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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

การวิจยัความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง
เปนการสํารวจความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในการศึกษาความเปนไปไดเพื่อการพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเด็นที่เกี่ยวกบัการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษภายใต      
การจัดการองคกรภายในชุมชนที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่วเชิงนิเวศ โดยศึกษารายละเอียดจาก    
แนวคดิเกีย่วกบัการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   แนวคิดเกี่ยวกับองคกรชุมชน    แนวคดิการมีสวนรวม    
แนวคดิเกีย่วกบัความรูความเขาใจ    แนวคดิเกี่ยวกบัการรวมกลุมและงานวิจยัที่เกีย่วของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

                การทองเที่ยวทีย่ั่งยืนและการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดมีการกลาวถึงและพัฒนามาจากแนวคดิ
การพัฒนาที่ยัง่ยืนซึ่งไดมกีารนิยามความหมายและเสนอสาระสําคัญของแนวคดิดังกลาวไวหลาย
ประการ   การทองเที่ยวแบบยั่งยืนหมายถึง    “ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของ 

นักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบันโดยมีการปองกันและสงวนรักษาโอกาสตางๆของ
อนุชนรุนหลัง   การทองเที่ยวแบบนี้มีความหมายถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความ
จําเปนทางเศรษฐกิจสังคมและความงามทางสุนทรียภาพในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมและระบบนเิวศดวย  ”    ซ่ึงการทองเที่ยวแบบยั่งยืนมหีลักการสําคัญดังนี้  (สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  2540 : 1-9) 

                     1.  การอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดีทั้งที่เปนทรพัยากรธรรมชาติสังคมและ               
วัฒนธรรมเปนสําคัญและเปนแนวทางการทําธุรกิจในระยะยาว 

                     2. การลดการบริโภคที่มากเกินจําเปนและการลดของเสียจะชวยเล่ียงคาใชจายในการ

ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทาํลายในระยะยาวและเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยวดวย 
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 3. การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ  สังคมและวฒันธรรม

ความสําคัญตอการทองเที่ยวในระยะยาวและจะชวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

การประสานการพัฒนาการทองเที่ยวเขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาตแิละการพัฒนา
ทองถ่ินและ   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะยาว 

                    4.  การทองเทีย่วที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถ่ินโดยที่ไดพจิารณาดาน

ราคาและ คุณคาของสิ่งแวดลอมไวซ่ึงไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยดัแตยังปองกนัสิ่งแวดลอม
ไมใหถูกทําลายอีกดวย 

                        5.  การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทองถ่ินในสาขาการทองเที่ยวซ่ึงจะไมเพียงแตสราง
ผลตอบแทนแกประชากรและสิ่งแวดลอมโดยรวม แตยังจะชวยยกระดับคุณภาพการจดัการการ 
ทองเที่ยวดวย 

  6.  การปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอระหวางผูประกอบการ    ประชากรทองถ่ิน
องคกรและสถาบันที่เกีย่วของ มีความจําเปนในอันทีจ่ะรวมงานกนัไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้ง
รวมแกปญหาและลดขอขัดแยงในผลประโยชนที่แตกตางกัน 

                       7.  การฝกอบรมบุคลากรโดยสอดแทรกแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพฒันาแบบ
ยั่งยืนแกบุคลากรทองถ่ินทุกระดับจะชวยยกระดับของการบริการการทองเที่ยว 

                        8.  การตลาดที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางพรอมมูลจะทําใหนกัทองเที่ยวเขาใจ 
และเคารพในสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวและจะชวย
ยกระดับความพอใจของนกัทองเที่ยวดวย 

 9.  การวิจยัและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอการชวย
แกปญหาและเพิ่มผลประโยชนตอแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และนกัลงทุน 

     การทองเที่ยวแหงประเทศไทยซึ่งใชคําในภาษาไทยวา   “   การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ  ”  ซ่ึงใชคําในภาษาไทยวา      “ การทองเที่ยวเชงินิเวศ” แตใชภาษาอังกฤษตรงกันวา 
“Ecotourism”  หมายถึง   การเดินทางไปยงัสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการศึกษาชื่นชมและเพลิดเพลินไปกบั  ทัศนียภาพ  สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม   
วิถีชีวิตของคนในทองถ่ินบนพื้นฐานของความรูและความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ ” บนพื้นฐาน
ของนิยามความหมายดังกลาว นักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวจะเปนกลุมผูเดินทางที่แสวงหาสิ่ง
ตางๆดังตอไปนี้     (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    2540 : 10-11) 
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                           1. กิจกรรมตางๆที่ใหประสบการณที่หลากหลายไดมากขึ้น 

                           2.ประสบการณจากการไดไปเที่ยวในแหลงธรรมชาติหรือประสบการณที่ได
สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมที่แตกตางจากที่ตนอยู 

              3. โอกาสที่จะเรยีนรูเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ที่มีความแตกตาง
ในแตละพื้นที ่

  4. ใหมีการอนุรักษสภาพธรรมชาติและสมบัติทางวัฒนธรรมในพื้นทีท่ี่ไปชม 

      อยางไรก็ตามการใหนยิามเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทยรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเสนอวาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศคือการทองเที่ยวอยางมคีวามรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและแหลง
วัฒนธรรมที่เกีย่วเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกนัของผูที่เกี่ยวของภายใตการ
จัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมสีวนรวมของทองถ่ินเพื่อมุงเนนใหเกดิจิตสํานึกตอการ
รักษาระบบนเิวศอยางยั่งยนื  ขอบเขตของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงครอบคลุมองคประกอบหลัก   4   
ดาน  ที่ประกอบดวยการพิจารณาดานพืน้ที่ทองเที่ยว  กจิกรรมการทองเที่ยว ผูเกีย่วของและรูปแบบ
การจัดการ กลาวคือ 

                         1.  องคประกอบดานพื้นที่   เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทีเ่กี่ยวเนื่องกบั
ธรรมชาติเปนหลัก  มีแหลงทองเที่ยวที่มเีอกลักษณเฉพาะถิ่น ทั้งนี้รวมถึงแหลงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบนิเวศในพื้นที่ของแหลงนั้นจึงเปนการทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวที่มพีืน้ฐานอยูกับธรรมชาติ 

                          2. องคประกอบดานการจดัการ   การทองเที่ยวเชิงนเิวศเปนการทองเที่ยวที่มกีาร
จัดการอยางยั่งยืนเพื่อใหเกิดเปนการทองเทีย่วที่มีความรับผิดชอบ ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสังคม  การจัดการที่ยั่งยนืครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร  การจัดการสิ่งแวดลอม  ตลอดถึง
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต 

                         3. องคประกอบดานกิจกรรม  การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวที่เอื้อตอ
กระบวนการเรียนรูโดยมกีารใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนเิวศของแหลง
ทองเที่ยวเปนการเพิ่มพูนความรู  ประสบการณ  ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลูก      
จิตสํานึกที่ถูกตองทั้งตอนักทองเที่ยว  ประชาชนทองถ่ินและผูประกอบการที่เกี่ยวของจึงเปนการ
ทองเที่ยวส่ิงแวดลอมศึกษา 
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                 4. องคประกอบดานการมีสวนรวมขององคกร  เปนการทองเที่ยวที่คํานงึถึงการมีสวน
รวมของชุมชนและประชาชนทองถ่ินที่มีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการ    เพื่อกอใหเกิด
ผลประโยชนตอทองถ่ินที่ได  หมายความรวมถึงการกระจายรายได  การยกระดับคณุภาพชวีิต  และ
การไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจดัการแหลงทองเที่ยวดวย  และในที่สุดแลว
ทองถ่ินมีสวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ  ทองถ่ินในที่นี้เร่ิมตนจาก
ระดับรากหญาจนถึงการปกครองทองถ่ินและอาจรวมถงึผูที่เกี่ยวของ  ดังนั้น  องคประกอบดาน
องคกร จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน  

