหงไป

3.5 กิจกรรมของนักทองเที่ยวจํานวนมากทําใหเกิดปริมาณของเสียอยางมหาศาล เชน
ของเสีย นํ้าเสีย อาหารเหลือขยะ ฯลฯ ทําใหมลภาวะตอสิ่งแวดลอมมากมาย

มนัส  สุวรรณ (2537) ไดอธิบายถึง แนวทางการพัฒนาจังหวัดพะเยา ใหเปนแหลง
ทองเที่ยว สรุปไดวา การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อใหประสบผลสําเร็จ มิใชสิ่งที่จะทําไดโ ดยงาย
เพียงวามีสถานที่แลวจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพใหเปนสถานที่ทองเที่ยวก็สามารถทําได
ทันที มีสิ่งสําคัญที่ตองนํามาประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว อยาง
นอยที่สุด 4 ประการ คือ

1) ความปรารถนาของผูทองเที่ยว
2) ความสามารถในการใชบริการของผูทองเที่ยว
3) ความสะดวกในการเดินทางและการเขาถึง
4) ความสามารถที่จะรับไดของพื้นที่ ซึ่งพิจารณาไดเปน 3 ประเด็น คือ ความสามารถที่จะ

รับไดเชิงกายภาพ ความสามารถที่จะรับไดทางสังคม และความสามารถที่จะรับไดเชิงนิเวศวิทยา
ภราเดช พยัฆวิเชียร (2539) ไดกลาวถึงการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความยืนยงวา

จําเปนตองมีการพิจารณาทั้งมิติดานเศรษฐศาสตร สังคมและสิ่งแวดลอม ควบคูไปโดยตลอดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยความหมายทั่วไปน้ันหมายถึงการพัฒนาที่จะใชประโยชนในปจจุบัน โดยไม
กระทบกระเทือนผลประโยชนที่พึงมีในอนาคต หรือในอีกความหมายหน่ึงคือการใชประโยชนใน
เชิงเศรษฐกิจ จากวัฒนธรรม หรือธรรมชาติในระดับที่ใหวัฒนธรรมหรือธรรมชาติยังคงสภาพอยูได
อยางถาวร
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) กลาววา เปาหมายที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวน้ัน คือ ความพยายามที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาไดจาก
องคประกอบ 4 ประการ คือ

1) ตองดําเนินการในเร่ืองของเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการดานการทองเที่ยว

2) ตองตระหนักตอการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการดานการทองเที่ยว

3) ตองใหประชาชนทุกสวนไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยาง
เสมอภาพและเทาเทียมกัน

4) ตองชี้นําตามความปรารถนาของประชาชนทองถิ่นและชุมชนในชนบททองเที่ยวน้ัน
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ไดระบุวาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนหมายถึง การทองเที่ยวที่มี

ลักษณะสําคัญอยู 6 ประการ ดังตอไปน้ี คือ
1) เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทุกประเภท ทั้งแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ

แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงทองเที่ยวประเภท
วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม

2) เปนการทองเที่ยวที่เนนคุณคา และความเปนเอกลักษณของแตละแหลงทองเที่ยว
3) เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในแหลง

ทองเที่ยว
4) เปนการทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส เรียนรู และไดรับประสบการณที่เกี่ยวของ

กับประสบการณและวัฒนธรรม
5)  เปนการทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวอยางยืนยาว
6) เปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนตอชุมชนทองถิ่น และคืนประโยชนกลับสูทรัพยากร

ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นดวย
การที่จะใหมีนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมทรัพยากรทองเที่ยวใดๆ ก็ตามยอมขึ้นอยูกับปจจัย

สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ทรัพยากรการทองเที่ยวจะตองมีสิ่งดึงดูดใจ เชน ความสวยงามของธรรมชาติ

ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน สถานที่ทางประวัติศาสตร เปนตน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน มีบริการอํานวยความสะดวก

นํ้าประปา ไฟฟา การสื่อสาร การขนสง ที่พักแรม อาหาร คนนําเที่ยว และสถานที่จําหนายสินคาที่
ระลึก เปนตน
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3) ทรัพยากรทองเที่ยวจะตองมีเสนทางคมนาคมเขาถึง เปนปจจัยสําคัญของทรัพยากร
ทองเที่ยวที่ตองมีเสนทางหรือโครงขายคมนาคมที่สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวน้ัน ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงกันระหวางแหลงทองเที่ยวกับบริเวณใกลเคียง

การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สุนทรียภาพ พรอมกับรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางระบบนิเวศวิทยาไวได
เปนการวางแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของการทองเที่ยว สรางรายไดใหกับ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางความพอใจใหแกประชาชนเจาของทองถิ่น ในขณะเดียวกัน
ก็ปกปองรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางการทองเที่ยวใหคงอยูนานที่สุด
เทาที่จะนานได ซึ่ง Shirley Eber (1992) ไดใหหลักการการทองเที่ยวแบบยั่งยืนมี 10 ประการ คือ

1) การอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี (Using Resource Sustainably) ทั้งที่เปน
ธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญและเปนแนวทางทําธุรกิจในระยะยาว

2) การลดการบริโภคที่มากเกินจําเปนและการลดของเสีย (Reducing Overconsumption
and Waste) จะชวยเลี่ยงคาใชจายในการทํานุบํารุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายในระยะยาว และเปนการ
เพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยว

3) การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
(Maintaining Diversity) มีความสําคัญตอการทองเที่ยวในระยะยาว และชวยขยายฐานของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

4) การประสานการพัฒนาการทองเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) เพื่อให
เขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ การพัฒนาทองถิ่นและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม จะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะยาว

5) การทองเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่น (Supportion Local Economy)
โดยพิจารณาดานราคา และคุณคาของสิ่งแวดลอมไว ไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยัง
ปองกันสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลายอีกดวย

6) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทองถิ่นในสาขาการทองเที่ยว (Involving Local
Communitiex) ไมเพียงแตสรางผลตอบแทนแกสิ่งแวดลอมโดยรวม แตยังชวยรักษาระดับคุณภาพ
การจัดการการทองเที่ยวอีกดวย

7) การปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ (Consulting Stakeholders and the Public) ระหวาง
ผูประกอบการ ประชาชนทองถิ่น องคกรและสถาบันที่เกี่ยวของ มีความจําเปนในการที่จะรวมงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรวมแกไขปญหาและลดขอแยงในผลประโยชนที่แตกตางกัน
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8) การฝกอบรมบุคลากร (Training of personnel) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติใน
การพัฒนาแบบยั่งยืนตอบุคลากรทองถิ่นทุกระดับ จะชวยยกระดับการบริการการทองเที่ยว

9) การตลาดที่จัดเตรียมขอขาวสารอยางพรอมมูล (Marking Tourism Responsibly)จะทําให
นักทองเที่ยวเขาใจและเคารพในสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว
จะยกระดับความพอใจของนักทองเที่ยว

10) การวิจัยและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ (Undertaking research) จําเปน
ตอการชวยแกปญหา และเพิ่มผลประโยชนตอแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวและนักลงทุน

ศรีพร สมบุญธรรม (2536) ไดกลาวถึงองคประกอบของแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยว
แบบยั่งยืนวาประกอบดวย 6 องคประกอบดังตอไปน้ี คือ

1) องคประกอบดานการมีสวนรวมของคนในระดับทองถิ่น และระดับภูมิภาค (Local
participation and the level is provincial)โดยพยายามสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ภายในประเทศอยางจริงจังกอน แลวจึงพัฒนาสูการทองเที่ยวระหวางประเทศอยางคอยเปนคอยไป
ทั้งน้ีเพื่อเปนหลักประกันถึงความสัมพันธที่ เหมาะสมระหวางจํานวนนักทองเที่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภคที่มีอยู

2) องคประกอบดานการมีสวนรวมของคนในทองถิ่น (Local participation) โดยพยายาม
สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอ
วิถีชีวิตของคนสวนใหญในพื้นที่

3) องคประกอบดานขอบเขตของการพัฒนาการทองเที่ยว (Scale of tourism development)
โดยพยายามพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนา และใหความสําคัญกับขีด
ความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว (Carrying capacity) ทั้งน้ีควรพยายามผลักดัน
ใหการทองเที่ยวไดรวมเขาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่น้ันๆ

