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บทที่  1 
บทนํา 

 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

   การทองเที่ยวไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  
ตั้งแตมีการเปดใหบริการการบินพาณิชยเปนตนมาทําใหมีผูเดินทางเพื่อทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

เปนจํานวนมากทั่วโลก  (Murphy, 2001)  ทําใหเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอเศรษฐกิจ 
สังคม  และสิ่งแวดลอมอยางมาก  โดยเฉพาะผลกระทบทางลบตอประเทศที่สนับสนุนการทองเที่ยว
ที่เนนจํานวนของนักทองเที่ยว  และตองการรายไดหลักจากธุรกิจการทองเที่ยวซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศ   
ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม  และปญหาสังคมที่เสื่อมโทรมในสถานที่ทองเที่ยว
ที่มีผูมาเยือนเปนจํานวนมาก  (Scheyvens, 2002)    
  ประเทศไทยเองเปนประเทศหนึ่งที่มีรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอันดับหนึ่ง   
โดยภาครัฐไดสนับสนุนประมาณจํานวนมากในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน  เชน  การคมนาคม 
การสื่อสาร  ไฟฟา  ประปา  เพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยว  แมวาสาธารณูปโภคเหลานั้น
จะชวยใหความเปนอยูในชุมชนสะดวกสบายขึ้น  แตผลกระทบในทางลบที่ตามมาถาขาดการวางแผน 
การจัดการการทองเที่ยวที่ดีคือ  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรม  แหลงโบราณคดี  รวมถึง
สังคมที่เสื่อมโทรมลง  ซ่ึงสงผลตอชุมชนในระยะยาว  ทําใหผูสนใจมาทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ
ลดลงอีกดวย  (อนันต  วัฒนกุลจรัส, 2549) 
  คําถามที่สําคัญคือรายไดจากการทองเที่ยวจํานวนนั้น  ชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ที่มี
การทองเที่ยวไดรับจํานวนมากนอยเทาใด  ตามรายงานบัญชีประชาชาติ  (National  Account  Data) 
และบัญชีการทองเที่ยวไทย  (Thai  Tourism  Satellite  Account)  ที่จัดทําโดยสภาการทองเที่ยวและ
การเดินทางโลก  (World  Travel  and  Tourism  Council)  พบวา  รายไดเฉลี่ยท้ังทางตรงและทางออม
ที่มาจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ทองเที่ยวประเทศไทยระหวางป 2541-2548  
คิดเปนรอยละ 13  ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ  หรือ  6.55  แสนลานบาท  แมวาสวนหนึ่งของ
รายไดนี้จะกอใหเกิดการจางแรงงานไรฝมือ เพิ่มการบริโภค เพิ่มรายได  และเพิ่มประโยชนสุข
แกทุกครัวเรือน  แตรายงานผลการวิจัยพบวาทําใหผลประโยชนดังกลาวกระจายสูมือคนในชุมชน
ในสัดสวนที่นอยมาก  (อนันต วัฒนกุลจรัส, 2549)  
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  จากการประชุมที่ ริโอ  เดอ  จาเนอโร  เมื่อป  พ.ศ. 2535  ไดกําหนด  Agenda 21  ที่ให
ความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (Sustainable tourism)  ที่คํานึงถึงการอนุรักษและ
ฟนฟูธรรมชาติ  โดยสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน  (Community  Based  Tourism: CBT)   
ดวยเห็นพองกันวาการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ินเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  และเกดิการพฒันา
ทางสังคมและเศรษฐกิจยังดําเนินไปไดพรอมกันกับการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติและสังคม

วัฒนธรรม  โดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรทางการทองเที่ยว  นอกจากนั้น
ยังสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการวางแผนจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่น

ของตนอีกดวย 
  จากการใหความสําคัญของประชาคมโลกในเรื่องการจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนดังกลาว  จึงนําไปสูความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน   
ซ่ึงนําไปสูการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในทองถ่ิน  
เปนการเพิ่มความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรการทองเที่ยวที่แตกตางกัน