 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง “ การทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอแหลงทองเที่ยว
ที่เปนธรรมชาติตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและตอส่ิงแวดลอมทางสังคมซึ่งหมายรวมถึง
วัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุทีม่ีอยูในทองถ่ินดวย”                                  
(พงศศานต  พทิักษมหาเกต.ุ    2538 :  36-39 ) 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเปนการทองเที่ยวที่มุงเนนการใหความรูความเขาใจแก
นักทองเที่ยวในดานระบบนิเวศของทรัพยากรการทองเทีย่ว ซ่ึงประกอบดวยธรรมชาติ ปาไมและ
แหลงทองเที่ยวตางๆตลอดจนคุณคา ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม ฯลฯ ของชุมชนนั้นๆ เมื่อ
นักทองเที่ยวมคีวามเขาใจดีแลว  นักทองเที่ยวจึงปรับตวัใหกลายเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติหรือ
ของชุมชนนั้น โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศของสิ่งแวดลอม หรือตอสังคมหรือตอ
ชุมชนนั้น 

ยังใหทัศนะทีเ่กี่ยวกับองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนเิวศที่สําคัญ 5 ประการคือ 

                     1.ตองมีผลกระทบนอยที่สุดตอทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนในทองถ่ิน 

                      2.ตองใหความรูและเขาใจแกนักทองเที่ยวในรูปของสื่อตางๆ ตลอดจนการอธิบายการ
ตีความโดยมัคคุเทศกเพื่อใหนักทองเที่ยวมคีวามรูความเขาใจ ไดรับความเพลิดเพลินพรอมทั้งสราง
จิตสํานึกในดานการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและใหมีความตระหนกัถึง    คุณคาหรือ
คุณประโยชนของแหลงทองเที่ยว รวมทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ คานยิม ฯลฯ ของชุมชนนั้นๆ จน
นักทองเที่ยวมคีวามระมัดระวังชวยกนัปองกันและชวยกนัลดผลกระทบในดานตางๆที่อาจจะมีตอ
ส่ิงต างๆ   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหรือตอวิถีชีวิตของชมุชนนั้นๆ 
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                      3.ตองใหผลประโยชนแกชาวบานในทองถ่ินในการจางงานทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม เชน การบริการจดันําเที่ยว การใหบริการนกัทองเที่ยวในดานตางๆ การขายอาหาร  การ
ขายของที่ระลึก เปนตน 

                       4.ตองใหชาวบานในทองถ่ินมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจ การจัดการและ
การพัฒนาการทองเที่ยวไปสูทองถ่ินของชุมชน ซ่ึงจะชวยทําใหชาวบานในทองถ่ินเกิดความ
ภาคภูมใิจ มีความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรทางการทองเที่ยวซ่ึงไดแก ธรรมชาติ สังคม และชุมชน
นั้นๆ แลวผนกึกําลังรวมแรงรวมใจชวยกนัพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรนั้นไวอยางยั่งยืน 

                        5.ตองใหนกัทองเที่ยวพึงพอใจ การสรางสรรคใหเกิดประสบการณและความพึง
พอใจในดานการทองเที่ยวเชงินิเวศแกนกัทองเที่ยวจะมีผลตอการไดรับผลประโยชนจาก
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงนเิวศในระยะยาวอยางยั่งยนืและอยางตอเนือ่ง  ดังนัน้ขอมูลขาวสารใน
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของแหลงทองเที่ยวแตละแหงจะตองมีความถูกตองครบถวนและ
สมบูรณ  ตองมีการรักษาความปลอดภยัแกนักทองเทีย่วอยางเขมงวด    โดยประสบการณในการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สรางสรรคใหเกิดขึน้กับนักทองเที่ยวจะตองเทากับหรือมากกวาความ
คาดหวังของนกัทองเที่ยว  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ โดยจะตองใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของ
การใหบริการและใหความพงึพอใจแกนกัทองเที่ยวเปนอันดับที่สูงรองจากการมุงอนุรักษดแูลและ   
ปองกันแหลงทองเที่ยวทีพ่ํานักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมเยือน 

จะเห็นไดวาแนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศนัน้  คอนขางที่จะเปนแนวคดิใหมทีม่า
พรอมๆกับกระแสความตองการของโลกที่มุงเนนการมีสวนรวมของชมุชนทองถ่ินในการจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอันเปนมรดกที่ทรงคุณคาของโลก  ซ่ึงมีการ
เสนอแนวทางการนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติในลักษณะตางๆ แตประสบการณในระดับปฏิบัติยังมี
นอยมาก   ผูวิจัยเหน็วาแนวคิดการทองเที่ยวทีย่ั่งยนืและการทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงมคีวามสําคัญยิ่งที่
จะใชเปนกรอบความคิดในการวิจยัคร้ังนี ้

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวในปจจุบนัที่นานาประเทศ
ใหความสําคญัเพื่อการมุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญาสากล
วาดวยการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให
ความสําคัญแกการใหการศกึษาหรือการเรียนรู หรือมุงเนนใหเกดิการนิเวศมากกวาการจัดการลด
หรือปราศจากผลกระทบและนักทองเทีย่วพึงพอใจเทานัน้  แตการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการ
ทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดลอม และให
การศึกษาแกนกัทองเที่ยว(สถาบันดํารงราชานุภาพ  สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย.  2543 : 23-24 ) 
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สําหรับการศึกษาครั้งนี้ใชคําจํากัดความที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยยึดเปนหลักวา 
“การทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นและแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดลอมและการทองเทีย่วโดยมี
กระบวนการเรียนรูรวมกนัของผูที่เกี่ยวของภายใตการจดัการอยางมีสวนรวมของทองถ่ินเพื่อมุงให
เกิดจิตสํานกึตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน (สถาบันดํารงราชานภุาพ  สํานกังานปลัดกระทรวง
มหาดไทย.  2541 : 9 ) 

      2.1.1   ชุมชนทองถ่ินกับการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

     จากรายงานผลเรื่อง “การดําเนินการเพือ่กําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ”   ที่
จัดทําและเสนอตอการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเมื่อป 2540 ไดกลาวถึงความเกี่ยวของของชุมชน  
ทองถ่ินกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววามี 2 ลักษณะ คือ (สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย. 2540 : 48-50 ) 

      ประโยชนที่ชุมชนไดรับ ซึ่งมีอยู 2 ทางคือ 

1) ทางเศรษฐกิจ ไดแก 

(1)   เกดิการสรางงานเกิดขึ้นใหมสืบเนื่องจากการทองเที่ยว 

(2)   เกดิการพฒันาอาชีพที่เกีย่วเนื่องกับการใหบริการเพิม่ขึ้น 

                              (3)  เกิดระบบตลาดเพื่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่เปนปจจยัตอการ       
ทองเที่ยว   

                              (4)  เกดิระบบการผลิตวตัถุดิบทองถ่ินเพื่อปอนระบบตลาดที่เกิดขึ้น 

                              (5)  มีรายไดจากแหลงรายไดใหม 

                               (6)  ครอบครัวในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางออม 

2) ทางสังคม ไดแก 

(1)   การพัฒนาดานการสรางสรรค 

(2)   การติดตอทางสังคมที่มีรูปแบบมากขึ้น 

(3)  เกิดสัญญาทางสังคมอันเนื่องมาจากการตกลงในสิทธิหนาที่และ                           
ความรับผิดชอบรวมกันของสมาชิกในสังคม 

(4)  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
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(5)  การกระตุนใหเกิดการพฒันาตนเอง 

(6)  การพัฒนาดานสาธารณสุข 

(7) ความเอาใจใสตอบริการทางสังคมของชุมชนดีขึ้น 

2.1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซ่ึงมีทั้งในทางบวกและทางลบ  

