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ค าน า 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Tourism Development) รหัสวิชา TM 12203 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชน 
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชน การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้
ศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

 ผู้เรียบเรียงขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนในการเรียบเรียงเอกสารประกอบการ
สอนฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เรียบเรียงข้อรับผิดชอบทั้งหมดและหาก
ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่จะน ามาปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปผู้เรียบเรียงยินดีน้อมรับและ
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

          ศราวุธ  ผิวแดง 
                 24 กันยายน 2558 
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 แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

 รายวิชา    การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (รหัสTM 12203)  

     Sustainable Tourism Development 

 จ านวนหน่วยกิจ   3 (2-2-5) 
 ค าอธิบายรายวิชา   

  ศึกษาความเป็นมา แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
 รูปแบบต่างๆการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และข้อก าหนดที่เกี่ย วข้องกับการ
 ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การปฏิบัติในรูปของแผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจความเป็นมา แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของการ
 จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
  2. เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
 ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆได้ 
  3. เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ
 จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ 
  4. เพ่ือให้นักศึกษาบูรณาการองค์ประกอบของแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 น าไปสู่ความพอเพียงได้ 
  5. เพ่ือให้นักศึกษาเขียนแผนหรือแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมทั้ง
 ศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวได้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 
 

เนื้อหา 
บทที่ 1 ความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน    จ านวน 3 ช่ัวโมง 

  ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
  วาระ 21 (Agenda 21) กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  แนวคิดและความหมายของความยั่งยืน 
  การให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  ความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

บทที่ 2 องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  จ านวน 6 ชั่วโมง 
  ความหมายของการพัฒนา 
  ลักษณะของการพัฒนา 

  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  องค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือการท่องเที่ยวของไทย 
  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

  ข้อควรค านึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
บทที่ 3 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน     จ านวน 6 ชั่วโมง 

  หลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  การท่องเที่ยวชุมชนมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 
  หลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
  องค์ประกอบและขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

บทที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น     จ านวน 6 ชั่วโมง 
 ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
  วิธีการในการที่จะน าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

บทที่ 5 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน   จ านวน 6 ชั่วโมง 
  กระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
   พัฒนาอย่างไรสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
  ขั้นตอนในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน 

  ต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
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  การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ 
  เนื้อแท้ของแผนการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ 
  หลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   
  การวางแผนท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์-กระบวนการปฏิบัติ 
  การจัดท านโยบายด้านการท่องเที่ยว  
 บทที่ 6 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  จ านวน 6 ช่ัวโมง 
   โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว  
  มลภาวะ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ 

  ที่พักอาศัย   
  การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ตามสภาพที่เป็นจริง 
  การพัฒนาที่พักของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจับจ่ายซื้อของ   
  บริการท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ 
  การนันทนาการและการบันเทิง 
  ระบบการดูแลสุขภาพ เหตุฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัย 
  แหล่งท่องเที่ยว 
 บทที่ 7 การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน  จ านวน 6 ชั่วโมง 
  การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
  การประเมินศักยภาพความพร้อมทางการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนของชุมชนท้องถิ่น 
  การเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น 
  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว
  สู่ความยั่งยืน 
  แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 
 บทที่ 8 การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว    จ านวน 6 ชั่วโมง 

 การพัฒนาแผนการท่องเที่ยว 

 รูปแบบและโครงสร้างส่วนประกอบของแผนด้านด้ายภาพ 

 กลยุทธ์การพัฒนาด้านกายภาพ   
 การวางแผนและการพัฒนารีสอร์ท 

 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผน 

 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 การน าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ 
บทที่ 9 ผลกระทบการท่องเที่ยว      จ านวน 6 ชั่วโมง 
 ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น 
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วิธีสอน 

  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 

 

กิจกรรม 

  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
   
การวัดและประเมินผล 

 คะแนนระหว่างภาค        60% 

  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
  การเข้าชั้นเรียน     10% 
  ศึกษาค้นคว้าในงานที่ได้รับมอบหมาย  10% 
  การท ารายงานและอภิปรายกลุ่ม   10% 
  การสอบกลางภาค    30% 
  คะแนนปลายภาค        40% 

        รวม             100% 

 

การประเมินผล 

 80 – 100   คะแนน    เกรด   A  75 – 79    คะแนน    เกรด   B+ 
 70 – 74  คะแนน    เกรด   B  65 – 69    คะแนน    เกรด   C+ 
 60 – 64   คะแนน    เกรด   C  55 – 59   คะแนน    เกรด   D+ 
 50 – 54  คะแนน    เกรด   D  0 – 49    คะแนน    เกรด   E 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
ความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 
  
 เนื้อหาประจ าบท 
   1. ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
  2. วาระ 21 (Agenda 21) กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  3. แนวคิดและความหมายของความยั่งยืน 
  4. การให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  5. ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  6. ความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
  7. หลักการส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  8. สรุป 
  9. แบบฝึกหัดท้ายบท   

  
 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้  
  2. สามารถอธิบายวาระ 21 (Agenda 21) กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้  
  3. อธิบายแนวคิดและความหมายของความยั่งยืนได้ 
  4. อธิบายค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้  
  5. สรุปความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
  6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้  
  7. สรุปหลักการส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
  
  
 วิธีสอน 
  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. ให้ผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
  
 กิจกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  3. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
  
 



2  
 

 

 

 สื่อการเรียนการสอน 
  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
  
 การวัดและประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน 
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บทที่  1 
ความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 

 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวและเป็นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกให้มีความเข้มแข็งโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ ซึ่งประเทศไทยการ
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้อันดับ 1 ให้กับประเทศไทย  ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญในการบริหาร
จัดการรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของประเทศ เพ่ือท านุบ ารุงรักษา
ทรัพยากรต่างๆไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การท่องเที่ยวจะต้องเป็นการท่องเที่ ยวแบบมีส่วนร่วม
และเน้นการอนุรักษ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในมิติต่างๆและเป็นรากฐานของการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตเป็นการต่อสู้กับระบบทุนนิยมที่ก าลังแพร่ระบาดไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย 
บทนี้จะกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วาระ 21 (Agenda 21) กับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน แนวคิดและความหมายของความยั่งยืน การให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หลักการส าหรับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

 การท่องเที่ยวในยุคที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่ให้ความสนุกเพลิดเพลินเพียงอย่าง
เดียว มีการน าทรัพยากรทุกๆอย่างน ามาพัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดจากจ านวนนักท่องเที่ยวและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต้องการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในการรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งที่ตามมา คือจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาก
เกินไป การสร้างที่พักที่บุกรุกเขตป่าสงวน การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ก่อให้เกิดแนวคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นมา โดยการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีวิวัฒนาการมา
จากแนวคิดการท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในทุกๆด้าน จึงเกิดแนวคิดเรื่องการ
บริหารจัดการนักท่องเที่ยวขึ้นมา สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งผลไปสู่แนวคิด
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในปัจจุบัน 
 เลิศพร  ภาระสกุล (2551 : 1-4) ได้กล่าวสรุปไว้ในหนังสือ “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  
ว่าเมื่อ30 ปีก่อนที่แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1990 นั้น นักวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยวได้เริ่มชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆ ของการท่องเที่ยวแบบมหาชนในราวทศวรรษที่ 1960 
ซึ่งเกิดจากการที่คนมีเวลาว่างมากขึ้น รูปแบบกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจมีมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1973 
Young ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Tourism : Blessing or Blight? โดยชี้ให้เห็นผลกระทบทางด้านลบของการ
ท่องเที่ยว ท าให้องค์กรภาครัฐต่างๆ เริ่มเข้ามาจัดการการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการบริหารจัดการ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิธีการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากเกินไป เป็นการ
แก้ปัญหาในวงแคบและไมได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวทั้งระบบต่อมาในทศวรรษที่ 1980 มีการใช้ค า
ว่า green tourism เกี่ยวกับการลดต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การท่องเที่ยวให้มากท่ีสุดในปี ค.ศ. 1991 การท่องเที่ยวอังกฤษ (English Tourism Board) ตีพิมพ์รายงาน
ชื่อ Tourism and the Environment : Maintaining the Balance เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 ค าว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable 
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tourism) เริ่มมีการใช้การมากขึ้น ซึ่งหมายถึง การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนท้องถิ่น 
การดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการที่จะ
แสวงหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเจ้าบ้านที่รองรับนักท่องเที่ยว 
John Swarbrooke (1998) ได้แสดงแนวคิดของวิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
ดังภาพที่ 1.1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตามล าดับเวลา 

 

วิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 วิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ที่มา : John Swarbrooke (1998 : 8) 

 

 เลิศพร  ภาระสกุล (2551) ได้อธิบายถึงแนวคิดของความยั่งยืน โดยความยั่งยืนเป็นแนวคิดท่ีมีการ
อ้างถึงบ่อยมากเมื่อพูดถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันคนส่วนมากไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ
และผู้ปฏิบัติที่อยู่ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวก็เข้าใจความหมายของค าว่าความยั่งยืนน้อยมากและอาจจะพูด
ได้ว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันในการให้ค าจ ากัดความของค าค านี้อยู่มาก เพราะกรอบแนวคิดเชิง
วิเคราะห์ถึงความหมายของค าว่าความยั่งยืนก็เป็นกรอบกว้างๆ ที่รวมเอาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันในขณะที่มีการใช้ประเด็นทางด้านจริยธรรมและความยุติธรรมเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการอภิปรายความหมายของค าว่าความยั่งยืน หากเราลองเข้าไปค้นหาความยั่งยืนจากฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมเราสามารถจะสืบค้นหลักฐานของการเริ่มต้นที่คนเริ่มจะให้ความส าคัญกับโลกกับการ
ปกป้องสังคมในตอนปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อเริ่มการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกซึ่งได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติเยลโล่ว์สโตนในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1872 การจัดตั้งราชสมาคมเพ่ือคุ้มครองนกขึ้นใน
ประเทศอังกฤษใน ค.ศ. 1889 และ National Trust ในประเทศอังกฤษใน ค.ศ. 1894 ในตอนปลาย
ศตวรรษท่ี 19 และศตวรรษที่ 20 วิชาเศรษฐศาสตร์ก็ให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกับความยั่งยืน
เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดในลักษณะที่เหมาะสม 
และประเด็นทางด้านความยั่งยืนหลายอย่างก็มีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง ทศวรรษที่ 1960  เป็น
ช่วงเวลาที่มวลมนุษยชาติให้ความสนใจกับโลกที่เราก าลังอาศัยอยู่มากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการตอบสนองต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และอาจจะเป็นเพราะเกิดความ

เริ่มมีการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบของการขยายตัวของ
การท่องเที่ยวแบบมหาชน 

เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green tourism) 

เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ      
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(Sustainable tourism) 

1960 1980 

1970 

เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการผู้มาเยือน
(Visitor management) 

1990 



5 
 

ตระหนักในความเปราะบางของโลกใบนี้ ต่อมาในตอนต้นของทศวรรษที่ 1970  องค์การสหประชาชาติได้
จัดการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ข้ึนเป็นครั้งแรกท่ีกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน 
ในปี ค.ศ. 1972 จากการประชุมครั้งนี้ได้ท าให้เกิดแผนปฏิบัติการเพ่ือสิ่งแวดล้อมขึ้น แผนปฏิบัติการนี้มี
เนื้อหาหลักๆ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. โครงการประเมินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลกหรือ earth watch 
 2. กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 3. มาตรการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ ในระดับนานาชาติ และระดับประเทศเพ่ือ
การประเมินและการจัดการ 

การประชุมที่กรุงสต๊อกโฮล์มท าให้เกิดการตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับยุทศาสตร์การอนุรักษ์โลกหรือ 
Word Conservation Strategy (WCS) ขึ้นในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าคณะกรรมการชุดนี้ท า
หน้าที่เป็นเสมือนแขนขาของแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เนื่องจากจุดสนใจของ
คณะกรรมการชุดนี้คือ ความพยายามที่จะอธิบายว่าการพัฒนาการอนุรักษ์จะด าเนินไปด้วยกันได้อย่างไร 

เป้าหมายต่อไปบนเส้นทางที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน คือ การเขียนรายงานที่ปัจจุบันรู้จักกันในนาม
ของรายงานบรันท์แลนด์ (Brundtland Report) องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ชุดหนึ่งมีชื่อเรียกว่า คณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on 
Environment and Development) เมื่อปี ค.ศ. 1983 คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมกันโดยมี
นายกรัฐมนตรีของประเทศนอร์เวย์ชื่อ Gro Harlem Brundtland เป็นประธานคณะกรรมการ จากผลของ
การประชุมท าให้เกิดรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งเรียกกันว่า Brundtland Report หรือรายงานบรันท์แลนด์ 
รายงานฉบับนี้ได้น าเสนอประเด็นต่างๆ หลายประเด็นด้วยกัน ซึ่งประเด็นทั้งหมดที่ UNCED น าเสนอใน
รายงานบรันท์แลนด์ได้ถูกหยิบยกมาอภิปรายกันในการประชุมสุดยอดของโลกหรือ Earth Summit ซึ่ง 
UNCED จัดขึ้นที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลในปี 1992 ในการประชุมครั้งนี้ คือ จุด เริ่มต้นของ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่ งยืนหรือ Sustainable Development รายงานบรันท์แลนด์มี
จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

“ช่วยให้ความกระจ่างในส่วนของการรับรู้ที่ทุกคนมีร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและความพยายามต่างๆ ที่จะจัดการกับปัญหาการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวาระการด าเนินการในระยะยาว ส าหรับอีกหลายทศวรรษที่ก าลังจะมาถึง และเป็น
เป้าหมายที่สังคมโลกมุ่งหวังที่จะบรรลุร่วมกัน” 

รายงานของบรันท์แลนด์ถูกวิจารณ์ว่าการคาดการณ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการคาดว่าจะเกิดขึ้นและ
ความวิตกกังวลต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ถึงแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ประโยชน์ของรายงาน
ฉบับนี้ก็มีคุณค่าเพราะเป็นจุดตั้งต้นให้มีการอภิปรายกันถึงประเด็นความแตกต่างในด้านความร่ ารวยและ
ความยากจนของประเทศที่อยู่ในซีกโลกตอนเหนือกับซีกโลกตอนใต้ และได้ท าให้เกิดความกังวลห่วงใยใน
ระดับนานาชาติ จุดหมายตาหรือเป้าหมายหลักเพ่ือความยั่งยืนอยู่ในรูปของยุทธศาสตร์ในด้านการปฏิบัติ
อย่างกว้างๆ เรียกว่า วาระ 21 หรือ Agenda 21 เจตนารมณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่กรุงริโอเดอจาเนโร เมื่อ
ปี ค.ศ. 1992 ได้มีความพยายามที่จะถูกน าไปบังคับใช้เพ่ือการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาโดยประเทศ
ต่างๆ 
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บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์และคณะ (2556) ได้อธิบายถึงแนวโน้มของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จาก
กระแสความคิดในการที่จะปรับกระบวนการและวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวและกระแสเรียกร้อง ให้มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวได้ทวีความรุนแรงและต่อเนื่องมีการโจมตีการท่องเที่ยวมากขึ้นว่าเป็น
อุตสาหกรรมที่ก่อผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทั้งของแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม และชุมชนเป็นเหตุให้มีการจัด
ประชุมนานาขาติด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแบบยั่งยืน ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หรือที่เรียกว่า
กันว่า GLOB ̉90 Conference การประชุมในครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism development) จากผลการ
ประชุมในครั้งนี้ได้ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า “เป็นการพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ปกป้องและ
สงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังจึงมีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพพร้อมกับรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศได้
ด้วยจากค าจ ากัดความดังกล่าวสามารถน ามาแปลเป็นหลักการเบื้องต้นและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนา
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ดังนี้ 

1. มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังก่อนแล้วจึงพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายหลังเพ่ือให้เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับเป็นส าคัญ 

2. มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินในโครงการท่องเที่ยวต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 

3. มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของทุกๆด้านทั้งนี้ควรพยายามผลักดันให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้นๆ 

4. มุ่งให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวอย่างเพียบพร้อมแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและ
เคารพในสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย 

5. มุ่งใช้วัสดุและผลผลิตในท้องถิ่นเพ่ือช่วยลดดุลการค้าต่างประเทศได้ทางหนึ่งและเป็นการเพ่ิม
รายได้กับคนในท้องถิ่น 

6. มุ่งจ้างงานในท้องถิ่น โดยส่งเสริมรูปแบบของงานที่น่าสนใจและมีผลตอบแทนสูงให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นนั้น 

7. มุ่งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นอันจะช่วยยกระดับการบริการ
ท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 

8. มุ่งรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้อยู่รอดในระยะยาวเพ่ือเป็นแหล่ง
รองรับการท่องเที่ยวตลอดไป 

9. มุ่งท างานร่วมกันอย่างเสมอภาคระหว่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กรท้องถิ่นองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมและรัฐบาลบนหลักการพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น 

ตามทรรศนะขององค์ประชุมรวม GLOB ̉90 (1990) การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีเป้าหมายโดยรวมดังนี้ 
1. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือสร้างดุลยภาพในการพัฒนา 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
4. เพ่ือให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว 
5. เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งซึ่งท้ัง 4 วัตถุประสงค์ข้างต้นพึ่งพากันอย่างยิ่ง 
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 สืบชาติ  อันทะไชย (2558) ได้อธิบายถึงหลักของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงมุมมอง
ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหลักการพ้ืนฐานของการสร้างความยั่งยืน ในการสร้างอัตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวจะมีองค์ประกอบ 4 ชนิด คือ ตลาดเป้าหมาย ชื่อยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และ
เครือข่ายการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของการสร้างยี่ห้อ ความภักดีต่อยี่ห้อเป็นความเชื่อมโยง
ระหว่าง กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ และชื่อยี่ห้อ กล่าวคือ การตระหนักถึงยี่ห้อและความสัมพันธ์กับยี่ห้อ
ก่อให้เกิดความภักดีต่อยี่ห้อ เครือข่ายการท่องเที่ยวที่มุ่งยี่ห้อเป็นการสร้างค่านิยมขององค์การโดยใช้ยี่ห้อ 
องค์การที่มุ่งยี่ห้อเป็นการบูรณการค่ายี่ห้อและอัตลักษณ์ยี่ห้อเข้ากับกลยุทธ์องค์การ สิ่งเหล่านี้คือขั้นตอน
ขององค์การในการสร้างสรรค์ พัฒนาและปกป้องอัตลักษณ์ยี่ห้อตามความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ดังนั้นการมุ่งยี่ห้อจะเป็นการบูรณการระหว่างการมุ่งตลาดและการมุ่ง
ทรัพยากรองค์การซึ่งมีรูปแบบของยี่ห้อแหล่งท่องเที่ยว 6 ส่วน ได้แก่วิสัยทัศน์ของยี่ห้อ ชื่อยี่ห้อ ศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวและประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยสิ่งเหล่านี้
จะอยู่ภายในใต้กรอบแนวทาง วิวัฒนาการมุมมองการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน (ภาพท่ี 1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดของมุมมองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ที่มา : สืบชาติ อันทะไชย และคณะ (2558) 

 
 
 
 
 
 

การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

ช่ือยี่ห้อ 

ตลาดเป้าหมาย 

การตระหนักถึง 

ความภักด ี

                 การติดต่อสื่อสาร 

ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

คุณภาพ บุคลิกภาพ 

ความสัมพันธ์ 
ผลิตภณัฑ์การ

ท่องเที่ยว 

วิสัยทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 1.3 รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มา : วชิุดา  สายสมุทร (2558) 

 

วาระ 21 (Agenda 21) กับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 ในการประชุม Earth Summit กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลในปี 1992 เกิดวาระขึ้นมา 
เรียกว่า วาระ 21 ที่ให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจรวมไปถึง
การท่องเที่ยวโดยจะต้องเน้นแนวทางที่ก่อให้เกิดความอย่างยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
 เลิศพร  ภาระสกุล (2551 :  4-5) ได้อธิบายถึงวาระ 21 หมายถึง โปรแกรมการด าเนินงานต่างๆ 
แบบเบ็ดเสร็จเพื่อการน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษท่ี 21 วาระ 21 ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในระหว่าง 
ค.ศ.1991-1992 และได้รับการยอมรับจากตัวแทนรัฐบาล 182 ประเทศที่เข้าร่วมประชุมสุดยอด ซึ่งจัดขึ้น
โดยองค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ Earth Summit กรุงริโอเดอจาเนโร 
ประเทศบราซิลในปี 1992  
 วาระ 21 ได้มีการก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ
ทุกชนิดซึ่งรวมถึงการเดินทางและการท่องเที่ยวด้วย เพ่ือให้รัฐบาลและองค์กรภาครัฐทั้งหลายและเอกชนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บางครั้งวาระ 21 ถูก
เรียกว่า เป็นพิมพ์เขียน (blueprint) เพ่ือน าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน วาระ 21 ประกอบด้วย 40 บท และ
โปรแกรมการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 115 โปรแกรม Middleton (1998 หน้า 238) กล่าวว่า ประเมินจาก
ความก้าวหน้าของการน าเอาวาระ 21 ไปปฏิบัติในระหว่างปี ค.ศ. 1992-1997 พบว่า ผลที่ได้รับน่าผิดหวัง
มาก ในส่วนของการเดินทางและการท่องเที่ยวได้มีองค์กร 3 องค์กร รับหน้าที่วิเคราะห์และตีความวาระ 
21 เมื่อปี ค.ศ. 1996 เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเดินทาง
และการท่องเที่ยวน าไปปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ภาครัฐบาล 
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวต่างๆ ไปจนกระทั่งถึงนักท่องเที่ยว องค์กรทั้ง 3 ได้แก่ World 
Travel and Tourism Council (WTTC) World Tourism Organization (WTO) และ Earth Council 
 การผลิตและการบริโภคไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามจะประกอบไปด้วยนัยทางด้านความยั่งยืนอยู่
ด้วยเสมอ ดังนั้น เมื่อพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องกล่าวรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ทุกรูปแบบ รวมไป
ถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวด้วย สาเหตุที่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความสนใจของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนก็เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า 1) ผลิตผลเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริโภคการท่องเที่ยวมักจะ
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เกิดขึ้นในบริเวณที่สภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความเปราะบาง เช่น ชายฝั่ง
ทะเล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เช่น วัด วังต่างๆ และ 2) สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมมักจะถูกใช้เป็น
องค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยไม่มีการก าหนดราคาเหมือนกับทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างอ่ืน เช่น น้ ามัน แร่ธาตุที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดิน 
 แนวความคิดการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (http://www.lrct.go.th/tools/?p=425) ได้อธิบายถึง 
แผนปฏิบัติที่ 21 หรือ Agenda 21 เป็นข้อมติระหว่างประเทศได้รับการรับรองจากรัฐที่เข้าร่วมประชุมใน
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่รู้จักกันว่า “เอิร์ธซัมมิต (Earth 
Summit)” ซึ่งจัดขึ้นที่นครรีโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) 
โดยมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ จ านวน 179 ประเทศ เข้าร่วมประชุม“วาระ 21” เป็นค าย่อที่ใช้แทนค าว่า 
“วาระส าหรับศตวรรษที่ 21 (Agenda for the 21st Century)” อันเป็นแผนแม่บทปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศ ส าหรับการด าเนินงานที่จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมแผนปฏิบัติการ 21 เกิดจากแนวคิดที่ว่า การเพ่ิมของประชากร การบริโภคและเทคโนโลยี 
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมนุษย์จึงต้องร่วมมือกันลดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยและ
ไร้ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในทุกส่วนของโลก นอกจากนั้นวาระ 21 ได้
เสนอแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางอนุรักษ์ความ
หลากหลายชนิดและสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การอนุรักษ์ป่า การต่อสู้กับความยากจนรวมถึงปัญหาการ
บริโภคท่ีฟุ่มเฟือย การวางแผนการจัดการ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การแก้ปัญหาของเมืองใหญ่ และ
ปัญหาของเกษตรกร โดยย้ าว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกกลุ่ม และทุกอาชีพ เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอันเป็นหนทางเอาชนะความยากจนและการท าลายสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 21 คือ การขจัดความยากจนโดยให้
ประชาชนที่ยากไร้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นแผนปฏิบัติการ 
21 เป็นแผนการปฏิบัติการเ พ่ือการพัฒนาแบบยั่ งยืน ( Agenda 21: Programme of Action for 
Sustainable Development) เป็นแผนแม่บทของโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจ านวนประชากร ปริมาณการบริโภคเทคโนโลยีที่ ฟุ่มเฟือยและไร้
ประสิทธิภาพ ท าให้มีความสมดุลระหว่างการบริโภคและสมรรถนะของโลก ต่อสู้กับความเสื่อมโทรมของ
ดิน อากาศ และน้ า อนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อสู้กับความยากจน จัดการกับ
การศึกษา สาธารณสุข และสนับสนุนบทบาทของกลุ่มต่างๆในสังคม ให้ประชาชนผู้ยากไร้เข้าถึงทรัพยากร
ธรรมชาติ ประเทศที่ร่ ารวยช่วยเหลือประเทศที่ยากจนทางการเงิน ทางเทคโนโลยี ทางข่าวสารข้อมูลและ
ทางสมรรถนะในการวางแผนและการด าเนินงาน และทุกประเทศต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับโลก 
แผนปฏิบัติการ 21 จึงเป็นเอกสารที่มีความส าคัญมากท่ีสุดฉบับหนึ่งของสหประชาชาติ และได้รับการกล่าว
อ้างอิงถึงอยู่เสมอ ๆ ในการประชุมระดับระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
 แผนปฏิบัติการ 21 จะค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ส่วนด้วยกัน คือ มิติ
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Dimensions), การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากร (Conservation and Management of Resources), การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มต่างๆที่
ส าคัญ  (Strengthening the Role of Major Groups) และวิ ธี ก าร ในการด า เนิน งาน  ( Means of 
Implementation) โดยมีแนวทางที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
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 1. การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องผสมผสานและควบคู่ไปกับการพัฒนาและความห่วงใยใน
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมไม่อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่นึกถึงอีกต่อไป การเพ่ิมรายได้และจัดหางานให้ประชาชน
นั้น ควรกระท าไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 2. การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ การปล่อยของเสียและมลพิษต่างๆ
เป็นสาเหตุที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่ยั่งยืน ซึ่งไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกต่อไปได้ เพราะเป็นการ
ท าลายสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก 
 3. จะต้องมีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีผลกระทบอย่างเฉียบพลันต่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ และเกิดผลกระทบต่อประชากรรุ่นลูก รุ่นหลานในอนาคต 
 4. มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะร่ ารวยหรือยากจนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในอันที่จะด ารงชีวิตความเป็นอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้ดื่มน้ าที่สะอาด หายใจในอากาศที่บริสุทธิ์ และสามารถที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรของ
ตนเองได ้
 