4) องคประกอบดานการใชวัสดุและผลผลิตจากทองถิ่น (Local product) โดยพยายาม
สนับสนุนการใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่นในการกอสราง ตลอดจนการใชประโยชนจากผลผลิตตางๆ
ของคนทองถิ่น ซึ่งจะชวยลดดุลการคากับตางประเทศไดทางหน่ึง และเปนการเพิ่มรายไดใหกับคน
ในทองถิ่นน้ันๆ ดวย

5) องคประกอบดานการกระจายรายได ( Income distribution) โดยพยายามใหการ
พัฒนาการทองเที่ยวเปนรูปแบบที่จะนํารายไดเขาทองถิ่นใหมากที่สุด เพื่อประโยชนระยะยาวของ
ชุมชน
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6) องคประกอบดานการจางงาน (Employment) โดยพยายามใหคุณภาพของงานสําหรับคน
ในทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว กลาวคือ มุงสงเสริม
รูปแบบของงานที่มีความนาสนใจ และไดรับผลตอบแทนสูง

การพัฒนาที่ยั่งยืนในความหมายทั่วๆ ไปน้ัน หมายถึง การพัฒนาที่จะใชประโยชนใน
ปจจุบัน โดยไมกระทบกระเทือนผลประโยชนที่พึงมีในอนาคต หรืออีกนัยหน่ึงคือการใชประโยชน
ในเชิงเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมหรือธรรมชาติในระดับที่ใหวัฒนธรรมหรือธรรมชาติยังคงสภาพอยู
ไดอยางถาวร โดย ภราเดช  พยัฆวิเชียร(อางแลว) ดังน้ัน การพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนจึง
จําเปนตองมีการพิจารณาทั้งในมิติดานเศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอมควบคูกันไปโดยตลอด
การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ
พรอมกับรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและกระบวนการระบบนิเวศวิทยาไวได เปนการวางแผน
พัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว สรางรายไดใหกับผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยวและสรางความพอใจใหแกประชาชนเจาของทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็ปกปองรักษา
เอกลักษณทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางการทองเที่ยวใหคงอยูนานที่สุดเทาที่จะนานได

สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนแนวคิดที่ไดมีการ
นําเสนอแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวโดยใหความสําคัญกับทรัพยากร พยายามที่จะใหเกิด
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติใหนอยที่สุด ใหความสําคัญกับการจัดการการทองเที่ยวใหมีความ
สมดุล คือใหมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ เนนการรักษาธรรมชาติเปนหลัก รวมไปถึงการมีสวน
รวมของชุมชนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติน้ันๆ เพื่อนําไปสูการลดผลกระทบตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอม ดังน้ัน การวางแผนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาวาจะ
ดําเนินการอยางไร จะดําเนินงานไปทําไม จะดําเนินงานที่ไหน จะดําเนินงานอยางไร จะดําเนินงาน
เมื่อใด และใครจะเปนผูดําเนินงานโดยกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป ในขณะเดียวกันก็ใหชุมชนทองถิ่นมีสวน
รวมไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว และสรางจิตสํานึกแกทุกฝายที่เกี่ยวของชวยกันอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพดีตลอดไป

แหลงทองเที่ยวที่จะใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวไดน้ันควรตองประกอบดวยองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการ ไดแก องคประกอบดานสิ่งดึงดูดใจ องคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ
องคประกอบดานการคมนาคมขนสง รวมทั้งความมีมิตรไมตรีของเจาของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ  เพื่อให
นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอยางสะดวกสบาย และมีความสุข และแหลงทองเที่ยวน้ัน ควรมี
ววิัฒนาการไปตามขั้นตอน มีการเตรียมการ วางแผน รองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไวลวงหนากอน
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวที่มีปรัชญาพื้นฐาน หรือเปนสวน

หน่ึงของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญที่ตองใหมีการศึกษาและเรียนรู หรือมุงใหเกิดการ
อนุรักษ มิใชเพียงแตใหมีการจัดการที่ลดหรือปราศจากผลกระทบและนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
เปนสําคัญเทาน้ัน กลาวอีกนัยหน่ึงวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ันเปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน แตการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนไมไดมีเฉพาะหรืออาจไมเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศได การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่
ยั่งยืน จึงเปนการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่คงรายไดทางการเงินและการจางงานสูงสุดไว
รวมทั้งมีการผดุงไวซึ่งองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนที่เกี่ยวของทั้งโดยตรง
และโดยออมกับธุรกิจทองเที่ยว

จุดประสงคประการหน่ึงของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ การสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเปนแนวทางในการ
วิเคราะหและหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สู งตาม
พระราชดําริหวยเมืองงาม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีเน้ือหาดังตอไปน้ี

สุวิทย  ยอดมณี (2536) กลาวถึงความเปนไปไดของประเทศไทยในการพัฒนา การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไวคือ เมื่อพิจารณาจากตัวสินคาประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพราะเปนแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติจํานวนมาก ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ประเด็นที่
ควรคํานึงถึง คือ

1) การคนหาและการรักษาแหลงทองเที่ยว
2) การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
3) การจัดเตรียมบุคลากรรองรับ
4) การปองกันไมใหประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นถูกทําลาย หรือถูกทําใหเสื่อม การ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงตองมีการศึกษา วางแผนอยางรอบคอบ มีการปรึกษาหารือรวมกัน
ทุกระดับ จัดต้ังเครือขายรวมกัน ปฏิบัติงานอยางมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถทําใหการ
พัฒนาการทองเที่ยวและการรักษาสิ่งแวดลอมดําเนินไปไดพรอมๆ กันและเอ้ือประโยชนตอกัน เกิด
ประโยชนตอนักทองเที่ยว นักลงทุน คนทองถิ่น และเปนประโยชนตอเศรษฐกิจสวนรวมของ
ประเทศและภูมิภาค

ศุภฤกษ  ศูรางกูล (2539) ใหความเห็นเร่ืองการสงเสริมและการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ที่เรียกวา Ecotourism วาเปนวิถีทางหน่ึงซึ่งเปนที่ยอมรับในนานาประเทศ เปนแนวทางที่
พยายามผสมผสานระหวางการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย ใชการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเคร่ืองมือในการ
สงเสริมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม พรอมกับเปนเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะ
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เปนการพิสูจนวาการทองเที่ยวที่มีการวางแผนที่ดี จะมีศักยภาพใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี ทั้งน้ีกระแสของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดจากแนวโนม 2
ประการคือ

1) กระแสทางดานอนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งระดับโลกและในประเทศ กระตุนใหเกิดการ
อนุ รัก ษสิ่ ง แวดลอม  แล ะ ตอง มีบ ท บา ท แล ะมีค วา ม รับ ผิดช อบเพิ่ มขึ้ นในก ารอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมของสังคมที่อาศัยอยู เชน อุตสาหกรรมกอสรางตองออกแบบอาคาร
ที่ลดการใชพลังงาน อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมใชสารที่ปลอดเคมี สายการบินใชเคร่ืองบินที่กอใหเกิด
เสียงนอยลง โรงแรมใชเทคโนโลยีที่ใชพลังงานนอย ภัตตาคารใชการบําบัดนํ้าเสีย บริษัทจัดนํา
เที่ยวตองรับผิดชอบตอกิจกรรมใหมีผลกระทบนอยตอแหลงทองเที่ยว

2) กระแสความเปลี่ยนแปลงความนิยมของนักทองเที่ยวที่มีความสนใจการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติมากขึ้น นักทองเที่ยวมีความสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการหาความรูในสถานที่ที่ไป
เยือน ต้ังแตเร่ืองระบบนิเวศ พรรณพืช สัตว และอ่ืน ๆ

จาก 2 กระแสที่เคยขัดแยงกัน ในขณะที่ฝายหน่ึงเนนใหเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวที่
เปนที่มาของรายได อีกฝายจะย้ําอยูตลอดวาทรัพยากรตองรักษาไว เมื่อทั้งสองฝายหันหนาเขาหากัน
และทําความเขาใจซึ่งกันและกัน จึงออกมาเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศหรืออ่ืนๆ ที่คลายกัน เชน
Nature Tourism, Green Tourism, Responsible Tourism, Adventure Tourism ลวนแตเปนการบง
บอกวาเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