ในแตละพื้นที่  นักวิชาการหลายทาน  เชน  คัฟฟน และจอบบินส  (Caffyn & Jobbins, 2003)  ดาวลิง 
และ เฟนเนลม  (Dowling & Fennel, 2003)  และฮอลล  (Hall, 2003)  แสดงความเห็นในหลักการ
และขอกําหนดในหลักการที่จะนําไปสูการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในหลายแงมุมรวมถึง

การจัดการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยว ไดแก ทรัพยากรและความงดงามตามธรรมชาติ  
ประเพณีวัฒนธรรม  และวิถีชีวิตชุมชนในแหลงทองเที่ยว  แตการนําทฤษฏีเหลานี้ไปสูการปฏิบัติ
ในชุมชนและยังประโยชนสูงสุดแกชุมชนยังมีนอย  โดยเฉพาะการวิจัยในเชิงลึกเพื่อทําใหทราบถึง
สถานการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชน  การพัฒนาความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียจากทังภาครัฐและเอกชน  การกําหนด
มาตรฐานการวัดและประเมินผลการจัดการการทองเที่ยว  รวมถึงการกําหนดมาตรฐานการทองเที่ยว
เชิงนิเวศในระดับที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  ในอดีตที่ผานมาวางแผนและการจัดการสวนใหญมักเปนนโยบายที่มาจากภาครัฐแทบทั้งสิ้น    
ซึ่งมักไมประสบความสําเร็จ  เนื่องจากชุมชนที่เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการทองเที่ยว   
ไมมีสวนรวมในการจัดการ  ดังนั้นการมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนพื้นฐานตอความสําเร็จของ
การทองเที่ยวชุมชน  (CBT)  ที่ยั่งยืน  (Hall, 2003)  ถาสามารถพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวที่ชุมชน
มีสวนรวมในการวางแผน  และจัดการการทองเที่ยวแลว  ชาวบานก็จะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรู  หาทางยุติขอขัดแยง  โดยเฉพาะขอขัดแยงในเรื่องผลประโยชน  รวมกันหาทางออก
และประนีประนอม  มีผลตอการแกไขปญหา  และความขัดแยงที่เกิดขึ้นในเรื่องผลประโยชน
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จากการทองเที่ยว  และการใชและการเขาถึงทรัพยากร  ยิ่งกวานั้นยังชี้ใหชุมชนเห็นวาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศสามารถที่จะคงใหทรัพยากรมีความยั่งยืนและเกิดประโยชนตอทองถ่ินไดอยางทั่วถึง  
  แนวคิดที่วาในระยะยาวถาการจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของชุมชน

เกิดผลในทางบวกตอชุมชนที่สามารถวัดและประเมินไดแลว  ความเขมแข็งของชุมชนจะเพิ่มขึ้น  
ชาวบานจะตระหนักถึงความเปนเจาของทองถ่ิน  รวมกันอนุรักษทรัพยากรและวัฒนธรรมของตน  
เกิดความสามัคคี  จนนําไปสูประโยชนในขอที่วา  การรวมกันจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนแนวทาง
ใหเกิดการสรางขีดความสามารถ  อันจะทําใหเกิดประชาสังคมขึ้นได 
  เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism)  จึงไดรับ
การสงเสริมในฐานะที่เปนการทองเที่ยวทางเลือก  (Alternative  tourism)  ที่มีผลกระทบกระเทือนตอ
พื้นที่ทางธรรมชาติต่ํา  การทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับการพิจารณาแลววาเปนทั้งเครื่องมือเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติและการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศทําใหเกิดประโยชนทั้งการอนุรักษและทางเศรษฐกิจ   
โดยการกระจายผลประโยชนจากการทองเที่ยวใหแกชุมชนในทองถ่ินไดอยางทั่วถึง  โดยอุดมคติแลว
ประชากรในทองถ่ินอาจจะกลายเปนผูเคลื่อนไหวสนับสนุนการดํารงรักษาทรัพยากรของพวกเขา

และมีความภูมิใจในสิ่งแวดลอมอันมีความพิเศษซึ่งเปนที่นาสนใจสําหรับคนภายนอก  เปนการแสดงถึง
พฤติกรรมและทัศนคติที่เปนการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพอันจะนําไปสู

การพัฒนาในชุมชน  อยางไรก็ดีการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมอาจประสบผลสําเร็จโดยปราศจาก
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และการพัฒนาความสัมพันธในดานดีระหวางประชากร ทรัพยากร  
และการทองเที่ยว  ก็มีความสําคัญยิ่งที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนั้นการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพยังตองพึ่งการใชนโยบายการจัดการขององคกรที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ทั้งสวนภูมิภาค
จนถึงสวนทองถ่ิน  รวมทั้งการมีสวนรวมของกลุมองคกรอิสระในการพัฒนาพื้นที่  การอนุรักษและ
พัฒนา  กลุมองคกรอิสระ  และคณะผูวิจัย  
  ดังนั้นการจัดการทองเที่ยวจึงเปนจุดหมายปลายทางของปจจัยแหงความสําเร็จโดยเฉพาะ

อยางยิ่งกระบวนการจัดการภายใตการมีสวนรวมของชุมชนกับการรูปแบบการจัดการที่คํานึงถึง

ผูมาเยือนในพื้นที่ของทองถ่ินซ่ึงใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับ

เพื่ออนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยวทําใหเปนแหลงเรียนรูกับผูมาเยือน 
  พื้นที่วิจัยในครั้งนี้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ  มีลําคลองหวยแรงที่มีบริเวณตนน้ํา
มีแกงที่สวยงามจํานวนมากถึงสิบแปดแกง  มีสวนผลไมและตนจากที่มีขนาดใหญเทากับตนมะพราว
ประกอบกับพืชพันธุธรรมชาติที่หลากหลาย  นอกจากธรรมชาติที่สวยงามและชุมชนมีความคิดวา
ทําอยางไรจะยังคงรักษาธรรมชาติที่สวยงามไวไดแลว  ถาตองการใหเกิดการรักษาทรัพยากรเหลานี้
พรอมทั้งกอใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรจะดําเนินการอยางไร  และจะจัดการอยางไร
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เพื่อใหเกิดการจัดการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของชุมชนตลอดจนเกิดความรวมมือในการ

ดําเนินการจัดการทองเที่ยวขององคกรในทองถ่ินและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 
  จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบ

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของบานหวยแรง  โดยตองการคนหาคําตอบรวมกับชุมชนวามีเงื่อนไข
ปจจัยอะไรที่สามารถทําใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนได  นอกจากนี้ปจจัยใดทําใหเกิดการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน  และการจัดการการทองเที่ยวที่เนนพัฒนากระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนมีวิธีการ
และขั้นตอนอยางไร  ดังนั้นจึงตองมีการวิจัยรวมกับการพัฒนาไปพรอมกับการวางแผนที่จะนําไปสู 
การพัฒนาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนทองถ่ินโดยเฉพาะการมีสวนรวม

ของชุมชน  จากคําถามดังกลาวขางตนจึงมีการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการศึกษาวิจัย
ใหไดมาซึ่งคําตอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ตําบลหวยแรงดังนี้ 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
  1.2.1  เพื่อศึกษาทรัพยากรดานการทองเทีย่วบานหวยแรง   
 1.2.2  เพื่อศึกษา ศักยภาพดานการทองเที่ยวของบานหวยแรง  ในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ  
 1.2.3  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทองเทีย่วเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 

 

1.3  คําถามการวิจัย 
 
  1.3.1  ทรัพยากรการทองเที่ยวบานหวยแรง  มีลักษณะเปนอยางไร 
  1.3.2  ศักยภาพดานการทองเที่ยวของบานหวยแรงในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชงินเิวศ 
อยูบนเงื่อนไขและปจจัยอะไร 
 1.3.3  กระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีสวนรวมของชุมชนบานหวยแรง
มีลักษณะเปนอยางไร 
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 
  การวิจัยนี้เนนการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  (Community  Based 
Tourism: CBT)  โดยนําแนวคิดของ  Tourism  Optimisation  Management  Model  (TOMM) 
(Mandinis  Robert  Consultants, 1996)  มาประยุกตใชบางสวน  ไดแกสวน  การวิเคราะหบริบทชุมชน 
(Contextual  Analysis)  และการวางแผนติดตามและกําหนดตัวชี้วัด  (Monitoring  Programme)  
โดยชุมชนและองคกรในทองถ่ินรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ไดใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research: PAR)  พรอมนําขั้นตอน
ในการพัฒนาการมีสวนรวมในการใหความรวมมือในการทํางานและวางแผนรวมกันเพื่อพัฒนาเครือขาย