แนวคิดและความหมายของความยั่งยืน 
 แนวคิดของความยั่งยืน เป็นแนวทาง ข้อก าหนดหรือทิศทางในการชี้น าการพัฒนา เพ่ือคงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและการใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่ามากท่ีสุด ส่งผลกระทบน้อยที่สุดสอดคล้อง
กับ เลิศพร  ภาระสกุล (2551) ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดของความยั่งยืน คือ แนวทางและหลักเกณฑ์หรือคุณ
ค่าท่ีจะชี้น าการพัฒนา หรือเป็นมาตรฐานหรือข้อทดสอบในการก าหนดความยั่งยืน ความเป็นไปได้ดังกล่าว
จะเกิดขึ้นหากทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งแหล่งธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แนวความคิดในเรื่องของการจัดตั้งกรรมการ 
หรือองค์กรเพื่อดูแลและปกป้องทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ด ารงความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นแนวคิด
ที่สามารถน ามาปฏิบัติได้ โดยแนวทางเหล่านี้เป็นการตอกย้ าถึงความมุ่งมั่นในความพยายามที่จะคงไว้ซึ่ง
ความสมบูรณ์ของทรัพยากร ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น พร้อมทั้งท าให้เกิด
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จเป็นความยั่งยืน (ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) นั้น จ าเป็นต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและจัดการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง นั่นหมายความว่า กลไกต่างๆ ที่เกิดขึ้นต้องพร้อมที่จะท าให้เกิดการประสาน
ผลประโยชน์อันสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
 เลิศพร  ภาระสกุล (2551 : 5-9) ได้อธิบายถึงรายงานบรันท์แลนด์ (1987) ให้ค าจ ากัดความค าว่า 
“ความยั่งยืน” (Sustainability) ว่าหมายถึง “การตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ของคนในรุ่นปัจจุบัน 
โดยไม่เป็นการตัดโอกาสของคนรุ่นต่อไปในอนาคต (รุ่นลูกรุ่นหลาน) ที่จะได้มีโอกาสในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของตัวเองบ้าง” นอกจากนี้รายงานบรันท์แลนด์ยังได้ระบุถึงหลักการขั้นพื้นฐานบางประการ
ของความยั่งยืน หลักการเหล่านี้ได้แก่  
 1. การใช้แนวทางหรือวิธีการแบบองค์รวมในการวางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์ต่างๆ 
 2. ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม(ความหลากหลายทางด้านชีวภาพ)และแหล่งมรดกที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 3. ด ารงไว้ซึ่งกระบวนการต่างๆ  ทางด้านนิเวศที่มีความจ าเป็น 
 4. อ านวยความสะดวกและจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 5. พยายามท าให้ผลิตผลต่างๆ มีความยั่งยืนไปสู่อนาคตระยะยาว 
 6. พยายามท าให้เกิดความยุติธรรมและโอกาสแก่ประเทศต่างๆ 
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Marcott (1996, อ้างถึงใน เลิศพร  ภาระสกุล, 2551) ได้รวบรวมความหมายของค าว่า ความ
ยั่งยืนได้ 57 ความหมาย ซึ่งมีตั้งแต่ค าจ ากัดความแรกๆ ที่เสนอโดย Coomer (1979, อ้างถึงใน เลิศพร  
ภาระสกุล, 2551) ที่กล่าวว่าสังคมที่ยั่งยืนไม่ได้หมายถึงสังคมที่ไม่ได้มีการเติบโต แต่หมายถึงสังคมที่มีชีวิต
อยู่ภายใต้ขอบเขตของการด ารงอยู่ต่อไปภายในกรอบสิ่งแวดล้อมของตัวเอง ไปจนกระทั่งถึงค าจ ากัดความ
ของ World Conservation Strategy (WCS) ที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่การด ารงไว้ซึ่งกระบวนการทางด้าน
นิเวศที่จ าเป็นไปจนถึงข้อเสนอแนะของ Choucri (1997, อ้างถึงใน เลิศพร  ภาระสกุล, 2551) ที่กล่าวว่า 
ความยั่งยืน คือ กระบวนการจัดการอุปสงค์ทางสังคมโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่คุณสมบัติต่างๆ ใน
การสนับสนุนการด ารงชีพหรือเกิดความเสียหายแก่กลไกที่ท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของสังคมและเกิด
ความราบรื่นทางสังคม 

ความคลุมเครือของค าจ ากัดความ และการอวดอ้างขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ที่อ้างว่าเน้น
การพัฒนาที่ยั่งยืนล้วนแต่ท าให้หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคลอนแคลนและไม่ได้ท าให้เกิดการน าไป
ปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนทั่วโลก เพ่ือให้บังเกิดผลวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีคุณลักษณะ
บางอย่าง เช่น วัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือไม่ขัดแย้งกันเอง สามารถวัดได้และท าให้
ส าเร็จได้ แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นการพัฒนาที่ล้มเหลวในทุกด้าน หากจะพิจารณาเพียงวัตถุประสงค์ใน
แง่ของการท าให้ส าเร็จได้เพียงอย่างเดียวก็ยังเรียกว่ายังไม่มีความส าเร็จเกิดขึ้นได้ 

ดังนั้น ควรจะหาค าพูดใหม่มาใช้แทนค าว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยควรใช้ค าว่า “การใช้
อย่างฉลาด” หรือ “การวางแผนที่สมเหตุสมผล” (Sound planning) อย่างที่เคยมีการใช้ค าพูดเหล่านี้ใน
อดีต แต่แม้กระทั่งค าพูดใหม่ทั้ง 2 นี้ก็ยังมีความคลุมเครือ และยังต้องการเครื่องมือที่จะใช้การวัดอย่าง
ฉลาดหรือกลไกที่จะน าไปสู่การวางแผนที่สมเหตุสมผล นักเศรษฐศาสตร์หลายๆ คนอาจจะแย้งว่า
ทรัพยากรต่างๆ ควรจะมีการก าหนดต้นทุนอย่างเหมาะสม และควรจะรวมต้นทุนของทรัพยากรเข้าไว้ใน
กระบวนการทางการตลาดเพ่ือที่จะได้สามารถท าการตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
สมบูรณ์ แต่ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เป็นประเด็นที่กว้างมาก คือ กว้างกว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เรื่องขอวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลกก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบและ
ประเด็นทั้ง 2 นี้ ก็ควรรวมอยู่ในกระบวนการการตัดสินใจด้วย 

ความรับผิดชอบของการด าเนินการไปสู่ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพราะมันไม่ใช่เป็น
เพียงความรับผิดชอบขององค์กรระหว่างประเทศทุกองค์กรหรือเป็นความรับผิดชอบเฉพาะของรัฐบาล
ต่างๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกหลายกลุ่ มก็มีความส าคัญ
เช่นกัน เป็นต้นว่า ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ต้องมีบทบาทในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระยะยาวไม่ใช่เพ่ือแสวงหาก าไรในระยะสั้น ในส่วนของผู้บริโภคหรือ
นักท่องเที่ยวก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทในการท าให้เกิดความยั่งยืน ผู้บริโภคก็ไม่ต่างจาก
ภาคอุตสาหกรรมคือความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการจ าเป็นในระยะสั้นซึ่งขัดกับเป้าหมายระยะ
ยาวของการวางแผนอย่างสมเหตุสมผลและหลักการของความยั่งยืน 

หลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนอาจจะแบ่งได้ออกเป็นแนวคิดของ 2 ส านักใหญ่ๆ 
กล่าวคือ ส านักหนึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนความยั่งยืนอย่างเต็มที่ในขณะที่อีกส านักหนึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนความ
ยั่งยืนเพียงบางส่วน ซึ่งฝ่ายหลังนี้เน้นความยั่งยืนอย่างไม่รุนแรงเหมือนฝ่ายแรก ก่อนที่เราจะพิจารณา
แนวคิดของ 2 ส านักนี้เราจะต้องจ าแนกทรัพยากรออกเป็นประเภทซึ่งสามารถเสื่อมสลายหรือถูกท างายลง
ไปได้ ทรัพยากรต่างๆ สามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มทุน 4 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
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1.  กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ ประชากร สวัสดิภาพ สุขภาพ แรงงาน พ้ืนฐานทาง
การศึกษาและทางด้านทักษะ 

2.  กลุ่มทุนทางกายภาพ ได้แก่ เงินทุนที่ใช้เพ่ือการผลิต เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ อาคาร
สิ่งก่อสร้าง 

3.  กลุ่มทนทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

4.  กลุ่มทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ความเป็นอยู่ที่ดี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ความเป็น
ปึกแผ่น) ของสังคม การใช้อ านาจความยุติธรรม ความเสมอภาค มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ 

 

ความยั่งยืนและกลุ่มทุนต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.4 ความยั่งยืนและกลุ่มทุนต่างๆ ที่มา : เลิศพร  ภาระสกุล (2551) 

 

 ตามความเป็นจริงแล้วจะมีการเหลื่อมทับกันระหว่างกลุ่มทุนทั้ง 4 ประเภทนี้ แต่แผนภูมินี้ต้องการ
ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง 2 ส านักความคิดและแนวคิดเก่ียวกับความยั่งยืน 
 ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาใดก็ตามจะมีกลุ่มของแต่ละรูปแบบ กลุ่มทุนเหล่านี้สามารถจะถูกน ามาใช้
เพ่ือการผลิต ซึ่งถ้าไม่ถูกบริโภคก็จะถูกน าไปลงทุนกลับไปอยู่ในกลุ่มทุน ในทัศนะของส านักที่ยึดหลักการ
ของความยั่งยืนอย่างเต็มที่จะยึดหลักการที่ว่ากลุ่มทุนทั้ง 4 ประเภทจะต้องมีการรักษาระดับของทุนเอาไว้
ให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นก าลังแรงงาน ตึกรามบ้านเรือน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคมเพ่ือคนรุ่นต่อไป 
แต่ในทัศนะของส านักที่สนับสนุนความยั่งยืนเพียงบางส่วนจะยึดหลักการที่ว่าทุนรวม (ผลรวมของทุนทั้ง 4 
กลุ่ม) จะต้องถูกรักษาเอาไว้แต่ต้องยอมรับว่าต้นทุนบางกลุ่มใน 4 กลุ่มอาจจะพร่องไปเพราะต้องเอาไปเพ่ิม
เป็นต้นทุนให้กับกลุ่มอ่ืนถ้าจะพิจารณาให้ดีจะเป็นว่าทุนบางกลุ่มจะต้องตอบสนองต่อการลงทุน เช่น ทุนใน
กลุ่มมนุษย์ เช่น การศึกษา และบริการด้านสุขภาพเป็นวิธีการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของประชากรและ
แรงงาน ดังนั้น ทุนประเภทนี้จึงไม่สามารถท าให้มีเพ่ิมขึ้นได้โดยการลงทุน และในระยะยาวการลงทุน
ทางด้านมนุษย์ก็จะถึงจุดคุ้มทนส าหรับทุนในกลุ่มทางกายภาพเป็นทุนเพ่ือใช้ในจุดประสงค์ทางการผลิต
และกลุ่มทุนประเภทนี้สามารถที่จะถูกลงทุนและก าลังถูกลงทุนอยู่ตลอดเวลาทั้งเพ่ือการทดแทนและการ
ลงทุนใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต ส าหรับทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมบางประเภทก็สามารถตอบสนอง
ต่อการลงทุน ตัวอย่างเช่น  การสร้างอุทยานแห่งชาติ การท าความสะอาด แม่น้ าต่างๆ การลงทุนเพ่ือ

กลุ่มทุน
ทางด้านมนุษย ์

กลุ่มทุน      
ทางกายภาพ 

กลุ่มทุนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มทุนทางสังคม-
วัฒนธรรม 

การลงทุน 
(การทดแทนและการกระตุ้น) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(การผลติและการบริโภค) 

                                                                       สวัสดิภาพของมนุษย์โดยรวม 
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ป้องกันมลภาวะทางอากาศและเสียงเป็นตัวอย่างของการลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ส าหรับในส่วนของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ตอบสนองการลงทุน เช่น การสร้างบ้ านพักอาศัยใหม่ๆ 
การสร้างศูนย์การค้า การสร้างโรงแรมที่พักและอ่ืนๆ อย่างไรก็ดีจะมีสภาวะของการได้อย่างเสียอย่าง 
(trade-off) ระหว่างทุนทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การสร้างสนาม
กอล์ฟ ท าให้เกิดการแย่งน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ทะเลสาบหรือการบุกรุกป่า เป็นต้น การเชื่อมโยง
ระหว่างทุนทางสิ่งแวดล้อมกับทุนสังคมวัฒนธรรมก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ เช่น การสร้างวัดเพ่ือเป็นที่ปฏิบัติ
กิจทางศาสนาและให้ประชาชนไปท าบุญก็ถือว่าเป็นการลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น 
กลุ่มทุนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือกลุ่มทุนทางสังคมและวัฒนธรรมก็สามารถที่จะได้รับการลงทุนในด้านของ
วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านวัฒนธรรม เช่น การฝึกให้คนในท้องถิ่น
รู้จักการแกะสลักหิน แกะสลักไม้ รู้จักการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น การยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพ่ือให้คนในท้องถิ่นเห็นในคุณค่าจะท าให้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมยังคง
อยู่ต่อไป ทั้งหมดนี้คือ แนวคิดของกลุ่มหรือส านักท่ียึดหลักความยั่งยืนอย่างไม่รุนแรงหรือสุดโต่ง 
 ถ้าหากยึดหลักการของส านักที่ยึดแนวทางสู่ความยั่งยืนอย่างสุดโต่งก็จะต้องมีค าถามเกิดขึ้นกับ
การผลิตทุกรูปแบบเพราะถึงแม้ว่าเราอาจจะลงทุนในกลุ่มทุนประเภทหนึ่งและเพ่ือให้ระดับทุนของประเภท
นี้เพ่ิมสูงขึ้น แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเพ่ิมระดับทุนของกลุ่มทุนอ่ืน โดยไม่ ไปดึงทุนของกลุ่มทุนอ่ืนมาใช้ 
ยกตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถจะสร้างทุนทางกายภาพ (ทุนทางด้านการผลิต) โดยไม่ไปหยิบเอาทุนทาง
สิ่งแวดล้อมมาใช้ เพราะการก่อสร้างใดๆ เราต้องใช้ทุนทางสิ่งแวดล้อมเสมอ ไม่ว่าที่ใดที่มีการใช้ที่ดินหรือ
วัตถุดิบจากแหล่งอ่ืนมาทดแทนแล้ว กระบวนทางด้านกายภาพที่สร้างขึ้นจากทุนทางสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะไม่
ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ยั่งยืน 
 จากแนวคิดและความหมายของความยั่งยืน ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่าการน าทุนทางด้านสังคม       
ทุนทางด้านวัฒนธรรม ทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม น ามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อ
ประเทศชาติและทรัพยากรในด้านต่างๆน้อยที่สุด ส่งผลต่อคนรุ่นหลังน้อยที่สุด โดยสามารถใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
การให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาใหม่จากกระแสของการท่องเที่ยวปัจจุบันที่
ต้องการเห็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่ไม่ถูกท าลายและยังคงไว้ให้เหมือนเดิมมากท่ีสุด ที่ส าคัญคือเรื่องของการ
สร้างทัศนคติและการปลุกจิตส านึกให้กับเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในทุกๆด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยว 
 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 4-11)ได้
อธิบายถึงทิศทางขององค์การสหประชาชาติในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งส าคัญที่จะเริ่ม
เนื้อหาการวางแผนการท่องเที่ยว ด้วยการให้ค าจ ากัดความและหลักการบางประการของการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นแนวคิดพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 



14  
 

 

 

 ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 “....อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในระยะยาว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่บังเกิดขึ้นหากปราศจากแนวทางการ
วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากเดิม” 
(PATA, Endemic Tourism : A profitable industry in a sustainable environment, King Cross, 
NSW, Australia, 1992.) 
 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีนัยยะ อันหมายถึง แนวทางการพัฒนาที่มุ่งให้เกิด
ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวยั่งยืนมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไร้ขีดจ ากัด 
การใช้วลี “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” อาจท าให้เกิดความบิดเบือน เนื่องจากวลีดังกล่าวเน้นไปที่
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมากกว่าความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในระยะ
ยาว ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวมีนัยในทางการ
ตัดสินใจเลือกท า-หรือไม่ท า โดยเฉพาะอย่างยิงการวางแผนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องระบุ
ข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ชัดเจน 
 Kian Foh Lee (2001) ได้อธิบายถึงนิยามจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในทาง
ปฏิบัติขอบเขตจะถูกก าหนดโดยรูปแบบการรับรู้มีแนวโน้มว่าขอบเขตจะเป็นระหว่างสองความหมาย โดย
นิยามจ ากัดจะเน้นกิจกรรมที่มีความยั่งยืน ส่วน นิยามองค์รวมนอกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวยั่งยืนแล้วยัง
เน้นไปที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนด้วย ดังภาพที่ 1.5  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.5 นิยามท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจุดหมายปลายทาง ที่มา : Kian Foh Lee (2001) 
 
 
 
 
 
 

จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 

นิยามจ ากัด 

กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้
ยั่งยืน 

นิยามองค์รวม 
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ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้ 
  สุเนตร สุวรรณละออง (2555) ได้อธิบายถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ให้
ความส าคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและค านึงถึงศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศและชุมชน
(Carrying Capacity)รวมทั้งการมุ่งเน้นความยั่งยืนในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ 
          1. ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม (Cultural Sustainable) อันหมายถึงความพยายามที่จะท าให้ชุมชน
เกิดความภาคูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความรัก หวงแหนและต้องการดูแล รักษา สืบทอด
วัฒนธรรมชุมชนของตนให้เจริญงอกงามต่อไป 
          2.ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Sustainable) ในส่วนนี้หมายถึงการให้ความส าคัญ
ต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั่นคือรายได้ส่วนใหญ่ที่ได้มาจากการท่องเที่ยวควรตกอยู่กับชุมชน คนในชุมชน
ต้องได้รับประโยชน์เพียงพอในการจัดการกับต้นทุนและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดตามมาจากการท่องเที่ยว 
          3. ความยั่งยืนทางด้านการศึกษา (Educational Sustainable) หมายถึงการมุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน นั่นคือ นักท่องเที่ยวมีโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ 
ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากสิ่งตนเองเคยคุ้นชิ้นซึ่งจะท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดการยอมรับ เห็นอกเห็นใจ ชุมชนมากยิ่งขึ้น ส่วนชุมชนเองนั้นก็มีโอกาสเรียนได้รู้เรื่องต่าง 
ๆ จากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้นว่า การวางแผน การท างานร่วมกัน การประเมินผล การ
มีส่วนร่วม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและม่ันใจในตัวเองมากขึ้น และประเด็นสุดท้าย 
          4. ความยั่งยืนทางด้านสังคม (Sociological Sustainable) เนื่องจากมีการรวมกลุ่มเรียนรู้และ
ท างานร่วมกันในการจัดการเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กันและกันของผู้คนในชุมชนมีความเหนียวแน่น แข็งแรง ลดปัญหาความขัดแย้ง ก่อให้เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน ส่งผลให้ชุมชนสามารถรับมือหรือต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชุมชนได้มีพลัง 
 สมศักดิ์ มาลีและคณะ (2555) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวในสมัยโลกไร้
พรมแดน นอกจากค านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก (Agenda 21) เป็นกรอบการจัดการ จึงเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) 
 ชูสิทธิ์  ชูชาติ (2553) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีการจัดการ
ทรัพยากรทั้งหมดเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพของมนุษย์ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาวัฒนธรรมความม่ันคงของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและค้ าจุนชีวิต
ให้มั่นคง 
 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความ
สมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านสังคม เศรษฐกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมหรืออาจกล่าวได้ว่า
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไร้ขีดจ ากัดที่เน้นการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมากกว่าความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในระยะยาว
กล่าวโดยสรุปคือ การท่องเที่ยวทุกประเภทในแต่ละพ้ืนที่ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม เกษตร 
ชุมชนหรืออ่ืนๆจะต้องได้รับการพัฒนาจึงจะน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักเกณฑ์อย่างเป็น
ทางการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังภาพที่ 1.6 
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ภาพที่ 1.6 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มา : เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) 
 ประมาณ  เทพสงเคราะห์และจรินทร์  เทพสงเคราะห์ (2551) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หมายถึง การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นใน
ปัจจุบันโดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็น
การจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศเอาไว้ได้ด้วย 
 เลิศพร  ภาระสกุล (2551: 9) ได้อธิบายในส่วนของการท่องเที่ยว ค าจ ากัดความของค าว่า “ความ
ยั่งยืน” ยังไม่ได้รับความส าเร็จมากนัก หากใช้ค าจ ากัดความตามรายงานของบรันท์แลนด์เป็นหลักองค์การ
การท่องเที่ยวโลก (WTO) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหรือ sustainable tourism เอาไว้
ดังนี้ 
 “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน
ของเจ้าบ้านที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือน ในขณะเดียวกันก็มีการปกป้องและเสริมสร้างโอกาสให้คนรุ่นต่อไป 
การท่องเที่ยวแบบนี้จะน าไปสู่การจัดการทรัพยากรในลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดการด ารงรักษาวัฒนธรรม กระบวนการทาด้านนิเวศที่
จ าเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบต่างๆ ที่สนับสนุนค้ าจุนชีวิต” (WTO) 
 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาทรัพยากร ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่า อย่างชาญฉลาด สามารถ
รักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและ วัฒนธรรมไว้ได้นานที่ สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ ประโยชน์ได้
ยาวนานที่สุด (http://sustainabletourismdpu.blogspot.com/2011/02/blog-post_7353.html.) 
 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยว รวมถึงการจัดบริการอ่ืนๆ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยต้องด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ต้องชี้น าภายใต้ความ
ปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  (http://wean-wean-greentourism 
blogspotcom. blogspot.com/.) 

การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

การทอ่งเที่ยวอื่นๆ 

การท่องเที่ยว
ชุมชน 

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

http://wean-wean-greentourism/
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 Butler (2536, อ้างถึงใน e – TAT Tourism Journal การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552) ได้
ให้ความหมายของค าว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ว่าเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่สามารถด ารงคุณค่า
หรือความเป็นประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวได้ยาวนานไม่มีที่สิ้นสุด และไม่สร้างความเสื่อมโทรมหรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของแหล่งและบริเวณโดยรอบ 
 Chris Cooper และคณะ (2005, หน้า 264 อ้างถึงในเลิศพร ภาระสกุล, 2551 ) ได้กล่าวว่า “ค า
จ ากัดความของค าว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากมีความเกี่ยวกันทั้งสิ้น” โดยประเด็น
หลักที่มีการอภิปรายถกเถียงกันมากที่สุดจะเป็นประเด็นของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว 
ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน และการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวในระยะยาวจ าเป็นที่จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและบริโภคการท่องเที่ยว 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542 ) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
หมายถึง  การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยมเพราะสามารถด ารงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลายและธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้
ได้ผลก าไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างเพียงพอแต่มีผลกระทบทาง
ลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างยืนยาว 
 จากความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวที่สามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรในด้านต่างๆให้อยู่ได้นานที่สุดและเสื่อมโทรมช้าที่สุด เช่น น้ าตก ป่าไม้ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ประเพณีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยว ผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆจะต้องสร้าง
จิตส านึกร่วมกันในเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรท่องเที่ยว
ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
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ตารางที่ 1.1 ค าจ ากัดความการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ค.ศ. พ.ศ. บุคคล/หน่วยงาน ค านิยาม 
2002  องค์กรการ

ท่องเที่ยวโลก 
(World Tourism 
Organization) 

การท่องเที่ยวท่ีตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชนในยุคปัจจุบัน 
ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องไว้เพื่ออนาคตด้วย (UNEP, 2002) 

2006  David Weaver การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน และไมส่่งผลกระทบถึงทรพัยากรในอนาคตที่ใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของตนเองหรือผู้อื่น 

 2548 รองศาสตราจารย์
บุญเลศิ จิตตั้ง
วัฒนา 
(นักวิชาการด้าน
การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน) 

การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเลก็ท่ีมีการจัดการอย่างดีเยี่ยมเพื่อสามารถด ารง
ไว้ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มคีวามดึงดูดใจอยา่งไม่เสื่อมคลาย ธุรกิจ
ท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็นธรรม ชุมชน ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนอ้ยท่ีสุด
หรือไมม่ีเลยอย่างยืนยาว 

1992  Eber การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คือ การท่องเที่ยวท่ีรวบรวมโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่สามารถรองรบัเพียงไดพ้อได้ทั้งส าหรับมนุษยชาติ ณ ปัจจุบันและ
อนาคต ภายในศักยภาพของธรรมชาติ และผลิตผลของธรรมชาติในอนาคต โดย
ตระหนักถึงคน และชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ การท่องเที่ยว และกลุ่มคนเหล่านีไ้ดร้ับการกระจายผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันสูชุ่มชนท้องถิ่น 

1993  Payne การเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิสู่คนในพ้ืนท่ีโดยทีไ่ม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไม่รบกวนรูปแบบทางสังคม เคารพระบบนเิวศวิทยา
ชุมชน 

n.d.  Woodley ต้องอยู่ในขอบเขตของระบบนิเวศวิทยา 
1995  Countryside 

Commission 
สร้างความยั่งยืนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

1996  Bramwell and 
others 

การพัฒนาการท่องเที่ยวศักยภาพท่ีพักแรม ประชากรท้องถิ่นและสิง่แวดล้อม 
เคารพสิ่งแวดล้อม และไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนคือ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผดิชอบ 

n.d.  กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช 
(แนวคิดเดียวกับ
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์) 

การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผูเ้ป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นในปัจจุบันโดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่น
หลังด้วย การท่องเที่ยวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและความงามทางสุนทรียภาพ 
ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณท์างวัฒนธรรมและระบบนเิวศด้วย 

 2555 สุเนตร สุวรรณ
ละออง 

การท่องเที่ยวท่ีให้ความส าคญัในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและค านึงถึง
ศักยภาพในการรองรบัของระบบนิเวศและชุมชน(Carrying Capacity) 

 2553 ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวท่ีมกีารจัดการ
ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สุนทรียภาพของมนุษย์ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาวัฒนธรรมความมัน่คงของ
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและค้ าจุนชีวิตใหม้ั่นคง 

ที่มา : ปรับปรุงจากดลฤทัย  โกวรรธนะกุล, 2556 : 23-24
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ความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 ในสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
พร้อมในทุกๆด้านเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือน เช่น ด้านที่พัก ด้านการคมนาคม ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากของมุมมองการท่องเที่ยวที่มีวิธีคิดที่
แตกต่างกัน เช่น การสร้างที่พักบนภูทับเบิกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยม มุมมองด้าน
การสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงหรือแม้แต่ความต้องการของคนในชุมชนที่ต้องการนักท่องเที่ยวเข้าไป
ท่องเที่ยวโดยไม่จ ากัดจ านวนซึ่งผลที่ตามมา คือ การรองรับของพ้ืนที่และสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เป็นต้น 
ซึ่งในหัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึง ความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะสามารถช่วยเปิดมุมมอง
ใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 เลิศพร  ภาระสกุล ( 2551: 16-17) ได้อธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
โดยคนส่วนมากยังไม่นึกถึงความจ าเป็นหรือประโยชน์ของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยรับรู้แต่เพียงว่าการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนก็ฟังดูดีและก็น่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ดี จากการประชุม The Globe ’90 ที่นครแวน
คูเวอร์ ประเทศแคนาดา ที่ประชุมได้แจกแจงประโยชน์และความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เอาไว้ดังนี้ 
 1.  การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และต่อมวลมนุษย์ 
 2.  การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะช่วยท าให้มั่นใจได้ว่าจะมีการกระจายผลประโยชน์ และการช่วยกัน
แบกรับต้นทุนอย่างเป็นธรรม 
 3.  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างแรงงานทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและในภาคส่วนอ่ืนที่
สนับสนุนการท่องเที่ยวและในภาคบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทางการท่องเที่ยว 
 4.  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
และที่พักประเภทต่างๆ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและบริการด้านอาหารต่างๆ ธุรกิจทางด้านการขนส่ง 
ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมและการน าเที่ยว 
 5.  การท่องเที่ยวน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
 6.  การท่องเที่ยวท าให้เกิดช่องทางการหารายได้ให้แก่ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่มี
ปัญหาจากอาชีพการเกษ๖รตกต่ าหรือไม่เพียงพอ 
 7.  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ต้องการการตัดสินใจร่วมกันจากทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึง
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือที่การท่องเที่ยวและผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมต่างๆ สามารถอยู่
ร่วมกันได้ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องการการวางแผนและการจัดโซนต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
 8.  การท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงต่างๆ ในระบบการคมนาคมขนส่งในท้องถิ่น
ระบบสื่อสารต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อสังคม 
 9.  การท่องเที่ยวท าให้เกิดสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการพักผ่อนหย่อนใจที่คนในท้องถิ่น
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยเหลือในด้านท าให้เกิดรายได้เพ่ือน ามาใช้ใน
การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และชุมชนท้องถิ่นด้วย 
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 10. ในส่วนของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังท าให้เกิดการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะกับการท าการเกษตร
ให้มีประโยชน์คุ้มค่า โดยช่วยรักษาพ้ืนที่ให้คงความเป็นธรรมชาติไว้เพ่ือการท่องเที่ยว 
 11. ในส่วนของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะช่วยท าให้คนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง และท าให้เกิดความเข้าใจอันดีและการสื่อสารระหว่างคนในท้องถิ่นกับผู้มาเยือนจาก
ต่างวัฒนธรรม 
 12. การท่องเที่ยวทางด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คนเราเห็นความส าคัญของทรัพยากรทั้งทาง
ธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และจะช่วยให้
เกิดความพยายามที่จะด ารงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
 13. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนช่วยให้เกิดการติดตามดูแลเฝ้าระวัง ช่วยให้เกิดการประเมินและมีการ
จัดการผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังท าให้สิ่งแวดล้อมยังคงสภาพที่สมดุล และช่วย
แก้ไขจัดการผลกระทบด้านลบต่างๆ ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1.8  การให้ความรู้ในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับเยาวชน ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี 
 ที่มา : วิชุดา  สายสมุทร (2558) 