เพราะฉะน้ัน การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมีสาระสําคัญอยู 5 ประการ คือ
1) เปนการทองเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติที่มีแหลงอนุรักษธรรมชาติสภาพแวดลอมและอาจ

รวมไปถึงแหลงประวัติศาสตรโบราณคดี วัฒนธรรมที่มีอยูในพื้นที่ธรรมชาติดวย
2) เปนการทองเที่ยวที่ทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และระบบนิเวศ

โดยไมไปทําลายหรือทําใหเสื่อมโทรม
3) นักทองเที่ยวตองไดรับความพึงพอใจ ไดประสบการณและเรียนรูสภาพแวดลอม

ธรรมชาติ
4) ตองเปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนกลับคืนสูธรรมชาติ และการอนุรักษธรรมชาติ ใน

ขณะเดียวกันก็เอ้ือประโยชนตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม
5) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมุงเนนที่คุณคาทางธรรมชาติ หรือเอกลักษณในแหลงทองเที่ยว

เปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยว ไมเนนที่การเสริมแตงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
จากการประชุม Earth Summit เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1992 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร

ประเทศบราซิล ในที่ประชุมไดมุงเนนสูประเด็นการอนุรักษสภาพแวดลอมและสรุปบทเรียน
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เกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผานมา เพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนทําใหเกิดกระแสของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3 ประการ ดังน้ี

1) กระแสความตองการใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว อัน
เปนกระแสความตองการของประชาชนทั้งโลก เพื่อใหเกิดการสรางจิตสํานึกในแงการอนุรักษตอ
สิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นไปจนถึงไปจนถึงขอบขายกวางขวางไปทั่วโลก โดยเฉพาะการอนุรักษ
ระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ

2) กระแสความตองการของนักทองเที่ยวใหเกิดการศึกษาเรียนรูในแหลงทองเที่ยว เปน
กระแสความตองการที่มีมากขึ้นในกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการไดรับความรู ความเขาใจ เร่ืองการ
ทองเที่ยวมากกวาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงอยางเดียว เพื่อสรางความพอใจใหแกนักทองเที่ยวใน
รูปแบบใหม

3) กระแสความตองการของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเปนกระแสความตองการของชุมชนทองถิ่นที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาทองเที่ยวเพื่อเปน
หลักประกันใหการพัฒนาการทองเที่ยวไปในทิศทางที่ถูกตอง และชุมชนทองถิ่นยอมรับในผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดที่เหมาะสม

มิศรา  สามารถ (2542) กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วาเปนรูปแบบหน่ึงของการ
ทองเที่ยวในปจจุบันที่หลายประเทศใหความสําคัญ เพื่อมุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและ
นานาชาติ ตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยการใหความสําคัญแกการใหการศึกษา การเรียนรูหรือ
มุงเนนใหเกิดการอนุรักษมากกวาการจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบ และนักทองเที่ยวพึงพอใจ
เทาน้ัน แตการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดลอมและใหการศึกษาแกนักทองเที่ยว

น่ันคือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงการทองเที่ยวไปยังพื้นที่ธรรมชาติและระบบนิเวศเปน
หลัก โดยมีสวนประกอบของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับระบบนิเวศน้ันๆ รวมอยู
ดวย ทั้งน้ีรูปแบบของกิจกรรมและกระบวนการตองสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสังคมนอยที่สุด
และตองนําไปสูการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและสังคม กอใหเกิดการเรียนรูและจิตสํานึกที่ดีตอ
ผูเกี่ยวของ รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใ นการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางแทจริงโดยการทองเที่ยวแหงประเทศ (2542) ใชคําในภาษาไทย
วา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สวนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ( 2540)
ใชคําในภาษาไทยวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แตใชภาษาอังกฤษตรงกันวา “Ecotourism” หมายถึง
การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงใดหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา ชื่นชมและ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่นบน
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พื้นฐานของความรู และความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ บนพื้นฐานของนิยามดังกลาวนักทองเที่ยว
ที่เดินทางมาทองเที่ยวจึงเปนกลุมผูเดินทางที่แสวงหาสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี

1) กิจกรรมตางๆ ที่ใหประสบการณที่หลากหลายไดมากขึ้น
2) ประสบการณจากการไดไปเที่ยวในแหลงธรรมชาติ และ/หรือ ประสบการณที่ไดสัมผัส

วัฒนธรรมและวิถีของสังคมที่แตกตางจากที่ตนอยู
3) โอกาสที่จะเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติวัฒนธรรมที่มีความแตกตางในแตละ

พื้นที่
4) มีการอนุรักษสภาพธรรมชาติและสมบัติทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เขาไปชม
สรัสวดี อาสรรพกิจ (2542) ไดสรุปหลักการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จากการประชุม

นานาชาติ เร่ืองกลยุทธและแนวคิดในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Concept Design and
Strategy) เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ 1995 ที่กรุงเทพฯ ดังน้ี

1) ฐานขอมูลทรัพยากร (Nature Based) การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวที่ให
ความสําคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอมดานความหลากหลายทางชีวภาพ ดาน
สภาพภูมิศาสตร และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โดยจะตองยึดหลักการสําคัญที่วาเราจะตอง
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเหลาน้ันไวใหดีที่สุด เพื่อใหการทองเที่ยวน้ันยั่งยืน

2) การจัดการอยางยั่งยืน (Sustainably Managed) การทองเที่ยวทุกประเภทจะตองเปนการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประเทศทุกประเทศ ทองถิ่นทุกทองถิ่น
จําเปนตองพยายามจัดการทองเที่ยวของตน โดยไมใหเกิดผลการกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือให
กระทบนอยที่สุด

3) มุมมองในดานสังคมและวัฒนธรรม (Inclusive of Social and Cultural Aspects) การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศควรจะเนนมุมมองดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม
ตลอดจนวิถีชีวิตเอกลักษณของทองถิ่นและประเทศ เพื่อจัดไวเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวที่
ตองการศึกษาความแตกตางทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเหลาน้ัน

4) การใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม (Environmentally Educative) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
จะตองใหการศึกษาทั้งตอนักทองเที่ยวและประชากรในทองถิ่น เปนการศึกษาที่ตองการจะหยั่งราก
ลึกลงในจิตสํานึกของแตละคนใหตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญอยางยิ่งยวด ในอันที่จะ
ทะนุถนอมไวซึ่งสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวเรา

5) ผลประโยชนและความรวมมือของประชาชนในทองถิ่น(Benefit and Involenment of
local People) การทองเที่ยวเชิงนิเวศเนนตรงจุดที่วา ในการจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ใดๆ
ประชาชนบนพื้นที่น้ันจะตองมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจ และสามารถไดรับประโยชน
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จากกําไรของการทองเที่ยว และการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะเปนกุญแจสําคัญไขไปสูการกระจายรายได
น่ันเอง

6) ผลิตภัณฑการทองเที่ยว (Product Authentie) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจากมุมมองเชิงตลาด
มีจุดเนนที่วาผลิตภัณฑ คือ ทัวรตางๆ น้ัน จะตองเปนทัวรที่มีลักษณะครบตามเกณฑที่กลาวมาแลว
ในขอ 1-5 มิใชเปนเพียงการนําเอาชื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ไปติดบนผลิตภัณฑ
เทาน้ัน

7)  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (Tourist satisfaction) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
นับเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน นักทองเที่ยวที่พอใจจึงกลับมาทองเที่ยวอีก กิจกรรม
ที่บริษัททัวรเสนอตอนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะตองเปนกิจกรรมที่ตรงหรือเกินความคาดหวังของ
นักทองเที่ยว

การทองเที่ยวแหงประทศไทย (2542) ไดกลาวถึงหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(Principles of
totourism) วาประกอบไปดวยองคประกอบหลัก (Key elements) 7 ประการโดยมีพื้นฐานอยูบน
ธรรมชาติวัฒนธรรมและชุมชน (Nature-based, Cultural-based and Community-based) ไดแก

1) มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Sustainable management)
2) สังคมวัฒนธรรม (Inclusive of social and cultural aspects)
3) ใหความรูแกนักทองเที่ยวและคนในทองถิ่น (Education to tourist and local people)
4) คนในทองถิ่นไดรับผลประโยชน ( Benefit to local people)
5) คนในทองถิ่นมีสวนรวม (Involvement  of local  people )
6) แหลงทองเที่ยวตองเปนของแทด้ังเดิม (Product authentic)
7) นักทองเที่ยวมีความพอใจ (Tourist satisfaction)
ไดสรุปลักษณะของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไวคือ
1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหความสําคัญกับธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ ภูมิศาสตร และวัฒนธรรมประเพณี โดยยึดหลักที่วาตอง
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมไวใหดีที่สุด เพื่อใหสามารถสืบตอถึงอนุชนรุนหลัง

2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอยางยั่ งยืนทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักที่วาตองไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ
ใหกระทบนอยที่สุด เพื่อสงผลตอเน่ืองถึงการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

3) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหคงไวซึ่งวิถีชีวิตของ
ทองถิ่นในแงสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่วาตองใหเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการ
ศึกษาความแตกตางทางดานสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
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4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหความรูแกผูที่     เกี่ยวของ
ทุกฝายทั้งนักทองเที่ยว ผูดูแลแหลงทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น
โดยยึดหลักที่วาตองใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดความรูและประสบการณจากการทองเที่ยว พรอมทั้งมี
จิตสํานึกในอันที่จะทะนุถนอมไวซึ่งสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวเรา

5) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ และไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยว อันจะนําไปสูการกระจายรายได

6) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่คํานึงถึงขีดความ สามารถ
ในการรับรองของพื้นที่ โดยยึดหลักที่วาจะตองไมเกินขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ทุกๆ ดาน
ทั้งดานจํานวนนักทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว ชุมชน และสภาพแวดลอมโดยรอบ

7) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการตลาดของการบริการ
ทองเที่ยวครบตามเกณฑแหงการอนุรักษอยางแทจริง โดยยึดหลักที่วาตองใหกิจกรรมทองเที่ยวตรง
ตามความคาดหวังของกลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ

8) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหนักทองเที่ยวเกิดความพึง
พอใจตองการเขามาทองเที่ยว หรือกลับมาทองเที่ยวซ้ําแลวซ้ําอีก โดยยึดหลักที่วาใหกิจกรรม
ทองเที่ยวตรงตามความคาดหวังของกลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540) มีขอสรุปที่ชัดเจน
เกี่ยวกับลักษณะและความเหมาะสมของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) สําหรับประเทศไทย
ซึ่งมีขอบเขตที่ครอบคลุมลักษณะพื้นฐานขององคประกอบหลัก (Key Elements) 4 ดาน กลาวคือ

1) องคประกอบดานพื้นที่
เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติเปนหลัก มีแหลงทองเที่ยว

ธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น (Identity or Authontic au Endemic or Unique) ทั้งน้ีรวมถึงแหลง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ (Eco – system) ในพื้นที่ของแหลงน้ัน
ดังน้ัน องคประกอบดานพื้นที่จึงเปนการทองเที่ยวที่มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ (Nature – based
Tourism) เปนสําคัญ หรืออาจเรียกวา เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเกี่ยวกับระบบนิเ วศ
(Ecological – based Tourism)

2) องคประกอบดานการจัดการ
เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) ไมมีผลกระทบ (No or Low

impact) ตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากรการ
จัดการสิ่งแวดลอม และควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต จึงเปนการทองเที่ยวที่มีการ
จัดการอยางยั่งยืน (Sustainably Managed Tourism)



18

3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ
เปนการทองเที่ยวที่เอ้ือตอกระบวนการเรียนรู (Learning Process) โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความ
ประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองทั้งตอนักทองเที่ยว ประชาชน
ทองถิ่น และผูที่เกี่ยวของจึงเปนการทองเที่ยวสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education – based
Tourism)

4) องคประกอบดานการมีสวนรวม
เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนทองถิ่น (Involvement

of local communiry or people participation) ที่มีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการเพื่อกอใหเกิด
ผลประโยชนตอทองถิ่น โดยประโยชนตอทองถิ่นที่ไดหมายความรวมถึงการกระจายรายได การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทน เพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเที่ยว
ดวย และในที่สุดแลวทองถิ่นมีสวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ ทองถิ่น
ในที่น้ีเร่ิมตนจากประชาชนในระดับรากหญา จนถึงการปกครองทองถิ่นและอาจรวมการมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน (Community – Participatino –
based Tourism)

สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่เนนใหนักทองเที่ยวมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวที่เปนการใหความรูทางระบบนิเวศตางๆ ตามธรรมชาติแก
นักทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งการพัฒนาการทองเที่ยวจะเนนการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการแหลงทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงนิเวศอาจมีการพัฒนาการ
ทองเที่ยวรูปแบบใหม โดยจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่แตกตางออกไป ไดแก กิจกรรมการเดินปา
แนวคิดดังกลาวจะนํามาใชในการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง หวยเมืองงาม เปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยจะเนนการสรางใหมีความเปนธรรมชาติแบบเดิมมากที่สุด ให
นักทองเที่ยวมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ ไมทําลายความเปนระบบนิเวศเดิมที่มีอยูในพื้นที่ และเนนการ
มีสวนรวมของชุมชน

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สําหรับ
อุทยานแหงชาติและแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ

ในการศึกษาคร้ังน้ีตองการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริ หวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงตองมีการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับ
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อุทยานแหงชาติและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมี
เน้ือหาของแนวคิด ดังน้ี

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2547) ไดกําหนดแนวทางการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับอุทยานแหงชาติ และแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยพิจารณาจาก 4 องคประกอบ คือ

1) เอกลักษณและความโดดเดนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมโดยมี
รูปแบบการบริหารและการจัดการแหลงทองเที่ยวที่บงบอกถึงเอกลักษณและความโดดเดน โดย
ภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวน้ันมี การ
ดําเนินการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะเสื่อม และภาวะคุกคามของแหลงทองเที่ยว และมีการสราง
สิ่งที่เปนเอกลักษณที่บงบอก (Landmark) ใหนักทองเที่ยวทราบวาไดเดินทางมาถึงแหลงทองเที่ยว
น้ันแลว

2) การใหการศึกษาแกนักทองเที่ยว (การสรางนักทองเที่ยวคุณภาพ) โดยมีกิจกรรมสงเสริม
ความรูและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวนอกเขต
แหลงทองเที่ยว โดยวิธีผานสื่อหนังสือ แผนพับ ประชาสัมพันธ เอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยว
รวมถึงการเผยแพรทางสื่อสาธารณะ เชน วิทยุ โทรทัศน และเทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรม
สงเสริมความรูและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว
ภายในแหลงทองเที่ยว โดยวิธี จัดบอรดสงเสริมการศึกษา ณ จุดตางๆ แจกแผนพับแนะนําแหลง
ทองเที่ยว การบรรยายวิชาการแกนักทองเที่ยว การมีมัคคุเทศกนําทางและนิทรรศการ มีศูนยวิชาการ
และนิทรรศการ มีระบบจัดการเชิงอนุรักษในการใหโอกาสนักทองเที่ยวไดเขาเห็นความโดดเดน มี
การเก็บขอมูลนักทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ มีการประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ทั้งระดับทองถิ่นหรือตางถิ่น เพื่อถายทอดความรูและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยว

3) มีการบริหารและการจัดการแหลงทองเที่ยวโดยยึดหลักการอนุรักษ ไดแก การทําแผน
แมบทการบริหารและการจัดการเพื่อความยั่งยืน การกําหนดเขตการใชประโยชนพื้นที่ มีการ
จัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ที่มีความออนไหวตอความเสื่อมโทรม กําหนดขีดความสามารถใน
การรองรับนักทองเที่ยว จัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่สอดคลองเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับกิจกรรม
การทองเที่ยวน้ันๆ กําหนดระยะปด – เปด พื้นที่ทองเที่ยว กําหนดใหมีการสลับหมุนเวียนการใช
พื้นที่ทองเที่ยว กําหนดแหลงทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย เพื่อไมใหนักทองเที่ยวกระจุกตัวอยู
มากเกินไปในบางพื้นที่ทองเที่ยว นําเสนอทางเลือกที่หลากหลายใหนักทองเที่ยว เพื่อเปนการแบง
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เบาจํานวนนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมาก จนแหลงทองเที่ยวบางแหลงรับภาวะมลพิษไมได ถายทอด
ความรูเชิงอนุรักษใหนักทองเที่ยว ณ จุดทองเที่ยวตางๆ อยางเหมาะสม การจัดที่พักอาศัยของ
บุคลากร และที่พักแรมของนักทองเที่ยวใหมีความกลมกลืนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีเสนทาง
คมนาคมความสะดวกในการเขาถึง และเดินทางออก ณ แหลงทองเที่ยวไมสงผลกระทบหรือมี
ผลกระทบนอยที่สุดตอทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม มีมาตรการประหยัด
สาธารณูปโภค มีระบบปด – เปดนํ้าและไฟฟาอยางเหมาะสม มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย นํ้าเสีย
แคมปไฟ เสียงรบกวนจากนักทองเที่ยว สถานที่จอดรถนักทองเที่ยว และการบริการอาหาร
เคร่ืองด่ืม ของที่ระลึกอยางเหมาะสม ใชวัสดุอุปกรณในการกอสรางที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
มีโครงการและกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม มีระบบ
เฝาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม มี
กิจกรรมความรวมมือกับประชาชนชุมชนทองถิ่นในการชวยดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอม มีมาตรการแกไขและปองกันปญหาไมใหเกิดซ้ําในสวนที่เกี่ยวกับความเสียหาย
หรือเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม มีการประชุมทบทวนการ
บริหารและการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม มีการ
ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดลอมอยูเสมอๆ

4) การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น ในการบริหารและจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
อุทยานแหงชาติ ไดแก การมีสวนรวมวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวกับองคกรที่ดูแลแหลง
ทองเที่ยวน้ันๆ การมีสวนรวมพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม เชน การ
เปนสมาชิกอาสาพิทักษปาไม การมีสวนรวมดานวิชาการ เชน ประชาชนไดรับการถายทอดความรู
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม จากนักวิชาการของอุทยาน
แหงชาติ การมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ ของอุทยานแหงชาติ เชน การเปนมัคคุเทศก
และลูกหาบ การเปดโอกาสใหประชาชน/ชุมชนทองถิ่น แสวงหารายไดจากการทองเที่ยว เชน การ
จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคาของฝาก/ของที่ระลึก และการจัดการทองเที่ยว

ดังน้ัน การทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงประเทศไทย (2542) จึงไดกําหนดมาตรฐานของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไว 7 ประการไดแก

1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีระบบการจัดการที่ดีใน 5 ดาน คือ ดานการใหขอมูล
ลวงหนาเพื่อทําความเขาใจกับนักทองเที่ยว ดานการจัดรายการนําเที่ยวที่เนนเอกลักษณของแหลง
ทองเที่ยว ดานขอกําหนดการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยว ดานการตลาดทองเที่ยวที่คํานึงถึง
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ความสามารถรองรับของพื้นที่ในแหลงทองเที่ยว และดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีจิตสํานึกตอ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการวางแผนและการจัดการ

2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีโครงการรวมกับคนในชุมชนทองถิ่น เพื่อคืนกําไรกลับสู
แหลงทองเที่ยว

3) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีระบบการใหความรู ความเขาใจแกนักทองเที่ยว
4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีระบบสรางคุณภาพ โดยจัดอบรมดานความรู และทักษะ

บุคคลที่เกี่ยวของ
5) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความเสี่ยงสูง
6) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีระบบใหบริการที่มีคุณภาพ โดยใชผลิตภัณฑที่เหมาะสมใน

การลดมลพิษและใชอยางคุมคา
7) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีการรวมมือกับชุมชนทองถิ่น เพื่อสรางงานและกระจาย

รายไดสูทองถิ่น
สรุปไดวา การบริหารและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนควรใหความสําคัญ

กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการใหความสําคัญกับชุมชนทองถิ่นใน
การมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อลดผลกระทบในดานตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
และนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2549)ไดกําหนด

แนวทางพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝายในการ
อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหกฎหมาย
สนับสนุนทองถิ่นและประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รับรอง
สิทธิชุมชนและใหมีการมีสวนรวมในการพัฒนาทุกขั้นตอน รวมทั้งควรทบทวนกฎหมายปาไม
เพื่อใหคนอยูรวมกับปาไดอยางสมดุล ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการใช
ที่ ดินและการขยายตัวของเมืองใหสอดคลองสัมพันธกันทั้งระบบเสริมสรางเครือขายการ
ประสานงานและการทํางานรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
ชุมชนและประชาชนในทองถิ่นในการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
โดยใหความสําคัญกับการฝกอบรมใหความรูแกแกนนําชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสราง
กระบวนการเรียนรูและริเร่ิมในชุมชน พัฒนาระบบ รวบรวมและจัดทําขอมูลระดับทองถิ่นให
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สอดคลองกัน รวมทั้งใหมีเวทีประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็น สรางกระบวนการเรียนรู การมีสวน
รวมคิด รวมทําพรอมเผยแพรขอมูลขาวสารและแนวคิดอยางตอเน่ือง (กนก ชิยางคบุตร, 2547)

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-พ.ศ.2554)ไดกําหนดให
ทุกภาคีลวนเปนสวนหน่ึงของพลังรวมที่จะกอใหเกิดผลของการพัฒนาและเน่ืองจากเปนผูรวมรับ
ผลกระทบหรือผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียจากการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกันทั้งสิ้น ดังน้ันเพื่อใหผลของการพัฒนาตาม
ยุท ธ ศ าส ตรฯ  น้ี  มุ ง สู ก า รพัฒนาที่ ส ม ดุล แล ะ ยั่ ง ยืน  ก า รมีส วนร วม ข องทุก ภาคีตล อด
กระบวนการพัฒนาควบคูไปกับการสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบหนาที่ ใหองคความรูและสราง
กระบวนการเรียนรูใหกับคนไทยทุกคน และการสรางกลไกใหเอ้ือตอการเขามีสวนรวมฯ มีสิทธิ
ในการเขาถึง ใชและรับประโยชนอยางเปนธรรมและสมดุลกับขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของตน จึงเ ปนเงื่อนไข ของ
ความสําเร็จ ซึ่งภาคีตางๆ  ควรมีบทบาท ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550)

1) ภาครัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นจะตองปรับบทบาทจากผูควบคุม
และสั่งการมาเปนผูประสานงานอํานวยความสะดวกพรอมทั้งกระจายอํานาจการเขามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการไปยังภาคีรวมพัฒนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน

2) ภาคเอกชน ตองไมดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คุกคามตอความอุดมสมบูรณ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางและสนับสนุนกิจกรรมทาง ซึ่งรวมทั้งแกชุมชน
ที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจริยธรรมทางดาน
สิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมโดยผลิตสินคาและบริการดวยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
ที่สะอาด สงเสริมการสรางคุณคาจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดวยนวัตกรรมและ
เทคนิคทางการตลาด มีความยุติธรรมในการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพระหวางเจาของภูมิปญญาทองถิ่นและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งยกระดับการผลิตและสรางมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพรและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ

3) ภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชนและประชาชนมีบทบาท
สําคัญ ดังน้ี

3.1 การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ
3.2 การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
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4) สถาบันอ่ืนๆ ไดแก สถาบันวิชาการและสื่อมวลชน โดยสถาบันวิชาการควรมีบทบาทให
การศึกษาแกสาธารณชนรวมทั้งวิจัย และพัฒนารวมกับนักพัฒนาและชุมชนในการติดตามและเฝา
ระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ตลอดจนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สนับสนุนการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูล รวมทั้ง
สนับสนุนชุมชน นักพฤกษศาสตรพื้นบานใหการศึกษา เพื่อสรางองคความรูใชความรูทาง
วิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการยกระดับและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนเปนพี่เลี้ยงในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและดึงศักยภาพของชุมชนออกมาผานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน

สําหรับสื่อมวลชนตองเผยแพรตัวอยางการอนุรักษและจัดการฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมที่ เปนตัวอยางที่ ดีของความสมดุลและยั่งยืนรวมทั้งขาวสารขอมูลองคความรู
เพื่อสรางความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดลอม
ตลอดจนเปนเวทีในการรวมคิด รวมดําเนินการเพื่อสรางฉันทามติและความสมานฉันทในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันของสังคม สงเสริมคนรุนใหมใหสนใจ
ภูมิปญญาไทยใหมากขึ้น สรางความต่ืนตัวแกสาธารณชนโดยเผยแพรกรณีศึกษาและบทเรียนที่
เกิดขึ้นในที่ตางๆ เกี่ยวกับปญหาการจดสิทธิบัตร รูปแบบและเงื่อนไขที่นําไปสูการแยงชิง
ผลประโยชนจากทรัพยากร พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

2.4.1 ความหมายของการมีสวนรวม
มีผูใหความหมาย และคําจํากัดความของการมีสวนรวมไวหลายทาน หลายความหมาย

ดวยกัน ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมไวดังตอไปน้ี
ไพรัตน เดชะรินทร (2524) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง

ขบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม  ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนทั้งในรูปบุคคล
กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกัน

ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) ไดใหความหมาย และหลักการของการมีสวนรวมของประชาชน
หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจการรวม
ปฏิบัติและรวมรับผิดชอบ อันมีผลกระทบกับตนเอง

นิรันดร จงวุฒิเวทย (2527) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา หมายถึง การ
เกี่ยวของกันทางจิตใจและอารมณ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ในสถานการณกลุม (Group Situation) เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ันกับทําใหเกิดความรูสึก
รวมรับผิดชอบกับกลุมดวย การมีสวนรวมน้ีเกิดจากแนวความคิด 6 ประการ คือ ความสนใจและ
ความหวงกังวลรวมกัน ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกัน การตกลงใจรวมกันในการที่
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จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา ความศรัทธาตอบุคคลหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์
และความเกรงใจ จึงทําใหเกิดการมีสวนรวม

ทวีทอง หงสวิวัฒน (2527) ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง การที่
ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการและควบคุมการใชและกระจายทรัพยากร
และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตของคนในสังคม

ไพรัตน เดชะรินทร (อางแลว) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาชนบท ดังน้ี

1) รวมทําการศึกษาคนควาหาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดจน
ความตองการของชุมชน

2) รวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและคิดปญหาของชุมชนหรือเพื่อ
สรรสรางสิ่งใหมที่มีประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของชุมชน

3) รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกไขปญหาและ
สนองความตองการของชุมชน

4) รวมการตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม
5) รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของชุมชน
7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย
8) รวมควบคุมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ไดทําไวโดย

เอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป
ปลื้ม นับถือบุญ (2536) ไดกลาวถึง Philippine Encyclopedia of Social Work ไดให

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววา คือ การแบงอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรซึ่งจะ
ไมสามารถทําไดโดยขาดความเขาใจและประสานงานกันของคนสวนใหญที่แสดงผานกลุมตัวแทน
ในการกําหนดแนวทางแกไขปญหารวมกัน การกระทําดังกลาวน้ีจะทําใหบุคคลและกลุมตัดสินใจ
ในสิ่งที่กระทบตอชีวิตของตนเองโดยเฉพาะประโยชนของตนเองที่ควรจะไดรับ

เจิมศักด์ิ ปนทอง (2535 ) (อางใน ปริญญา คุมสระพรม, 2547) กลาวไววาการมีสวนรวม
หมายถึงการที่ประชาชนมีการพัฒนาการจัดการการใชประโยชนทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นเพื่อ
เอ้ือเฟอประโยชนตอการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจและทางสังคม โดยการพัฒนาความรูและภูมิปญญา
การตัดสินใจ ในการดํารงชีวิตของตนเองมีการจําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน 4
ขั้นตอนคือ การมีสวนรวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาการมีสวนรวมวางแผนดําเนินกิจกรรม
การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงาน
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การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดริเร่ิมตัดสินใจ
รวมปฏิบัติงานและรวมรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ

การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจแกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค
ความรูและความชํานาญรวมกับการใชวิทยาการที่ เหมาะ สมและสนับสนุน ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับโอกาสและ
ไดใชโอกาสที่ไดรับแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขา
ตองการและลงมือปฏิบัติโดยการชวยเหลือของหนวยงานภายนอกนอยที่สุด

2.4.2 ปจจัยในการมีสวนรวม
World Health Organization (1981) (อางใน กนก ชิยางคบุตร, 2547) ไดเสนอปจจัยพื้นฐาน

ในการระดมการมีสวนรวมของประชาชนไว 3 ประการ คือ
1) ปจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเปนจริงของชาวชนบทที่จะเขารวมในกิจกรรมหน่ึง

ทั้งในแงของการรวมแรง รวมทรัพยากร หรืออ่ืนๆ น้ันมีเหตุผล 2 ประการ คือ การมองเห็นวาตนจะ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนในสิ่งที่ทําไปซึ่งถือเปนเร่ืองของการกระตุนใหเกิดมีสิ่งจูงใจประการที่
สองการที่ไดรับการบอกกลาวหรือชักชวนจากเพื่อนใหเขารวมโดย มีสิ่งจูงใจเปนตัวนํา ซึ่งถือเปน
เร่ืองของการกอใหเกิดมีสิ่งจูงใจ

2) ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามีสวนรวม เน่ืองจากการเขามีสวนรวมไมไดมี
การจัดรูปแบบความสัมพันธที่เหมาะสม เชน ภาวะผูนํา กฎระเบียบ แบบแผนและลักษณะการ
ทํางานทําใหประชาชนบางสวนไมเห็นชองทางที่จะเขามามีสวนรวมได ดังน้ันพื้นฐานดาน
โครงสรางของชองทางจึงควรมีลักษณะ ดังน้ี

2.1 เปดโอกาสใหทุกๆ คน ทุกๆ กลุม ในชุมชนมีโอกาสเขารวมในการพัฒนารูปแบบ
ใดรูปแบบหน่ึงทั้งที่เปนการเขารวมในรูปแบบของตัวแทนหรือเขารวมโดยตรงก็ได

2.2 มีเวลากําหนดที่ชัดเจนเพื่อใหผูเขารวมสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองไดตาม
สภาพความเปนจริงของตน

2.3 กําหนดกิจกรรมไดแนนอนวาจะทําอะไร
3) ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม กิจกรรมการมีสวนรวมที่ผานมา

แมจะเปนการเห็นดวย มีโอกาสเขารวมของประชาชน แตไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการหรือ
ผลประโยชนของกิจกรรมได เพราะตองขึ้นอยูกับการกําหนดและการจัดสรรของเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งจุดน้ีเองเปนเงื่อนไขที่ไมอาจกอใหเกิดการมีสวนรวมที่แทจริงได
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การมีสวนรวมของประชาชนจะตองเร่ิมตนที่ความเปนจริงของประชาชนไมใชความ
ตองการของบุคคลภายนอก ซึ่งการที่จะทราบความเปนจริงไดประชาชนตองมีคุณสมบัติ 4 ประการ
คือ

1) ตองมีความสามารถที่จะเขามีสวนรวม กลาวคือ จะตองมีศักยภาพพอที่จะเขารวม
ในการดําเนินการ การฝกอบรมที่จะเขาดําเนินการ หรือแมแตการเลียนแบบตัวอยางของกิจกรรม
อันเปนขั้นตํ่าสุดของความสามารถในการมีสวนรวมเพราะประชาชนจะตองมีความสามารถในการ
คนหาความตองการ  การวางแผน  ตลอดจนการใชทรัพยากรในที่สุด

2) ตองมีความพรอมที่จะเขามีสวนรวม กลาวคือ จะตองมีสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปดโอกาสใหเขามีสวนรวม

3) ตองมีความประสงคที่จะเขารวมกลาวคือตองมีความเต็มใจเห็นประโยชนในการเขารวม
หรืออยางนอยที่สุดจะตองมีความเขาใจในเหตุผลของการเขารวมอยางแทจริงมิใชมีความประสงค
เขารวมเพราะถูกโนมนาวหรือถูกผลักดัน ถูกบังคับ

4) ตองมีความเปนไปไดในการที่จะเขารวม กลาวคือตองมีโอกาสที่จะเขารวมและกําหนด
กิจกรรมในระดับที่เหมาะสมดวยตนเอง

2.4.3 รูปแบบของการมีสวนรวม
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบการมีสวนรวมจากหนังสือและเอกสารตางๆโดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี
นิรันดร จงวุฒิเวทย (อางแลว) ไดกลาวไววา รูปแบบการมีสวนรวมน้ัน อาจจะจําแนก

ออกเปน 3 ประการตามลักษณะของการมีสวนรวม  ดังน้ี
1) ประชาชนมีสวนรวมโดยตรงโดยผานองคการจัดต้ังของประชาชน (Inclusive

Organization) เชน  การรวมกลุมตางๆ
2) ประชาชนมีสวนรวมทางออมโดยผานองคการผูแทนของประชาชน (Representative

Organization) เชน กรรมการของกลุมหรือชุมชน กรรมการหมูบาน
3) ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสใหโดยผานองคการที่ไมใชผูแทนของ

ประชาชน (Non- Representative Organization) เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวนหรือ เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเมื่อใดก็ไดทุกเวลา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อางใน กนก ชิยางคบุตร, อางแลว) ใหความหมายการมีสวนรวม
ที่ดําเนินอยูโดยทั่วไป สามารถสรุปไดเปน 5 รูปแบบ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1) การรับรูขาวสาร (Public Information) การมีสวนรวมในรูปแบบน้ี ประชาชนผูมีสวนได
สวนเสียและบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดของ
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กิจกรรมที่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งน้ีการไดรับแจงขาวสารดังกลาว
จะตองเปนการแจงกอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินกิจกรรม

2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือ เปนรูปแบบการมีสวนรวมที่มี
การจัดการหารือระหวางผูดําเนินการกับประชาชนที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบเพื่อที่จะรับฟง
ความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม นอกจากน้ีการปรึกษาหารือยังเปนอีกชองทางหน่ึงในการ
กระจายขอมูลขาวสารไปยังประชาชนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
กิจกรรมมากขึ้นและเพื่อใหมีการใหขอเสนอแนะเพื่อประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ

3) การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Meeting) การประชุมรับฟงความคิดเห็น
มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนและฝายที่เกี่ยวของและผูมีอํานาจตัดสินใจไดใชเวทีสาธารณะ
ในการทําความเขาใจและคนหาเหตุผลที่จะดําเนินกิจกรรมในพื้นที่น้ันหรือไม การประชุมรับฟง
ความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ  รูปแบบที่พบเห็นกันบอย  ไดแก

3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมลักษณะน้ี
จะตองจัดขึ้นในชุมชน โดยเจาหนาที่ตองสงตัวแทนเขารวม เพื่ออธิบายใหที่ประชุมทราบถึง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นและตอบขอซักถาม การประชุมในระดับน้ีอาจจะจัดในระดับที่กวาง
ขึ้นไดเพื่อรวมหลายๆ  ชุมชนในคราวเดียวกัน ในกรณีที่มีหลายชุมชนไดรับผลกระทบ

3.2 การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) กรณีที่มีขอ
โตแยงในเชิงวิชาการ จําเปนจะตองมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาชวยอธิบายซักถามและใหความเห็น การประชุมอาจจะจัดใน
ที่สาธารณะทั่วไป ผลการประชุมจะตองนําเสนอตอสาธารณะและผูเขารวมประชุมตองไดรับทราบ
ผลดังกลาวดวย

3.3 การประชาพิจารณ (Public Hearing) เปนการประชุมที่มีขั้นตอนการ
ดําเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เปนเวทีในการเสนอขอมูลอยางเปดเผยไมมีการปดบังการประชุม
จะตองมีองคประกอบของผูเขารวมที่เปนที่ยอมรับ มีหลักเกณฑและประเด็นในการพิจารณาที่
ชัดเจนและแจงใหทุกฝายทราบทั่วกัน ซึ่งอาจมาจากการรวมกันกําหนดขึ้น ทั้งน้ีรูปแบบการประชุม
ไมควรจะเปนทางการมากนักและไมเกี่ยวของกับนัยของกฎหมายที่จะตองมีการชี้ขาดเหมือนการ
ตัดสินในทางกฎหมาย การจัดประชุมจึงอาจจัดในหลายวันและไมจําเปนวาจะตองจัดเพียงคร้ังเดียว
หรือสถานที่เดียวตลอดไป

4) การรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปนเปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวมของ
ประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหาน้ันๆ ไมสามารถ
ดําเนินการใหเกิดขึ้นไดงายๆ  อาจดําเนินการใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบเลือกตัวแทนของตนที่
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มีอํานาจตัดสินใจ รวมทั้งไดรับเลือกในฐานะที่เปนตัวแทนขององคกรทําหนาที่ เปนผูแ ทน
ประชาชนในพื้นที่

5) การใชกลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไมถือวาเปนการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง
ในเชิงของการปองกันแกไข แตเปนลักษณะของการเรียกรองและปองกันสิทธิของตนเองอัน
เน่ืองมาจากการไมไดรับความเปนธรรมและเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ตนเองคิดว าควรจะ
ไดรับโดยในปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดใหหลักการเร่ืองการมีสวน
รวมของประชาชนไวในหลายมาตรา ไดแก มาตรา 44 มาตรา 46 มาตรา 48 มาตรา 56 มาตรา60
มาตรา 62 มาตรา 70 มาตรา 74 มาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 84 มาตรา 282 มาตรา 283
มาตรา 284 และมาตรา 290 ซึ่งประชาชนสามารถใชสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของ
ปจเจกและในรูปขององคกร ตามที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติตางๆ ที่ไดบัญญัติขึ้นจากมาตรา
ดังกลาวขางตน เชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เปนตน อยางไรก็ตามการใชกลไกทางกฎหมายน้ี
จะทําใหเกิดความยืดเยื้อรวมทั้งมีภาระคาใชจายเพิ่ม

โดยสรุป ในเร่ืองการมีสวนรวม ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน ทั้งโดยทางตรงและทางออม ต้ังแตการรวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรางรูปแบบและ
วิธีการพัฒนาเพื่อสงเสริมใหโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมคิดปญหาและแกไขปญหาเพื่อสรรสรางสิ่งใหมที่มีประโยชนตอ
การสงเสริมโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และสงเสริมกิจกรรมใหเปนประโยชนตอ
ชุมชนหรือสนองความตองการของชุมชน รวมวางนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อ
ขจัดและแกไขปญหาสนองความตองการของชุมชน รวมการตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูให
เปนประโยชนมากที่สุด รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการฯตามขีดความสามารถของชุมชน รวมปฏิบัติตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และ
รวมบํารุงรักษาโครงการฯ กิจกรรม ที่ไดทําไวใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนตลอดไป

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ฉลอง ของเดิม (2548) ไดทําการศึกษาเร่ือง ศักยภาพของอุทยานแหงชาติสาละวิน จังหวัด

แมฮองสอนในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพของอุทยาน
แหงชาติสาละวิน ในดานทรัพยากรการทองเที่ยวความปลอดภัย ความสามารถในการรองรับ การ
บริการของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติสาละวินอยูในระดับดี ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก การ
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ประชาสัมพันธ อยูในระดับพอใช และในดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การคมนาคมหรือการ
เขาถึง อยูในระดับตองปรับปรุง ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการทองเที่ยว เชิงนิเวศของ
อุทยานแหงชาติสาละวิน ไดแก ขาดความหลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ บุคลากร
ไมเพียงพอ ขอจํากัดดานงบประมาณ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกหลายดาน ไดแก ปายบอกทาง ตู
โทรศัพทสาธารณะระบบไฟฟา ระบบประปา ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในบานพัก ไมมีบริเวณที่
เลนรอบกองไฟ ถังขยะมีไมเพียงพอ ชุมชนทองถิ่นยังไมไดรับโอกาสแสวงหารายไดจากการ
ทองเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก และการจัดเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยว จากผลการศึกษา
คร้ังน้ี ผูศึกษาไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอุทยานแหงชาติสาละวิน ใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวม 4 ดาน ไดแก 1) ดานพื้นที่ 2) ดานการจัดการ 3) ดานกิจกรรมและ
กระบวนการ และ 4) ดานการมีสวนรวม