         ผลกระทบในทางบวกก็คือประโยชนที่ชุมชนไดรับซึ่งไดกลาวไปแลว สวน
ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นได เชน การขยายตวัของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การบริหาร    หากไมมกีารจดัการที่ดีตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชวีิตดั้งเดิมของชุมชนอาจถูกกลืน
หรือเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของวัฒนธรรมภายนอกที่เขามาสูชุมชนได    เปนตน 

       สถาบันดังกลาวไดเสนอวาการสรางโอกาสและประโยชนในการปรับตัวตอการพฒันา
ที่เขาสูชุมชนทองถ่ินไดอยางแทจริง จะชวยลดผลกระทบในทางลบเหลานั้นไดบาง ดังนั้นการมี
สวนรวมของชุมชนทองถ่ินจึงเปนเปาหมายสําคัญของกระบวนการทองเที่ยวแนวใหม อันเปน
พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยนืในองคกรรวมของระบบ ซ่ึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดใหความสําคญั
ตอการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินอยางมากอยูแลวเพราะชุมชนสามารถเปนศูนยกลางที่เชื่อมโยง
กับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวของไดอยางดี กลาวคือ 

        1. เชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐ   ในฐานะผูรับทราบนโยบายเบื้องตนและมีสวน
ผลักดันในระยะยาว   ตามแผนงานและแผนปฏิบัติการตางๆ 

        2.  เชื่อมโยงกับหนวยงานภาคเอกชน   ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการรองรับการ        
ทองเที่ยวเชิงนเิวศที่จัดขึน้โดยเอกชน เชนรวมพัฒนาทีพ่ักแรม    รานคา   และการนําเสนอ
ศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 

        การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตองตระหนกัถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมกจิกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใชประโยชนโดยไมเบยีดบงัทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  เร่ิมตั้งแตการใหขอมูลทองถ่ินการเตรียมการจัดการวางแผน การควบคุมดูแลการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมในการบริการและการไดรับประโยชนจากการบริการ 

       อยางไรกต็ามการมีสวนรวมที่ดีนั้นจะตองใหความสาํคัญแกกลุมบคุคลมากกวาปจเจก
บุคคลและชุมชนทองถ่ินจะตองมีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
แนวทางทีด่ําเนินไปอยางตอเนื่องและสามารถยืดหยุนไดตามสถานการณ 4 แนวทางคือ 
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1. แนวทางขัน้เตรียมการ 

(1)  การจดัตั้งองคกรความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ 

(2)  การเตรยีมขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว และ 

(3)การกําหนดขั้นตอนการพฒันาชุมชนและสงเสริมการทองเที่ยว 

2. แนวทางขัน้ดําเนินการ 

             (1) การรวมวางแผนปฏิบัติการและการประเมนิผลกับองคกรอื่น 

 (2) ควบคุมและสงเสริมพฤติกรรมนักทองเที่ยวใหถูกตอง 

 (3) การรวมกิจกรรมการทองเที่ยวตามความเหมาะสมทั้งระดับสวนตวัและชุมชน 

3. แนวทางปฏิบตัิแตละบุคคล 

(1) การพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะดานเกี่ยวกับทองถ่ินตน 

(2) การพัฒนาคุณภาพชวีิตตนเอง  ครอบครัวและชุมชน 

(3) การรวมมือและมีบทบาทรวมกับองคกรที่เกี่ยวของ 

(4) การพัฒนาความรูและทักษะดานการใหบริการ 

4. แนวทางขัน้ตดิตามประเมินผล 

(1) มีมาตรฐานและตวัช้ีวดัการประเมินในระดับบุคคล ชุมชนและสภาพแวดลอม 

(2) ประเมินผลกระทบตอพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน ตอการนิเวศทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการพัฒนาตนเอง 

       แนวทางทัง้สี่นี้ จะสามารถชี้ถึงบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศของชุมชนทองถ่ินแตละแหงได 

2.1.3 นโยบายและแผนเกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงนิเวศของประเทศไทย 

         หลักการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย มีทั้งมหภาคและจุลภาค ดังนี ้

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

         รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ มีสาระสําคัญที่เปล่ียนแปลงและแตกตาง
ไปจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจดัการสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซ่ึงมีอยูหลายมาตรา  
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         มาตรา 79 หมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซ่ึงถือเปนมาตรการหลักของ
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กําหนดไววา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครอง
คุณภาพ ส่ิงแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยนื ตลอดจนควบคมุและกําจดัภาวะมลพษิที่มีผล
ตอสุขภาพอนามัย สวสัดิภาพและคุณภาพชวีิตประชาชน” ซ่ึงเปนแนวทางใหรัฐจัดการ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมและกําจดัมลพิษ และการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอยูในรปู
ของการมีสวนรวม 5 ฝายคอื รัฐ ชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรพฒันาเอกชนและ
ปจเจกชน 

    มาตรา 46 เสริมการมีสวนรวมของชมุชนทองถ่ินวาบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ิน
ดั้งเดิมยอมมีสิทธิ หรือฟนฟูจารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
และของชาติ และมีสวนรวมในการจดัการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

    นอกจากนัน้ มาตรา 289 และมาตรา 290 กําหนดบทบาทขององคกรปกครองทองถ่ินใน 
การจัดการสิ่งแวดลอมทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติไวอยางชัดเจนดวยเชนกัน 

    2.1.4    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 

                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้ เนนการสรางความรวมมอืรวมใจ
กันผนึกกําลังอยางสมานฉันทของคนในชาติ จึงมียุทธศาสตรใหมที่เปนหัวใจสําคัญ 2 ประการ คือ 
(สถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  2540 : 83-86 )  

       ประการแรก คือ การพยายามเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางรัฐกับประชาชนให
เกิดขึ้นมากที่สุด โดยใชระบบความรวมมือและการมีสวนรวมจากทกุฝายในสังคม รวมทั้งการที่จะ
ใหมีหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการแกไขความขัดแยงในสังคมดวยสันตวิธีิ 

        ประการที่สอง คือ การปรับระบบบริหารจัดการเพือ่ใหมีการแปลงแผนไปสู
ภาคปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล  การปรับความคลองตัวและสัมพันธสอดคลองกันโดยยดึหลักการ
ประสานงานภายใตระบบการจัดการพื้นทีก่ับภารกจิของหนวยงาน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกาํหนดแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ 
ควบคูไปกับการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล โดยการจดัทําเครื่องชี้วัดความสําเร็จของแผน
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ในหลายมติิและหลายระดับ  รวมทั้งจัดใหมีระบบการตดิตามประเมินผลเปนประจําทุกปโดยเปด
โอกาสให    ประชาชน และผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการติดตามผลการพัฒนาอยางกวางขวาง 

       วัตถุประสงคการพัฒนาของแผนเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมโดยประชาชน จึงกําหนดไวดังนี ้

       1. เพื่อใหมีการใชประโยชน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณ สามารถสนบัสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตไดอยางยั่งยืน 

       2. เพื่อปรับระบบบริหารจัดการ เปดโอกาสใหองคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น 

       ทั้งนี้ โดยกําหนดยุทธศาสตรในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อนิเวศนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณเกดิความสมดุล
ตอระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งการดูแลรักษาสภาวะแวดลอม เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีิตของคนใน
ชุมชนและเปนฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว  การจัดระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดการใชประโยชนและควบคุมดูแลอยางมีประสิทธิภาพ  มีการจัดสรรอยางเปน
ธรรม เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนอยางแทจริง รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อปองกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากธรรมชาติ 

         ฉะนั้น ทิศทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศของแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกลาว จึงมีสาระสําคัญ 
คือ 

           1.  การรักษาคุณภาพของแหลงทองเที่ยวใหคงไวซ่ึงความมีเอกลักษณทาง
ประวัติศาสตร ความเปนธรรมชาติ ความสะดวก และความปลอดภัย 