 วิชุดา  สายสมุทร (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ความจ าเป็นที่ต้องมีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นการ
รักษาทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้ถือเป็นสมบัติอันล้ าค่าของ
ทุกคนในประเทศไทย เพราะทรัพยากรเหล่านี้คือสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และผลที่ตามมาคือ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของชุมชนเกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เป็นต้น จะเห็นได้จากภาพที่ 1.8 วิทยากรก าลังสร้างจิตส านึกและให้
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากร
ทางด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอย่างไรให้มีความยั่งยืน ซึ่ง ไร่ปลูกรักเน้น การท าเกษตรอินทรีย์     
( Organic farm) เพ่ืออาหารคุณภาพส าหรับคนรักสุขภาพ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง มีผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ส่งขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ระบบสากล (IFOAM Accredited) ได้ท าการเปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมการท า
เกษตรอินทรีย์ของที่นี่ได้ด้วย สอดคล้องกับ นรเพชร  ฟองอ่อน (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ความจ าเป็นที่ต้องมี
การท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน  เพราะเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชนได้รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ถึงรุ่นลุก รุ่นหลานต่อไป 
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 จากการอธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สามารถน ามาเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆในปัจจุบันได้โดยเปรียบเทียบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กับการท่องเที่ยว
รูปแบบอื่นได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กับการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน  
 

ประเภทของการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิด
ของการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

ประเภทของการท่องเที่ยวที่ไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

1.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.  การท่องเที่ยวชุมชน 
3.  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
4.  การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
5.  การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวมี
การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเที่ยว 
6.  แหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองที่มีการฟ้ืนฟูน า
อาคารเก่าๆ กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว
ใหม่ 
7.  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชนบทในบริเวณ
เล็กๆ ที่น ารายได้มาสู่เกษตรกร 
8.  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวได้ร่วม
ลงมือในกิจกรรมการอนุรักษ์ระหว่างการท่องเที่ยว 

 

1.  การท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลส าหรับ
ตลาดมหาชน 

2.  การท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การ
เล่นสกี ขับรถออฟโร๊ด ขี่จักรยานบนภูเขา 

3.  การท่องเที่ยวทางเพศ ซึ่งน าไปสู่การแพร่
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4.  การตกปลา ล่าสัตว์ โดยไม่มีการควบคุม 

5.  การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
สภาพแวดล้อมที่เปราะบาง เช่น ป่าดิบ และแถบ
ขั้วโลกใต ้

6. การท่องเที่ยวเพื่อจับโปเกม่อนไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในประเทศต่างๆทั่วโลก 
7. การท่องเที่ยวเชิงอวกาศ 

ที่มา : ปรับปรุงจาก John  Swarbrooke (1999 : 19) 
 

ภาพที่ 1.9 ชาวไต้หวันนับพันแห่รุมจับโปเกมอน โกลาหลทั้งสี่แยก 
ที่มา :  (http://thaisarn.net/single.php?news=57bc90617d9357a7dfc3b8d0) 
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ชุมชนท้องถิน่ 

- ผู้ถูกจ้างงานโดยตรงในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

- ผู้ที่ไมไ่ด้ถูกจ้างงานโดยตรงใน
ธุรกิจท่องเที่ยว 

- คนในท้องถิ่นที่ท าอาชีพอ่ืนๆ 

องค์กรภาครัฐ 

- รัฐบาลกลางผู้ก าหนด
นโยบายตา่งๆ ของประเทศ 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ส านักงานเขต 

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

- ธุรกิจน าเที่ยว 

- ฝ่ายบรหิารแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

- ผู้ประกอบธรุกิจที่พัก 

- ผู้ประกอบธรุกิจด้านการขนส่ง 

เช่น สายการบิน รถโค้ช ฯลฯ 

นักท่องเท่ียว 

- ตลาดมหาชน 

- จัดการเดินทางเอง 

กลุ่มพลังต่างๆ 

- กลุ่มสิทธิมนุษยชน 

- กลุ่มพันธมิตรประชาชน 

- กลุ่มองค์กรนักศึกษา 

การท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน 

กลุ่มองค์กรสมัครใจ 

- กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ 

- องค์การการกุศล 

- มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและ
พรรณพืช 

- ทรัสต ์

ผู้เชี่ยวชาญ 

- ที่ปรึกษาทางพาณิชย ์

- นักวิชาการต่างๆ 

สื่อต่างๆ 

- สื่อท่องเที่ยวโดยตรง 

- สื่อทางอ้อม 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่จะท าให้การท่องเที่ยวยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1.10  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม 
ที่มา : John Swarbrooke (1998 : 17) 
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หลักการส าหรับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย  (2549) ได้อธิบาย
ไว้ว่าปัจจุบันในหลายๆ พ้ืนที่ได้มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังและมีความ
รอบคอบมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จริงๆ แล้วก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน นักวางแผนและผู้เกี่ยวข้องอาจใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพ่ือเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการรวมเอา
วิสัยทัศน์ที่กว้างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปบูรณาการกับนโยบายและการปฏิบัติการของท้องถิ่น 
 

หลักการส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ 1.11  หลักการส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ที่มา : ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549) 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.  การสร้างโอกาสการจา้งงานที่มีคุณภาพ 

4. การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

5. การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด 

6. การวางแผนระยะยาว 

7. ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม 

8. ความสอดคล้องกันระหว่างแผนการท่องเที่ยว
และแผนพฒันาดา้นตา่งๆ 

9. ความร่วมมือระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้
ปฏิบัต ิ

10. การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวและผูป้ระกอบการ 

11. การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

12. การสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ 

13. การเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและวฒันธรรม 

14. การพัฒนาคน การศึกษา และหลักสูตรต่างๆ 

15. การเสริมสร้างลักษณะเด่น อัตตาลักษณ์ของ
ชุมชนและพืน้ที่ 

16. การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของทรัพยากร 

17. การด ารงรักษาทรัพยากรมรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 

18. การท าการตลาดการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื 
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 1. สมาชิกของชุมชนจะต้องควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ก าหนดแหล่งทรัพยากรที่จะต้องได้รับการท านุบ ารุงและ
ส่งเสริม รวมทั้งการร่วมก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและการบริหารจัดการ นอกจากนี้
สมาชิกของชุมชนจะต้องเข้าร่วมในการด าเนินการตามแนวทางและกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งการเข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านบริการการสาธารณูปโภคและการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 2. นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวควรพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
พ้ืนที ่
 3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะต้องรวมถึงโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณภาพ การจัดหางานที่ดี
และเหมาะสมให้กับคนในพื้นที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมของการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ 
และหนึ่งในกระบวน 
 4. การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวควรเป็นไปอย่างกว้างขวางในแต่ละพ้ืนที่ที่มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชนในการวางแผน ในการพัฒนา และการด าเนินงานบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนการ
บริการด้านต่างๆ 
 5. การท่องเที่ยวยั่งยืนจะต้องให้ความเสมอภาคระหว่างคนรุ่นต่างๆ การกระจายต้นทุนและ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องเกิดขึ้นทั้งในคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมกับคนรุ่นต่อๆ ไป เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว และชุมชนควรจะรักษา
ทรัพยากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่น้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถน ากลับมาสู่สภาพเดิมได้ 
 6. การวางแผนระยะยาวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าพ้ืนที่นั้นๆ จะไม่เสียหายจากการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพียงเพ่ือประโยชน์ระยะสั้น และละทิ้ง
ไปเมื่อนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจหมดความสนใจและย้ายไปที่อ่ืน การวางแผนระยะยาวจะช่วยส่งเสริมให้มี
การใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในเชิงรุก เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของพ้ืนที่ และช่วยสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่างๆ 
ของท้องถิ่น 
 7. ความกลมกลืนเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยว สถานที่ และชุมชน 
องค์ประกอบส าคัญได้แก่ การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ในพ้ืนที่ และความ
สมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและมนุษย์ ตลอดจนการตระหนักถึง
ความส าคัญของการร่วมมือระหว่างรัฐบาลชุมชนท้องถิ่น และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนองค์กร
ไม่แสวงก าไรที่ท างานเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 8. กลยุทธ์และแผนด้านการท่องเที่ยวจะต้องได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรม และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับต่างๆ 
 9. ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีความจ าเป็นมาก โดยเฉพาะนโยบายด้านการท่องเที่ยว
และนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ให้บริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง ที่จอดรถ ความสามารถในการ
รองรับด้านน้ าดื่มน้ าใช้ ความสามารถในการก าจัดน้ าเสีย จะต้องได้รับการพิจารณารวมกับแผนการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
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 10. การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และธุรกิจการท่องเที่ยว เป็น
สิ่งจ าเป็นเนื่องจากแต่ละธุรกิจหรือการด าเนินงานด้านหนึ่งด้านใด ย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบการ
หรือคุณภาพการท างานของธุรกิจด้านอ่ืนๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 11. มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่จะต้องได้รับการพิจารณา โดยครอบคลุมทั้งข้อจ ากัดและการพัฒนา
ด้านกายภาพ ด้านธรรมชาติ ด้านสังคมและวัฒนธรรม จะต้องมีความสอดคล้องกับข้อจ ากัดของท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม แผนและการด าเนินงานใดๆ ควรได้รับการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ และมีการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม 
 12. จะต้องมีการพัฒนาแนวทางหรือหลักเกณฑ์ส าหรับการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว รวมถึง
การประเมินผลกระทบ นอกจากนี้จะต้องมีการสร้างประมวลจรรยาบรรณในการปฏิบัติส าหรับการ
ท่องเที่ยวในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาดัชนีชี้ วัดและ
ขีดจ ากัดส าหรับใช้ชี้วัดผลกระทบ และความส าเร็จของโครงการท่องเที่ยว กลยุทธ์ส าหรับการปกป้องและ
ติดตามตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็น หากชุมชนต้องการปกปักษ์รักษาทรัพยากรซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของสินค้า
ทางการท่องเที่ยวของพวกเขา 
 13. การวางแผนการท่องเที่ยว จะต้องเปลี่ยนแปลงจากแนวทางดั้งเดิมที่เน้นการเติบโตของ
อุตสาหกรรมมาเป็นการให้ความส าคัญของโอกาสในการจ้างงาน และการพัฒนารายได้ รวมทั้งคุณภาพชีวิต
ของคนท้องถิ่นด้วย และในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่า การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนานั้น
สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ เช่น น้ า อากาศ และที่ดินของส่วนรวมควรมีความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได้ในฐานะของผู้ใช้ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นที่แน่ว่าทรัพยากรเหล่านี้ไม่ถูกน าไปใช้ในทางที่ผิด 
 14. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรอบรม
ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับสาธารณะชน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถทางธุรกิจ การ
ประกอบอาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ 
 15. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมและการด าเนินการที่จะช่วย
ส่งเสริมลักษณะเด่นของสภาพภูมิทัศน์และพ้ืนที่ในบริเวณนั้น ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และโอกาสใน
การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ ควรมุ่งให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณภาพ อันน าไปสู่ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว ขณะที่ยังยึดมั่นในหลักการอื่นๆ ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 16. ขนาดและประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวจะต้องสะท้อนให้เห็น
ข้อจ ากัดและขีดความสามารถในการรองรับทรัพยากรในพ้ืนที่ โดยเน้นการส่งเสริมให้จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกขนาดเล็ก และบริการที่มีผลกระทบน้อย 
 17.  กระบวนการบริหารจัดการ เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวจะต้องช่วยด ารงรั กษา ไว้ ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ทั้งนี้โดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานของสากล 
 18. การท าตลาดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ควรให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของประสบการณ์ที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับในขณะที่ยังเน้นหลักการข้ออ่ืนๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การส่งเสริมการตลาดดังกล่าว
ควรกระท าอย่างมีส านึกรับผิดชอบและสะท้อนจริยธรรมของการบริหารจัดการของแหล่งพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยว 
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 หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นต้องการความมุ่งมั่นและอาจกล่าวได้ว่า การด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ
เป็นสิ่งที่ยากมาก ที่จะท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวยึดมั่นอยู่กับหลักเกณฑ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ในการ
วางแผนด้านการท่องเที่ยวทุกครั้งควรที่จะน าหลักการเหล่านี้มาพิจารณาใช้เป็นเป้าหมายในการวางแผน
ด าเนินการ 
 

หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

 การจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีหลักการที่ส าคัญเป็นพ้ืนฐานที่หน่วยงาน องค์กรหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องน าไปพิจารณาในการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ลดผลกระทบในด้านต่างๆที่
จะส่งผลตามมาในอนาคต เช่น การวางยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 เลิศพร  ภาระสกุล ( 2551: 14-15) ได้ศึกษาถึงความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมาแล้ว
และจะเห็นได้ว่าการให้ค าจ ากัดความเป็นเรื่องยาก และการที่จะอธิบายลักษณะของการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ท าได้ยากอีกเหมือนกัน แต่สิ่งที่พอจะท าได้ก็คือเราสามารถ
ก าหนดหลักการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมวิธีการต่างๆ ที่จะท าให้การจัดการการท่องเที่ยวเป็นไปใน
ลักษณะที่ยั่งยืน Bramwell และคณะ (1996, อ้างถึงใน เลิศพร  ภาระสกุล, 2551) ได้เสนอหลักการจัดการ
การท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ถึงแม้ว่าหลักการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ แต่จะต้องตระหนักว่าหลักการ
เหล่านี้เป็นเรื่องของกระบวนการมากกว่าที่จะเป็นผลลัพธ์ หลักการเหล่านี้บอกแต่เพียงว่าหลักการเหล่านี้
เป็นเรื่องของกระบวนการมากกว่าที่จะเป็นผลลัพธ์ หลักการเหล่านี้บอกแต่เพียงว่าเราจะบรรลุถึงการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้อย่างไร และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรจะมีนัยอย่างไร โดยไม่ต้องจ าแนกความ
แตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกับการเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน 

 หลักการต่างๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ Bramwell (1996,อ้าง
ถึงใน เลิศพร  ภาระสกุล, 2551) 
 1. การจัดให้มีนโยบายการวางแผนและการจัดการเป็นสิ่งที่สมควรและจ าเป็นในการแก้ปัญหาการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลอย่างไม่เหมาะสมในเรื่องการท่องเที่ยว 

 2. หลักการนี้ไม่ใช่การต่อต้านการเจริญเติบโตแต่เป็นการเน้นย้ าว่าการเติบโตต้องมีขีดจ ากัดและ
การท่องเที่ยวต้องให้อยู่ในขอบเขตที่เราก าหนดขีดจ ากัดไว้ 
 3. การนึกถึงระยะยาวเป็นสิ่งที่จ าเป็น ไม่คิดอะไรในระยะสั้นๆ 

 4. การจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ได้หมายความเพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่
จะต้องรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการจัดการด้วย 

 5. หลักการจะเน้นที่ความส าคัญของการตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของมนุษย์และ
ตอบสนองต่อความมุ่งหวังต่างๆ โดยเกี่ยวพันกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม 

 6. จะต้องปรึกษากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทุกกลุ่มและให้อ านาจในการตัดสินใจในด้านการ
ท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 7. ถึงแม้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจะถือว่าเป็นเป้ามายของนโยบายและการด าเนินการต่างๆ ก็
ตาม การที่จะน าความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไปปฏิบัติเราจะต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่จะ
บรรลุผลนั้นมีขีดจ ากัดเสมอท้ังในระยะสั้นและระยะปานกลาง 

 8. การที่จะเปลี่ยนความตั้งใจที่ดีให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของเศรษฐศาสตร์การตลาด ต้องเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมและกระบวนการจัดการ
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ของธุรกิจภาคเอกชน และของภาครัฐ ต้องเข้าใจถึงบทบาทของกลุ่มองค์กร การสมัครใจต่างๆ รวมไปถึง
ต้องรู้ถึงทัศนคติและค่านิยมของกลุ่มคนทั่วไปด้วย 

 9. ต้องระลึกไว้เสมอว่าการขัดกันระหว่างผลประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ นั้นมีอยู่
เสมอ ซึ่งหมายความว่าเรื่องได้อย่างเสียอย่างและการประนีประนอมกันเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 10. การชั่งน้ าหนักระหว่างต้นทุนและก าไรหรือผลประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
จะต้องพิจารณาให้รวมไปถึงประเด็นที่ว่ากลุ่มต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ จะได้อะไรหรือจะต้องสูญเสียอะไร
ด้วย 
  
บทสรุป 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นล าดับที่ 1 ซึ่งจะต้อง
ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ของประเทศ เพ่ือท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรต่างๆไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จะต้องให้ความส าคัญกับ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆ การท่องเที่ยวจะต้องเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แนวทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องให้
ความส าคัญกับประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วาระ 21 (Agenda 21) กับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน แนวคิดและความหมายของความยั่งยืน การให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หลักการส าหรับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดเบื้องต้นเหล่านี้จะเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเข้า
สู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
  
 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและวิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 2. จงอธิบายความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 3. จงอธิบายหลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 4. จงอภิปรายในประเด็นเปรียบเทียบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ 
 5. จงอภิปรายในประเด็นประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
 6. นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อจับโปเกม่อนไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญในประเทศต่างๆทั่วโลก 
 7. นักศึกษาจะประยุกต์ใช้หลักการท่องเที่ยวอย่างอย่างยืนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไร 
 8. นักศึกษาจะมีวิธีการแนะน าบุคคลใกล้ชิดอย่างไรเพื่อสร้างจิตส านึกในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 9. ให้นักศึกษายกตัวอย่างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาให้ถูกต้อง 
 10. แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ใดคือแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจงให้เหตุผลประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
แนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 
  
 เนื้อหาประจ าบท 
   1. ความหมายของการพัฒนา 
  2. ลักษณะของการพัฒนา 

  3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4. องค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือการท่องเที่ยวของไทย 
  6. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  7. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  8. ข้อควรค านึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  9. สรุป 
  10. แบบฝึกหัดท้ายบท 
  

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. อธิบายความหมายของการพัฒนาได้ 
  2. สรุปลักษณะของการพัฒนาได้ 
  3. สรุปการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
  4. บอกองค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
  5. บรรยายแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ 
  6. บอกลักษณะการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ 
  7. สรุปข้อควรค านึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 วิธีสอน 
  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
 

 กิจกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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 สื่อการเรียนการสอน 
  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
   
 การวัดและประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการถาม-ตอบ 
  4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่  2 
แนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 

 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยจะต้องค านึงถึงความยั่งยืนเป็นหลักในการพัฒนา และค านึงถึงองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้มีความยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นการพัฒนาอย่างพอเหมาะ พอควรเป็นไปอย่างสมดุลทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ บทนี้จะกล่าวถึง ความหมายของการพัฒนา ลักษณะของการพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน องค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ข้อควรค านึงของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 
 

ความหมายของการพัฒนา 
 การพัฒนาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่สังคมที่อยู่ดีมีสุข ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา โดยมีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) ได้ให้ความหมายของค าว่า การพัฒนานั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่
จะต้องท าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนคือ การท่องเที่ยวจะต้องเกิดกระบวนการพัฒนาขึ้นจึงจะน าสู่ การท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนต่อไปได้ส าหรับชุมชน ส าหรับมิติของความหมายของค าว่าการพัฒนานั้นโดยภาพรวมแล้วมีการแบ่งโดย
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 เพียส (D.G. Pearce, 1989 อ้างถึงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) ได้แบ่งมิติของการพัฒนาใน
มุมมอง 4 มิติด้วยกันคือ 
  1. ความหมายของการพัฒนาในแง่เศรษฐกิจ  
  2. ความหมายของการพัฒนาในมุมมองของความทันสมัย 
  3. ความหมายของการพัฒนาในด้านเพื่อเกิดความเท่าเทียม 
  4. ความหมายของการพัฒนาในแง่ของการสร้าง 
 ฮาร์ท (Hart, 1999 อ้างถึงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553 ) ยังอธิบายความหมายของการพัฒนาว่า
คือ “การน ามาซึ่งศักยภาพ โอกาส ความก้าวหน้า หรือประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น” และฮอลล์ (Hall, 1998 อ้าง
ถึงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) “การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและส่งผลถึงประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับรัฐ เอกชนและชุมชน” 
 สนธยา  พลศรี (2547) กล่าวไว้ว่า“การพัฒนา” ในความหมายทั่วไปหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม  
 ช านาญ  วัฒนศิริ (2543)  กล่าวไว้ในวารสารพัฒนาชุมชนว่า “กระบวนการพัฒนาชุมชน” คือ 
“กระบวนการพัฒนาประชาคมหรือความเป็นประชาคม ด้วยการท าไห้เกิดการรวมตัวกัน การท างานร่วมกัน 
การเรียนรู้ร่วมกัน และจะมีการจัดการ และการเอ้ืออาทรต่อกันและกันของประชาชนในชุมชนขึ้นตามมา ” 
กระบวนการที่จะพัฒนาให้เกิดชุมชนเข้มแข็งมีขั้นตอนโดยสรุป คือ 
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1.  สร้างแนวคิดใหม่ให้กับผู้น าชุมชนที่จะเป็นกลุ่มแกนในการด าเนินการ 
2.  กลุ่มแกนร่วมกับประชาชนศึกษาศักยภาพของชุนชน 
3.  กลุ่มแกนร่วมกับประชาชน ก าหนดแผนการพัฒนาชุมชน 
4.  กลุ่มแกนร่วมกับประชาชน ด าเนินกิจกรมตามแผน 
5.  กลุ่มแกนร่วมกับประชาชน ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาชุมชน เป็นการท างานของพนักงานของนักพัฒนาเป็นคนนอกชุมชน หรือ กลุ่มแกนน า 

หรือผู้น าชุมชน ซึ่งต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในปัญหาและความต้องการของชุมชน เพราะปัญหา
ชุมชนต้องแก้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเอง จึงจะส าเร็จ และจะท าให้ประชาชน (หรือ เรียกรวมๆ 
“ชุมชน”) เกิดการเรียนรู้ ความเอ้ืออาทรต่อกัน และความคิดและความม่ันใจที่จะพ่ึงตนเอง ซึ่งสุดท้ายจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ แต่ต้องภายใต้เงื่อนไข 2 ประการคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนสูง และ
กิจกรรมร่วมกัน มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

จากการทบทวนแนวคิดในการพัฒนาชุมชน พบว่าในการพัฒนาชนบทที่จะท าให้ชุมชนมีการพัฒนา
ที่ยังยืนนั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะไปเสริมให้การพัฒนาชุมชนสร้างการเรียนรู้และ
สร้างให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยพจนา  สวนศรี (2546) ได้แสดงให้เห็นถึง
ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการพัฒนาในมิติต่างๆ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่  2.1  องค์ประกอบหลัก 5 ด้านของการพัฒนาชุมชน ที่มา : พจนา  สวนศรี (2546) 

  

 สรุปจากการค้นคว้าความหมายของการพัฒนา จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามที่มีอยู่เดิมให้ดี
ขึ้นไปในทิศทางบวกและลดผลกระทบที่ตามมาให้น้อยที่สุด เช่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยว 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นต้น 
 
 
 

ชุม 
ชน 

ด้านสังคม 

 คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
 ด ารงความยุติธรรมในสังคม 

 มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 มีองค์กรชุมชน 

ด้านวัฒนธรรม 

 การศึกษา 
 การรับรู้ ถ่ายทอด 

วัฒนธรรม 

 การอนุรักษว์ัฒนธรรม 

ด้านการเมือง 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การพัฒนาความต้องการ
ของประชากร 

 ความเป็นประชาธิปไตย 

  ดา้นเศรษฐกิจ 

 มีรายได้จาการผลิต 

 มีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจที่
หลากหลาย 

 พึ่งตนเองได้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

 สิทธิในการจัดการทรัพยากร 
 การดูแลเอาใจใส่ส่ิงแวดล้อม 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ภาพที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยร่วมประกอบอาหารประจ ากลุ่มชาติพันธุ์ไทด า 
บ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
ลักษณะของการพัฒนา 
 ในการพัฒนาจะต้องค าถึงลักษณะของการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางแผนด าเดินการไว้ 
 สนธยา  พลศรี (2547)  ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อการพัฒนาถูกก าหนดความหมายจากหลายแหล่งและ
หลายสาขาวิชา ท าให้ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ แต่ละลักษณะที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดี
ขึ้นหรือให้มีความเหมาะสม อันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งเป็นลักษณะตามความหมาย
ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอนและอย่างต่อเนื่อง 
โดยแต่ละข้ันตอนมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ไม่สามารถข้ามข้ันตอนหนึ่งได้ 
 3. มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้าๆ ปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ 
 4. เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงใคร ด้านใด 
ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่มี
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
 5. เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธีหรือกลวิธีที่น ามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่าง
ก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
 6. เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของ
แผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้องน ามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามที่ต้องการ 
 7. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลก
ประเภทเดียวที่สามารถจัดท าแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งต่างๆได้ การเปลี่ยนแปลงใดก็
ตามถ้าไม่เกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช่การพัฒนา แม่ว่าจะมีลักษณะอ่ืนๆ เหมือนกับการพัฒนาก็
ตาม 
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 8. ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ท าให้มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะการพัฒนา
เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับมนุษย์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 
 9. มีเกณฑ์หรือเครื่องช้ีวัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการ
พัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การเปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ ปริมาณ สิ่งแวดล้อม ความคงทนถาวร 
การประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมหรือพึงพอใจหรือไม่ และระดับใด เป็นต้น 
 10. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การพัฒนานอกจากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมนุษย์ สังคม และ
สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้ว รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาใหม่ๆจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ 
 ลักษณะทั้ง 10 ประการนี้ เป็นลักษณะรวมของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงที่ขาดลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งจะไม่ใช่การพัฒนา เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกับการพัฒนาเท่านั้น 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มีอยู่ทั่วไป และมีผู้น ามาใช้แทนการพัฒนาซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการพัฒนาต้องมี
ลักษณะรวมกันทั้ง 10 ประการ ดังกล่าวแล้วลักษณะของการพัฒนาอาจสรุปได้ ดังนี้ 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 ลักษณะของการพัฒนา ที่มา : สนธยา  พลศรี (2547) 
 

 สรุปได้ว่า ลักษณะของการพัฒนา คือหลักการและขั้นตอนเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยค านึงถึง เป้าหมายหรือผลที่ออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและชุมชน
ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริบทในด้านต่างๆของพ้ืนที่ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
เป็นต้น  
 

ลักษณะของการพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้าน
คุณภาพ ปริมาณ สิ่งแวดล้อมของ 

กระบวนการ 

พลวัต 

แผนและโครงการ 

วิธีการ 

ปฏิบัติการ 

การกระท าของมนุษย์ 

มีความเหมาะสม 

มีเกณฑ์ชี้วัด 

เปลี่ยนแปลงได้ 
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ภาพที่ 2.4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการยกระดับของการพัฒนาเพ่ือให้ค านึงถึง อัตลักษณ์และ
บริบทต่างในชุมชนเพ่ือให้เกิดความสมดุลของมิติต่าง เช่น วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
 ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล (2554) Seafield Research and Development Service ได้จัดพิมพ์
รายงาน The Bruntland Report (1987 อ้างถึงใน ดรฤทัย โกวรรธนะกุล, 2554) โดยแบ่งประเด็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืนออกเป็น 9 แนวคิด ดังนี้คือ 
  1. การพัฒนาความต้องการปราศจากการต่อรองความสามารถของคนรุ่นต่อไปพบความ
ต้องการของตน 
  2. การปรับปรุงศักยภาพการรองรับของระบบนิเวศวิทยา 
  3. การคงสภาพทุนทางธรรมชาติ 
  4. การคงสภาพและปรับปรุงระบบ 
  5. การเปลี่ยนแปลงในทางที่ด ี
  6. ความยั่งยืนในการด ารงอยู่ของมนุษยชาติ 
  7. การปกป้องและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  8. การต่อต้านการเจริญเติบโต 
  9. ความซับซ้อนของสิ่งที่ส าคัญ 5 อย่าง คือ 1) การบูรณาการของอนุรักษ์และพัฒนา 2) การ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ 3) ความส าเร็จของทุนทางสังคม และ 5) การรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
 บทที่ 8 ของ Agenda 21 เรียงร้องให้แต่ละประเทศพัฒนายุทธศาสตร์ของตนเองส าหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงความเหมาะสมของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเอง National 
Strategies for Sustainable Development (NSSD) 
 5 ปี ถั ดมา ปี  1997 Special of the General Assembly ย้ าถึ งความส าคัญ ของการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเทศไทยใช้วาระแห่งชาติ ...) โดยก าหนดให้ปี 2002 ควรมีการก าหนดรูปแบบและ
ค าอธิบายขึ้น In 2002, the World Summit for Sustainable Development (WSSD) ย้ าถึงแนวคิดนี้อีก
ครั้งถึงการเริ่มที่จะก าหนดระเบียบปฏิบัติ ( Implementation) ที่ควรเริ่มใช้ในปี 2005 ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย
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ส าคัญของสหประชาชาติ  (United Nations) ที่ประกาศ Millennium Declaration เพ่ือให้บรรลุ เป้ า
หมายความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม to reach the goal of environmental sustainability 
 นิสา  บุญทะสอนและคณะ (2557) ได้กล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่กระทบกระเทือนความสามารถของคนในรุ่นต่อไปในการที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง 
 สรุปการพัฒนาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การเปลี่ยนแปลง สร้างสิ่งใหม่สิ่งใดก็ตามที่มีอยู่เดิมให้ดี
ขึ้นไปในทิศทางบวกและลดผลกระทบที่ตามมาให้น้อยที่สุด โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ือ
น าไปสู่ความยั่งยืนก็คือ คนในชุมชนนั้นๆ โดยนักพัฒนาจะต้องเข้าใจบริบทของชุมชน เข้าถึงจิตใจและรากเหง้า
ของชุมชน จึงจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
 องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีองค์ประกอบที่จะต้องศึกษาเพ่ือเป็นหลักการส าคัญที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยองค์ประกอบที่จะกล่าวถึงมีความส าคัญและสอดคล้อง
กันเป็นอย่างมาก  
 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนพอ
สรุปได้ 6 ด้านดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว  เป็นการพัฒนาสถานที่อันเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยว
ให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน โดยมีการประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที่ และก าหนดกิจกรรมท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวด้วย  
 2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  เป็นการพัฒนาเพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมและป้องกันผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยว
โดยต้องมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
 3. องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาธุรกิจด้านบริการอ านวยความสะดวก
โดยตรงแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจโดยมีความ
รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย 
 4. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเพ่ือแสวงหานักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพซึ่งมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาท่องเที่ยว
โดยให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวตามที่เขาพึงพอใจ 
 5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น  เป็นการพัฒนา
ในการสร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความเข้มแข้งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเองและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอันจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นเกิด
ความหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 
 6.  องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยวทุกฝ่ายโดยการให้ความรู้และสื่อ
ความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ให้ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 2.5 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
ที่มา : บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) 