ทัศนาภรณ  นาคเขียว (2545) ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาโปงเดือด อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา โปงเดือดยังไมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เพราะมีองคประกอบหลักไมครบ 6 ประการ ตามแนวคิดเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กลาวคือ 1)
ดานพื้นที่ 2) ดานการจัดการ 3) ดานกิจกรรมและกระบวนการ 4) การสงเสริมการตลาดและบริการ
นําเที่ยว 5) การบริหารจัดการและ 6) การประชาสัมพันธ และสิ่งที่ตองดําเนินการเรงดวน คือ การ
จัดทําแนวทางการบริหารจัดการ  เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่จะมาใหบริการเปนจํานวนมากขึ้น
เน่ืองจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่กําลังดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ เชน บานพัก และหองอาบ
นํ้าแร พรอมทั้งการอบรมใหความรู สรางความเขาใจแกเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของในเร่ืองของ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหพื้นที่บริเวณโปงเดือดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนตอไป

อุไรวรรณ ตองกาย (2545) ไดศึกษาศักยภาพในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตรวรรณคดี
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศของสวนพฤกษศาสตร วรรณคดี ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ในดานความดึงดูดใจ สิ่ง
อํานวยความสะดวก การเขาถึง ความสามารถในการรองรับของพื้นที่  ผลการศึกษาพบวา
นักทองเที่ยวใหความเห็นเกี่ ยวกับศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของสวน
พฤกษศาสตรในระดับปานกลาง

ดานปญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ แหลงทองเที่ยว ไดแก การบุกรุกพื้นที่ปา การ
ทําลายทรัพยากรในพื้นที่ โดยนักทองเที่ยว ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว ความเพียงพอ ดาน
สาธารณูปโภค ความตามปริมาณขยะ/สิ่งปฏิกูลมีมากขึ้น การมั่วสุมและการทะเลาะวิวาทของ
นักทองเที่ยววัยรุนในพื้นที่ผลการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวเห็นดวยในระดับปานกลางวาอาจมี
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ปญหาผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้นในอนาคต สวนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของสวนพฤกษศาสตร
ภาคเหนือใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผูศึกษาไดเสนอแนวทางในการพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 5 ดาน คือ 1) การจัดการทรัพยากรทองเที่ยว 2) การบริหารจัดการ 3) การให
การศึกษาและสร าง จิตสํา นึก 4) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 5)  การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ

สรัสวดี  อาสรรพกิจ (2542) ไดทําการศึกษาเพื่อหาปจจัยในการกําหนดความพรอมของผู
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน พบวา การกําหนดความพรอมของผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบนน้ัน ทุกหนวยที่เกี่ยวของเห็นวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองกําหนดใหมีขึ้นและบังคับใชอยางจริงจัง ผานกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการ
ทางสังคมโดยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ี ใหมีองคกรที่เปนกลางไมมี
สวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจน้ัน เปนองคกรตรวจสอบโดยเสนอใหเปนสถาบันการศึกษาที่
เชื่อถือได และปจจัยที่กําหนดความพรอมของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศประกอบดวย 2 สวน
ไดแก 1) ความพรอมขั้นพื้นฐานของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศ 2) ความพรอมขั้นพื้นฐาน
ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในแตละองคประกอบหลัก ไดแก ดานพื้นที่ ดานการจัดการ ดาน
กิจกรรม และดานองคกร

สุทิตย  อบอุน (2540) ไดศึกษาถึงศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ  ศึกษาเฉพาะดานเสนทางสายลํานํ้ากก พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับศักยภาพ
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายในชุมชน แล ะปจจัยดาน
สถานการณสิ่งแวดลอม และพบวา กลุมตัวอยางที่มีความรูความเขาใจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี
การบริหารและการมีสวนรวมระหวางเครือขายทางการทองเที่ยวกับชุมชนและรัฐ มีศักยภาพ
มากกวากลุมที่ไมมีความรูความเขาใจในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ขาดการบริการ ขาดการวางแผน
รองรับการทองเที่ยว และไมไดมีสวนรวมระหวางเครือขายทางการทองเที่ยวทั้งจากชุมชนและรัฐ

ชูสิทธิ์ ชูชาติ และคณะ (2539) ไดศึกษาเร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษในมณฑลยูนนาน :
ศึกษาแหลงทองเที่ยวในนครคุณหมิง เมืองลุนานและเมืองหลูซี ผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยวใน
พื้นที่ดังกลาว มีลักษณะการทองเที่ยวเชิงปริมาณตองการนักทองเที่ยวจํานวนมาก ทั้งน้ีเพราะ
ตองการรายไดจากการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ถ้ําอลู ประตูมังกร ไดดัดแปลง
ธรรมชาติมากเกินไป แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและสวยงามเพียงอยางเดียว แตขาดความซาบซึ้งและเกิด
การเรียนรูในดานประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวดานวัฒนธรรมเกี่ยวกับชีวิต
ของชนชาติในมณฑลยูนนาน ทั้งหมด 26 ชาติ เปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาแตไดนําวัฒนธรรมปรับปรุง
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ใหเปนธุรกิจมากเกินไป จึงทําใหคุณคาของแหลงทองเที่ยวดังกลาวลดนอยลง ในเร่ืองของที่ระลึกมี
สินคาปลอมปนและราคาแพงไมไดมาตรฐาน

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดทําการศึกษา ทําใหทราบถึง ศักยภาพในการพัฒนาโครงการฯ
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่จะมาใหบริการ
มากขึ้นในอนาคต ซึ่งควรตองยึดองคประกอบหลัก 6 ประการ ตามแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
คือ 1) ดานพื้นที่ 2) ดานการจัดการ 3) ดานกิจกรรมและกระบวนการ 4) ดานการสงเสริมการตลาด
และบริการนําเที่ยว 5) ดานการบริหารจัดการและ 6) ดานการประชาสัมพันธ สําหรับปญหา/
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไดแก การบุกรุกพื้นที่ปา การทําลายทรัพยากรในพื้นที่ โดยนักทองเที่ยว
ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว ความเพียงพอดานสาธารณูปโภค ปริมาณขยะ/สิ่งปฏิกูลมีมาก
ขึ้น การมั่วสุมและการทะเลาะวิวาทของนักทองเที่ยววัยรุน ดังน้ัน เพื่อหาปจจัยในการกําหนดความ
พรอมของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศ ทุกหนวยที่เกี่ยวของเห็นวา มีความจําเปนตอง
กําหนดใหมีขึ้นและบังคับใชอยางจริงจัง ผานกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางสังคม
โดยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งงานวิจัยดังกลาวทั้งหมดน้ี มี
ความคลายคลึงกับการศึกษาของผูวิจัยในคร้ังน้ี โดยเนนการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการสงเสริม
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และงานวิจัยที่เกี่ยวของน้ีมีสวนชวยในการกําหนดกรอบคิดเพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาตอไป
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนแนวคิด งานวิจัย ทําใหสามารถพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ได
ดังรูปดังกลาว

ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ี
สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม

ปจจัยภายนอก
- การคมนาคม
- นโยบายรัฐและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- การสงเสริมการ

ทองเที่ยวของภาครัฐ
และเอกชน

- การประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว

ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ี
สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงามในการสงเสริม

เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ

การมีสวนรวมของชุมชน

ปจจัยภายใน
- ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว
- กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- บุคลากร
- งบประมาณ
- ความปลอดภัย
- สิ่งอํานวยความสะดวก
- ความสามารถในการรองรับ

ปญหาและอุปสรรค

แนวทางในการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
2.6 กรอบแนวคิดใน
การศึกษา