การมีสวนรวมแบบ  PIC  (Participatory,  Incremental, Collaborative/ Cooperative Planning)  มาใช
ในกระบวนการวางแผนของการจัดการทองเที่ยวอันจะนํามาสูการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยว

โดยการมีสวนรวมของชุมชน    
 

1.5  พื้นที่  และกลุมประชากรเปาหมาย  
 

  1.5.1  พื้นที่ดําเนินการวิจัย 
  ผูวิจัยไดกําหนดเลือกพื้นที่วิจัยที่บานหวยแรง  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  ประกอบดวย 

5  หมูบาน  ไดแก  บานคลองขุด  บานปากพีด  บานฉางเกลือ  บานหินโคงและบานคลองพีด  คําวา 
“หวยแรง” ซ่ึงเปนชื่อตําบลนั้น  มีเร่ืองเลาสืบกันมาวา  ในพื้นที่หมูที่  4  บานเนินยาง  มีลําหวย
ซึ่งมีปริมาณน้ํานอยทําใหตื้นเขินเห็นหินโผลขึ้นมา  และหินที่โผลขึ้นมานั้นมีลักษณะคลายอีแรง   
นอกจากนั้นยังมีนกแรงลงมากินน้ําในลําหวยอีกดวย  สถานที่นี้จึงไดช่ือวา ตําบลหวยแรงแตนั้นมา 
 สภาพโดยทั่วไปในหวยแรง  พื้นที่เปนที่ราบลุมสลับเชิงเขา  มีภูมิประเทศสวยงาม  
ทางตอนเหนือเปนที่สูง  สวนทางตอนลางเปนที่ราบลุม  มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน  ตําบลหวยแรง
แบงพื้นที่การปกครองเปน  11 หมูบาน  ไดแก  หมู  1 บานเกาะขวาง, หมู  2  บานคลองขุด, หมู  3  
บานบางปรง, หมู  4  บานเนินยาง, หมู  5  บานปากพีด, หมู  6  บานฉางเกลือ, หมู  7  บานแหลมตอง, 
หมู  8  บานหนองใหญ, หมู  9  บานหินโคง, หมู  10  บานคลองพีด  และหมู  11  บานเขาตาโปน 
ตามลําดับ  (ภาพ 1)  มีประชากรทั้งสิ้น  6,710  คน  เปนชาย  3,345  คน  เปนหญิง  3,356  คน   
มีจํานวนครัวเรือน  2,125  ครัวเรือน 
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คลองหวยแรง 

ท่ีต้ังหมูบาน 

สัญลักษณ 

 

ภาพ 1  แผนทีแ่สดงพื้นทีก่ารวิจัย  ตําบลหวยแรง  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด 
 

  ลําคลองหวยแรงมีความอุดมสมบูรณ  แหลงน้ํามาจากเทือกเขาบรรทัด  และเปนตนกําเนิด
ของแมน้ําตราด  ลําคลองไหลผานทั้ง  11  หมูบานในตําบลหวยแรง  ผานตําบลเนินทรายลงสูอาวตราด   
ดังนั้นลําคลองจึงมีทั้งสวนที่เปนน้ําจืด  และน้ํากรอย  ทําใหมีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืช 
และสัตวน้ํา  รวมถึงธรรมชาติที่งดงามของทั้งสองฝงคลอง  พันธุพืชทองถ่ินที่สวยงาม  เชน  สีละมัน 
และไผที่เกาะตัวเปนกอใหญ  ในอดีตบริเวณนี้ยังมีสัตวปา  เชน  เสือชุกชุม 
  คลองหวยแรงมีจุดเดนคือความใสสะอาดของทั้งน้ําจืด  และน้ําเค็ม  มีแกง  18  แกง  เนื่องจาก
ลําคลองมีความอุดมสมบูรณ  จึงมีกลุมชาวเรือออกหาปลา  แทงกุง  งมหอยกาบ  นอกจากนั้นยังมี
ปลาสวยงามที่อยูในน้ํากรอยที่สามารถนําไปขายเปนปลาตูสวยงามได  เชน  ปลาเสือตอ  ปลาแรด 