Doiron., S, & Weissenberger., S. (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฮอนดูรัส การพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระบบนิเวศควรจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ระบบนิเวศเป็นรากฐานของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี Roatan ประเทศฮอนดูรัส มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบนิเวศ การรักษาธรรมชาติเป็นต้นทุน เป็นแก่นสารในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน ตามภาพท่ี 2.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 2.6 แผนผังการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน Roatan ออนดูรัส 

ที่มา : Doiron., S, & Weissenberger., S. (2014) 
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องค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตารางที่ 2.1  องค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การก าหนดระบบนิเวศวิทยา
และปรับปรุงมาตรฐาน 

การสนับสนุนคุณค่าของมาตรฐานการบริโภคซึ่งอยู่ภายในระบบนิเวศวิทยา 
และทุกคนปรารถนาทรัพยากรอย่างมีเหตุผล 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การทบทวนการจัดสรร
ทรัพยากร 

พบความต้องการที่จ าเป็นในส่วนของการเจริญเติบโตอย่างประสบ
ความส าเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนซึ่งต้องมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมาแทนที่ 

การควบคุมประชากร ไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องของขนาดประชากร แต่หากยังเก่ียวเนื่องไปถึงการ
กระจายทรัพยากร การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นวิธีการเดียวที่จะหยุดการ
พัฒนาประชากรศาสตร์ในทิศทางท่ีกลมกลืนกับศักยภาพการผลิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของระบบนิเวศวิทยา 

การอนุรักษ์ทรัพยากรหลัก การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องไม่เป็นอันตรายต่อระบบธรรมชาติซึ่งสนับสนุน
การด ารงชีวิตบนโลก บรรยากาศ น้ า ดิน และสิ่งมีชีวิต 

การเข้าถึงทรัพยากร การเจริญเติบโตไม่มีการควบคุมหรือทรัพยากรถูกใช้อยู่บนหายนะของ
ระบบนิเวศวิทยา ความยั่งยืนที่ต้องการยาวนานที่พยายามจะให้มีการยืนยัน
ถึงการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน 

ศักยภาพการรองรับอย่าง
ยั่งยืน 

ทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นส่วนหนึ่งของความซับซ้อนและเชื่อมโยง
ระบบนิเวศวิทยา ความยั่งยืนมากที่สุดที่จะต้องตระหนักถึงหลังจากท่ีมี
ผลกระทบเป็นวงกว้างจากการใช้งาน 

การท าให้ทรัพยากรยังคงอยู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องการอัตราการลดการใช้งานทรัพยากรที่ไม่
สามารถสร้างข้ึนมาใหม่ได้เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับอนาคตเท่าท่ีจะเป็นไป
ได้ 

ความหลากหลายของพันธุ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องการการอนุรักษ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
การลดผลกระทบ การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องการลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ น้ า และ

องค์ประกอบทางธรรมชาติที่จะมีส่วนเสมือนความยั่งยืนต่อระบบ
นิเวศวิทยาองค์รวม 

การควบคุมชุมชน ชุมชนควบคุมการพัฒนาที่เกินความจ าเป็นในการตัดสินใจต่อระบบ
นิเวศวิทยาท้องถิ่น 

กรอบนโยบายระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ชั้นบรรยากาศเป็นเหมือนบ้านของมนุษยชาติและเป็นการเชื่อมต่อการ
จัดการของบรรยากาศท่ีเป็นตัวสกัดความป้องกันภัยการเมืองโลก 

เศรษฐกิจ ชุมชนต้องชักชวนให้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักถึง
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องจ ากัดการเจริญเติบโตของวัตถุด้วย 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการขยายการจัดการคุณภาพโดยรวม 

การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ระบบการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นเสมือนส่วนกลางของ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ที่มา :John Swarbrooke (1998 : 5 อ้างถึงในดลฤทัย  โกวรรธนะกุล, 2554) 
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แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวของไทย 
 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) ได้กล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือให้
การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ถูกต้องตามหลักการและสามารถยืนหยัดเป็นอุตสาหกรรมที่ท า
รายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ 1 ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาคีหลักในการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่มีภาคประชาสังคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองโดยภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
  สถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นภาคีหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างองค์ความรู้หรือเป็นคลัง
สมองในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆกับภาคประชาชนโดยการแปลงแนวคิดสู่การปฏิบัติ การต่อยอดและขยายแนวคิดสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
รวมถึงการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 

  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกชุมชนจะเป็นหน่วยสนับสนุนทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของท้องถิ่นซึ่งในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีหน่วยงาน
ทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีส านักงานทั่วประเทศโดยแบ่งความรับผิดชอบกันไปในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ 
 2. การขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้ การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการเรียนรู้ร่วมกันของพหุภาคี ตั้งแต่เจ้าหน้าที่
จากส่วนกลาง จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคเอกชน โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนว
ทางการด าเนินงานทุกขั้นตอนและมีกระบวนการสรุปและถอดบทเรียนเป็นระบบของการด าเนินงานซึ่งจะ
ส่งผลให้มีการปรับปรุงเทคนิคการท างานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพท าให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เสริมสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ยั่งยืนเป็นเอกภาพ 
 3. พัฒนาเครื่องมือชี้วัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพ่ือเสริมสร้างกลไกและกระบวนการ
ขับเคลื่อนรวมทั้งขยายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 4. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย เพ่ือสร้างกลไกการขับเคลื่อนการท างานอย่างมีพลังและมีศักยภาพในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดการพ่ึงพาช่วยเหลือกันซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการ
ท างานในระยะยาวต่อไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้องศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญของ
แนวคิดจะน าไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548: 19-20) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนพอ
สรุปได้ 3 มิติดังต่อไปนี้คือ 
 1. มิติด้านการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่
ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่ายในการปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก 
เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความสวยงามและคุณค่าทรัพยากรท่องเที่ยว ซึ่งวิธีการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ เช่น การเน้นวิธีการจัดท าโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติหรือวัฒนธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดให้มีนิทรรศการ/แผ่นป้ายบรรยายตามบริเวณหรือจุดท่องเที่ยวต่างๆ การจัดให้มีเส้นทางเดิน
เท้าหรือเส้นทางเดินป่าที่ให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแก่ผู้มาเยือนรวมถึงการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถชี้แนะและอธิบายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวพบเห็น เป็นต้น 
 2. มิติด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องมี
แนวคิดให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดให้มีการสื่อความหมายธรรมชาติหรือวัฒนธรรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติหรือวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึง
พอใจกลับไป เป็นต้น 
 3. มิติด้านการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดในการมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การลงทุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเล็ก 
การเป็นมัคคุเทศก์ การน าสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านมาขาย การจ้างงานในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นต้น  
 องค์กรการท่องเที่ยวโลก (2549 อ้างถึงในดลฤทัย  โกวรรธนะกุล,2554)) กล่าวถึงแนวทางและการ
จัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องสอดคล้องกับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบในแหล่งท่องเที่ยว รวมไป
ถึงการท่องเที่ยวขนาดกลุ่มใหญ่ 9Mass Tourism) และการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Tourism) หลัก
ความยั่งยืนอ้างถึงความสามารถของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระยะยาว โดยอาจมี
แนวทางดังนี้ 
 1. การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษากระบวนการของระบบนิเวศวิทยา 
ขณะที่ยังคงอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. เคารพความมีเอกลักษณ์และคุณค่าทางด้านสังคมวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ทั้ง
มรดกทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม และก่อให้เกิดความเข้าใจการยอมรับต่างวัฒนธรรม 
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ กระบวนการด าเนินเศรษฐกิจระยะยาว ผลประโยชน์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจกระจายสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม มีการจ้างงาน และการสร้างโอกาสในการเกิดรายได้ การ
บริการสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนจะต้องก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีกระบวนการและมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลกระทบ โดยน ามาตรการที่จ าเป็นมาใช้ และก็ต้องสร้างความพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยเพ่ือให้ได้รับ
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ประสบการณ์การท่องเที่ยว พร้อมทั้งก่อให้เกิดการตระหนักถึงความยั่ งยืนและเกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
(องค์กรการท่องเที่ยวโลก, 2551อ้างถึงในดลฤทัย  โกวรรธนะกุล, 2554) 

โดยหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
1. การบูรณาการการท่องเที่ยวสู่นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. กลยุทธ์ระดับชาติ 
3. ความร่วมมือและการประสานงานระดับนานาชาติ 
4. การจัดการเชิงบูรณาการ 
5. การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร 
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
7. บทบาทของการวางแผน 
8. การวางแผนการพัฒนา และการใช้ที่ดินระดับท้องถิ่น 
9. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment-EIA) 
10. การวางแผนมาตรการ 
11. การจัดการการท่องเที่ยว 
12. แนวคิดจากภาคอุตสาหกรรม 
13. กระบวนการติดตาม 
14. เทคโนโลยี 
15. เสริมสร้างกระบวนการ 
16. เงื่อนไขในการประสบความส าเร็จ 
17. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
18. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
19. การสร้างศักยภาพ (Capacity Building) 

(โปรแกรมการพัฒนาของสหประชาชาติ, 2549 อ้างถึงในดลฤทัย  โกวรรธนะกุล, 2554) 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนสรุปว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงบริบทระดับโลก และต้องตรงกับ
ความต้องการของประเทศ ปกป้องความเป็นของแท้ คุณค่า และบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
ชุมชนภายใต้การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น โดยมีทรัพยากรหลักและสิ่งดึงดูดใจ 

1. องค์ประกอบสนับสนุนและทรัพยากร 
2. การผ่านระดับมาตรฐานและทวีคูณ determinants 
3. นโยบายแหล่งท่องเที่ยว การวางแผน และการพัฒนา 
4. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
5. การเปรียบเทียบข้อดี 
6. การแข่งขันข้อดี 
7. สิ่งแวดล้อมระดับมหภาค 
8. การแข่งขันสิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค 
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 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ไซเลย์ เอดเบอร์ (Shirley Edber, 1993 อ้างถึงในดลฤทัย  โกวรรธนะกุล, 

2554) ได้ให้หลักการส าคัญ ดังนี้ 
1.  การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมที่

ส าคัญ และเป็นแนวทางการท าธุรกิจในระยะยาว 
2.  การลดปริมาณที่มากเกินจ าเป็นและการลดของเสียจะช่วยเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง

สิ่งแวดล้อมท่ีถูกท าลายในระยะยาว 
3.  การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มีความส าคัญต่อการ

ท่องเทีย่วในระยะยาว และจะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
4.  การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติและการพัฒนา

ท้องถิ่น และการประเมินผลกระทบจะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว 
5.  การท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยที่ได้พิจารณาด้านราคาและคุณค่าของ

สิ่งแวดล้อมไว้ 
6.  การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของท้องถิ่นในสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งจะไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนแก่

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม แต่ยังจะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวอีกด้วย 
7.  การปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถิ่น องค์กร และสถาบันที่

เกี่ยวข้อง มีความจ าเป็นในอันท่ีจะร่วมงานกันไปในทิศทางเดียวกัน 
8.  การฝึกอบรมบุคลากรโดยสอดแทรกแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่บุคลากร

ท้องถิ่นทุกระดับ จะช่วยยกระดับของการบริการการท่องเที่ยว 
9.  การตลาดที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ จะท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและเคารพใน

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว และจะช่วยยกระดับความพอใจของ
นักท่องเที่ยวด้วย 

10. การวิจัยและการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต่อการช่วยแก้ปัญหาและเพ่ิม
ผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และนักลงทุน 

ชูสิทธิ์  ชูชาติ (2553) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้แนวคิดมาจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย
ยึดหลักการพัฒนา 3 อย่างคือ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.7 การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มา : ชูสิทธิ์  ชชูาติ (2553) 

 

สังคม 
Social 

เศรษฐกิจ 
Economic 

สิ่งแวดล้อม 
Environment 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ได้มีผู้ให้ความหมายและค าจ ากัดความไว้ดังนี้ 
 UNWTO (2537อ้างถึงใน  e – TAT Tourism Journal การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2552 )ได้ให้
ค าจ ากัดความของค าว่า “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ว่าหมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สนอง
ความจ าเป็นของนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวพร้อมมีการปกป้องรักษาและจัดการทรัพยากรที่สามารถคง
ความเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว 
 บุญศิลป์   จิตตะประพันธ์และคณะ  (2556) ได้กล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่ งยืนเป็นแนวคิดที่
ประกอบด้วยหลายมิติ  (Multi – dimensional concept) ดั งนั้นการท่องเที่ ยวซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนย่อมประกอบไปด้วยหลายมิติเช่นกันจะเห็นได้จาก Tourism Canada (1990) 
ได้กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism development) คือ การท่องเที่ยวที่
มีการจัดการทรัพยากรทั้งมวลในลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สุนทรียภาพในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์และระบบสนับสนุนชีวิต (Life supporting 
system)  
 จากค าจ ากัดความข้องต้นสะท้อนให้เห็นมิติต่างๆของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนถึง 7 มิติ คือ 
  1. การจัดการทรัพยากร 
  2. สนองตอบต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ 
  3. สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน 
  4. สุนทรียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
  5. ค านึงถึงกระบวนการของระบบนิเวศ 
  6. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  7. ด ารงไว้ซึ่งระบบสนับสนุนชีวิต 
 
 

แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนสามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ประการคือ 
 1. การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในขอบเขตของความสามารถของธรรมชาติชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 2. การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว 
 4. การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่ งยืน  (การท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืน .http://anurak0017dpu-anurakaimserak.blogspot.com/2011/02 
/sustainable-tourism-4-3-using-resource.html.)  
 Swarbrooke (1998 :14) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับการท่องเที่ยว
แบบอ่ืน โดยให้หลักการเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า การท่องเที่ยวทุกรูปแบบจะมีความ
เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดส าคัญ
ของการท่องเที่ยว โดยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใดก็สามารถเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ ตามภาพ 
2.8 

http://anurak0017dpu-anurakaimserak.blogspot.com/2011/02%20/sustainable-tourism-4-3-using-resource.html
http://anurak0017dpu-anurakaimserak.blogspot.com/2011/02%20/sustainable-tourism-4-3-using-resource.html
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ภาพที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ 
ที่มา : John Swarbrooke (1998) 

 
ข้อควรค านึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้องมีข้อควรค านึงถึงดังนี้ 
 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 : 18-19) ได้อธิบายไว้ว่าในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีข้อควร
ค านึงท่ีส าคัญอยู่ 8 ประการคือ 
 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว
นั้นว่า พวกเขาต้องการเปิดบ้านเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ ยมชมหรือไม่ ถ้าหากพวก
เขายังไม่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ก็ควรชะลอการพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนออกไปก่อน มิฉะนั้นจะเกิด
ความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นหรือมีการท าร้ายนักท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแย่ลง 
นักท่องเที่ยวอาจไม่กล้าเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ แต่ถ้าหากพวกเขามีความพร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นแนวทางพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือชักจูงให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 2. การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่า
นักท่องเที่ยวมีความต้องการจะเห็นสิ่งใดจากแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือต้องการได้ประโยชน์อะไรจากแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาจัดหาหรือจัดสร้างกิจกรรมเสริมในการตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด อันจะเป็นการดึงดุดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนี้มากขึ้น ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 
 3. การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่า  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอะไรอยู่บ้างแล้ว มีความเพียงพอกับความต้องการหรือไม่และต้องการเพ่ิมสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนอีกหรือไม่ จะเพ่ิมในปริมาณมากน้อยเพียงใดซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาจัดหาสิ่งอ านวยความ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนความ
รับผิดชอบ 

การท่องเที่ยวอย่าง
นุ่มนวล 

การท่องเที่ยวแบบ 

ลดผลกระทบ 

การท่องเที่ยวแบบ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยว
ทางเลือก 

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
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สะดวกทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอพร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานในการให้บริการ
ด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอด้วย 
 4. การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว
นั้นว่า จะถูกกระทบหรือถูกท าลายหรือไม่ซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาในการดูแลรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและด ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นไว้ด้วย 
 5. การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ว่า จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางพิจารณาในการก าหนด
ปริมาณและมาตรฐานของบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เหมาะสมและพิจารณามาตรการจ ากัดนักท่องเที่ยวด้วย 
 6. การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ว่า จะให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างไรซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณา
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย 
 7. การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงสิ่งก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่ามีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมหรือไม่  ในขณะเดียวกันได้ เน้นการจัดการด้านความสะอาดความสะดวกสบายตาม
มาตรฐานสากลหรือไม่ ท าให้สะท้อนถึงความส าเร็จที่เกิดจากความสามารถในการเชื่อมโยงเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่
มีเสน่ห์เฉพาะตัวกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาในการสร้างความสมดุลระหว่างการด ารง
เอกลักษณ์ท้องถิ่นกับการเตรียมพร้อมส าหรับยุคโลกานุวัตรด้วย 
 8. การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค านึงถึงความส าเร็จของแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันว่าเขาพัฒนากันอย่างไรจึงประสบความส าเร็จซึ่งเป็นแนวทาง
พิจารณาในการศึกษาและเปรียบเทียบพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ให้ดีกว่าเขา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืนยืนโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของพ้ืนที่  
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ภาพที่ 2.10 ประเด็นโต้เถียงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ที่มา : John Swarbrooke (1998 : 25) 
 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ภาคเอกชนและระบบขนส่ง
สาธารณะ ขาดหลักฐานที่เป็น

ข้อเท็จจริง 

ขาดการก าหนด
ตัวช้ีวัด 

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

การให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว 

จรรยาบรรณและ
การอนุรักษ ์

ภาษีนักท่องเที่ยว
และราคายุติธรรม 

บทบาทของ
อุตสาหกรรม 

นักคิด 

บทบาทของการวางแผนภาค
สาธารณชน 

อ านาจ โดยปราศจากความ
รับผิดชอบ 

ศักยภาพการ
รองรับ 

รีสอร์ทท่ีมีการจัดการโดย
ตนเอง 

การจัดการนักท่องเที่ยว 

De-marketing 

- Place 

- Time 

- people 
 

หลักการมีส่วนร่วม 

นักท่องเที่ยวสีเขียว 

ให้ความส าคยักับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

อิทธิพลของต่างชาติต่อ
ประเทศก าลังพัฒนา 
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บทสรุป 
 บทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและ องค์ประกอบของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นหลักการที่ส าคัญเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้มีแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความยั่งยืนซึ่งจะเป็นตัวก าหนดอนาคตของการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะต้องค านึงถึงความยั่งยืนเป็นหลักใน
การพัฒนา และค านึงถึงองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้มีความยั่งยืนโดย ยึดหลักการและแนวคิด เช่น ลักษณะของการพัฒนา  การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ข้อควรค านึงของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็นจุดแข็งในการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 

 
 
 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

 1. จงอธิบายความหมายและลักษณะของการพัฒนามาให้เข้าใจและถูกต้อง 
 2. จงอภิปรายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกับสถานการณ์ด้านต่างในปัจจุบัน เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

 3. จงอธิบายองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกับการประยุกต์ใช้ในการจัดการการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 4. จงอภิปรายในประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ของประเทศไทย 
 5. จงบูรณาการแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและองค์ประกอบของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 6. ให้นักศึกษาอภิปรายการใช้แนวคิดองค์ประกอบหลัก 5 ด้านของการพัฒนาชุมชนว่ามีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยอย่างไร 
 7. ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการพัฒนา 3 อย่างคือ อะไรและมี
ความสอดคล้องกันอย่างไร 
 8. ให้นักศึกษาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 9. จงอธิบายข้อควรค านึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีอะไรบ้าง 
 10. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นโต้เถียงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
การท่องเที่ยวชุมชน 

 
  
 เนื้อหาประจ าบท 
   1. หลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  2. ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  3. การท่องเที่ยวชุมชนมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 
  4. หลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
  5. องค์ประกอบและขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
  6. สรุป 
  7. แบบฝึกหัดท้ายบท 
  

  
 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. อธิบายหลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  2. บอกความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  3. บรรยายการท่องเที่ยวชุมชนมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 
  4. สรุปหลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
  5. อธิบายองค์ประกอบและขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
  
 วิธีสอน 
  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
 

  
 กิจกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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 สื่อการเรียนการสอน 
  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต    

  
 การวัดและประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการถาม-ตอบ 
  4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่  3 

การท่องเที่ยวชุมชน 
 

 การท่องเที่ยวชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึง  บริบทและอัตลักษณ์ท่ีเป็นตัวตนที่แท้จริงของชุมชน 
ซึ่งชุมชนร่วมกันค้นหาและน ามาสร้างเป็นจุดขายให้กับพ้ืนที่นั้นๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสกับ
วิถีความเป็นชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งและสร้างความ
ยั่งยืนให้กับชุมชน ผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมทั้งร่วม
การอนุรักษ์เผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยอยู่ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน บทนี้จะกล่าวถึง หลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความหมายของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร หลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน องค์ประกอบและข้ันตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
 
หลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 การท่องเที่ยวมีรูปแบบและหลักการที่แตกต่างกันแต่สิ่งส าคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น
นั้นๆจะต้องเข้าใจหลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่ามีความส าคัญอย่างไรในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยน าชุมชนเข้ามาเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาการท่องเที่ยวแข่งขันกับระบบทุนนิยมได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนโดยหลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีรายละเอียดดังนี้ 
 พจนา สวนศรี (2556) ได้อธิบายถึงหลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนไม่
สามารถโดดเดี่ยวตนเองได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในระบบโลกาภิวัฒน์ การเผชิญหน้าของชุมชน
ต่อโลกภายนอกย่อมมิใช่เรื่องง่ายถ้าชุมชนไม่มี  “ ทุนทางสังคม วัฒนธรรม และฐานการผลิต ” ที่เข้มแข็งพอ 
ชุมชนไทยผ่านช่วงของการพ่ึงตนเอง สู่การพ่ึงพาภายนอกมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นฐาน
การผลิตที่ส าคัญถูกท าลาย กระแสการบริโภคนิยมเข้าไปสั่นคลอนระบบสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
การศึกษาและการปกครองที่ต้องเป็นมาตรฐานที่สร้างจากรัฐส่วนกลางท าให้ชุมชนต้องขึ้นอยู่กับรัฐมากข้ึน 
 จากกระแสของคนในสังคมที่เกิดความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความเป็นประชาธิปไตยของสังคมไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนามากขึ้น การให้ความส าคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยการเคารพสิทธิความเป็น
มนุษย์และความเท่าเทียมของคนในสังคม ซึ่งกระแสเหล่านี้อิงกับกระแสโลกโดยสหประชาชาติ องค์กร
นานาชาติ นักวิชาการ และนักอนุรักษ์ท่ีพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ความเข้าใจของคนในสังคมที่มีต่อชุมชน
ชนบทที่เป็นฐานส าคัญของการพัฒนายังมีช่องว่าง การท่องเที่ยวจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะน าพาผู้คนต่าง
วัฒนธรรมให้ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน สร้างความเข้าใจที่แท้จริงและสร้างพันธมิตรในการพัฒนาสังคม 

 อย่างไรก็ตาม บทเรียนของการท่องเที่ยวกว่า 50 ปีนับแต่โลกเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชุมชน
ได้ประโยชน์น้อยมากหรือแทบจะไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเลย ในทางตรงข้ามกลับได้รับผลกระทบจาก
การท่องเที่ยวในหลายด้านทั้งการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได้เกิดจากการตอบค าถามว่า “ ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการท่องเที่ยว ” แต่
เป็นการสร้างโจทย์ใหม่ว่า “ การท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างไร ” 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน (  Community Based Tourism  –  CBT  ) 
 การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบลักษณะที่น าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และทรัพยากรใน
ด้านต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนน ามาเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่โดยการ
ท่องเที่ยวชุมชนควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในการจัดการท่องเที่ยว จะน าไปสู่การ
ท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)  ได้อธิบายถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based 
Tourism – CBT ) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการท่องเที่ยว
โดยทั่วไป ซึ่งผู้ที่จะน าแนวคิดนี้ไปปฏิบัติควรต้องท าความเข้าใจถึงเบื้องหลัง ความคิด หลักการ ความหมาย 
และองค์ประกอบที่ส าคัญของ CBT 
 CBT ไม่ใช่เพียงแค่ “ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ( Tourism product ) ”  ซึ่งเมื่อถูกผลิตแล้วจะหมุน
ไปตามกลไกตลาดและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากแต่ CBT เป็นการพัฒนาชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือโดยการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น CBT ไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูปและไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของชุมชน ไม่ใช่ยาวิเศษหรือ
อัศวินม้าขาวที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาชุมชน ในทางกลับกันหากไม่ระมัดระวัง CBT ก็อาจจะกลายเป็นยาพิษ 
เป็นช่องทางในการน าหายนะสู่ชุมชนได้เช่นกัน ก่อนจะลงไปสนับสนุนการท า CBT จึงต้องคัดเลือกชุมชนที่
เหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมชุมชนก่อนการตัดสินใจด าเนินการ CBT และสามารถหยุดการด าเนินงานได้
เมื่อเกินความสามารถของชุมชนในการจัดการหรือก่อผลกระทบต่อชุมชน 
 

ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)  ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวชุมชนต้องทราบถึงหัวใจของการ
ท่องเที่ยวชุมชนก่อนว่าหากจะด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่สมบูรณ์นั้นต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการของการพัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับความหมายของชุมชนในองค์กรประกอบของการท่องเที่ยว
ชุมชน คือ 
 1. กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน ร่วมเป็นเจ้าของในพ้ืนที่หนึ่งร่วมกันและเกิดกระบวนการการสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มคนนั้นขึ้น 
 2. มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมของคนแต่ละคน จนรวมเป็นการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนและองค์กรในพ้ืนที่
เฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนร่วมหลักที่ควรน ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
ด้วยนอกจากส่วนของชุมชนแล้วคือ ผู้มีอ านาจตัดสินใจ เช่น ภาครัฐ (Decision maker) ภาคธุรกิจ (Business 
operator) และไม่ควรลืม นักท่องเที่ยว (Visitor) ที่ควรสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาในชุมชน 
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดคือ การบอกต่อ
ด้วยความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่เคยมาชุมชนต่อไปและพวกเขาจะกลับมาอีกเรื่อยๆ หากเกิดความ
ประทับใจ 

 มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (2544  อ้างถึงใน  สินธุ์  สโรบล  และคณะ, 2546)  ได้อธิบายถึงการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นคนก าหนดทิศทางการท่องเที่ยว  หมายถึง  จัดการ
โดยชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชน  โดยค านึงถึงความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  ไม่ใช่
เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการท่องเที่ยวเท่านั้น  ซึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือ  ชุมชนอยู่ในบทบาทของ
เจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้ความร่วมมือ 
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 พจนา  สวนศรี (2542)  ได้อธิบายว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีพัฒนาการมาจากการท่องเที่ยวโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Sustainable 
Tourism - CBST)  จนสุดท้าย  เกิดแนวคิดการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวว่า  “การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน”  ตามมา  การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน  หมายถึง  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีมาตรฐานประจ าวันดีขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