           2.  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนเพื่อ
กอใหเกิดการกระจายรายไดในประเทศมากขึ้น 

        อยางไรก็ตาม  เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ในระยะเริ่มตน
แผนพัฒนาฯฉบับดังกลาว จึงไดมีการปรับเปลี่ยนแผนใหสอดคลองกับสถานการณและแนวโนมใน
อนาคต     ทิศทางของการทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับทองถ่ินจึงปรับเปลี่ยนไปเปนดังนี้ 

         1.  ปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพบริการดานการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดจาก
เงินตราตางประเทศ และสงเสริมไทยเที่ยวไทย โดยเนนการบริหารจัดการระดับพื้นที่ 
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         2.  สงเสริมบทบาทขององคกรในทองถ่ินใหสามารถดําเนินกิจกรรมดานบริหาร               
การทองเที่ยวอยางครบวงจรทั้งการบํารุงรักษา  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวการพัฒนาสิ่งอํานวย    
ความสะดวกและริเร่ิมผลิตสินคาที่ระลึก รวมทั้งการฝกอบรมและกวดขันมัคคุเทศกใหมีความรู
อยางแทจริงและริเริ่มผลิตสินคาหัตถกรรมทองถ่ิน  เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวที่ประยุกตศิลปะ
เอกลักษณไทยรวมกับการใชวิทยาการสมัยใหม ในการเพิ่มมูลคาสินคาฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน     
โดยการออกแบบผลิตภัณฑใหเปนไปตามความตองการของตลาด 

     3.รณรงคประชาสัมพันธสรางคานิยมการทองเที่ยวภายในประเทศ โดยปรับปรุงขอมูล
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวใหสอดคลองกับระบบบริการขอมูลทันสมัย เชน 
เครือขายคอมพิวเตอรทั้งในประเทศและตางประเทศ 

     4. เพิ่มและกวดขันมาตรฐานดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ทั้งดานอาชญากรรม 
และส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวตางๆ 

     5. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ควบคูกับ การจัดทําแผนจัดการในการ
นิเวศและฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทั้งทางธรรมชาติ ศิลปกรรมและวัฒนธรรมเพื่อใหเปน
แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจตลอดไป 

     6. นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ยังใชยุทธศาสตรการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
การบริการ เปนตัวสนับสนุนการลดปญหาสังคม โดยสงเสริมใหพื้นที่มีความรวมมือในการ
พัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ครบวงจร เพื่อเสริมสรางอาชีพและรายไดแกประชาชนและการ
หารายไดที่เปนเงินตราตางประเทศ โดยมุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีงามระหวางนักทองเที่ยว
กับชุมชนทองถ่ิน การธํารงรักษาไวซ่ึงชีวิต วัฒนธรรมประจําถ่ิน เชนที่อยูอาศัย อาหาร การแพทย
ไทย ควบคูกับการอํานวยความสะดวก รักษา ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว เปนตน 

      อนึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดกําหนด
แนวทางการพัฒนา ดานการอนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน  ศิลปวัฒนธรรม และ
แหลงทองเที่ยว ใหเกื้อหนุนตอคุณภาพชีวิตและเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ดังนี้ 
สํานักงาน(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2544 : 69-70 ) 

       1.ฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรมโบราณคดี เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญตอการพิจารณา
สมรรถนะในการรองรับของระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยว ตลอดจนปองกันมิใหวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถ่ินไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยว ใหหนวยงานหลักที่เกี่ยวของรวมกันกําหนด
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แนวทางบริหาร    จัดการที่เหมาะสมกับศักยภาพของแหลงทองเที่ยว กําหนดเขตอนุรักษและเขต
พัฒนาสําหรับแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศิลปกรรมใหชัดเจน ใหองคการปกครองสวน
ทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดและควบคุมการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหบริการแก
นักทองเที่ยวอยางเหมาะสม และสามารถจัดเก็บรายไดเพื่อใชในการฟนฟูอนุรักษมรดกวัฒนธรรม 
และแหลงทองเที่ยวในทองถ่ิน 

           2.ใชผังเมืองเปนกลไกประสานงานการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองใหเกิดความนาอยู
และยั่งยืน โดยนําผังเมืองทุกระดับเปนกรอบในการจัดทําแผนการลงทุนดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  ใหความสําคัญตอการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ควบคุม
การตั้งโรงงาน      อุตสาหกรรมและกิจกรรมการผลิตที่กอมลพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพอยาง
เขมงวด โดยใหอยูในเขตการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและใหมีการจัดการของเสียและมลพิษ
อยางเปนระบบ ตลอดจนใชมาตรการทางภาษีและกฏหมายผังเมืองควบคุมใหมีการปฏิบัติตามผัง
เมืองอยางเครงครัด 

            3. อนุรักษ ฟนฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตที่เปน
เอกลักษณของสังคมไทย  โดยสรางคานิยมใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน และมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนาและสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนอยางตอเนื่อง 

        2.1.5 นโยบายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว (พ.ศ. 2540 – 2544) 

                 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยซึง่เปนองคกรหลักดานการทองเที่ยวของประเทศ
ไดกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระหวางป 2540 – 2544 ไวดังนี้  (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  2540 : 89-90 )  

                1)  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศฟนฟูศิลปวฒันธรรมและทรัพยากรทองเที่ยว
ควบคูกับ   ส่ิงแวดลอม    โดยคํานึงถึงคุณภาพของการพฒันาการทองเที่ยวแบบยั่งยนื  เพื่อให
สามารถรองรับการขยายตวัของนักทองเทีย่วในระยะยาว และคงไวซ่ึงความเปนเอกลักษณและ
มรดกของชาติสืบไป 

                2)  สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในทองถ่ิน
ใหเขามามีบทบาทในการรวมกันแกไขหรอืปองกันปญหาทางการทองเที่ยวมีสวนรวมในการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวใหมีคุณคา ชวยดึงดูดความพอใจของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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                3)  สนับสนุนการพัฒนาปจจยัการใหบริการอาํนวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
ใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิง่โครงขายคอมพิวเตอรทั้ง
ภายในและระหวางประเทศ 

                4) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในชาติใหเปนนักทองเที่ยวทีด่ี มีความรัก ความ
หวงแหนและชวยทํานุบํารุงทรัพยมรดกการทองเที่ยวส่ิงแวดลอมตลอดจนมีความโอบออมอารีให
การตอนรับ  นักทองเที่ยวดวยน้ําใจไมตรีอันดีงามสืบไป 

   5) สงเสริมใหการทองเที่ยว มีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และสงผลดีตอการพัฒนาสงัคมทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชนและสังคมของประเทศสืบไป 

    6) สรางคานิยมใหชาวไทยเพิ่มการเดินทางทองเที่ยว และจับจายใชสอยภายในประเทศ 
กระจายไปทัว่ภูมิภาคตลอดไป เพื่อเพิ่มดุลการทองเที่ยวใหมีมากขึน้ และเปนการกระจายความ
เจริญไปสูทองถ่ิน อันจะเปนผลดีตอการพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไป 

2.1.6 แผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยว 

         การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดกําหนดแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวโดยวาง     
เปาหมายในระยะสั้นและระยะยาว 6 ป ไว  สรุปสาระไดดังนี้  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  2540  : 91-96 ) 

   1) เปาหมายระยะยาว คอื ในป 2555 ใหการทองเที่ยวของไทยมีเอกลักษณไทยใน
มาตรฐานสากล (World Class) ทั้งดานแหลงทองเที่ยว การใหบริการ และการรักษาสิ่งแวดลอม
อยางสมบูรณ โดยมีภารกิจหลักคือ การรักษามรดกแหลงทองเที่ยวเหลานี้ใหยั่งยนื สามารถใหไทย
รักษาความเปนประเทศที่สวยงามนาทองเที่ยวอยูตลอดไป 