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

 

7 

ปลาซีลอน  ปลาผี  ปลาเฉี่ยว  สัตวน้ําอ่ืนๆที่มีชุกชุม  และนํารายไดมาสูชาวบาน  ไดแก  แมงกะพรุนขาว 
และกุงหลวงพันธุพื้นเมือง  วิถีชีวิตของชุมชนสวนใหญยังคงเปนเกษตรกรปลูกผลไมหลากหลายชนิด  
เชน  เงาะ  มังคุด  ลองกอง  สับปะรด  ทําสวนยางและเพาะพันธุกลาไมยางขายโดยอาศัยภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 
  จากความอุดมสมบูรณในความหลากหลายทางชีวภาพพรอมทั้งระบบนิเวศที่สมบูรณ  
ชุมชนบานหวยแรง  ซ่ึงประกอบไปดวยกลุมแกน  และชุมชน  จึงมีแนวคิดที่อยากจะดํารงรักษา
พรอมกับการทําใหเกิดประโยชนในการจัดการทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง  ดังนั้นเมื่อตองการ
ใหเกิดการพัฒนาจึงเกิดกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อนําผลการวิจัยสูการพัฒนา 

  1.5.2  กลุมประชากรเปาหมาย 
  การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยที่มุงเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  4  กลุม  อันไดแก 
   1)  หนวยงานภาครัฐในพื้นที่  ไดแก  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหาร
สวนตําบล  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ภาคตะวันออก)  กรมปาไม  และสถานศึกษาในพื้นที่ 
   2)  หนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่  อันไดแก กลุมอาชีพในหวยแรง  ไดแก  
กลุมชาวประมงที่มีเรือ  จํานวน  20  คน  และกลุมชาวสวนผลไมจํานวน  20  คน 
  3)  ชุมชนหวยแรง  ไดแก  สตรี  เยาวชน  และผูสูงอายุ  จํานวน  30  คน  สมาชิก อบต.
5  คน 
   4)  นักทองเทีย่วที่มาเยือนตาํบลหวยแรง  
  เนื่องจากกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเวทชีาวบานในการนาํเสนอการวจิยั

ที่มุงเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง  4  กลุมลวนมีความสําคัญตอ
การพัฒนาและการวางแผนการจัดการการทองเที่ยวทั้งสิ้น  ลักษณะของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการวิจัยคร้ังนี้มีดังนี้    
  1)  ภาครัฐ  คือ  ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาการทองเที่ยว
ในแตละพื้นที่  ทั้งระดับภาค  ระดับจังหวัด  และระดับตําบล/หมูบานบทบาทของภาครัฐเรื่อง
การสงเสริมการทองเที่ยวจะไดกลาวตอไปในบทที่  2  หนวยงานและเจาหนาที่รัฐเปนชองทาง
ใหชุมชนไดเขาถึงแหลงทุนที่จะใชในการพัฒนาการทองเที่ยว  รวมถึงชวยสนับสนุนทางดานการให
ความรูทางดานการจัดการการทองเที่ยวแกชุมชน 
   2)  ภาคเอกชน  คือผูที่ลงทุนและประกอบอาชีพในพื้นที่  และสนใจที่จะมีรายได
เสริมจากการทองเที่ยวโดยใชทุนเดิมและภูมิปญญาที่ตนมีอยู  ไดแก  
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    (1)  กลุมชาวประมงเปนผูมีอาชีพประมงมีเรือยนตเปนของตนและมีประสบการณ
ทางการขับเรือ  มีความรูในเรื่องของทรัพยากรคลองหวยแรงเปนอยางดี 
   (2)  กลุมชาวสวนผลไมเปนผูที่มีความรูในกระบวนการเพาะปลูกโดยใชภูมิปญญา
ทองถ่ินเปนฐาน 
   3)  ชาวบานในชุมชน  ไดแก  กลุมเยาวชนทีอ่าศยัอยูในพืน้ที่บานหวยแรง  สตรแีละ  
ผูสูงอายุที่บางทานอดีตเคยเปนผูนําทั้งที่เปนทางการและทางธรรมชาติและผูที่ไดรับการยกยองวา