Country style (2553) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการรวมทั้งวิธีการ เครื่องมือและการ
ท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของชุมชนเป็นการประเมินการพัฒนาทั้งด้านธรรมชาติและทรัพยากร  
วัฒนธรรมชุมชนที่พยายามจะเพ่ิมมูลค่าให้กับประสบการณ์ของผู้เข้าชมทั้งในประเทศและต่างประเทศและ
พร้อมที่จะปรับปรุงคุณภาพของชุมชน  

วีระพล  ทองมาและประเจต  อ านาจ (2547 อ้างถึงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์,2553) ได้ให้
ความหมายของการท่องเที่ยวชุมชนว่า “เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือน
ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่างๆของชุมชนที่มีอยู่แล้วตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้
เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน” 

รชพร  จันทร์สว่าง (2546)  ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวชุมชนว่า  เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นชุมชนพ้ืนฐานที่ส าคัญ  คือ  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่  การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้  
ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน 
 พจนา  สวนศรี (2546) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม  โดยก าหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  และ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
 ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ (2544)  ได้กล่าวว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม  หมายถึง  การ
ให้โอกาสชุมชนยอมรับกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภท  ร่วมด าเนินการ  คือ  ร่วมวางแผนการจัดการ
ด้วยกัน  ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนด้วยกัน  และได้รับผลประโยชน์  ทั้งรายได้และผลก าไรอย่างเสมอภาคกัน
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า  การท่องเที่ยวโดยชุมชน  หมายถึง  การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
บริบทของการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานแนวคิด  ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ ร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  
โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนภายในชุมชน 
 ยุวดี นิรัตน์ตระกูล (2544 : 5-9) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวชนบทและการท่องเที่ยวชุมชน (Rural & 
Community-Based Tourism) ในมิติของการจัดการว่า จะได้ความส าคัญกับจิตวิญญาณของชุมชน การ
รักษาไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติที่สวยงาม สภาพสังคม/วัฒนธรรมของชุมชน อาทิเช่น การจัดการด้านการให้บริการ
ท่องเที่ยว เป็นการด าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน/ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว/ชุมชน/สถาบันการศึกษา
หรือหลายองค์กร ร่วมกันด าเนินงานเป็นการให้บริการท่องเที่ยวซึ่งไม่มีตัวแบบที่แน่นอน แต่จุดร่วมประการ
หนึ่ง คือ จะต้องสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมของชุมชน และผลประโยชน์จะต้องตกอยู่ในชุมชน สิ่งที่ส าคัญและ
เป็นด่านแรกที่ชุมชนจะต้องคิดเมื่อจะเริ่มด าเนินการเรื่องการท่องเที่ยว คือ การสร้างให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเกิด
ความภูมิใจในตนเอง มีทรัพยากรที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ทางการผลิต มีกลุ่มองค์กรชมชนที่เข้มแข็งสิ่งเหล่านี้
เป็นพื้นฐานที่ดี ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้ ต้นทุนชุมชนที่มีอยู่ 

http://www.countrystylecommunitytourism.com/
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Caroline Ashley (2006)  ได้กล่าวถึง  การท่องเที่ยวชุมชนในทวีปแอฟริกาใต้  โดยสรุปได้ว่าการ
ท่องเที่ยวชุมชน  คือ  การท่องเที่ยวที่ผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมเป็นผู้จัดการพ้ืนที่ซึ่ง
ตนมีธุรกิจอยู่  โดยมีจุดประสงค์  คือ  ให้ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  และรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ในการพัฒนาโอกาสด้านการจ้างงาน  การจัดตั้งบริษัท  
พัฒนาทักษะและการพัฒนาอ่ืนๆ ของท้องถิ่น  การกระท าบางอย่าง  เช่น  ในการวางแผน  ชุมชนอาจร่วมกัน
ด าเนินการเองได้  และบางอย่างอาจจะท าโดยชาวบ้านเพียงคนเดียวหรือเพียงครอบครัวเดียว  เช่น  การก่อตั้ง
ธุรกิจของตนเอง (อ้างในสุจิตราภา  พันธ์วิไล  และธีรเทพ  ชนไมตรี, 2550) 

สืบชาติ  อันทะไชย (2558) ได้กล่าวถึง การท่องเที่ยวชุมชนว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของพ้ืนที่  สร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรม  โดยก าหนดทิศทางโดยชุมชน  บริหารจัดการโดยชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนช่วยในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้   

ดังนั้นโดยสรุปแล้วนิยามของการท่องเที่ยวชุมชน คือ การค้นหาอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชน น ามา
สร้างเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดบุคคลจากภายนอกชุมชนให้เดินทางเข้าไปสัมผัสและค้นหาสิ่งต่างๆในชุมชน เช่น 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ เป็นต้น โดยค านึงถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ การดู
และรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น ข้อปฏิบัติและการจัดการผลประโยชน์ที่ได้ เป็นต้นให้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน
ของคนในชุมชนทั้งหมด โดยค านึงถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่จริงในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

 

 
ภาพที่ 3.1 การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า  

บ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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การท่องเที่ยวชุมชนมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 
 การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาชุมชน โดยเน้นการที่ชุมชนได้มีส่วนร่วม
บริหารจัดการ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชุมชนที่จัดการการท่องเที่ยวชุมชนจะต้องค านึงถึงข้อดีหรือ
ข้อเสียในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จะท าให้ชุมชนสามารถจัดการท่องเที่ยวได้อย่างถูกวิธีและมีความถูกต้อง
ชัดเจนและยั่งยืน 

 นรเพชร  ฟองอ่อน (2558) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยมีภาคส่วนต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมทุกกระบวนการ โดยมีข้อดีและข้อเสียที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน เช่น ข้อดี เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ ข้อเสีย การย้ายถิ่นฐานของคนจากท่ีอ่ืนเข้ามาท างาน
ยังแหล่งท่องเที่ยวอาจส่งผลต่อ การจ้างงานของคนในพ้ืนที่ก่อน ข้อดี เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ข้อเสีย 
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) ในการศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยวชุมชนนั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ชุมชนหรือผู้พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนควรที่จะเข้าใจก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับ
ชุมชน ในเรื่องนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมการ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ และสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าการจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนนั้นสามารถที่จะเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
หรือไม่ ความรู้ในเรื่องข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ส าคัญนี้ ผู้เขียนได้
ท าการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนถึงผลดีและผลเสียโดยรวมที่อาจเกิดข้ึน
ได้ในการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนก่อนการตัดสินใจด าเนินการพัฒนา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนทั้งแง่ดีและแง่ลบ  

 
ภาพที่ 3.2 ผลกระทบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2558) 
http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=7139 
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ตารางที่ 3.1 ทัศนคติโดยรวมในแง่บวกเก่ียวกับการท่องเที่ยวชุมชน 
 
ทัศคติใน
แง่บวก 

1) 
ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจของชุมชน 

2) 
การควบคุมและเริ่มต้น

โดยชุมชน 

3) 
ความย่ังยืนที่เกิดขึ้น 

4) 
เอกลักษณ์ของชุมชน 

5) 
การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

6) 
ผลประโยชน์ทาง
สังคมของชุมชน 

ตัวอย่างที่
อธิบาย 

- เกิดการจ้างงานใน
ชุมชน 
- เกิดรายได้ในชุมชน 

- ชุมชนควบคุมดูแล
จัดการการท่องเที่ยว 
- การเริ่มต้นจากราก

หญ้า 

- การจัดการในรูปแบบ
ที่พอเพียง 
- การเกิดการท่องเที่ยว

แบบยั่งยืน 

- ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
- วัฒนธรรมในชุมชนที่

โดดเด่น 
- ประวัติศาสตร์ชุมชน 

- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว 
- การมีส่วนร่วมในการ

บริหารการท่องเที่ยว 
 

- การยกระดับ
มาตรฐานชีวิตของ
คนในชุมชน 

 

ทัศคติใน
แง่บวก 

7) 
การร่วมมือจากหลาย

ฝ่าย 

8) 
ผลประโยชน์ด้าน

สิ่งแวดล้อม 

9) 
ความเท่าเทียมกัน 

10) 
ภาพลักษณ์ในด้านดี 

11) 
การเปิดชุมชนสู่

ภายนอก 
 

 

ตัวอย่างที่
อธิบาย 

- การร่วมมือจากภาค
ร่วม 
- การสร้างเครือข่าย 

- การอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

- เกิดประชาธิปไตยใน
ชุมชน 
- ชุมชนได้รับโอกาส

อย่างเท่าเทียม 

- สิ่งที่ดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่
แปลกใหม่ 

- แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และเข้าใจซึ่งกันและ
กันระหว่างชุมชนกับ 
นักท่องเที่ยว 
-  

 

 
ที่มา: พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)   
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ตารางที่ 3.2 ทัศนคติโดยรวมในแง่ลบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน 
ทัศคติในแง่ลบ 1) 

ข้อจ ากัดที่เกิด 

2) 
ความไม่เท่าเทียมกัน 

3) 
ปัญหาสังคมในชุมชน 

4) 
ความไม่ชัดเจน 

5) 
น าสู่การปฏิบัติไม่ได้/ขาด

ประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างที่อธิบาย - ข้อจ ากัดด้าน
ผู้เชี่ยวชาญที่แนะน า 
- ข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณ 
- ข้อจ ากัดทางด้าน

ความรู้ทางด้าน
การตลาด 
 

- ผลประโยชน์ไม่กระจาย
สู่ชุมชนจริง 
- นายทุนรวยฝ่ายเดียว 

- ปัญหาด้านวัฒนธรรม
เสื่อมลง 
- ปัญหาที่กระทบวิถีชีวิต 
- ปัญหาสังคมเสื่อมลง 

- ความไม่ชัดเจนในการ
จัดการการท่องเที่ยว 
- เป็นอุดมการณ์เกินไป 

- ต้องใช้เวลาในการ
พัฒนานาน 
- ไม่เกิดผลก าไร 

ทัศคติในแง่ลบ 6) 
ความขัดแย้ง 

7) 
ขาดคุณภาพ 

8) 
การท าลายสิ่งแวดล้อม 

9) 
ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ 
 

10) 
ความย่ังยืน 

ตัวอย่างที่อธิบาย - ไม่สามารถน าสู่จุด
ความคิดเห็นที่ร่วมกัน
ได้ในชุมชน 

- เน้นเชิงพาณิชย์มาก
เกินไป 
- ขาดเอกลักษณ์ของ

ชุมชน 

- สภาพแวดล้อมเสื่อม
โทรม 

- ฤดูกาลทางการ
ท่องเที่ยวท าให้
เศรษฐกิจชุมชนไม่
แน่นอน 
-  

- การเติบโตของการ
ท่องเที่ยวที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

ที่มา: พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)   
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 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)  จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ที่แสดงถึงผลดีและผลเสียที่เป็น
ภาพรวมของการท่องเที่ยวชุมชนนั้น จะเห็นว่าการด าเนินการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนควร
ค านึงถึงผลทั้งสองด้านนี้ก่อน เพ่ือน ามาช่วยในการประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะๆ หากประสบกับปัญหา
ก็จะสามารถร่วมกันแก้ไขได้ทันกาล ตารางดังกล่าวเป็นการเรียงล าดับความถี่ในการตอบถึงผลดีและผลเสียที่
อาจเกิดขึ้น จึงพิจารณาได้ว่าผลดีที่หลายๆ คนมองการท่องเที่ยวชุมชนว่าจะน าผลประโยชน์มาสู่ชุมชนคือ ใน
เรื่องของเศรษฐกิจที่ดีในชุมชนเป็นประการส าคัญ เนื่องจากมีการจ้างงาน รวมทั้งรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่น ผลดี
ล าดับต่อมาคือ การท่องเที่ยวชุมชนนั้นสามารถให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการและควบคุมดูแลการ
ท่องเที่ยวได้เอง และผลดีที่เห็นชัดเจนคือ หากเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของชุมชนแล้วจะสามารถน า
ความยั่งยืนมาสู่ชุมชนนั้นๆ ได้ในระยะยาว 
 ส าหรับอีกแง่หนึ่งคือ ผลลบที่ไม่ควรมองข้าม 3 ผลกระทบหลักๆ ที่เห็นชัดเจนคือ ปัญหาข้อจ ากัด
ภายในชุมชนเองเมื่อมีการพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา กล่าวคือ เรื่องของ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ค าปรึกษาหากชุมชนไม่เข้าใจหรือเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างกระบวนการพัฒนาและจัดการ
การท่องเที่ยว หรือข้อจ ากัดในด้านของงบประมาณการพัฒนา และการตลาด เป็นต้น ส าหรับผลกระทบ
รองลงมาคือ เรื่องของความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน หรือรายได้ที่ได้มาไม่ได้
ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง หากแต่ไปสู่นายทุนที่อาจอยู่หรือไม่อยู่ในชุมชนก็ได้ และข้อผลกระทบที่ส าคัญอีกแง่มุม
หนึ่งคือ ปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นภายในชุมชนเอง เช่น วัฒนธรรมที่เสื่อมโทรมลงจากการที่มีวัฒนธรรมที่ไม่น่า
พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวต่างวัฒนธรรมเข้าไป ปัญหาความไม่เท่าเทียมท าให้ชุมชนไม่พอใจและอาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรมตามมา ซึ่งเป็นข้อที่ควรค านึงถึงและป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือตัวอย่างผลกระทบทางด้านลบที่อาจเกิดขึ้นได้ของการพัฒนาและจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
 

การมองข้อดีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความแบบสว็อท (SWOT คือ S-จุดแข็ง W-จุดอ่อน O-โอกาส 
และ T-อุปสรรค) 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)  วิธีการที่ไม่ยุ่งยากในการมองภาพของชุมชนให้เข้าใจและชัดเจนขึ้น
ก่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การตีความแบบสว็อท ซึ่งมีการพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในชุมชนเอง 
รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคที่เป็นผลจากภายนอกที่มีต่อชุมชน ทั้งนี้การพิจารณาเพ่ือให้เห็นถึงความน่าจะเป็น
หรือแนวทางที่ถูกต้องในการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  วิธีการนี้เป็นมาตรฐานที่จะช่วยในการ
พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้ สามารถประมวลผลดี
และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนการตัดสินใจด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว การตีความแบบสว็อทนี้ถือเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างระมัดระวังขึ้น 
 

การมองข้อดีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความตามแบบสว็อท (SWOT คือ S-จุดแข็ง W-จุดอ่อน O-
โอกาส และ T-อุปสรรค) 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)  วิธีการที่ไม่ยุ่งยากในการมองภาพของชุมชนให้เข้าใจและชัดเจนขึ้น
ก่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว คือการตีความแบบสว็อท ซึ่งมีการพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในชุมชนเอง 
รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคที่เป็นผลจากภายนอกท่ีมีต่อชุมชน ทั้งนี้ การพิจารณาเพ่ือให้เห็นถึงความน่าจะเป็น
หรือแนวทางที่ถูกต้องในการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน วิธีการนี้เป็นมาตรฐานที่จะช่วยในการ
พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการท่องเที่ยวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้สามารถประมวลผลดีและ
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ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนการตัดสินใจด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว การตีความแบบสว็อทนี้ถือเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างระมัดระวังขึ้น 
 ในวิธีการนี้ควรที่จะต้องพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานการณ์ในปัจจุบันและความเป็นไปได้ใน
อนาคตด้วย อย่างไรก็ตามจุดอ่อนและอุปสรรคนั้นสามารถถูกเปลี่ยนเป็นจุดแข็งและโอกาสได้หากเข้าใจ
จุดอ่อนและอุปสรรคนั้นๆ และปรับให้เกิดเป็นผลดี หาทางแก้ไขกลับให้กลายเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ได้ 
 การตีความแบบสว็อทนี้จะช่วยให้เกิดมุมมองโดยกว้างของการท่องเที่ยวในชุมชนที่จะเกิดขึ้น และช่วย
ในการเห็นถึงประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจนได้ ประโยชน์ที่จะเกิดจากการใช้วิธีการตีความแบบสว็อทนั้น คือการ
ช่วยในการตัดสินใจได้แม่นย าขึ้น ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจด้านกระบวนการหรือทิศทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ตารางที่ 3.3 ค าถามที่สามารถน ามาใช้ในการตีความแบบสว็อทได้ 

จุดแข็ง โอกาส 
- ชุมชนนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักหรือไม่ 
- ลักษณะด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่ได้มี

การจัดการอย่างดีแล้ว 
- มีผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญมาด าเนินการด้าน

การจัดการการท่องเที่ยวหรือไม่ 
- จุดแข็งของบุคลากรด้านการบริการหรือผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง 
- ชุมชนให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหรือไม่ 

- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนให้แก่
นักท่องเที่ยวหรือไม่ 

- มีคนในชุมชนที่สนใจร่วมท างานด้านการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวหรือไม่ 

- มีโอกาสเปิดส าหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนหรือไม่ 

- สถานการณ์แวดล้อมภายนอกชุมชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนนั้นๆ หรือไม่ 

 
 

จุดอ่อน อุปสรรค 

- วิธีการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันที่ใช้
อยู่นั้นล้าสมัยหรือไม่ ควรที่จะได้รับการปรับปรุง
หรือไม่ 

- มีปัจจัยทางกายภาพของชุมชนเรื่องใดบ้างที่ท า
ให้การจัดการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก 

- มีปัจจัยใดที่ท าให้เกิดปัญหาด้านการตลาด
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของชุมชน 

- ท าอย่างไรให้ผลการประเมินที่เก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม 

- เกิดปัญหาการขาดการฝึกอบรมหรือขาด
ศักยภาพด้านบุคลากรหรือไม่ 

- มีอุปสรรคใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าทาง
เอกลักษณ์ด้านประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

- มีอุปสรรคใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพทาง
กายภาพของชุมชน 

- มีอุปสรรคใดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
หรือเศรษฐกิจที่ด าเนินอยู่หรือสังคมท่ีด าเนินอยู่
ของชุมชน 

- มีอุปสรรค/ภัยคุกคามใดท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการ
คาดการณ์ด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

ที่มา: พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)   
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การพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลเสียที่อาจเกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
 การพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลเสียที่อาจเกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่จะได้รับที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวมีรายละเอียดดังนี้ 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)  ได้ศึกษาวิธีการในการค้นหาสว็อทนั้นเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนและใช้
กันอย่างกว้างขวาง วิธีการนี้เป็นการน าคุณค่าเกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติงานหรือความคิดอย่างใดอย่าง
หนึ่งมาพิจารณาและค านวณผลด้านลบของเรื่องนั้นๆ ที่อาจเกิดข้ึน ผลด้านลบนั้นอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
หรือเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อไปก็ได้ ส าหรับผลประโยชน์ด้านบวกนั้นโดยทั่วไปควรจะเป็นผลบวกที่น่าจะเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ และน ามาเปรียบเทียบกันเพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น 
 ผลทางลบและผลทางบวกนั้นสามารถมองในด้านของการเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคม การพิจารณาผล
ลบและผลบวกทางด้านเกี่ยวกับการเงินซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นั้น เป็นเรื่องที่ท้าท้ายและเกี่ยวกับการ
คาดการณ์อย่างมาก การตีความระหว่างผลเสียที่จะเกิดขึ้นและผลประโยชน์นี้คือการ เชื่อมโยงกับหลักการ 
“พ้ืนฐานสามด้าน” (Triple bottom line) ซึ่งใช้กรอบแนวทางในการวัดและรายงานผลการปฏิบัติการในเรื่อง
หลักสามเรื่อง คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 การตีความระหว่างผลทางลบและผลทางบวกนั้นสามารถท าได้อย่างเป็นทางการ เช่น การวัดจ านวน
เกี่ยวกับการเงินหรือท าอย่างไม่เป็นทางการก็ได้ วิธีการง่ายๆ ส าหรับการวัดเช่นนี้คือ การสร้างตารางและเขียน
ระบุเปรียบเทียบระหว่างผลเสียและผลประโยชน์โดยการคาดการณ์ล่วงหน้าตามข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่จริงได้ 
 ตัวอย่างค าถามเกี่ยวกับการตีความระหว่างผลเสียและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน หรือ
โครงการที่ด าเนินอยู่เช่นดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3.4  ตัวอย่างค าถามที่เก่ียวกับการตีความระหว่างผลเสียและผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน 

ผลเสีย ผลประโยชน์ 
- การเปิดการท่องเที่ยวส าหรับชุมชนนั้นอาจได้รับ

ความสนใจที่เพ่ิมข้ึน แต่จะน าความเสี่ยง
ทางด้านของการท าลายทรัพยากรและชุมชนนั้น
หรือไม่ 

- จะเกิดการจราจรบนท้องถนนที่หนาแน่นขึ้น
หรือไม่และจะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เพ่ือให้คงสภาพที่ดีหรือไม่ 

- การวางแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้นในชุมชนเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว
จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนมากเกินก าลังหรือไม่ 

- ปัญหาการกลืนกินวัฒนธรรม 
- ปัญหาด้านสังคมต่างๆ เช่น  อาชญากรรม 

- จะเกิดการพัฒนาการจัดการด้านที่พักแรมที่ดีขึ้น
เพ่ือแทนที่ที่พักแรมแบบเฉพาะกิจ หรือที่พัก
แรมที่ขาดการจัดการที่ดีในบริเวณท่ีเคยไม่ได้รับ
การดูแลหรือไม่ 

- คุณลักษณะพิเศษของชุมชนจะได้รับการน าเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นโดยการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือที่จะตอบรับการ
ท่องเที่ยวหรือไม่ 

- นักท่องเที่ยวจะพักนานขึ้นกว่าเดิมในชุมชนนั้น
หรอืไม่หากมีการเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก/
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญใหม่ข้ึนมา 

- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถน า
ผลประโยชน์ระยะยาวมาสู่ชุมชนและน ามาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดได้หรือไม่ 

- จะเกิดการฟ้ืนฟูและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประจ าถิ่น 

ที่มา: (ปรับปรุงจากพิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย,์ 2553)   
 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=648&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiph_HrppjPAhWBi5QKHXoWAe8QvwUIFygA
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 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)  เมื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนมีพ้ืนฐานอยู่กับความเข้าใจผลดี
และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ของชุมชนประกอบด้วยแล้ว การด าเนินการ
พัฒนานั้นสามารถน าไปสู่ความส าเร็จคือการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจากการมองการท่องเที่ยวนั้น
มิได้มองเพียงด้านเดียว ควรมีการเตรียมการและระมัดระวังผลในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ประมาท บาง
ชุมชนอาจไม่ได้น าการท่องเที่ยวมาเป็นรายได้หลักหากแต่เสริมรายได้หลักที่มีอยู่แล้ว หรือบางชุมชนอาจมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะน าการท่องเที่ยวมาเป็นส่วนหลักของรายได้ ทั้งนี้แต่ละชุมชนก็แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
ควรที่จะร่วมกันพิจารณาให้ดีให้รอบคอบและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
 มีการเสวนาถึงเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นเสมือนทางเลือก หรือทางรอดของชุมชน (ผู้จัดการ
รายวัน, 2551) เนื่องจากรูปแบบการท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยนไปหลายแนวทาง ทุกวันนี้ชุมชนหลายชุมชน
เปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนชนถือเป็นจุด
เปลี่ยนของโลกและสู่ระดับท้องถิ่น อีกทั้งเป็นทางเลือกใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวชุมชนนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียดังที่ได้กล่าวถึงเพ่ือผลทั้งสองทางมาวิเคราะห์แล้ว ยัง
สามารถน าการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญมาเพ่ือการพิจารณาเนื่องจากเป็นการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดการโดยตรง 
 นักพัฒนาทางการท่องเที่ยวชุมชนได้กล่าวถึงข้อดีของการท่องเที่ยวชุมชนว่า สิ่งที่ควรท าความเข้าใจ
ในหลักการก่อนคือค าว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งทั้งสองค านี้แตกต่างกัน “การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน” นั้นชุมชนจะจัดการการท่องเที่ยวเอง แต่ “การท่องเที่ยวชุมชน” นั้นอาจจะต้องอาศัย
องค์ประกอบของชุมชนที่มีอยู่แล้วหรือศักยภาพเป็นพ้ืนฐาน แต่ผู้ด าเนินการอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือรัฐ
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชนนั้นๆ เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ส าหรับชุมชนที่จะได้ รับนั้นมีหลายทาง 
คือ ประโยชน์ในด้านการพัฒนาชุมชนบางเรื่อง แต่ไม่ได้เพ่ือความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น ประโยชน์ก็
จะตอบกลับชุมชนนั้นๆ เช่น ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม ชุมชนนั้นก็จะได้การจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยอ้อม ดังนั้นประโยชน์ก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายกับชุมชนในตอนแรกเพ่ือประโยชน์ทางด้านการพัฒนา การ
จัดการมากกว่าประโยชน์ในเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรง 

 

ภาพที่ 3.3 การท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ไทด า  
บ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)  อย่างไรก็ตาม หากชุมชนนั้นไม่ได้ทราบถึงความต้องการของตนเอง
อย่างแท้จริงในเบื้องต้นและยังไม่รู้ว่าชุมชนต้องการอะไร อาจจะกลับกลายเป็นข้อเสียเพราะเมื่อมีการ
ท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว ความต้องการทางเศรษฐกิจก็มักจะมาพร้อมๆ กัน คือ พอคนมาเที่ยวก็ต้องเกิดการใช้จ่าย 
แต่ถ้าผู้จัดการท่องเที่ยวชุมชนมุ่งเห็นถึงรายได้มากกว่าเป้าหมายต่อประโยชน์ของชุมชน เช่น เป้าหมายในเรื่อง
การอนุรักษ์ การดูแลสิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งการแก้ปัญหาความยากจน ถ้ามีการมุ่งเป้าหมายไปในเรื่องการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวก็จะได้ข้อเสีย อาจมีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจกันหรือขัดแย้งกัน เพราะลืม
ความต้องการของประโยชน์ต่อชุมชนโดยภาพรวมไป และอาจเกิดความต้องการถึงประโยชน์ด้านรายได้หรือ
ส่วนตัวของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไป อีกปัญหาหนึ่งคือ ความไม่พร้อมเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชน 
หรือไม่ทราบว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือควรจัดระบบชุมชนอย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งปัญหาที่อาจจะเป็น
ภัยต่อนักท่องเที่ยวถ้าไม่มีการเตรียมชุมชน อาจจะมีกลุ่มท าลายสิ่งแวดล้อม หรืออาจจะน าเรื่องของวัฒนธรรม
ภายนอกเข้ามาท าให้เกิดการขัดแย้งทางวัฒนธรรม ถ้าปราศจากการเตรียมพร้อมก็จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อ ดี
ของชุมชน แต่ถ้ามีการเตรียมพร้อมแล้วข้อเสียก็จะเกิดขึ้นน้อยลง ดังนั้น การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนควรมี
การเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน เนื่องจากการท่องเที่ยวมีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งสองด้าน 
 ส าหรับประโยชน์ในส่วนของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน คือ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ
วิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของชุมชนนั้นๆ รูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนนั้นจะแตกต่างไปจากการท่องเที่ยว
รูปแบบอื่นๆ คือ จากการท่องเที่ยวชุมชนนั้นนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของชุมชน เรื่องราวจาก
ประสบการณ์การท่องเที่ยวจะถูกน าเสนอจากคนที่เป็นเจ้าของหรือคนในชุมชนเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้รับ
ประสบการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงและจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจจะเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หรือเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น 
 สิ่งที่ควรตระหนักและระวังในการด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน คือ ชุมชนต้องตระหนักถึง
เป้าหมายของชุมชนเป็นสิ่งแรกว่า ชุมชนอยากที่จะมีการท่องเที่ยวเพ่ืออะไร ไม่ใช่ตามกระแสหรือด าเนินการ
ทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อม ควรที่จะต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการมีการท่องเที่ยวชุมชนว่าเพ่ืออะไร เช่น เพ่ือป้องกัน
การย้ายถิ่นของลูกหลาน เพ่ือการอนุรักษ์ เป็นต้น 
 อีกเรื่องหนึ่งที่ควรต้องระมัดระวังก็คือ เรื่องความชัดเจนของผู้ด าเนินการ คือ เมื่อชุมชนมีเป้าหมาย
แล้ว ควรค้นหาว่าใครที่จะเป็นผู้ด าเนินการหลัก ทุกคนในชุมชนควรต้องมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับว่าจะมีส่วนร่วมใน
ลักษณะใด เช่น ผู้น าชุมชนจะต้องมีกระบวนการวางโครงสร้างว่ากลุ่มเยาวชนจะมีหน้าที่อะไร กลุ่มแม่บ้านมี
หน้าที่อะไร กลุ่มผู้ด าเนินการต้องมีความชัดเจน แล้วด าเนินการไปอย่างประสานความร่วมมือสามัคคีกัน ถ้า
ต่างคนต่างท าก็อาจจะขัดแย้งกันได้ 
 การท่องเที่ยวชุมชนนั้นจะเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากเหตุผลคือ ภาครัฐให้ความส าคัญและ
สนับสนุนมาก ด้านการท่องเที่ยวก็มีการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ส าคัญ ชุมชน
ตื่นตัวทางด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งเป็นการรับกับสภาวการณ์โลกซึ่งถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามชุมชนควรที่จะต้องดูแลพ้ืนที่ของตนเองและใส่ใจให้มากข้ึน และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 ส าหรับในบทบาทการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชุมชนนั้น นักท่องเที่ยวควรที่จะต้องรู้ก่อน
ว่าจะไปเที่ยวแบบไหน แล้วควรท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ ว่าเขาจัดการการท่องเที่ยวอย่างไร 
ควรที่จะเคารพกฎระเบียบและวัฒนธรรมชุมชนและปฏิบัติตาม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในกระบวนการที่
ชุมชนได้น าเสนอ ซึ่งการท่องเที่ยวลักษณะนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความสะดวกสบายหรือต้องการการพักผ่อน
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แต่อย่างเดียว ดังนั้น การศึกษาและเข้าใจชุมชนที่จะไปเที่ยวเบื้องต้นนั้นควรที่จะมีก่อนการเดินทางท่องเที่ยว 
ทั้งนี้เพ่ือให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 67-76) นอกจากนี้การระดมความคิดเห็นที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
แล้วนั้น การวางแผนงานที่ดีและชัดเจนก็เป็นสิ่งส าคัญ ตัวอย่างหนึ่งส าหรับการด าเนินการเตรียมการไปสู่การ
วางแผนการด าเนินงานนั้นมีดังภาพต่อไปนี้ 
 หลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (PIC PLANING PRINCIPLE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 หลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
(ท่ีมา: Timothy, 2002 อ้างถึงในพิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) 

 ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนที่ดีนั้นควรด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น การหาเอกลักษณ์ จุด
แข็งจุดเด่นที่แท้จริงของชุมชน เป็นต้น ตัวอย่างที่กล่าวต่อไปเป็นแบบอย่างการด าเนินงานตากแผนงานเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ละเอียด และสามารถน าไปปรับเพ่ือให้เหมาะสมกับชุมชนแต่ละชุมชนได้ 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมParticipatory 

 ฟังชุมชนในการตั้งเป้าหมายใน
ด้านการท่องเที่ยว 

 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวมาร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ 

 เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน 

 สร้างความรู้และความตื่นตัวใน
ชุมชน 

ขั้นตอนการวางแผนงาน 

ความร่วมมือ Collaboration 

 ภาครัฐ 

 ภาคเอกชน 

 คณะบริหาร 

 ชุมชน 

การสร้างผลประโยชน์ 
Incremental 

 ควรที่จะเลือกแนวทางการ
พัฒนาอย่างระมัดระวัง 

 พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 มีการวัดและประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

 การจัดการท่องเที่ยวชุมชนมีประเด็นที่ต้องศึกษาและค้นหาสิ่งที่จะเป็นจุดสนใจในการจั ดการ
ท่องเที่ยวซ่ึงมีประเด็นควรมีการพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นแรก คือการหาจุดเด่นของชุมชน  
 การค้นหาคุณค่าทางธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยทั่วไป
แล้วจะเป็นสมบัติส าคัญทางการท่องเที่ยว คุณลักษณะที่โดดเด่นหรือคุณค่าของสถานที่นั้นๆ สามารถที่จะเป็น
ส่วนส าคัญของการท่องเที่ยวในชุมชนและเป็นจุดขายที่ส าคัญ 
 การเข้าถึงคุณค่าของทรัพยากรดังกล่าว เป็นส่วนที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้า
ทางการท่องเที่ยวที่เกิดหรืออยู่ในชุมชน และน าไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น ในด้านการตลาด ในด้านการ
จัดการและด าเนินการ รวมไปถึงเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณาความเหมาะสมในการน าเสนอ หรือขายกิจกรรม
การท่องเที่ยวในส่วนของชุมชนนั้นๆ การเข้าใจในด้านนี้จะช่วยให้ชุมชนแน่ใจได้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น 
จะสอดคล้องเป็นอย่างดีกับความต้องการที่จะดูและอนุรักษ์คุณค่าของทัพยากรนั้นๆ ไว้ควบคู่กันไป 
 ทรัพยากรดังกล่าวนั้นอาจได้รับการบันทึกไว้แล้ว หรือเป็นที่ทราบกันดีแล้วทั่วไปในชุมชน แต่ในการ
ด าเนินการควรที่จะมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรนั้นๆ และวางวิธีการ (รวมทั้งเกณฑ์) ที่จะวัด
ความส าคัญของทรัพยากรเพ่ือดึงขึ้นมาเป็นจุดเด่นทางการท่ องเที่ยว เช่น ทรัพยากรเชิงสุนทรียภาพ 
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและความส าคัญทางด้านจิตใจ เป็นต้น การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มหาจากการ
ลงทะเบียนทรัพยากรของท้อองถิ่นก่อนเพ่ือการมองโดยภาพรวมและน ามาคัดเลือกทรัพยากรที่เด่นๆได้ 
 

การค้นหาลักษณะพิเศษทางการท่องเที่ยว 
 ลักษณะพิเศษทางการท่องเที่ยวนั้น เป็นคุณค่าเชิงลึกของชุมชนเองที่ไม่เหมือนที่ใด เช่น อาจเป็น
เรื่องราว ต านานของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องราวที่ได้ฟังจากคนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นส่วนที่ท าให้ชุมชนหรือ
สถานที่นั้นๆ มีเสน่ห์ต่อผู้มาเยือน เรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้มาเยือนจะน ากลับไปด้วยกับพวกเขา และน าไปเล่า
ต่อๆ กันไปให้แก่ผู้อ่ืนเมื่อพวกเขากลับไป การหลอมรวมกันของคุณค่าและลักษณะพิเศษต่างๆ ในชุมชนจะ
สามารถสร้างประสบการณ์โดนรวมให้แก่ผู้ที่มาเยือนเพื่อความประทับใจได้เป็นอย่างดี 
การตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ท าให้ชุมชน สถานที่หรือสินค้านั้นๆ พิเศษ ควรที่จะพิจารณาคุณค่าที่เป็นที่รู้จักกัน
ทุกๆ ด้าน ค าถามต่อไปนี้จะช่วยในการหาส่วนประกอบของความพิเศษของชุมชนเป้าหมายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.5 การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทข่า อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
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ตารางที่ 3.5 การค้นหาสิ่งที่ท าให้ชุมชนและสถานที่นั้นพิเศษขึ้นมากกว่าที่อ่ืน 
การค้นหาคุณค่าโดยท่ัวไปในชุมชน การเลือกสิ่งที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 

-คุณค่าทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมของสถานที่
นั้นๆ อะไรบ้างที่เป็นที่รู้จักทั่วไป 
 
-คุณค่าทางด้านใดบ้างท่ีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 
-มีคุณค่าด้านอื่นด้านใดท่ีอาจมีและยังไม่เป็นที่รู้จัก 
 
-เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นด้านใดที่เป็นที่รู้จัก 

-คุณค่าพิเศษของสถานที่ใดในชุมชนที่เป็นที่รู้จักดีอยู่
แล้วทางการท่องเที่ยว และสถานที่ใดที่ควรได้รับการ
เปิดตัวใหม่ 
-คุณค่าพิเศษของชุมชน อะไรบ้างที่ได้รับความสนใจ
เป็นพิเศษในหมู่นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
-จะมีการน าคุณค่าใหม่ๆ มาน าเสนอเพ่ือเป็นที่รู้จักได้
บ้าง อยา่งไร 
-เอก ลั กษ ณ์ เฉพ าะ เรื่ อ ง ใน ด้ าน ใดที่ ใช้ ใน ก าร
ประชาสัมพันธ์และท าการตลาดในปัจจุบัน 

ที่มา : พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553  ) 
 ขั้นต่อไปหลังจากการหาเอกลักษณ์ในชุมชนที่จะสื่อสารต่อภายนอกได้แล้ว ควรมีข้อค าถามต่อไปนี้
เพ่ือที่จะช่วยในการหาแนวโน้มในการที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการ สถานที่ สินค้า กิจกรรม การบริการต่อไป
ด้วยอย่างชัดเจน 
ตารางที่ 3.6 ค าถามเพ่ือเข้าใจคุณค่าของชุมชนและสื่อสารคุณค่าของชุมชนต่อภายนอก 

ค าถาม รายละเอียดค าถาม 

ทรัพยากร และคุณค่าภายในชุมชนนั้นได้รับความ
เข้าใจและสื่อสารออกไปได้ดีเพียงไร 

-คุณค่าที่ส าคัญนั้นเป็นที่รู้จักต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อมาก
น้อยเพียงใด 
-มีความเข้าใจร่วมกันภายในชุมชนเองว่าอะไรเป็นสิ่ง
ที่ท าให้ชุมชนพิเศษหรือไม่ 
-หากมี  ได้มีการสื่อในแผนงาน ยุทธศาสตร์และ
เอกสารที่มีอยู่ต่อภายนอกหรือไม่ 
-คุณค่าพิเศษของชุมชนที่สื่อสารไปแล้วนั้นในปัจจุบัน
และทางด้านการตลาดมีประสิทธิผลหรือไม่ 
-คุณค่าพิเศษด้านใดที่ ไม่ ได้น ามาใช้ทางด้านการ
ท่องเที่ยว 
-คุณค่าพิเศษด้นใดที่สื่อออกไปได้ไม่ดีหรือสื่อผิดๆ 
ทางด้านการท่องเที่ยว 
-คุณค่าพิเศษนั้นๆ ถูกถ่ายทอดออกไปได้อย่างชัดเจน 
และ/หรือ เหมาะสมหรือไม่ 
-ท าอย่างงไรคุณค่าพิเศษนั้นๆ จึงจะถูกสื่อสารออกไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการปรับวิธีอย่างไร 

ที่มา : พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553  )  
 
 



66 
 

 ผลของขั้นตอนนี้สามารถน ามาเสนอเป็นภาพที่ชัดเจน ที่จะอธิบายว่าท าไมชุมชนนั้นๆ จึงพิเศษ และ
เหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ความชัดเจนนี้สามารถน าไปในในการพัฒนาความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้ชุมชนนั้นพิเศษ และ
แนวทางที่ดีที่สุดในการน าเสนอคุณค่านั้นๆให้แก่นักท่องเที่ยว (เช่น การปกป้องทรัพยากรในขณะที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยว) เมื่อเกิดความเห็นร่วมกันแล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะด าเนินการข้ันต่อไป 
 ประเด็นที่ 2 คือการพัฒนาแนวคิด 
 เมื่อด าเนินงานถึงขั้นตอนนี้แล้ว อาจมีแนวคิดหลากหลายที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากผู้ที่ร่วม
ด าเนินด้วยกัน ขั้นตอนนี้คือ การน าทุกแนวคิดมาและน าเสนอว่าแนวคิดเหล่านั้นเกิดผลอย่างไร อาจจะต้อ งมี
การรวบรวมแนวคิดเฉพาะทางที่ไปในทางเดียวกันแล้วแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามแนวการปฏิบัติงาน ควรจะน า
ประเด็นที่ส าคัญมาร่วมด้วยและควรให้แน่ใจว่าได้มีการขยายโอกาสสู่ชุมชนโดยรวมอย่างทั่วถึงและสามารถ
จัดการกับอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนได้ 
 หากแนวคิดและแนวทางที่ชัดเจนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขั้นนี้ ควรที่จะพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นโดยการ
ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ ระดมความคิดกันในเรื่องต่างๆ หารือเฉพาะกลุ่มหรือการท าการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นต้น 
 โดยทั่วไปแล้วแนวคิดและแนวทางควรที่จะรวมถึง 

 1. ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่จะได้รับจากชุมชน 
 2. การมีส่วนร่มของชุมชน 
 3.  การค านึงถึงสมบัติและทรัพยากรของชุมชน 
 4. สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม 
 5. การตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
 6. การพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว 
 7. การสื่อสารระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 8. การฝึกอบรมและการสร้างศักยภาพในระยะต่างๆ 
 9. การให้การสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
องค์ประกอบและขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากแหล่งอ่ืนๆ 
 พจนา สวนศรี (2556) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนดังนี้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  1. ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
  2. มีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  3. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 องค์กรชุมชน 
  1. ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน 
  2. มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และทักษะในเรื่องต่างๆที่หลากหลาย 
  3. ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
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 การจัดการ 
  1. มีกฎ – กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
  2. มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพ่ือจัดการท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ 
  3. มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
  4. มีกองทุนของชุมชนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
 การเรียนรู้ 
  1. ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ
 วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  2. มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 
  3. สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้าน
และผู้มาเยือน 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553  ) ได้กล่าวถึงหนังสือหรือต าราที่เขียนเกี่ยวกับการแนะน าการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนั้นมีให้เห็นอยู่บ้าง และเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอนหากจะน ามา
พิจารณาแล้ว จะเห็นว่ามีขั้นตอนที่คล้ายกัน ซึ่งอาจมากน้อยแตกต่างกันไป อันที่จริงไม่มีต าราใดถูกผิด 
เพียงแต่ชุมชนเองต้องน าขั้นตอนที่เหมาะสมมาปรับใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสภาพแวดล้อมของชุมน
นั้นๆ เอง ตัวอย่างเปรียบเทียบดังในตารางที่ 3.7 
 
ตารางที่ 3.7 ล าดับขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

จากการศึกษาของผู้เรียน สวนศรี (2003) Wearing และ 
McLean (1998) 

The Mountain 
Institute (2000) 

สร้างความตระหนักให้
ชุมชนรู้ถึงข้อดี/ข้อเสียของ
การท่องเที่ยว 

  เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ร ว ม ทั้ ง
ผลกระทบและผลดี 

ห า ผู้ น า / ก ลุ่ ม ใน ก า ร
ด าเนินการ 

   

สร้างโครงสร้างกลุ่มการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน เช่น 
รู ป แ บ บ  อ งค์ ก ร  ห รื อ
อาสาสมัคร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เข้าใจถึงทรัพยากรและ
จุดเด่นของชุมชน 

 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ถูกทาง
และรูปแบบ 

เข้าใจและเห็นเอกลักษณ์
ข อ งอ งค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ท่องเที่ยวในชุมชน 

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อ
การท่ อ ง เที่ ย วแบ บ
ยั่งยืน 
 

น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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จากการศึกษาของผู้เรียน สวนศรี (2003) Wearing และ 
McLean (1998) 

The Mountain 
Institute (2000) 

วางแผนแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค ์

   

น าทุกภาคี เข้ ามามีส่ วน
ร่วม 

 
 
 
 

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
คือ องค์กรรัฐใน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และชุมชน 

 

พัฒนาบุคลากรในชุมชน
โดยการอบรมและให้
การศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยว 

เตรียมการสร้างศักยภาพแก่
ชุ ม ช น ใน ก า รจั ด ก า รก า ร
ท่องเที่ยว 
- เลือกสถานที่/แหล่งท่องเที่ยว 
- ศึกษาศักยภาพชุมชนโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
- ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
วัตถุประสงค์ร่วมกับชุมชน 
- สร้างแผนการด าเนินงานเพื่อ
เตรียมชุมชน เข้ ามาจัดการ
ท่องเที่ยว 
- สร้างแนวทางส าหรับการ
จัดการในโครงสร้างองค์กร 
- จัดรายการทัวร์ 
- ฝึกอบรมผู้เป็นมัคคุเทศก์ 
- พัฒนาแผนการตลาด 
- ด าเนินการจัดทัวร์จริงเพื่อ
ทดลอง 
- วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล
กระบวนการทั้งหมด 

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาเที่ยว 

พัฒนาทักษะให้แก่ชุมชน
ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ที่มา : พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553  ) 
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 จากการศึกษาขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน หากจะแบ่งกลุ่มการด าเนินนั้น สามารถแยกได้
ชัดเจนตามความส าคัญและกลุ่มกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการศึกษา/วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการสร้าง 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ที่มา : พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553  ) 

 

 

 

 

. 

วางแผนให้ชัดเจน 

เข้าใจทรัพยากรในท้องถิ่น 
น าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการศึกษาด าเนินงาน 

หาผู้น าหลักใน
การด าเนินงาน 

สร้างโครงสร้าง
องค์กร 

สร้างความเข้าใจ/
ตระหนักแก่ชุมชน
และการมีส่วนร่วม 

กระบวนการสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

ให้การศึกษาและอบรมชุมชน 
มีผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ/เอกชน 

สนับสนุนแนะน า 
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 ขั้นตอนต่างๆ นั้นเป็นแนวทางในการแนะน า เพื่อด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน อย่างไรก็ตาม 
เมือชุมชนน าไปปฏิบัติให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ ซึ่งบางขั้นตอนสามารถด าเนินการไปพร้อมๆ 
กันได้ หรืออาจมีรายละเอียดซึ่งแตกแขนงออกไปของแต่ละข้ันตอนตามบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน 
 โดยสรุปแล้วในการด าเนินการวางแผนพัฒนาเพ่ือไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนนั้นเมื่อด าเนินงาน
ไปแต่ละระยะ ควรมีการประเมินผลหรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งสามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ อย่างไรก็ตามในเรื่องของหลักการของการท่องเที่ยวของชุมชน
ควรเป็นสิ่งส าคัญที่คณะด าเนินงานควรพิจารณาและไม่ควรให้การด าเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนหลุด
กรอบหรือหลักการส าคัญ หลักการดังกล่าวได้แจ้งไว้ตามรูปภาพดังต่อไปนี้ ซึ่งมีทางเลือกไว้ตามหัวข้อต่างๆ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับชุมชนแต่ละชุมชน อย่างไรก็ตามกรอบกว้างๆ ของการท่องเที่ยวชุมชนที่
ดีควรมีหลักการครอบคลุมอยู่ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 หลักการท่องเที่ยวชุมชน  ที่มา : พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553  ) 
 

 
 
 
 

หลักการการท่องเที่ยวชุมชน 

ข้อปฏิบัติ สิ่งดึงดูด เศรษฐกิจ การจัดการ 

ควบคุมโดยชุมชนหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

วัฒนธรรม ประเพณีและ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

รายได้เสริมและ
รายได้หลัก 

การจัดการที่ดี 

ผลประโยชน์สู่ชุมชน ตกทอดสู่คนรุ่นหลัง ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

เหมาะสมส าหรับ
ชุมชนนั้นๆ 

ผลประโยชน์สู่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ประสบการณ์ที่แปลกและ
น่าประทับใจแก่
นกัท่องเท่ียว 
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บทสรุป 
 การท่องเที่ยวชุมชน คือ การค้นหาอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชน น ามาสร้างเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดบุคคล
จากภายนอกชุมชนให้เดินทางเข้าไปสัมผัสและค้นหาสิ่งต่างๆในชุมชน เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ 
เป็นต้น โดยค านึงถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ การดุและรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น ข้อ
ปฏิบัติและการจัดการผลประโยชน์ที่ได้ เป็นต้นให้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันของคนในชุมชนทั้งหมด โดย
ค านึงถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่จริงในชุมชนโดยการท่องเที่ยวชุมชนต้องค านึงถึง หลักการและ
ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนมีข้อดี
หรือข้อเสียอย่างไร หลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน องค์ประกอบและขั้นตอนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงอัตลักษณ์ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของชุมชน ซึ่ง
ชุมชนจะเป็นคนค้นหาร่วมกันและน ามาสร้างเป็นจุดขายให้กับชุมชนนั้นๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไป
สัมผัสกับวิถีความเป็นชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความยั่งยืนให้กับ
ชุมชนต่อไป 

 
  
  

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

 1. จงอธิบายหลักการและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 2. จงสรุปและอภิปรายการท่องเที่ยวชุมชนมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 

 3. จงอธิบายหลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกับการประยุกต์ใช้ในการจัดการการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 4. จงอภิปรายและสรุปหลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนมีหลักในการวางแผนอย่างไร  
 5. จงอธิบายองค์ประกอบและข้ันตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนมาให้เข้าใจ 

 6. จงบูรณาการหลักการท่องเที่ยวชุมชนกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ใน
ชุมชนของนักศึกษามาให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ 
 7. จงวิเคราะห์ SWOT คือ S-จุดแข็ง W-จุดอ่อน O-โอกาส และ T-อุปสรรค ของชุมชนของท่านใน
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
 8. อะไรคือผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชนภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ท้ังด้านบวกและด้านลบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

  

 เนื้อหาประจ าบท 

   1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  2. ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  3. ลักษณะและข้ันตอนการมีส่วนร่วม 
  4. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
  6.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
  7. วิธีการในการที่จะน าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
  8. สรุป 
  9. แบบฝึกหัดท้ายบท 
  

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม 
  2. อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  3. บรรยายลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
  4. บอกประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5. สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
  6.  อธิบายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
  7. สรุปวิธีการในการที่จะน าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
 วิธีสอน 

  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
 

 กิจกรรม 

  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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 สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
   
 การวัดและประเมินผล 

  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการถาม-ตอบ 
  4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่  4 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นเป็นสิ่งส าคัญเป็นรูปแบบและขั้นตอนในการก าหนดทิศทางร่วมกันของ
ชุมชน โดยค านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ร่วมกัน โดยยึดหลักการ เข้าใจความต้องการของชุมชนก่อนว่าจะเปิดตัวเองและบริหารจัดการอย่างไร จากนั้น
การเข้าถึงบริบท อัตลักษณ์และทรัพยากรในด้านต่างๆและน าผลที่ได้จากการมีส่วนร่วมที่สรุปร่วมกันน ามา
จัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในบทนี้จะกล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่วม ความหมายของ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วม ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน วิธีการในการที่จะน าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม    
 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายดังนี้ 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมหมายถึง (Participation) ตามพจนานุกรม
อังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท าบางอย่างหรือบาง
เรื่อง” ค าว่า การมีส่วนร่วม โดยมากมักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับค าว่า “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น 
ค าว่าการมีส่วนร่วมตามความหมายข้างต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือใน
ประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่
จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ 
ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้   
 ฝาตีม๊ะ  เกนุ้ย และคณะ (2556) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลท าการ
ส่งเสริม ชักน า สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคลกลุ่มคน ชมรม มูลนิธิ และ
องค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ การร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรม
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และข้ันสุดท้ายร่วมกันควบคุมติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการ
ที่ได้ท าไว้ ทั้งโดยเอกชนและรับบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 วีระพงษ์  บุญโญภาสและคณะ (2556) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนตั้งแต่การร่วมคิด การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วน
ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดหมายที่ตั้งไว้ 
 เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง (2528)  ได้เสนอขั้นตอนของการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ภาคสนามในประเทศ
ไทยว่าการมีส่วนร่วมที่แท้จริงนั้นน่าจะมี  4  ขั้นตอน  คือ 

1.  การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท – เป็นส่วนแรกที่ส าคัญ
ที่สุด เพราะถ้าชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยตัวของเขาเองได้ กิจกรรม
ต่างๆ ที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมนั้น สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดก็คือ ชาวบ้านเป็นผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนเองดีที่สุด แต่ อาจมากปัญหาไม่ได้เด่นชัด 
เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาจึงเหมือนกระจกเงา ผู้คอยสะท้อนภาพให้ชุมชนมองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้ 
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2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม – เป็นขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้เพราะการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนจะช่วยให้ชุมชนเข้าใจปัญหา พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได้ด้วย
ตนเองในที่สุด 

3.  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการลงทุนและการปฏิบัติงาน – เป็นขั้นตอนที่ชุมชนสามารถ
ลงทุนและปฏิบัติงานได้ อย่างน้อยจากแรงงานของตนเองเป็นขั้นต่ าสุดที่จะเข้าร่วมได้ จะท าให้ชุมชนรู้จักคิด
ต้นทุนให้กับตัวเองในการด าเนินงานและจะระมัดระวังรักษากิจกรรมที่ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็สามารถจะด าเนินกิจกรรมชนิดนั้นด้วยตนเองต่อไปได้ 

4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล – เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญอย่างยิ่งเช่นกัน 
เพราะถ้าหากการติดตามและประเมินผลขาดการมีส่วนร่วม ชุมชนก็ไม่สามารถทราบว่างานที่ท าไปนั้นได้รับ
ผลดีได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ การผสมผสานระหว่างการประเมินจากบุคคลภายนอกกับชุมชนน่าจะได้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากกว่า เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินแล้ว ยังแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการประเมิน และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ด้วย 

ประจวบ  อมแก้ว (2543)  ได้กล่าวถึงปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการขจัดการขจัดปัญหาความขัดแย้ง มีอะไรต้องน ามาพูดคุยกัน ระดมความคิดเห็นเพ่ือ
ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน ต้องมองเป็นองค์รวม  โดยจริงๆ แล้ว  การมีส่วนร่วมนั้น ไม่มีปัญหา หากมีการท า
อย่างถูกขั้นตอนจริงๆ  แต่ส่วนหนึ่งที่ท าให้การมีส่วนร่วมมีปัญหาก็คือความเข้าใจในการมีส่วนร่วมที่ไม่ตรงกัน  
ท าให้เกิดช่องว่างขึ้น  ดังนั้นจึงต้องมีการตกลงรูปแบบร่วมกัน และท าอย่างตรงไปตรงมา ไม่เช่นนั้น ความ
น่าเชื่อถือก็จะไม่เกิด เมื่อไม่เกิดครั้งหนึ่งแล้วคราวต่อไปก็จะไม่น่าเชื่ออีก ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่ต้องท าตอนนี้คือ 
การให้ความรู้แก่ประชาชนก่อนเป็นประการแรก เมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่สิทธิและบทบาท
ของตน การท าประชาพิจารณ์หรือการมีส่วนร่วมใดๆ ถึงแม้จะมีเป้าหมายที่เบี่ยงเบนไปบ้างแต่ก็จะไม่มากมาย
อย่างเช่นในปัจจุบันนี้” 

เพ่ิมศักดิ์  มกราภิรมย์ (2543)  ได้อธิบายว่า “องค์ประกอบที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม คือ ผู้ร่วมงาน
ทุกฝ่ายต้องมีอุดมการณ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน” ส าหรับประเด็นในการ
เข้าร่วมนั้น สามารถแบ่งแยกการมีส่วนร่วมได้หลายระดับ ตามความหนักเบาของการเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับต้น 
(ระดับ 1) ที่เข้าไปเตรียมการหรือจัดการอย่างเข้มเพ่ือกระตุ้นให้คนเข้ามามีส่วนร่วม จนถึ งระดับสุดยอด 
(ระดับ 6) คือแบบสมัครใจ ประชาชนรับรู้ตระหนักและเคลื่อนไหวผลักดันให้ร่วมงานกันเอง โดยปราศจากการ
จัดตั้งใดๆ 

เลิศพร  ภาระสกุล (2551) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมชุมชน ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาการด าเนินการและ
กิจกรรมในชุมชน โดยร่วมวางแผนโครงการร่วมปฏิบัติงานในลักษณะของการเสียสละแรงงาน บริจาคเงิน วัสดุ
สิ่งของ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมติดตามผลงานด้วยความสมัครใจ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
หรือชุมชนให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการและพึงประสงค์ของ
กลุ่มหรือองค์กร 

ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการต่างๆที่ทุกภาคส่วนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน เช่น ร่วมกันวางแผน ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆภายในชุมชน รวมทั้งรวมกันแบ่งปันผลประโยชน์และตรวจสอบการด าเนินการต่างๆภายใน
ชุมชนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศที่เหมาะสมและถูกต้องตามความต้องการและวัตถุประสงค์
ขององค์กรและของชุมชน 
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ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 ณักษ์  กุลิสร์และคณะ (2553) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง  (Community 
Participation) กระบวนการตัดสินใจของชุมชนในการก าหนดความต้องการ การวางแผนการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการ  การระดมทรัพยากร การรับผลประโยชน์และการประเมินผล 
 ทวีศิลป์  กุลนภาดล (2553) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง  (Community 
Participation) การร่วมท ากิจกรรมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการด าเนินการพัฒนาชุมชนตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล 
 สุจิตราภา  พันธ์วิไล และธีรเทพ  ชนไมตรี (2550) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนกลายเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญและจะขาดไปเสียไม่ได้ในการพัฒนาและจัดการด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชน  และชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน  ต้องมีการร่วมคิดค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมปฏิบัติและร่วมด าเนินงาน  ร่วมกันติดตามประเมินผล  เพ่ือสรุปและน าข้อบกพร่องต่างๆ มาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งร่วมกันรักษาแบ่งปันผลประโยชน์ การด าเนินการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอมีความส าคัญ และในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจและความตั้งใจ
จริงของชุมชนอย่างแท้จริงการด าเนินกิจกรรมนั้น การมีส่วนร่วมจะต้องมีจุดประสงค์ส าคัญในการให้ชุมชนได้
ร่วมรับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนทั้งมวลที่เก่ียวข้อง 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางต่างของชุมชนและเพ่ือชุมชนให้ด าเนินการไปตามความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการ    ประชา
พิจารณ์และประชุมกลุ่มร่วมกันพร้อมทั้งให้ทุกคนในชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ 
เป็นต้น เพ่ือสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาหรือสร้างศักยภาพด้านต่างๆให้กับชุมชน 
ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีพัฒนาการที่ถูกต้อง เข้มแข็ง บริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างสมดุล
ให้กับทรัพยากรและวิถีชีวิตได้พ่ึงพาอาศัยและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 33-35) ได้กล่าวถึงหนังสือเรื่อง “Tourism : A Community 
Approach” ของ เมอร์ฟี่ (Murphy, 1985) ตีพิมพ์นั้นถือเป็นการเริ่มต้นที่ส าคัญของแนวคิดเรื่องการที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และเป็นแนวทางปฏิบัติที่กล่าวถึงกันมากในการพัฒนาการท่องเที่ ยวแบบ
ยั่งยืน สิ่งที่ถกเถียงกันอย่างมากก็คือ เรื่องของประโยชน์ที่จะกระจายสู่ชุมชนอย่างแท้จริง และเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่ถือว่าส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น การท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นเครื่องมือในการ
จัดการการท่องเที่ยว เป็นแนวคิดใหม่ของการจัดการการท่องเที่ยว จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน แนวคิดนี้เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีส่วนในการตัดสินใจ 
เนื่องจากการท่องเที่ยวจะส าเร็จไม่ได้หากขาดความเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน เหตุผลง่ายๆ คือ 
การท่องเที่ยวในชุมชนจะส าเร็จต้องขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้ซึ่งสามารถสื่อสารวัฒนธรรมของ
ตนให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง และจะท าให้การเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงที่การท่องเที่ยวจะน ามาสู่
ชุมชนด าเนินไปในทิศทางท่ีดีที่ชุมชนเองก็พอใจ 
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 งานเขียนของโทซัน และทิโมที (Tosun & Timothy, 2003 อ้างถึงในพิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553)   
ได้น าเสนอเหตุผลส าคัญ 7 ประการ ที่ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็น
ฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน คือ 

 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินการวางแผนและตั้งกลยุทธ์
ทางการท่องเที่ยว 

 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนน าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลายๆ ทาง 

 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เพิ่มพูนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้นักวางแผนทางการท่องเที่ยวตัดสินใจหรือวางแผนการท่องเที่ยวได้
ง่ายขึ้น 

 5. การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวแก่ชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 

 6. การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้ความต้องการของชุมชนส าเร็จได้ 
 7. การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทางการท่องเที่ยวอีกหลายท่านที่กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว คือ 

1. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของชุมชน จะน าสู่การตัดสินใจที่ดีเนื่องจากได้รับแรงจูงใจจาก
ชุมชน (Gill, 1997อ้างถึงในพิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) 

2. การที่ชุมชนมีส่วนร่วมจะเป็นการร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Burn & 
Sofield, 2001อ้างถึงในพิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) 

3. นักท่องเที่ยวจะได้รับความพอใจมากขึ้น หากชุมชนนั้นสนับสนุนการท่องเที่ยวและภูมิใจในการ
น าเสนอของดีในชุมชน (Cole, 1996อ้างถึงในพิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) 

องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้มีการออกหนังสือเกี่ยวกับสิทธิที่ชุมชนพึงมีต่อการมีส่วนร่วม
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยวที่เกิดในชุมชนของตนขึ้น (Host communities-Global code of 
ethics for tourism) สิ่งนี้เป็นการยืนยันถึงความส าคัญและสิทธิชุมชนต่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรและเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ โดย UNWTO ระบุว่า 

1. ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว และรับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมท้ังในแง่เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานที่เกิดจากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. การท่องเที่ยวต้องช่วยยกระดับของมาตรฐานชีวิตชุมชน และสนองต่อความต้องการในการวางแผน
ด้านการทอ่งเที่ยว 

3. หากเกิดปัญหาขึ้นชุมชนต้องได้รับความเอาใจใส่ และยุติธรรม เช่น ปัญหาการละเลยประเพณีที่
ปฏิบัติ 

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว นักลงทุนและรัฐบาลควรใส่ใจผลกระทบต่อชุมชนในการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 จะเห็นว่าหากจะตัดสินใจด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนขึ้นก็ไม่อาจเลี่ยงการที่จะให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมได้ และหากไม่มีกระบวนการในการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและการกระจายผลประโยชน์
แก่ชุมชนโดยส่วนรวม ก็ไม่สามารถถือว่ารูปแบบการท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นลักษณะการท่องเที่ยวชุมชน 
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ภาพที่ 4.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทข่าอ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

 

ลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมมีลักษณะและข้ันตอนดังนี ้
 เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง. (2526 : 10) อนุภรณ์  สุวรรณสทิศกร.  (2529 : 25) และไพรัตน์  เดชะรินทร์.  
(2527 : 6 อ้างถึงในเลิศพร  ภาระสกุล,2551 : 119-123)  เสนอขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 1.  ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้า ปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนความต้องการ
ของชุมชน 

 2.  ร่วมคิดหาสร้างแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

 3.  ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ปัญหา และสนองความ
ต้องการของชุมชน 

 4.  ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 5.  ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 6.  ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 

 7.  ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 8.  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้ทั้งโดยเอกชน
และรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

 ปกรณ์ ปรียากร (2530 : 64) ได้กล่าวถึง ลักษณะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน ซึ่กระท า
ได้ 4 ลักษณะ คือ 

 1.  ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่า อะไรคือความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชน 

 2.  ประชาชนเป็นผู้ระดมทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐาน 

 3.  ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ข้ึน 

 4.  ประชาชนเป็นผู้ได้รับความพึงพอใจ เกิดแรงจูงใจที่จะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางและจุดมุ่งหมายปลายทางโดยตัวของมันเองในแง่ที่ว่า
ประชาชนทุกคนต่างมีจิตปรารถนา และเกิดความรู้สึกพึงพอใจอย่างล้ าลึกในการที่ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติงานที่เก้ือหนุนต่อการตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของตน 

 อาร์นสไตน์ (Arnstein) อ้างถึงใน ไชยชนะ สุทธิวรชัย.  (2536 : 17-18) ได้เสนอมาตรวัดการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบที่เรียกว่า “บันได & ขั้นของการมีส่วนร่วม” ซึ่งเสนอว่าจะเป็นการช่วยลดความสับสนของการมี
ส่วนร่วม อันเป็นการช่วยการวิเคราะห์ผลในขั้นสุดท้าย ระดับข้ันบันไดทั้ง 8 ขั้น ยังแยกได้เป็นการมีส่วนร่วม 3 
ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับสูง 8.  การควบคุมโดยประชาชน (Citizen control) 

ระดับท่ีอ านาจเป็นของประชาชน 7.  การมอบอ านาจ (Delegated power) 

 6.  การมีส่วนร่วม (Partnership) 
 5. การปลอบประโลม (Placation) 

ระดับกลาง ระดับที่ยอมรับฟังการมี 4. การได้รับการปรึกษาหารือ (Counseling) 

ส่วนร่วม 3. การได้รับแจ้งข่าวสาร (Information) 

 2.  การถูกบ าบัดรักษา (Therapy) 

ระดับล่าง ระดับที่ไม่ถือเป็นการมีส่วน
ร่วม 

1.  การถูกจัดการ (Manipulation) 

ภาพที่ 4.2  แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(ท่ีมา :ไชยชนะ  สุทธิวรชัย. 2536 : 17-18 อ้างถึงในเลิศพร  ภาระสกุล, 2551) 
 

 จากระดับข้างบน จะเห็นว่า  ระดับ 8 การควบคุมโดยประชาชน คือ ระดับของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยแท้จริง ระดับการมีส่วนร่วมนี้จะน้อยลงตามล าดับ คือ 

 

ระดับสูงของบันได  คือ  (8)  การควบคุมโดยประชาชนซึ่งประชาชนจะสามารถใช้อ านาจในการ 

      ตัดสินใจและการจัดการโดยสมบูรณ์ 
    (7)  การมอบอ านาจ 

    (6)  การมีส่วนร่วมซึ่งประชาชนสามารถจะเจรจาต่อรองและจัดการ 

ระดับกลางของบันได คือ  (5)  การปลอบประโลมเป็นขั้นสูงสุดของระดับการเป็นสัญลักษณ์โดย 

          ผู้มีอ านาจรู้ถึงสิทธิในการตัดสินใจแต่ได้จ ากัดอ านาจนั้นไว้ 
    (4)  การได้รับการปรึกษาหารือซ่ึงถือเป็นระดับของสัญลักษณ์ที่ผู้มี 

      อ านาจจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมได้รับฟังและคิดแต่ละไม่มีอ านาจ    
      การกระท าใดๆ 

(3)  การได้รับแจ้งข่าวสาร 

ระดับล่างของบันได คือ  (2)  การถูกบ าบัดรักษา 

    (1)  การถูกจัดการหรือถูกเชิดให้ท า 
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 ระดับล่าง 2 ชั้นนี้ถือว่าไม่เป็นการมีส่วนร่วม ประชาชนจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือ
ก าหนดโครงการได้ แต่ผู้มีอ านาจนั้นจะใช้วิธีการให้การศึกษาและการให้ความช่วยเหลือกับผู้เข้ามามีส่วนร่วม
ได ้

 ปรัชญา  เวสารัตน์  (2530 : 11-12อ้างถึงในเลิศพร  ภาระสกุล,2551)  ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนว่าประกอบด้วยการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสละทรัพยากร วัสดุ ร่วมสละแรงกาย 
และร่วมสละเวลา ทั้งนี้ ชาแปง (chapin 1977 : 317 อ้างถึงในพรทิพย์ ตังคณานุกูลชัย. 2541 : 32) ได้เสนอ
เครื่องชี้วัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทางสังคมโดยก าหนดระดับความส าคัญของการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของสมาชิกในองค์กรชุมชนดังนี้ 
 1. มีความสนใจ และร่วมประชุม ได้แก่ การให้ความสนใจติดตามข่าวสารต่างๆ ของส่วนรวม แลการ
เข้าร่วมประชุม เสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุมในกิจกรรมของส านักงาน 

 2. การให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ได้แก่ การอุทิศเงิน เวลา ให้แก่ส่วนรวม 

 3. การเป็นสมาชิกและกรรมการ ได้แก่ การอุทิศแรงงานในการท ากิจกรรมของส่วนร่วมโดยการสมัคร
เป็นสมาชิก 

 4. การเป็นเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การยอมรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจสั่ง
การ 
 การใช้เครื่องชี้วัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์กรชุมชนโดยสมาชิกนั้น       
ฉัตราภรณ์  วิวัฒนาวานิช. (2537 : บทคัดย่ออ้างถึงในเลิศพร  ภาระสกุล ,2551) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านพลา 
และหมู่บ้านหาดพยูน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง แต่มีการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ า เพราะส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมชั่ วคราว และไม่ได้เข้าสังกัด
หรือเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มใดๆ ซึ่งอาจเนื่องจากการจัดตั้งเป็นชมรมหรือกลุ่มอนุรักษ์ในหมู่บ้านยังมีน้อย 
ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปได้ในลักษณะของการสมัครใจเป็นครั้งคราว 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วจะมี
ลักษณะและข้ันตอนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
 ศลิษา  หมัดลัง (อ้างถึงในเลิศพร  ภาระสกุล,2551)  ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. การร่วมประชุมวางแผนด าเนินงานโดยแสดงความคิดเห็นการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจใน
โครงการ 
 2. การร่วมด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยการเสียสละก าลังแรงงาน วัสดุ ก าลังเงิน หรือ
ทรัพยากรใดๆ ที่มีอยู่ชุมชน 
 3. การร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ คือ การเข้าร่วมในการใช้ประโยชน์ 
 4. การร่วมในการติดตามผลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

ส่วนการวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้จะดูลักษณะต่างๆ ที่แสดงออกมา คือ การเป็นสมาชิก  
กลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การบริจาคเงินทอง วัสดุ สิ่งของ และการเสียสละเวลา แรงงาน การเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการและการเป็นผู้ด าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง 
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 ไพรัตน์  เดชะรินทร์.  (2527 : 6-7อ้างถึงในเลิศพร  ภาระสกุล,2551)  ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนา คือ 
 1. ร่วมกันท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
 2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองต่อความต้องการของชุมชน 
 3. ร่วมวางนโยบายหรือวางแผนกิจกรรมเพ่ือขจัดหรือแก้ปัญหาเพื่อสนองความต้องการของชุมชน 
 4. ร่วมตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 
 7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที่ท าไว้โดยเอกชนและ
รัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
 กล่าวโดยสรุป การที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือจัดการใดๆ นั้น พวกเขาเหล่านั้น
ต้องรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของและลงพัฒนาด้วยตนเองแล้วการพัฒนานั้นไม่อาจส าเร็จไปได้ถ้าไม่มีการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ถูกก าหนดไว้ในนโยบายและวิธีการคิดในการท างานและ
พัฒนาอยู่ตลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ในหลายๆ ครั้ง ดังจะเห็นได้ว่าใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ด้านการท่องเที่ยวมีการก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาประเทศ เน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกระดับทั้งทางด้านการวางแผนและการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในการให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 1. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะช่วยสร้าง
ความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นค าตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้ 
 2. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องใช้เวลา
และมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่ค านึงถึงความต้องการแท้จริงของ
ประชาชนนั้น อาจน ามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว 
เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด 
 3. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะ
ยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและ
ช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
 4. การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้ประชาชนมีความรู้สึกของการ
เป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และ
ยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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 5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาแสดงความ
ต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย ที่จะเป็น
ปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้ 
 6. การคงไว้ซ่ึงความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะ
เมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีการโต้แย้งกัน 
 7. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเม่ือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มา
ท างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวล และมุมมองของ
สาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของ
สาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 
 8. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ท าให้
ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผู้น า 
และท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  
(http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title.) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 

 การจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผู้ให้แนวคิดท่ีน่าสนใจดังนี้ 
 Schiffman and Kaunuk (1991, 209-216) เ ขี ยน ไว้ ว่ าทฤษฏี การมี ส่ วนร่ วม  ( Involvement 
theory)เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ของคนที่แสดงกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลจากการแก้ปัญหาขนาดเล็กไปถึง
การแก้ปัญหาขนาดใหญ่ ซึ่งยึดตามทฤษฎีสมองสองซีก (Split-brain theory) กล่าวคือ สมองแต่ละด้านจะมี
ความช านาญในการประมวลผลข้อมูลแตกต่างกัน โดยสมองด้านขวาจะประมวลข้อมูลที่เป็นรูปภาพ หรือ
ประมวลผลองค์รวม (Affective information processing) ในขณะที่สมองด้านซ้ายจะประมวลข้อมูลที่เป็น
ตัวอักษร ค าพูด ประมวลผลรายละเอียด (Cognitive information processing) การประเมิน/วัดการมีส่วน
ร่วมใช้เวลา ความถี่ของการมีส่วนร่วม และประสบการณ์ 

 เลิศพร  ภาระสกุล (2551 : 123-126) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
1 ใน 4 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในสภาวะปัจจุบันการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส าคัญ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะถ้าหากเราสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง
การจัดการหรือเป็นตัวน า ย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง 

 ภราเดช  พยัฆวิเชียร. (2539 : 3อ้างถึงในเลิศพร  ภาระสกุล, 2551) ได้กล่าวไว้ว่า เราต้องสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนด้วยความอดทนและตั้งใจจริง รวมทั้งต้องสร้างความเข้าใจให้แก่นักธุรกิจด้วยว่าสังคม 
ธรรมชาติ วัฒนธรรมเป็นทุนด้วย หากไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมธุรกิจจะ
พบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจไม่ยั่งยืน 

 นอกจากนี้ สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2542 : 3-50อ้างถึงในเลิศ
พร  ภาระสกุล, 2551) ได้อธิบายความเกี่ยวข้องของชุมชนกับการท่องเที่ยวมีขอบเขต ลักษณะ และรูปแบบ
กว้างขวางหลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม หาข้อจ ากัดชัดเจนได้ยาก และไม่สามารถน ามากล่าวไว้ได้ครบ 

 
 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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 ดังนั้น ในการศึกษาจึงได้ก าหนดความเกี่ยวข้องของชุมชนกับการท่องเที่ยวไว้ 2 ลักษณะ คือ 
ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

 1. ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับมี 2 ทาง คือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และประโยชน์ทางสังคม 

     1.1  ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

  1. เกิดการสร้างงาน สมาชิกชุมชนมีงานท าสืบเนื่องจากการท่องเที่ยวเกิดขึ้น 

  2. เกิดการพัฒนาอาชีพที่เก่ียวข้องกับการบริการการท่องเที่ยว 

  3. เกิดระบบตลาด เมื่อมีการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือเครื่องใช้ และปัจจัยต่างๆ 
ที่จ าเป็นแก่การบริการการท่องเที่ยว 

  4. เกิดระบบการผลิตวัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือป้อนระบบตลาด 

  5. มีรายได้จากแหล่งรายได้ใหม่ที่เกิดจากการท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายได้จากแหล่งรายได้
เดิมของชุมชน 

  6.  ครอบครัวในชุมชนจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อมจากสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวที่เกิดข้ึน 

      1.2  ประโยชน์ทางสังคม 

  1. เกิดการพัฒนาในทางสร้างสรรค์ขึ้นในสังคม 

  2. มีการติดต่อทางสังคมท่ีมีรูปแบบมากขึ้น 

  3. มีสัญญาทางสังคมเกิดขึ้นเนื่องจากการตกลงในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชน 

  4. ระบบสาธารณูปโภคของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา อาจได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 
เนื่องจากการมีระบบการท่องเที่ยว 

  5. สมาชิกชุมชนจะถูกกระตุ้นให้สนใจพัฒนาการศึกษาของตัวเองและบริวาร 

  6. เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยจากโรคภัย สืบเนื่องจากการบริโภคท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือเข้าสู่ระบบการท่องเที่ยว 

  7. การบริการทางสังคมอ่ืนๆ เช่น ความปลอดภัย และการมีระเบียบอิสระของสังคมจะได้รับ
การเอาใจใส่มากขึ้น 

 2.  ผลกระทบทีเกิดขึ้นอาจเป็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 

      2.1  ผลกระทบทางบวก คือ ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 

      2.2  ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึน 

  1. ขนาดของชุมชนอาจเติบโตเกินไป ถ้าปัจจัยดึงดูดจากการท่องเที่ยวมีก าลังมากและไม่ได้
รับการจัดการที่ด ี

  2. โครงสร้างการบริหารชุมชนอาจเปลี่ยนแปลงไป ถ้าอิทธิพลการท่องเที่ยวมีมากและไม่ได้
รับการจัดการที่ด ี

  3. วัฒนธรรมเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนอาจได้รับผลกระทบและถูกกลืนจากอิทธิพล
วัฒนธรรมและแนวทางชีวิตจากภายนอก 
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 ในอดีตที่ผ่านมาชุมชนแทบจะไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการท่องเที่ยว เนื่องจากมีผู้มีโอกาสหรือ
ก าลังมากกว่าได้แสวงหาประโยชน์จากชุมชนและทรัพยากร โดยละเลยหรือให้ประโยชน์ต่อชุมชนเพียง
เล็กน้อย และสร้างผลกระทบทางลบไว้มาก เนื่องจากประชาชนและชุมชนไม่มีโอกาสได้คัดเลือกการพัฒนา 
หรือจ ากัดการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวมักเกิดจากความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่และการพัฒนาขององค์กร ภาครัฐหรือการลงทุนของ
ผู้ประกอบการเอกชนในพื้นท่ีโดยขาดการค านึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่แท้จริง 

 สุพัตรา  กลับดี.  (2545 : 34-35อ้างถึงในเลิศพร  ภาระสกุล, 2551)  ได้ให้ทิศทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการท่องเที่ยวไว้ว่า การลดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน การสร้างโอกาสและการ
สร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนในการปรับตัวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเท่านั้น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เป็นรูปแบบที่สามารถสร้างโอกาสนี้ได้เหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังสามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นจึงเป็นเป้าหมายส าคัญซึ่งได้รับการเน้นให้มีในกระบวนการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่ ถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นได้เน้นการ
ให้ความส าคัญแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการที่จะมีบทบาทในการก ากับดูแลและควบคุมการท่องเที่ยวได้มาก
ขึ้น และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่นสามารถเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวระดับต่างๆ ได้ 
 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีข้างต้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนในทิศทางที่คาดหวังว่าจะดีขึ้นกว่าเดิม โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
เป็นการก าหนดวิถีชีวิตของตนเองและน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวตามความต้องการของชุมชน และในการ
มีส่วนร่วมนั้นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวมี
เป้าหมายและทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากแนวคิดต่างๆ สามารถประมวลลักษณะและขั้นตอนเพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านคลองสน กิ่งอ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานกิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 

 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนจะต้องมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักเพ่ือให้การด าเนินการเกิดการบูรณาการ
จากหลายๆภาคส่วนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท าให้การจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนประสบความส าเร็จ 

 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 37-40) ได้กล่าวถึงผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในชุมชนนั้น  มี 4 ภาคส่วน คือ 

 1. ชุมชน (Community) 
 2. ผู้มีอ านาจตัดสินใจ เช่น รัฐ (Decision maker) 
 3. ภาคธุรกิจ (Business operator) 
 4. นักท่องเที่ยว (Visitor) 
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และทุกภาคส่วนควรได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งร่วมคิดถึงแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาร่วมกัน
ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักของการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน  

ที่มา : พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) 
 ในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวชุมชนควรระบุให้ชัดเจนว่าใครคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใน
ลักษณะหรือรูปแบบใด ผู้ที่ควรจะหรืออาจจะมีส่วนร่วมได้หากจะแจกแจงโดยละเอียดขึ้นกว่ารูปภาพข้างต้น
อาจจะพิจารณาภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น องค์กรทางด้านวัฒนธรรม องค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรภาครัฐในท้องถิ่นที่เก่ียวข้องมีองค์กรใดบ้าง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญา การท าตุ้มนกตุ้มหนูให้กับนักท่องเที่ยว 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทด าบ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

 นอกจากนี้วิธีการที่เราสามารถที่จะระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถท าได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น 
สอบถามพูดคุยกับชุมชน อ่านจากเอกสารายงานที่มีอยู่ และอาจหาบุคคลหรือองค์กรที่สนใจที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยความเต็มใจ ต่อจากนั้นก็สามารถด าเนินการสร้างเครือข่ายของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเบื้องต้น 
และควรมีการจัดประชุมกลุ่มผู้ที่จะร่วมด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือที่จะหารือ เพ่ือมีการ
เพ่ิมเติมบุคคลที่อาจจะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรก หรือสอบถามว่าใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ

ผลประโยชน์ในแง่บวกส าหรับ
ทุกฝ่าย 

ชุมชน 

ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐบาล 

นักท่องเที่ยว 
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ใครควรที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดความชัดเจนขึ้นซึ่งอาจมีการขับเคลื่อนในรูปแบบองค์กรทางด้านการ
ท่องเที่ยว อันจะเกิดความชัดเจนว่าใครคือผู้น าหรือกลุ่มผู้น าหลักในการจัดการ และจะมีกระบวนการให้ชุมชน
มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงอย่างไร รวมทั้งระบบการกระจายผลประโยชน์และรายได้สู่ชุมชนควรเป็นลักษณะใด และ
การต้อนรับนักท่องเที่ยวจะเป็นไปอย่างไร เมื่อมีกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน งานต่างๆ ที่จะด าเนินต่อมาก็จะ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ในการเริ่มต้นน ากลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามารวมตัวกันในเบื้องต้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ควร
ที่จะมีการศึกษาก่อนโดยละเอียดเกี่ยวกับบริบทชุมชนหรือพ้ืนที่ที่จะมีการจัดการทางด้านขึ้น หรือมีอยู่แล้วแต่
ต้องการที่จะปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาในเรื่องของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องนั้นถึงแม้อาจจะเหมือนซับซ้อน แต่ก็สามารถจัดการศึกษาไปทีละหน้าที่ของแต่ละส่วน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 ก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ควรมีการศึกษาเก่ียวกับผู้มีส่วนร่วมก่อน ดังนี้ 
 1. ใครคือเจ้าของของพ้ืนที่ที่จะจัดการการท่องเที่ยว หรือพ้ืนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการกา
ท่องเที่ยวนั้นครอบคลุมถึงส่วนใด และใครรับผิดชอบอยู่บ้าง 
 2. ใครคือผู้ใช้สถานที่หรือท้องที่นั้นๆ อยู่ เช่น อาจเป็นที่ส าหรับกิจกรรมชุมชน 
 3. ใครคือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่นั้น 
 4. นอกจากการพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว อาจมีการพิจารณาผู้มีส่ วนร่วมโดยแบ่งสัดส่วนความ
รับผิดชอบตามหัวข้อหลัก เช่น 
 

 ด้านพื้นที่ที่จะพัฒนา ควรมีการศึกษาว่า 

 1. ใครเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในสถานที่นั้น 
 2. ใครด าเนินการจัดการพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอยู่เดิมบ้าง 
 3. ใครคือเจ้าของประเพณีพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ 
 4. ใครอาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ 
 5. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสถานที่นั้น 
 6. ใครคือผู้มีอ านาจตัดสินใจในสิ่งที่สามารถส่งผลกับพื้นท่ีนั้น 
 7. กลุ่มใดที่มีความสนใจหรือาจจะมีความสนใจต่อสถานที่นั้น 
 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านใดบ้างที่จะสนใจร่วมพัฒนาสถานที่แห่งนั้น 

 9. องค์กรอิสระใดที่มีส่วนด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่นั้น หรืออาจมีความสนใจร่วมด าเนินการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 10. มีใครอ่ืนอีกบ้างที่อาจจะสนใจการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในครั้งนี้ หรืออาจจะให้ความ
ช่วยเหลือได้ 
 11. ทบทวนอย่างละเอียดว่าใครอีกที่เป็นผู้ใช้พ้ืนที่นั้น 
 12. มีนักวิชาการทางการศึกษาท่ีควรจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ 
 13. ใครเป็นเจ้าของธุรกิจทางการท่องเที่ยวในส่วนนั้นอยู่เดิม และใครมีแนวโน้มที่จะร่วมพัฒนา
ธุรกิจ 
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 ด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ควรมีการศึกษาว่า 

 1. ใครจะร่วมเป็นนักลงทุนได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นจากชุมชน หรือจากภายนอก แต่ควรดูสัดส่วนให้เกิด
ความยุติธรรมในการกระจายรายได้ 
 2. ใครเป็นผู้ให้บริการด้านอาหารและท่ีพักในแหล่งท่องเที่ยว 
 3. ใครเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง 
 4. ใครเป็นผู้ด าเนินการด้านการน านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เช่น บริษัท
ทัวร์ใด 
 5. ใครที่เป็นผู้ให้บริการด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 6. องค์กรใดมีส่วนด้านการตลาดและการวางแผนทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 7. องค์กรหรือสมาคมใดบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
 8. ใครเป็นผู้ออกใบอนุญาต หรืออนุมัติด้านการด าเนินการด้านการค้า 
 9. ใครสนับสนุนหรืออาจจะสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น 
 10. ใครสามารถช่วยในการพิมพ์คู่มือนักท่องเที่ยว หรือผลิตสื่อที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของชุมชนนั้น แก่สาธารณชน 
 11.  นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มใดบ้างเป็นผู้ใช้สินค้า สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการทางการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

 การเข้าใจธรรมชาติ หรือความสนใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือก าลังจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในแต่ละส่วน จะช่วยให้การด าเนินการนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ละส่วนของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีความสนใจที่แตกต่างกันออกไป และมีหน้าที่ต่างกัน เช่น บางส่วนอาจมีหน้าที่เพียงรับรู้ถึง
การด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต บางส่วนอาจต้องเข้าร่วมในการให้ค าปรึกษาหารือและ
บางส่วนจะเป็นผู้ด าเนินการจริงซึ่งควรมีชุมชนรวมอยู่ด้วย เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง 

ต าบลหนองสังข์ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
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วิธีการในการที่จะน าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

 การที่จะน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้ามาร่วม
ได้รับรู้การเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัยที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนนั้นๆ 