    2) เปาหมายระยะสั้น คือในป 2541 – 2546 ยึดหลัก “เที่ยวไทย…รักไทย” ใหพัฒนาการ
ทองเที่ยวไทยไปในทิศทางนิเวศมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมีกลยุทธ 9 
ประการ คือ การบริหารแผนแมบท “ไทยเที่ยวไทย” การฟนฟแูละนิเวศแหลงทองเที่ยวไทย การ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ การทองเที่ยวเพื่อการศกึษา การสงเสริมใหไทยมีบทบาทนําดานการทองเที่ยวใน
อินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต การสงเสริมการทองเที่ยวไทยใหมเีอกลักษณใน
มาตรฐานสากล  การสงเสริมการทองเที่ยวซํ้าและขยายจํานวนวันพกัใหไทยเปนศนูยกลางการจดั
นิทรรศการศูนยการประชุมและชอปปงนานาชาติ 

              2.1.7   กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
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           ในกระบวนการทองเที่ยวกิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในแตละแหลงนั้น 
เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหนกัทองเที่ยวมีความพึงใจ  เพลิดเพลิน  และมีความสุขจากการ
ทองเที่ยวหรือนันทนาการนอกเวลางานตามปกติโดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิงนเิวศนั้นจะให
ความสําคัญกับกิจกรรมการทองเที่ยวมาก เพราะกจิกรรมตางๆนั้นจะเปนสื่อกลางในการนําการ 
ทองเที่ยวไปสูเปาหมายได  กิจกรรมที่เหมาะจึงควรเปนกิจกรรมที่เนนการศึกษาหาความรูในระบบ
นิเวศและวฒันธรรมทองถ่ิน ควบคูไปกบัการไดรับความเพลิดเพลิน ทั้งนี้ ตองเปนกิจกรรมทีม่ี
ผลกระทบนอยที่สุดหรือเปนผลกระทบทีส่ามารถปองกันหรือแกไขได 

        กิจกรรมการทองเที่ยวอาจจําแนกเปนกิจกรรมที่เนนการพักผอนหยอนใจ กิจกรรมที่
เนนการแสดงออกและกจิกรรมที่เนนการศกึษาหาความรูซ่ึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดศึกษาทบทวนกจิกรรมที่เกิดขึ้นในการทองเที่ยวทั้งสิน้ จํานวน 28 
กิจกรรม พบวาเปนกิจกรรมที่เนนการแสดงออกมากที่สุดรองลงมาคือกิจกรรมในการแสวงหา
ความรู     อยางไรก็ตาม กจิกรรมตางๆนี้อาจมีความเหลื่อมซอนหรือสามารถปฏิบัติรวมกันได แต
การประกอบกจิกรรมอาจมีวตัถุประสงคที่ตางกัน และจากกิจกรรมทองเที่ยวจํานวน 28 กิจกรรม        
ดังกลาวนัน้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือจัดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศได 19 กิจกรรม           
ดังตอไปนี ้

1) กิจกรรมเชิงนเิวศในแหลงธรรมชาติ ไดแก 
- เดินปา    Hiking, Trekking, Walking 
- ศึกษาธรรมชาติ   Nature Educating 
- สองสัตว / ดูนก   Animal / Bird 
- เที่ยวถํ้า / น้ําตก   Cave / Waterfall Exploring 
- พายเรือ แคน ู   Canoeing 

ก.  คะยัค   Kayak 
ข.  เรือใบ   Sail Boating 
ค.  กระดานโตลม  Wind Surfing 

- ดูปะการังน้ําตืน้ /น้ําลึก  Snorkeling / Scuba Diving 
- ตั้งแคมป   Tent Camping 
- ลองแพ    Rafting 
- ขี่มา นั่งชาง   Horse / Elephant Riding 

2) กิจกรรมกึ่งนิเวศ ไดแก 
- ถายรูป บันทึกภาพ / เสียง  Photographing 
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- ศึกษาทองฟา   Sky Interpretating 
- ขี่จักรยานทองเที่ยว (เสือภูเขา) Terrain / Mountain Biking 
- ปน / ไตเขา   Rock / Mountain Climbing 

3) กิจกรรมทางวฒันธรรม ประวัติศาสตร ไดแก 
- ชมความงาม ความเกาแก ลักษณะเฉพาะตวัของแหลงประวัติศาสตร 
- ศึกษาเรียนรูประวัติ ความเปนมาของแหลงโบราณคดีและประวตัิศาสตร 
- ศึกษาชื่นชมงานศิลปกรรมและวัฒนธรรม 
- รวมกิจกรรม เรียนรูพฤติกรรมของผูคน    การศึกษาเรียนรู   การผลิตของที่ระลึก 

และสินคาพื้นเมือง 
     กิจกรรมตางๆ เหลานี้มีลักษณะเฉพาะเหมาะกับบางพื้นที่ และบางกลุมนักทองเที่ยว ซ่ึง

มีวัตถุประสงคที่ตางกัน มีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหรอืเครื่องมือที่ตางกัน รวมทัง้มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระดับที่ตางกันดวย 

     ความสัมพันธที่เกิดขึ้นดังกลาวเมื่อพิจารณาประกอบกับกรอบการทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
สามารถประเมินความเหมาะสมในการจัดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชงินิเวศไดซึ่งกจิกรรมที่มี     
แนวโนมเปนกิจกรรมเชิงนเิวศหรือกึ่งนิเวศ  จะมีความสมัพันธอยางใกลชิดกับระบบนิเวศในพืน้ที่
เกี่ยวของกับประชาชนหรือชุมชนในทองถ่ินคอนขางมาก กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนเิวศที่มีความ
เหมาะสมตองมีการจัดการการลดผลกระทบดวย  หากปราศจากมาตรการลดผลกระทบที่ดีแลว     
กิจกรรมเหลานั้นจะเปนตวัเรงการทําลายทรัพยากรใหเสียหายเรว็ยิ่งขึน้ 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรชมุชน 

 

    มีผูรูหลายทานที่ไดใหขอคิดเห็นและไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคกรชุมชนไว ไดให
ทัศนะวาองคกรชุมชน หมายถึงองคกรหรือกลไกการจดัการที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นในรูปแบบตางๆ  ทั้งที่
เปนนิติบุคคลและไมเปนนิตบิุคคล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันมีการเรียนรูมกีารจัดการและ
การแกไขปญหารวมกนั ไดเสนอวาความเปนชุมชนหมายถึงการที่ประชาชนจํานวนหนึ่งมี
วัตถุประสงครวมกันมีอุดมคติรวมกันหรือมีความเชื่อรวมกันในบางเรือ่ง   มีการติดตอส่ือสารกัน มี
การรวมกลุมกนั มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรยีนรูรวมกันในการกระทําใน
การปฏิบัติบางสิ่งบางอยางและมีการจัดการ    (ประเวศ   วะสี .  2541 : 83) 
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  ประเวศ  วะสี    ยังเสนอตอไปอีกวา ในความเปนชุมชนที่วามีศักยภาพสูงนั้นอาศัย            
องคประกอบสําคัญ 3 ประการคือ 

           1.  เร่ืองทางจิตใจ เร่ืองธรรมะ เร่ืองจิตวิญญาณอนัเปนคุณคาแหงความสํานึกรวมกัน 

           2.  การเรียนรูรวมกนั 

           3.  การจัดการ 

นอกจากนั้น ประเวศ วะสี ไดสรุปสาระสําคัญไวอีกวาองคกรชมุชนและกระบวนการ
เรียนรูของประชาชนคือหวัใจของการพัฒนาแบบยั่งยืน  การเสรมิสรางความเขมแข็งแกองคกร
ชุมชนจะเปนกุญแจที่ชวยในการแกปญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชมุชนและสังคม
ในทุกๆดาน ทั้งดานเศรษฐกจิ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอม การเมืองและวฒันธรรม สําหรับในประเดน็
ที่เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชนนั้นกําลังไดรับความสนใจและให
ความสําคัญมากขึ้นทั้งจากองคกรของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน  (อุทัย ดุลยเกษม.  2536 : 76) มี
ความเหน็วาสาเหตุที่ทําใหประเด็นการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชนไดรับความสนใจนั้น
เนื่องจากเกิดปรากฏการณทีส่ะทอนใหเหน็วาปจจุบันชมุชนไทยตกอยูในสภาพที่ออนแอมาก
ลักษณะอันแสดงถึงความออนแอของชุมชนที่สําคัญมีอยูส่ีประการ ไดแก 