เปนปราชญชาวบาน  และสนใจเขารวมโดยคิดวาการทองเที่ยวจะสามารถนํารายไดเสริมแกสตรี 
และผูสูงอายุได นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่เปนผูอาสาสมัคร
เขามา 
                   4)  กลุมผูมาเยือนหรือกลุมนักทองเที่ยวที่ทําหนาที่เปนทั้งผูมาเยือนและทําหนาที่
เปนกลุมทดลองทองเที่ยวเพื่อทําหนาที่สะทอนผลของการจัดการทองเที่ยวของชุมชน  

  ทั้งนี้ผูมีสวนรวมทั้งหมดเปนผูที่สนใจในการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
และเขารวมโดยสมัครใจ 

 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ แบงเปนประโยชนที่จะเกิดแกชุมชน

โดยตรง  ประโยชนในการพัฒนาในภาพรวม  และประโยชนทางการศึกษา 
  1.6.1  ประโยชนท่ีเกิดแกชุมชนโดยตรง 
   1)  เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนที่เห็นไดชัดเจน 
        2)  เกิดแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศ และแหลงเรียนรูตามธรรมชาติที่ตําบลหวยแรง 

                  3)  เกิดรูปแบบการมีสวนรวมกับองคกรในทองถ่ินตลอดจนตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรที่มีอยู 

 4)  เกิดประสบการณในการวางแผนการและกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาในชมุชน  
ทองถ่ินนําสูการประยุกตใชรูปแบบการจดัการในดานอืน่ๆ 

 1.6.2  ประโยชนในการพฒันาเครือขาย 
  1)  ไดเกิดรูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวมในการประสานงานความรวมมือ

ในการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐในลักษณะของการเปนหุนสวน 
  2)  เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาตอยอดของหนวยงานของรัฐที่ใหการสนับสนุน

การพัฒนาตามความตองการของชุมชน 
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  3)  เกิดระบบฐานขอมูลของชุมชนและกลุมองคกรภายในทองถ่ิน 
  4)  เกิดวิสาหกจิในชุมชนเพื่อการพัฒนา 

  1.6.3  ประโยชนทางการศึกษา 
 พื้นที่วิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชนในการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนหองเรียนทางธรรมชาติ  

นอกจากนี้ชุมชนยังมีวิสัยทัศนในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอื่นๆ ตลอดจนเปนแหลง
ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู  ประโยชนทางวิชาการ  คือ  ไดรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
ที่สามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่ตางๆ ได 
  ในการศึกษารูปแบบดังกลาวจําเปนตองมีกระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนา  เพื่อใหเห็นถึง 
ขั้นตอนอยางเปนระบบ  ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ยอมทําใหเกิดองคความรูใหมในดาน
การจัดการ  อันจะนําไปสูการกําหนดรูปแบบที่ชัดเจนอยางเปนระบบของการจัดการ  ที่ใหความสาํคญั
ในการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เปนการพัฒนารูปแบบในการจัดการการทองเที่ยว
ที่ใหความสําคัญในการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
 

1.7  นิยามศพัทเชิงปฏิบัติการ 
 

 1.7.1  การพัฒนาทองเที่ยว  หมายถึง  การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน  รวมถึงสงเสริมการสรางความรวมมือ  และการสรางเครือขาย
ระหวางชุมชน  ระหวางชาวบานในชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ  ระหวางชาวบานในชุมชนกับ
หนวยงานภาคเอกชน  และระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนที่สนใจ  และ/หรือ
ลงทุน  และ/หรือมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว 

 1.7.2  ทรัพยากรการทองเท่ียวบานหวยแรง  หมายถึง  ลําคลองหวยแรง  ที่ประกอบไปดวย
ทรัพยากรปา  และสิ่งมีชีวิตในลําคลอง  สวนผลไม  โฮมสเตย  วิถีชีวิตของชุมชนตลอดจน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 1.7.3  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  หมายถึง  การทองเที่ยวชมความงามของธรรมชาติและ
มีความรับผิดชอบตอรักษาสิ่งแวดลอมโดยเนนหนักในเรื่องคุณคาทางพื้นที่ภายใตการจัดการ