  ประการแรก  สภาพที่ชุมชนสูญเสียความเปนปกแผนอันเปนหัวใจสําคัญของความเปน   
ชุมชนในทางกายภาพหรือรูปธรรม คือ สมาชิกของชุมชนมีลักษณะตางคนตางอยูตางทํามาหากนิ 
ขาดความรวมมือรวมใจมุงความอยูรอดของตนมากกวาของชุมชน มกีารอพยพยายถ่ินทั้งชั่วคราว
และถาวร ในทางจิตวิญญาณ คือ น้ําใจของความเอื้ออาทรกัน ชวยเหลือเอื้อเฟอแบงปน ความรักใน
ชุมชนบานเกดิไดลดนอยลง โดยที่สมาชิกของชุมชนรูสึกไดถึงความเปลี่ยนแปลงดงักลาว 

  ประการที่สอง สภาพที่ชุมชนพึ่งพิงภายนอกสูง  ถูกปจจัยภายนอกควบคุมและกําหนด
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ การศกึษา รูปแบบการบริโภค การพักผอนหยอน
ใจ    คานิยมความเชื่อ การรกัษาพยาบาล ฯลฯ โดยที่ชุมชนมีอํานาจในการตอรองต่ําหรือมีอิสระใน    
การเลือกและตัดสินใจนอย 

   ประการที่สาม สภาพที่ปญหาตางๆเกิดขึ้นโดยที่ชุมชนควบคุมและแกไขเองไดยาก หรือ
ไดนอย เชน ปญหาการแยงชิงและทาํลายทรัพยากรทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในชุมชนเอง  
ปญหาความเสือ่มโทรมของสิ่งแวดลอม  ปญหาอาชีพ ปญหาหนี้สิน ปญหาที่ดินทํากิน หรืออาจเปน
ปญหาสังคม เชน ปญหาวยัรุน ยาเสพตดิ ครอบครัวแตกแยก คนชราและเด็กถูกทอดทิ้ง ปญหา
อบายมุข อาชญากรรม เอดส เปนตน 
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    ประการที่ส่ี สภาพที่พัฒนาการของชุมชนในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม        
การศึกษา เทคโนโลยี ฯลฯ ถูกทําลาย หรือถูกละทิ้งใหชะงักงัน ศกัยภาพและภูมิปญญาของทองถ่ิน
สูญหายไปหรอืถูกทอดทิ้งไมไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง  ชุมชนจึงอยูในสภาพขาดรากฐานและ
พัฒนาการของตนเอง 

สถานการณดงักลาวไดสรางความวิตกกังวลใหเกิดขึ้นโดยทั่วไปเนื่องจากชุมชนชนบทเปน
รากฐานสําคัญแหงความอยูรอดของประเทศไทยโดยรวมและเปนที่อยูอาศัยของประชากรสวนใหญ  
เปนแหลงทรพัยากรธรรมชาติอันเปนที่มาแหงปจจัยส่ี พลังงาน วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม สถานที่
ทองเที่ยว ฯลฯ รวมทั้งเปนตลาดผูบริโภคที่ใหญที่สุดดวยความอยูรอดของชุมชนและการฟนฟู
ชุมชนใหเขมแข็งจึงเปนประเด็นที่มีการกลาวถึงกันอยูบอยครั้งลักษณะของชุมชนที่เขมแข็งซึ่งเปน
ที่คาดหวังและตองการคือ 

  1.ชุมชนที่มีสภาพรวมกันเปนปกแผนอยางแนนแฟนในทางกายภาพหรือรูปธรรมคือ 
สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพ มีการพึ่งพาอาศยัและรวมมือกันในกจิกรรมตางๆทั้งของสวนตัวและ
สวนรวม ทั้งดานอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชมุชน การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน ฯลฯ ในทางจิตวิญญาณ คือ สมาชิกของชุมชนมีคานิยมความเชื่อตอส่ิงสูงสุดอยางใดอยาง
หนึ่งรวมกัน และรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน  มีความรูสึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชน มีความรักใครสามัคคี เอื้อเฟอเผ่ือแผ ใหความชวยเหลือแบงปนระหวางกัน ฯลฯ 

   2. ชุมชนมีศักยภาพที่พึ่งพงิตนเองไดในระดับที่สูง  โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร เพื่อการ
ยังชีพพื้นฐานของครอบครัวตนเองแมจะมกีารพึ่งพิงภายนอกก็อยูในลักษณะที่ชุมชนมีอํานาจใน
การจัดการ การเลือกสรร การตัดสินใจ การมีสวนรวมสูง ไมวาในดานอาชีพ การศกึษา การกนิอยู
ประเพณี การรักษาพยาบาล ฯลฯ 

  3.ชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปญหาที่เกิดขึน้ไดดวยตนเองเปนสวนใหญโดย
อาศัยอํานาจ ความรู และกลไกภายในของชุมชน กําหนดแนวทางของการแกปญหาโดยอาศยัความ
รวมมือภายในชุมชนเปนหลักไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ 

    4. ชุมชนทีพ่ัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่องโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูสราง
ภูมิปญญาของตนเองในดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการ การปกครอง วัฒนธรรม                
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี ฯลฯ มีผลใหชุมชนมีความรูและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและ      
ถายทอดความรูนั้นไดอยางตอเนื่อง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 28 

    ลักษณะความเขมแข็งและออนแอที่กลาวมานี้ถูกกําหนดดวยปจจัยหลายประการทั้งที่
เปนเรื่องภายในของชุมชนและที่เกี่ยวเนื่องกับภายนอกชมุชน 

     ผูวิจัยเห็นวาแนวคดิเกีย่วกับองคกรชุมชนที่กลาวมาขางตนนั้นมีสาระสําคัญตรงกันที่วา 
องคกรชุมชนจะตองมีการจดัการ มีการเรยีนรูและมกีารสื่อสารกัน ซ่ึงแนวคดิเกีย่วกบัองคกรชุมชน 
จะชวยใหผูวจิยัสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาเพือ่ทําความเขาใจการจัดองคกรภายในชุมชน
ตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศได 

 

 

 

2.3   แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 

               การประชุมทางวิชาการประจําป  2538  ของมูลนิธิสถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

เร่ืองการมีสวนรวม  ระหวางวันที่  9-10  ธันวาคม  พ.ศ.2538  ที่โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้  จังหวัด
ชลบุรี  ใหความหมายชอง  การมีสวนรวม (Participation)  หมายถึง  การมีสวนรวมของสมาชิกผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  ในชุมชนหรือประชาชนในการทีเ่ขามารวมมีบทบาทในการ
ดําเนินงานพัฒนาของภาครัฐเปนลักษณะการมีสวนรวมอยางหนึ่ง   แตการมีสวนรวมในความหมาย
ที่กวาง หมายถึง  การเขารวมในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ  ของชุมชนโดยตรง  โดยสมาชิกจะเขา
รวมไดทั้งทางตรงและทางออม  สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถมีสวนรวมได  เพราะทําใหมี
โอกาสสื่อสารสื่อความหมายตามความสนใจรวมกนั  ฉะนั้นบนพืน้ฐานของประชาธิปไตย  จึงตอง
เปดโอกาสใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวม  รวมคิด  รวมตดัสินใจ  รวมสราง   รวมพิทักษ  อันเปน
รวมเรียนรูรวมกันในสวนของผ ู ที่เกี่ยวของทั้งหมด  (อรพินท  สพโชคชัย.  2538 : 2-3) 

                อีกความหมายหนึ่งของ  “ การมีสวนรวม “  คือ การกระจายอํานาจการตัดสินใจสูการ
ปฏิบัติโดยสนับสนุนใหทกุสวนของชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบ  โดยใหชุมชนทองถ่ินมีบทบาท
รวมกับกลไกของรัฐในการบริหารจัดการซึ่งควรเปนหนาที่ของทองถ่ิน  รัฐมีหนาที่เปนพี่เล้ียงเปน
การกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของสวนราชการ   โดยมีเปาหมายอยูที่การแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในสังคม   ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความคลองตัว  ลดความยุงยากของ
กฎระเบยีบตางๆ  เพื่อใหทุกฝายไดผลประโยชน  (Win-Win  Solution)  หรือมีความรวมมือในการ
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แบงผลประโยชนของทุกฝายแทนที่จะแขงขัน  การใหประชาชนเขามามีสวนรวมเนื่องจากตองการ
ใหหนวยงานระดับลางสุด  ไดมีอํานาจในการตัดสินใจโดยการกระจายอํานาจตางๆ  ใหชุมชนเขา
มารวมเพราะคนในพืน้ที่จะรูดีวาปญหาที่ตนเองประสบนัน้จะสามารถแกไขไปในทางใดได  ใหทกุ
ฝายในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในลักษณะที่เปนการรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ
ในการดําเนินงานในลักษณะที่เปนการรวมคิด    รวมทํา  รวมตัดสินใจ  รวมรับผิดชอบ  รวม
ตรวจสอบ  รวมประเมิน  และรวมพัฒนา  (Participation  and  Collaboration)  (พจนี  เทียมศักดิ์.  
2543 : 54-65) 

  

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุม 

 

   พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ และคนอื่นๆ ( 2538 : 164 ) ไดใหความหมายของกลุมไววากลุม
ประกอบไปดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซ่ึงไดสรางแบบอยางของการกระทําระหวางกันทางกลุม
หรือตอคณะและเปนที่ยอมรบัรวมกันวาเปนองคภาวะอยางหนึ่งทั้งตอสมาชิกดวยกนัเองและกลุม
อ่ืนๆเพราะกลุมจะพัฒนาแบบฉบับรวมกันขึ้นมาเปนของกลุมจนกระทัง่กลายเปนแบบแผน 
(Pattern) ของบทบาท (Role) และหนาที่อันพึงกระทําตอกันจนเกดิเปนมาตรฐานของชุดบทบาท
ของสมาชิกและนํามาสูปทัสถาน (Norms) ของกลุมในที่สุด  ซ่ึงอาจเปนการรวมตวักันของปจเจก
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกันและความเกี่ยวของระหวางสมาชิกของกลุมจะทําใหทราบชนิดของกลุม
วา เปนครอบครัว กรรมกร สหภาพแรงงานหรือเปนกลุมของฝูงชน ซ่ึงแตละกลุมนั้นสมาชิกกลุม
ตองมีการพบปะกัน และมีกจิกรรมในกลุมอยางสม่ําเสมอดวย 

2.4.1 องคประกอบและโครงสรางของกลุม (Group  Structure) 

          องคประกอบของกลุมเมื่อพิจารณาความหมายของกลุมตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว 
กลุมมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี ้

1) กลุมเกิดจากการรวมตัวกนัของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

2) สมาชิกกลุมตองมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ตอกัน 

3) สมาชิกมีความตระหนกั หรือรับรูวาเปนสวนหนึ่งของกลุม 

4) สมาชิกมีความสนใจรวมกันและมีแบบแผนพฤติกรรมรวมกัน 
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5) มีปทัสถานและเปาหมายรวมกัน 

6) มีผลประโยชนรวมกนั 

2.4.2   โครงสรางของกลุม   (พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ และคนอื่นๆ.  2538 : 257 ) ไดอธิบายถึง
โครงสรางของกลุมไวดังนี้เมื่อบุคคลมารวมตัวกัน และมีจุดมุงหมายในการดําเนินกิจกรรมรวมกนั
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทีว่างไวจะตองมีการจัดโครงสรางภายในของกลุมเพื่อเปนแบบแผนให
สมาชิกปฏิบัติตามซึ่งโครงสรางของกลุมโดยทั่วไปประกอบดวย 

 1)  สถานภาพ (Status) หมายถึงตําแหนงของบุคคลภายในกลุมซึ่งจะตองมหีนาที่ที่
ตองรับผิดชอบอยูตามที่กลุมกําหนดไวให   สถานภาพจะเปนสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธในดาน
อํานาจ หนาทีท่ี่สมาชิกตองแสดงตอกันภายในกลุม 

 2)  บทบาท (Role) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกไปตามอาํนาจหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากกลุมใหปฏิบัติตามตําแหนง หรือสถานภาพที่ที่เขาเปนอยูในกลุมนัน้ๆซึ่ง
บทบาทของสมาชิก หรือบุคคลจะแสดงออกอยางไรขึ้นอยูกับตําแหนงหนาที่ที่เขาไดรับจากกลุม 

 3)  การสื่อสาร (Communication) คือ การติดตอแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารระหวาง
กันภายในกลุมอันเปนการเชื่อมโยงถึงกันเพื่อความสัมพนัธอันดีตอกันของสมาชิกภายในกลุมซึ่ง
หากปราศจากซึ่งการสื่อสารแลว จะทําใหกลุมเกิดความไรระเบียบ 

 4) ปทัสถาน (Norm) หมายถึงแนวทางหรือแบบแผนของการปฏิบัติหรือความ
ประพฤติของสมาชิกเพื่อเปนขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติรวมกัน ใหเปนไปตามทิศทางที่สมาชิกได
กําหนดไวรวมกัน อันประกอบไปดวย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งขนบธรรมเนียมปฏิบัติของคน
ในชุมชนที่มารวมกลุมกันดวย 

   2.4.3  แบบแผนการจัดตั้งและการพัฒนากลุม      (Pattern of Group Formation and 
Development) ในการจดัตั้งกลุมหรือการรวมกลุมของประชาชนทัว่ไปนั้น การดําเนนิงานจะ
ประสบผลสําเร็จ หรือลมเหลวนั้นยอมขึ้นอยูกับรูปแบบหรือหลักเกณฑในการรวมกลุมวามี      
แบบแผนอยางไร มีแนวคิด หรือหลักการอะไรบาง  ดังนั้นเปาหมายและวัตถุประสงคในการ
รวมกลุมจึงมีความสําคัญมากในการที่กลุมจะพัฒนาไปสูจดุมุงหมายทีว่างไวได  ซ่ึงมีผูเสนอแนวคดิ
และรูปแบบของการพัฒนากลุมไวดังนี ้

 2.4.4  ทฤษฏีเกี่ยวกับการรวมกลุมและปจจัยมีผลตอความสําเร็จตอการรวมกลุม 

             ทฤษฎีเกี่ยวกับการรวมกลุม และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จตอการรวมกลุมไดมีผู
ศึกษาวิจัยดังนี้ 
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            ทฤษฎีความกลมเกลียวเหนียวแนนของกลุม (Group Cohesiveness) ของ เฟรสติง
เกอร(Festinger.   1950 : 242 , อางถึงใน  สุนันทา  ภูสุวรรณ.  2538 : 18 )    หมายถึง การดึงดูดใจ
ใหสมาชิกภายในกลุมอยากอยูกับกลุมตอไป และสมาชิกของกลุมมีความจงรักภักดีตอกลุม และมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมของกลุมซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้      