อยางมีสวนรวมของทองถ่ินบานหวยแรงและหนวยงานในพื้นที่ 
 1.7.4  การจัดการการทองเท่ียว  หมายถึง  กระบวนการจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชน

หวยแรงกับหนวยงานราชการทองถ่ิน และหนวยงานเอกชนที่มีหนาที่และสนใจในการพัฒนา 
การทองเที่ยว 
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 1.7.5  การมีสวนรวม  หมายถึง  การใหชาวบาน  และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน   
รวมกันแสดงความคิดเหน็ ในการวางแผนและจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในทองถ่ินอยางเทาเทยีมกนั 
 1.7.6  ผูมีสวนไดสวนเสีย  หมายถึง  ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนและแผนปฏิบัติ
การจัดการทองเที่ยว  และผูที่ไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบจากการทองเที่ยว  รวมถึงผูที่สนใจ
ในการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถ่ิน  ประกอบดวยบุคคล  และกลุมบุคคลตอไปนี้  องคการ
บริหารสวนจังหวัดตราด  เจาหนาที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ประจําจังหวัดตราด  หอการคา
จังหวัดตราด  ผูแทนจากองคการบริหารสวนตําบล  และชาวบานหวยแรง 
 1.7.7  บานหวยแรงหรือพื้นที่ศึกษา  หมายถึง  พื้นที่ที่ชุมชนอาศัยอยูในหมูบานที่ถูกกําหนด
เปนพื้นที่วิจัยประกอบดวยบานคลองขุด  บานคลองพีด  บานฉางเกลือ  บานหินโคงและบานปากพีด 
 1.7.8  ศักยภาพ  หมายถึง  ความสามารถของชุมชนในการรองรับการทองเที่ยวของผูมาเยือน
โดยการจัดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศตามศักยภาพของพื้นที่และผูตอนรับในชุมชนบานหวยแรง 
       

1.8 คํายอภาษาอังกฤษและความสําคัญ/ความหมายที่ใชในการวิจัย 
 

 คําอักษรยอ คําขยายภาษาอังกฤษ ความสําคัญ/ความหมาย 
      AI Appreciative Inquiry เทคนิควิธีการคิดรวมกันอยางสรางสรรค 

AIC Appreciation-Influence-
Control 

เทคนิคการประชุมอยางสรางสรรค 

      APPA Appreciative Participatory 
Planning and Action 

การวางแผนและปฏิบัติการอยางมีสวนรวม

ดวยความชื่นชม 
FSC Future Search Conference การสรางอนาคตรวมกัน 
LAC Limits of  Acceptable 

Change 
ขีดความสามารถของการเปลี่ยนแปลง 
ที่ยอมรับได 

PIC Participatory Incremental 
Collaboration/Cooperation 

หลักการวางแผนแบบมีสวนรวม 
โดยการสรางความรวมมือในการทํางาน

รวมกันพรอมการเพิ่มพูนพฒันา 
PRA Participatory Rural 

Appraisal 
การประเมินการมีสวนรวมของชุมชน

ชนบท 
ROS Recreation Opportunity 

Spectrum 
ความหลากหลายของโอกาสแหง

นันทนาการ 
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คําอักษรยอ คําขยายภาษาอังกฤษ ความสําคัญ/ความหมาย 
TOMM Tourism Optimisation 

Management Model 
รูปแบบการจดัการทองเที่ยวที่ใหผลสูงสุด 

VAMP Visitor Activity 
Management Program 

โครงการบริหารจัดการกิจกรรม 
ของผูมาเยือน 

VERP Visitor Experience and 
Resource Protection 

การปกปองทรัพยากรและประสบการณ

ของผูมาเยือน 
   VIM Visitor Impact 

Management 
การจัดการผลกระทบของผูมาเยือน 

   WTO World Tourism 
Organization 

องคกรการทองเที่ยวโลก 
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