1) ปจจัยที่ทําใหเกิดความกลมเกลียวเหนียวแนนภายในกลุม 
(1)  ความตองการของสมาชิกสอดคลองกันดี 
(2)  เปาหมายของกลุมกับสมาชิกสอดคลองกันดี 
(3)  ความดึงดูดใจของสมาชิกที่มีตอกลุมมีสูง 

                                  (4) กิจกรรมกลุมนาสนใจและการมีผูนําเปนผูนําแบบประชาธปิไตย ซ่ึงหากมี
ปจจัยครบทั้ง 4 ขอ จะทําใหสมาชิกอยากอยูตอไป และมอิีทธิพลตอสมาชิกคนอื่นๆ 

2) ปจจัยบางประการที่มีสวนชวยใหเกิดความกลมเกลียวเหนียวแนนในกลุม 
(1)   ขนาดของกลุม (Size of Group)  กลุมที่มีขนาดเล็กจะมีความเหนียวแนน

สูงกวากลุมที่มีขนาดใหญ 
(2)   สมาชิกกลุมมีลักษณะที่คลายคลึงกัน ( Member   Homogeneity) 
(3)   ความตองการของสมาชิกขึ้นอยูกับสมาชิกรายอื่นๆ 
(4)   เมื่อมีเหตุการณ หรือภัยจากภายนอกเขามาในกลุม 
(5)   ความยาก หรือกฎที่เครงครัดในการเขาออก 

3) วิธีสรางใหกลุมเกิดความกลมเกลียวเหนียวแนนสูง มีดังนี้ 
(1)   เปดโอกาสใหสมาชิกสามารถเลือกเพื่อนรวมกลุม หรือสมาชิกอ่ืนไดเอง 
(2)   สรางกลุมทํางานจากผูมีทัศนคติในเรือ่งสําคัญหรือวัฒนธรรม             

ใกลเคียงกัน 
       (3)   จํากัดจํานวนสมาชิกดวยการแบงงานตามกลุมใหเล็กลง กระจายงานให

ทุกคน สรางกฎเกณฑในกลุมใหมาก เพื่อยากตอการเขาออก  
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                   ธวัชชัย  รัตนซอน  ( 2542 : บทคัดยอ )   ไดศึกษา  การจดัการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง  ศึกษาแนวคดิและระบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนที่สัมพันธ
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและศึกษาการจัดการองคกรและการจัดสรรผลประโยชนของ   
ชุมชนที่เกีย่วของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  พื้นที่ทําการวจิัยคือ บานหวยฮ้ี  ตําบลหวยปูลิง  อําเภอ
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เมือง   จังหวัดแมฮองสอน    ซ่ึงเปนชุมชนชาวเขากลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง   ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณกึง่โครงสราง   การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  และการ
สนทนากลุมยอย   กลุมขอมูลหลักไดแก   ผูอาวุโส   ผูรูในชุมชน  ผูนําชุมชน  นักทองเที่ยว   
คณะกรรมการกลุมจัดการทองเที่ยวบานหวยฮ้ี   นักทองเที่ยวที่เขามาในหมูบาน  เจาหนาที่ปาไม 
และนักพัฒนาจากภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วของกับการดาํเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
ชุมชนหวยฮ้ี       การพัฒนาชมุชนบนพื้นทีสู่งมีศักยภาพทั้งทางธรรมชาติ  ทางวัฒนธรรม   ตลอด
ถึงบุคลากรของชุมชนที่สามารถจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศใหเปนกิจกรรมทางเลือกสําหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในลกัษณะธุรกิจชุมชนพรอม ๆ  กับการอนุรักษฟนฟวูัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ชุมชนทองถ่ินกอใหเกิดกระบวนการเรยีนรูรวมกันของคนในสังคมเพื่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
                   จิราพร  ทัตตะวร  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนใน กิจกรรม  
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ :  กรณีศึกษาหมูบานปราสาทใต  อําเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสีมา   พบวา
ปจจัยที่ทําการศึกษา  มีความเกี่ยวของกับการเขามามีสวนรวมของชุมชนทั้งในแงของการสนับสนุน
และเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   อันไดแก   ความสําเร็จที่
ไดรับจากการพัฒนาในอดีต    ลักษณะความสัมพันธทางสังคม  วัฒนธรรมของหมูบาน  และ
ลักษณะชุมชนชาวบานใหความรวมมือกับผูนําชุมชนเปนอยางดี               
                   สรัสวดี  อาสาสรรพกิจ  (2542 : บทคัดยอ )   ไดทาํการศึกษาเพือ่หาปจจยัในการ
กําหนดความพรอมของผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชิงเวศในภาคเหนอืตอนบน   พบวา   การกําหนด
ความพรอมของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบนนั้นโดยมีปจจัยในการ
กําหนดความพรอมของผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชิงนเิวศ   ที่ประกอบไปดวย   2  สวน     ไดแก 

1)  ปจจัยกําหนดความพรอมขั้นพื้นฐานของผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชงินิเวศ 
                2)    ปจจัยกําหนดความพรอมของผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศในแตละ
องคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   ซ่ึงไดแก  องคประกอบดานพื้นที่   องคประกอบดาน
การจัดการ   องคประกอบดานกิจกรรม    และองคประกอบดานองคกร   การศึกษานีไ้ดสรางแบบ
ตรวจสอบโดยนักพัฒนาจากปจจัยในแตละองคประกอบที่กําหนดไว   เพื่อนําไปใชในการ
ตรวจสอบความพรอมของผูประกอบการ    โดยกําหนดใหวัดระดับความเขมขนของการจัดการ  
แยกเปนอิสระซึ่งกันและกันในแตละองคประกอบ 
                พิเชษฐ  ไพบูลยศริิ  (2544 : บทคัดยอ )   ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทองเทีย่วเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณี  ชุมชนเกาะเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  จงัหวัดนนทบุรี       
ผลการศึกษามีดังนี ้
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                     1.การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนเกาะเกร็ดอยู
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาทั้ง  4 ดานอยูในระดับปานกลาง 
                     2. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ  คือ อาย ุ อาชีพ  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ    การคาดหวังใน
ผลประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ความเชื่อถือในตัวผูนําชุมชน   และการ
เปนสมาชิกกลุมทางสังคม 
                      กองวางแผนโครงการ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540 : 16 )  สรุปรางนโยบาย
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ไดศกึษา  เกีย่วกับการสรุปแผนงานการพัฒนาการทองเที่ยวทางดานกายภาพ
ในทุกระดับ  รวมถึงสภาพปญหาในแตละแหลงทองเทีย่วของประเทศ   เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและ
การทําความเขาใจรวมกัน อันจะนําไปสูการกําหนดแผนงานกลยทุธที่แมนยําเหมาะสมกับสภาพ      
แวดลอมที่เปนอยูและสามารถกําหนดการตัดสินใจบนพืน้ฐานขอมูลที่เปนจริงมากทีสุ่ด 
                     จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ  จะเห็นไดวามีแนวคดิหลายประการที่
สอดคลองกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศ   และสามารถเปนหลักการในการพัฒนาถึงความ
เปนไปไดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกงได    เอกสารและงานวิจยัอ่ืน ๆ  ได
ยึดหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศเชนกัน        การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาการทองเทีย่ว
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง  มีความเหมาะสมที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพราะ
เปนการศึกษาธรรมชาติของปาชายเลนที่มคีวามอุดมสมบูรณ    ซ่ึงบริเวณดังกลาวมีพื้นที่เหมาะสม
กับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศได  และยังสามารถศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนวามีความ
ตองการตอการพัฒนาใหเปนแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติมากนอยเพยีงใด  ดังนัน้ผูวิจัยตองการที่
จะศึกษาความเปนไปไดเพื่อตอบสนองกับความตองการที่แทจริง  โดยใชแนวคิดและเอกสาร
งานวิจยัที่เกีย่วของเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณที่พบใน
ชุมชนที่ศึกษาและสามารถอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึน้ 