 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 40-44) ได้อธิบายถึงการให้ข้อมูลและน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่
จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและจะต้องใช้เวลามาก แต่หากสามารถท าได้
จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันในแนวทางที่มีระบบ ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มนั้นหากได้รับการจัดการหรือ
บูรณาการอย่างดีแล้วจะน าไปสู่การพัฒนาโครงการ แผนการและสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ
ได้ กระบวนการการปรึกษาจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนี้สามารถมุ่งประเด็นไปที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ ก่อน เช่น 
อาจด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลแก่ชุมชนผู้ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมหลัก และสร้างการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงขึ้น 
 วิธีการที่จะปรึกษาขอค าแนะน า ความคิดเห็นหรือขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวนั้นมีได้หลายวิธี ควรที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในสภาวะแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ 
รวมทั้งพิจารณาบุคลากรที่มีอยู่ และงบประมาณที่มี วิธีการบางวิธีนั้นเป็นการขอความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยรวม บางวิธีจะเป็นเพียงเฉพาะกลุ่มและเจาะจงวิธีการนั้นมีหลายวิธีไม่จ ากัด ตัวอย่างเช่น 
 1. การประชุมชุมชน 
 2. การสัมภาษณ์โดยรวม 
 3. สัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มคน 
 4. การจัดนิทรรศการแก่สาธารณชน ซึ่งมีการแสดงวัฒนธรรมและเอกสารข้อมูล 
 5.  การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 6. การจัดประชุมผ่านสื่อเพ่ือขอความเห็น 
 7. การเขียนโครงการเสนอเพ่ือให้พิจารณา 
 8. การหาข้อมูลทางโทรศัพท์ และเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 9. การเปิดขอความเห็นจากประชามติ 
 10. การจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 11. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ 
 12. การร่างภาพเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ (Visual mapping) 
 13. การมีภาพวาดและภาพถ่ายให้เป็นตัวอย่าง 
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ในการระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นอาจมีการหารือ หรือน าผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึก และมี
ประสบการณ์ในด้านการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องเทคนิควิธีการมาช่วยเหลือได้ แต่ควรค านึงถึงการมี
ชุมชนเข้ร่วมนอกเหนือจากกลุ่มผู้ที่บริหารงานหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นส าคัญ เพราะบางครั้งกลุ่มชุมชนก็สามารถที่
จะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศที่ดีและท าให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้ 

ภาพที่ 4.6  การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 
2560 – 2564 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี 

 
การพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างมีปะสิทธิภาพ  

 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553)ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างมีปะสิทธิภาพดังนี้  
 1.  การพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน 

  มีตัวแปรหลายตัวแปรซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกต่างในการที่จะสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์
ในการท างานร่วมกันให้ได้อย่างประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 
  1. การระบุผู้ที่เป็น “ก าลังขับเคลื่อนหลัก” หรือผู้น าที่ชัดเจน 
  2. การระบุบุคคลส าคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ าเสมอและ 
  3. การระบุผู้ที่จะเป็นหุ้นส่วนส าคัญ 
 2.  ผู้ที่เป็น “ก าลังขับเคลื่อนหลัก” หรือผู้น า 

  ในทุกๆ โครงการ หรือกระบวนการนั้นต้องการบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้ที่คอยประสานกิจกรรม
ต่างๆ และน าหรือรวบรวมกลุ่มชุมชนเข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ บุคคลผู้นี้อาจจะเป็นผู้ที่
ริเริ่มกระบวนการต่างๆ ก่อนที่จะส่งต่องานไปยังผู้ อ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน หรืออาจเป็นบุคคลที่ถูกคัด เลือกจาก
คณะท างานเพ่ือให้เป็นแกนหลักและให้เป็นผู้ประสานงาน บุคคลผู้นี้และคนอ่ืนๆ ที่ต้องไดรบการติดต่อนั้นควร
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ชัดเจน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญทั้งหมดควรได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และมีที่อยู่ส าหรับการติดต่อที่ชัดเจนเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ 
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 3.  กลุ่มคนที่ท างานและคณะกรรมการด าเนินการ 

  หากเป็นไปได้ ควรที่จะยึดกลไกการด าเนินงานอย่างมีการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ทุกฝ่าย
รับทราบข้อมูล เพ่ือที่จะท างานร่วมกันได้อย่างดี หากไม่สามารถหากลุ่มที่ปรึกษาได้ก็ควรที่จะก่อตั้งกลุ่มคนที่
ท างานขึ้นเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและประเด็นต่างๆ ในชุมชน จุดประสงค์ของคณะท างานนี้ควร
ยึดถือการสื่อสารระหว่างองค์กรหรือทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลเพ่ือความเข้าใจความต้องการ
ของทุกฝ่ายทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่างๆ 
 
 4.  ผู้ท่ีควรเข้ามามีส่วนร่วมในคณะท างานหากเป็นไปไดค้ือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่  4.7  ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ทีม่า : พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) 
 

 ในการท างานเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานนั้นควรที่จะแต่งตั้งสมาชิกและมอบหมายหน้าที่ที่
ชัดเจน เช่น การท างานในฝายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่กลุ่ม  และให้แก่ชุมชนโดยทั่วไป กลุ่มที่จัดตั้ง
ขึ้นมานี้สามารถเป็นได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การก่อตั้งกลุ่มนี้  สิ่งที่ส าคัญคือ การรายงาน
ผลงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างคนเพ่ือการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล พร้อมทั้งค้นหาแนวทางหลากหลาย
แนวทางในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจนและถูกทิศทาง และ
ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชุมชนโดยทั่วไป คณะท างานนั้นควรที่จะประกอบด้วยผู้สนใจที่อยากจะเข้ามามี
บทบาทส าคัญ มีความคิดเพ่ือส่วนร่วมและควรประกอบด้วยบุคคลที่ส าคัญหรือองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก หลักการต่อไปนี้จะช่วยในการก่อตั้งคณะท างานได้ กล่าวคือ 

  ควรมีความชัดเจนในเรื่องของบทบาทของคณะท างาน เช่น ก าหนดฝ่าย ก าหนดการประชุมว่าจะมี
บ่อยครั้งเพียงใด และอะไรเป็นสิ่งที่คณะท างานคาดหวัง 
 กลุ่มท างานไม่ควรเริ่มจากจ านวนคนที่มากเพราะการท างานที่มีคนน้อยค่อนข้างที่จะเกิดประสิทธิภาพ
มากกว่าคนมาก แต่ควรที่จะสื่อสารให้ทุกฝ่ายรับทราบว่าคณะท างานก าลังด าเนินการอย่างไร และกระตุ้นให้
คณะท างานประชาสัมพันธ์ถึงกระบวนการการด าเนินงานโดยกระจายข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการ และ
ประเด็นหลักๆ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

ผู้ด าเนินการและภาค
ส่วนธุรกิจ 

ชุมชนในท้องถิ่น 

รัฐบาลส่วนท้องถิ่น ส่วน
ภูมิภาค และอื่นๆ คณะท างาน 

องค์กรทางการ
ท่องเที่ยว 

องค์กรทางด้านมรดก
และวัฒนธรรม 

ฝ่ายอุทยานและองค์กรการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อม 
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 เลือกตั้งบุคคลที่จะเป็นผู้ที่ติดต่อและประสานงาน หรือตั้งระบบในการเวียนต าแหน่งดังกล่าวตามวาระ 
และ 

 ให้แน่ใจว่าทุกคนมีสิทธิและเสียงเท่าเทียมกัน ควรมีการประชุมเพ่ือชี้แจงประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนแก่
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกรอบของระยะเวลา และการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
 

 5.  การพัฒนาไปสู่กลุ่มภาคีร่วม 

  การพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะประสบความส าเร็จนั้นจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรใดเพียงองค์กร
เดียว ดังนั้น ภาคีที่มีส่วนร่วมจึงเป็นหลักส าคัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อมีการด าเนินการทางด้านการ
ท่องเที่ยว ภาคีเหล่านี้สามารถช่วยในด้านการส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนและร่วมมืออย่างทั่วถึงขึ้นได้ และ
ช่วยในการประสานงานแทนที่จะท างานอย่างซ้ าซ้อน การน าภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงแรกจะ
ท าให้ช่วยในเรื่องการอนุมัติเรื่องต่างๆ และยืนยันได้ว่าโครงการที่ท าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากหลายฝ่ายในแต่ละช่วงของการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ส าคัญในการพัฒนาสู่กลุ่มภาคีท่ีมีส่วนร่วม คือ 

1. ค้นหาว่าภาคีใดที่จะช่วยให้การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
2. ค้นหาผู้ที่จะเข้าร่วมหรือควรที่จะเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน 
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกฝ่าย 
4. สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในประเด็นต่างๆ 

 5. ร่วมกันสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งแสดงถึงพันธะสัญญาที่มีต่อกันระหว่างกลุ่มภาคีที่
เกี่ยวข้องและร่วมกันด าเนินการในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอย่างเห็นพ้องร่วมกัน 
เนื่องจากมีเป้าหมายท่ีตรงกัน เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
 จากการที่ทราบถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักและความส าคัญในบทบาทแต่ละส่วนท าให้เข้าใจถึงมุมมอง
หนึ่งคือ ในการท่องเที่ยวชุมชนนั้น ชุมชนควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรปล่อยให้
ชุมชนด าเนินการอย่างโดดเดี่ยว การด าเนินงานต่างๆ ควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและพิจารณาบทบาท
หน้าที่ขององค์กรหรือผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องให้เหมาะสม ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างยากท่ีจะแก้ไข 
หรือชุมชนไม่ได้มีบทบาทอย่างแท้จริง ดังนั้น การพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

 
 

บทสรุป 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นเป็นสิ่งส าคัญเป็นรูปแบบและขั้นตอนในการก าหนดทิศทางร่วมกันของ
ชุมชน โดยค านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ร่วมกัน โดยยึดหลักการ เข้าใจความต้องการของชุมชนก่อนว่าจะเปิดตัวเองและบริหารจัดการอย่างไร จากนั้น
การเข้าถึงบริบท อัตลักษณ์และทรัพยากรในด้านต่างๆและน าผลที่ได้จากการมีส่วนร่วมที่สรุปร่วมกันน ามา
จัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดย  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนโดยจะต้องค านึงถึงแนวคิดหลักการต่าง เช่น ความหมายของการมีส่วนร่วม ความหมายของการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วม ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน วิธีการในการที่จะน าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งแนวคิดหลักการเหล่านี้เป็นแนวทางในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน    
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม 
 2. จงอธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 3. จงอธิบายลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 4. จงบอกประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 5. จงสรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
 6.  จงอธิบายวิธีการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
 7. จงสรุปและบูรณาการวิธีการในการที่จะน าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวได้อย่างไร 
 8. นักศึกษาจะมีวิธีการอย่างไรที่จ าน าคนในชุมชนของนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

   1. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว  
  2. มลภาวะ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ 

  3. ที่พักอาศัย   
  4. การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ตามสภาพที่เป็นจริง 
  5. การพัฒนาที่พักของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจับจ่ายซื้อของ   
  6. บริการท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ 
  7. การนันทนาการและการบันเทิง 
  8. ระบบการดูแลสุขภาพ เหตุฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัย 
  9. แหล่งท่องเที่ยว 
  10. สรุป 
  11. แบบฝึกหัดท้ายบท 
  
 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
  2. อธิบายลักษณะมลภาวะ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

  3. สรุปลักษณะที่พักอาศัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน   
  4. สรุปการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ตามสภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  5. บอกลักษณะการพัฒนาที่พักของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจับจ่ายซื้อของ   
  6. อธิบายลักษณะการบริการท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  7. อธิบายลักษณะการนันทนาการและการบันเทิงในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  8. สรุประบบการดูแลสุขภาพ เหตุฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัยในการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน 
  9. สรุปและอธิบายลักษณะแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  
 วิธีสอน 

  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
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 กิจกรรม 

  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
   
 การวัดและประเมินผล 

  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการถาม-ตอบ 
  4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่  6 

องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ทรัพยากรในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่แตกต่างๆกัน พ้ืนฐานองค์ประกอบที่จะ
ตอบโจทย์ความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวของผู้มาค้นหาประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ
จะต้องค านึงถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะคอยอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย 
ปลอดภัยและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้  นอกจากนี้แล้วโครงสร้างพ้ืนฐานยังจะสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนที่มีการท่องเที่ยวให้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นกลไกการขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงไม่สามารถด าเนินการได้เพียงล าพัง แต่ต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องด้วย ในบทนี้จะกล่าวถึง โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 
การขนส่ง ระบบการจัดส่งน้ าประปา ไฟฟ้าและพลังงาน ระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูล การไปรษณีย์และการ
โทรคมนาคม กลไกในการควบคุมมลภาวะ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ ที่พักอาศัย  การวิเคราะห์
ด้านอุปสงค์ตามสภาพที่เป็นจริง การพัฒนาที่พักของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจับจ่ายซื้อของ  บริการ
ท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ การนันทนาการและการบันเทิง ระบบการดูแลสุขภาพ เหตุฉุกเฉิน ระบบความ
ปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยว 
 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 

 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้องค านึงถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ 
 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การท่องเที่ยว (Infrastructure) ประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการ
เดินทางและท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1 โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการท่องเที่ยว ที่มา : เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) 

 

 

ระบบคมนาคมขนส่ง 
 ระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา 
 ระบบการสื่อสาร 
ระบบสาธารณสุข 

 ระบบระบายน้ าและก าจัดน้ าเสีย 
ระบบก าจัดขยะ 
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 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 29-57) ได้
กล่าวถึงการด าเนินการและบทบาทหน้าที่ของการอ านวยความสะดวก การบริการ และการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ข้ึนอยู่กับเครือข่ายของโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวหมายความรวม
ปึงระบบการขนส่ง ระบบน้ าใช้ พลังงาน/เชื้อเพลิง การก าจัดของเสีย และระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม 
ยิ่งไปกว่านั้นเพ่ือที่จะให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การอ านวยความสะดวกให้กับการ
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีกลไกข้ันตอนการด าเนินงาน และกฎข้อบังคับเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ 
 ปัจจุบันยังมีข้อถกเถียงในประเด็นที่ว่า แหล่งการท่องเที่ยวควรจะต้องมีเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานที่
พร้อมทั้งหมดเสียก่อนที่กิจกรรมการท่องเที่ยวจะเริ่มด าเนินการ ซึ่งเหตุผลในการแย้งคือในบางประเทศก าลัง
พัฒนาบางประเทศนั้น จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถด าเนินการไปได้และก็เป็นที่พอใจของลูกค้าทั้งๆ ที่มิได้มี
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สมบูรณ์พร้อม นอกจากส าหรับกิจกรรมบางรูปแบบเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการ
ท่องเที่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีความเปราะบางนั้นก็อาจถือว่าเป็นการดีหรือข้อได้เปรียบ จากการที่ไม่ได้มี
ถนนหลวงตัดผ่าน เนื่องจากการที่ไม่มีเครือข่ายของถนนนี้เป็นการป้องกันการท่องเที่ยวแบบหลั่งไหลของผู้คน 
(Mass Tourism) ที่อาจท าให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งนั้นเสียหายได้ในบางกรณี เช่น รีสอร์ทที่อยู่ไกลออกไป
มักจะมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแบบพ่ึงตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงระบบหลักของส่วนกลางแบบเมืองหรือระบบใน
ภูมิภาคแต่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรีสอร์ทลักษณะนี้จะมีการวางโครงสร้างการใช้อ านวยความสะดวก
ต่างๆ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของรีสอร์ทเอง ดังนั้น จึงอาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ปัญหาการก าจัดขยะปฏิกูลต่อพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ 
 โดยปกติแล้วในเชิงของการวางแผนการท่องเที่ยวจะมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุม สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งโดยมากการระบบโครงสร้างพื้นฐานนี้จะถือเป็น
ความรับผิดชอบของภาครัฐเนื่องจากการพิจารณาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
 1. เครือข่ายการบริการต่างๆ สามารถให้บริการได้ทั้งนักท่องเที่ยวและสมาชิกชุมชนผู้อาศัยในท้องถิ่น
นั้น 
 2. การบริการมีคุณภาพท่ีสม่ าเสมอและได้มาตรฐาน 
 3. การวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เน้นบูรณาการนั้น จะส่งเสริมการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นไปด้วย 
 4. เครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถสนับสนุนการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 5. เครือข่ายควรจะได้รับการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 

แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรจะมีการวางแผนแนวทางการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ที่จ าเป็นในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 6 ส่วนหลัก ดังแสดงในภาพ 6.2 
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ภาพที ่6.2 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
ที่มา : ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549) 

 

การขนส่ง 
 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในด้านของการคมนาคมขนส่ง
นานาชาติและการเดินทางที่สะดวกสบายภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว นอกจากนั้นปัจจัยทั้งสองประการเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ทั้งสนับสนุนระบบการติดต่อสื่อสารให้
สมบูรณ์ และท้ังเป็นส่วนหนึ่งของระบบการติดต่อสื่อสารที่สมบูรณ์ 
 สิ่งหนึ่งที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การที่ระบบขนส่งประเภทต่างๆ มี
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบหลายหน่วยงานแตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีการวางระบบและเครือข่ายการขนส่งที่
แตกต่างกัน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งประกอบไป
ด้วย 
 1. การบริการของสายการบินและสนามบินนานาชาติ 
 2. การบริการของสายการบินภายในประเทศ 
 3. ระบบการขนส่งภาคพ้ืนดินและเส้นทางสายต่างๆ 
 4. การขนส่งทางน้ า 

ระบบการขนส่ง 
ระบบการจัดส่ง

น้ าประปา ไฟฟ้าและพลังงาน 

ระบบการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

การไปรษณีย์และ
การโทรคมนาคม 

กลไกในการควบคุม
มลภาวะ 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 6.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว 

ที่มา : http://marisaof.blogspot.com/2010/11/blog-post_11.html  
 

การบริการของสายการบินนานาชาติ 
ปัจจัยหนึ่งที่ควบคุมลักษณะและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ การมีบริการของสายการ

บินนานาชาติที่มาในประเทศแหล่งท่องเที่ยว โดยปัจจัยส าคัญท่ีเป็นตัวก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้
บริการการบินระหว่างประเทศ ตารางบิน ความถี่ของเที่ยวบิน จ านวนที่นั่งบนเครื่องบินที่อยู่ในเส้นทางบิน 
สัดส่วนของที่นั่งบนเครื่องบินที่มุ่งจุดท่องเที่ยวส าคัญ เส้นทางของสายการบินและเชื่อมโยงที่เมืองเป็ น
ศูนย์กลางของการขนส่งทางอากาศ ระยะเวลาการเดินทางค่าโดยสาร  จุดเริ่มต้นและปลายทาง ตลอดจนการ
ตัดสินใจเลือกสายการบิน 

ปัจจัยส าคัญดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านการด าเนินการของอาคารสนามบิน ซึ่งรวมไป
ถึง 
 1. ระยะเวลาการท างาน (จ านวนชั่วโมงใน 1 วัน) 
 2. ประเภทของการด าเนินการ 
 3. ลักษณะของการด าเนินการ-ระบบน าทาง-ทางวิ่ง-ที่จอดเครื่องบิน-ความสามารถในการขนถ่าย
กระเป๋าผู้โดยสาร-ความจุของอาคารผู้โดยสาร-ความสามารถในการขนถ่ายสินค้า-ที่กักเก็บเชื้อเพลิง-ที่จอดรถ 
 4. กระบวนการอ านวยความสะดวก (การตรวจคนเข้าเมือง การพิธีศุลกากร) 
 5. สิ่งอ านวยความสะดวกพิเศษ (การบริหารงาน การบริการฉุกเฉิน ห้องพักบุคคลส าคัญ) 
 การมีการด าเนินงานที่ดีของปัจจัยที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท าให้การท่องเที่ยว
ประสบความส าเร็จเท่านั้นแต่ที่ส าคัญ คือ ส่วนของการบริการและการอ านวยความสะดวกที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเหมาะสมกับจ านวนของผู้โดยสารที่จะใช้บริการสายการบินเพ่ือมายังแหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marisaof.blogspot.com/2010/11/blog-post_11.html%20ค้นเมื่อวันที่%2022%20เมษายน%202559
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การบริการสายการบินภายในประเทศ 

 ในบางประเทศยังไม่มีการพัฒนาสายการบินภายในประเทศและการบริการที่ดีพอ แต่ในบางประเทศก็
มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการบินภายในที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากประเทศใดต้องการจะได้รับประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอย่างเต็มที่จากการท่องเที่ยว ประเทศนั้นจ าเป็นต้องมีเครือข่ายของสนามบินที่ดีในการรองรับการ
เติบโตและการกระจายตัวของการท่องเที่ยว ภาคเอกชนควรจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาบริการด้านสาย
การบินที่มีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค 

 

ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างสายการบินภายในประเทศ 
ที่มา : http://thaipublica.org/2015/06/icao-1/   

 

ระบบและเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบก 

 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดินเป็นสิ่งที่
จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุในสิ่งต่อไปนี้ 
 1. ท าให้สามารถก าหนด วางแผน และจัดสรรงบประมาณส าหรับระบบเส้นทางเดินรถสายหลักได้ 
 2. ท าให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
 3. ท าให้สามารถจัดระบบขนส่งทางบกประเภทต่างๆ ตามล าดับความส าคัญท่ีเหมาะสม 
 4. ท าให้เกิดเส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่ใหม่ๆ ท าให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไว้ด้วยกันอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม เราไม่จ าเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายถนนที่ครอบคลุมทุกๆ แหล่งท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์
แบบ อันที่จริงในบางเส้นทางที่ไม่มีการพัฒนาถนนหนทางให้ดีพออาจเป็นการดี เนื่องจากเป็นการช่วยจ ากัด
จ านวนและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นๆ ได้ 
 ในการวางระบบเส้นทางคมนาคมทางบกที่สมบูรณ์แบบนั้น จ าเป็นต้องมีการประเมินจ านวน
ยานพาหนะส่วนตัว รถโดยสารประจ าทาง รถแท็กซ่ี รถเช่า และการขนส่งแบบท้องถิ่นเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 
สิ่งเหล่านี้ควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชนและมีการด าเนินการตามกลไกความต้องการของตลาดจะ
ดีกว่า โดยทางภาครัฐอาจเป็นผู้ควบคุมโดยการออกใบอนุญาตให้ 
 
 
 

http://thaipublica.org/2015/06/icao-1/%20%20ค้น
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การคมนาคมขนส่งทางน้ า 

 ในมุมมองของการพัฒนาการท่องเที่ยว ระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ าเป็นสิ่งส าคัญ การขนส่งทาง
น้ าใช้เป็นเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งที่ไม่มีถนน หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา และในหลาย
กรณี ถือเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ 
 ในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ านั้น เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ การบริการการคมนาคมขนส่ง 
ซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงประเภทต่างๆ ของเรือและการใช้สอยที่แตกต่างกันไป เช่น 
 1. เรือท่ีใช้เป็นการคมนาคมทั่วไป (ส าหรับคนท้องถิ่น นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักท่องเที่ยว) 
 2. เรือท่ีแล่นตามเส้นทางท่องเที่ยว เช่น การน านักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่ไปตามเกาะต่างๆ 
 3. เรือส าหรับการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ เรือส าหรับเที่ยวแวะชมสถานที่ และเรือส าหรับการ
เดินทางระยะสั้นๆ 
 4. เรือท่องเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยวระยะสั้น 
 5. เรือพิเศษใช้ด าน้ าดูปะการัง หรือใช้ในกิจกรรมชายฝั่ง ตกปลาย และเรือท่องเที่ยวตามลากูน 
(Lagoon) หรือใช้ดูชีวิตสัตว์ใต้ทะเล 

 

ระบบการประปา 
 ความต้องการที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวคือ ปริมาณน้ าใช้ที่
เพียงพอ และความสม่ าเสมอในการจัดส่งน้ าที่สะอาดส าหรับการดื่มกิน การใช้ในครัวเรือนและการนันทนาการ
ในประเทศที่ก าลังพัฒนาบางประเทศ ความรับผิดชอบในการจัดส่งและการกรองน้ าเป็นความรับผิดชอบของ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น ในกรณีอ่ืนๆ รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ของทั้งนักท่องเที่ยวและ
ของประชาชนท้องถิ่น 
 บางประเทศจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันในด้านปริมาณและคุณภาพของน้ าประปาใน
เมืองใหญ่ เมืองเล็ก และในเขตชนบทที่ห่างออกไป การปรับปรุงยกระดับของการจัดส่งน้ าอาจถือเป็นความ
รับผิดชอบของเจ้าของโครงการและยังสามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย 
 ความต้องการของการใช้น้ านั้นมีอยู่อย่างหลากหลายและมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ประเภท
การใช้น้ าเพื่อการท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้ 
 1. น้ าส าหรับใช้ในครัวเรือน 
 2. ในโรงแรมและร้านอาหาร 
 3. ในการซักผ้า 
 4. ในสระว่ายน้ าและใช้ในการนันทนาการ (เช่น การรดน้ าสนามกอล์ฟ) 
 5. ใช้ล้างถนน 
 6. ใช้ในระบบชลประทาน 
 7. ใช้ในการดับเพลิง 

ในการค านวณปริมาณความต้องการการใช้น้ าขั้นพ้ืนฐานนั้น บ่อยครั้งที่มิได้ค านึงความต้องการการใช้
ประเภทอ่ืนๆ อันเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือไปจากการใช้ปกติ ปัจจัยดังกล่าว เช่น 
 1. สภาพของสภาวะอากาศ 
 2. แนวโน้มการใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือยของนักท่องเที่ยว 
 3. ความต้องการน้ าที่มากขึ้นเพ่ือใช้ในการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่ห่างไกล 
 4. แนวโน้มของบริษัทและหน่วยงานของรัฐที่จะใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือยเพ่ือที่จะรักษาสภาพของสถานที่
นั้นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวไปใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
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ความสามารถของระบบในการแจกจ่ายน้ ามัน บางครั้งต่ ากว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากระบบการ
แจกจ่ายน้ าอาจจะถูกพวกท าลายข้าวของสาธารณะท าให้ช ารุดเสียหาย อาจมีการรั่วซึมและการขัดข้องของ
ระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ส่งผลให้ความดันของน้ าลดลงและท าให้ระบบล้มเหลวในที่สุด 
 

ความต้องการน้ า 

 กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการน้ าต่อคนสูงมาก มาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในเอเชียและแปซิฟิก (ต้น
คริสต์ทศวรรษ 1990s) คือประมาณ 6,000 ลิตรต่อห้องโรงแรมต่อวัน (ส าหรับโรงแรม 2-3 ดาว) รวมทั้งน้ าที่
ใช้ในห้องอาหาร สระว่ายน้ า การเก็บกักน้ าในโรงแรม และจากการใช้โดยตรงของแขกที่เข้าพัก หากโรงแรม
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีความชื้นสูง และเป็นโรงแรมมีระดับโรงแรมอาจมีความต้องการน้ าในระดับที่สูงกว่า
โรงแรมอ่ืน และหากในพ้ืนที่นั้นมีสนามกอล์ฟหลายแห่ง ก็อาจท าให้มีความต้องการน้ าถึง 2.5 ล้านลิตรต่อวัน 
 ความต้องการปริมารน้ าจะไม่มีความแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภาพของน้ า การบ าบัดน้ าเพ่ือการบริโภค
จะได้คุณภาพน้ าที่ต่างจากน้ าเพ่ือใช้ในการชลประทาน เพ่ือการท าความสะอาด เพ่ือนันทนาการ หรือเพ่ือการ
ดับเพลิง ความต้องการคุณภาพน้ าจะต่างกันไปตามประเภทเช่น 
 1. น้ าดื่ม น้ าที่ใช้ประกอบอาหาร และล้างชาม ต้องเป็นน้ าที่ผ่านการฆ่าเชื่อแล้ว ปราศจากการ
ปนเปื้อน 
 2. น้ าเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือนเช่น การอาบน้ าและซักผ้า น้ าจะต้องปราศจากการปนเปื้อน โดยใน
บางกรณีอาจใช้น้ าบาดาลที่ผ่านการบ าบัดแล้วได้ 
 3. สระว่ายน้ าต้องการน้ าที่สะอาด ปราศจากเชื้อ และผ่านการกรองแล้ว 
 4. น้ าเพื่อการชลประทาน อาจใช้น้ าที่ผ่านการใช้แล้ว และน ามาหมุนเวียนใช้ใหม่ หรืออาจเป็นน้ าเสีย
ที่ผ่านมากรองมาแล้วก็ได้ 

 

แหล่งน้ า 

 แหล่งน้ าที่ส าคัญๆ รวมถึง น้ าฝน น้ าบาดาล และแม่น้ าต่างๆ ซึ่งการจัดส่งน้ าจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
น้ าฝน อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าบาดาลและความสามารถในการจัดเก็บน้ า ถ้าสภาพของอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ก็
จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการกักเก็บน้ าและการบ าบัดน้ า ดังนั้น ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ควร
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพึ่งพาจนเองในการเก็บกักและบ าบัดน้ า 
 ในกรณีของโรงแรมหรือรีสอร์ทแบบครบวงจร ซึ่งจ าเป็นต้องพ่ึงตนเองในเรื่องแหล่งน้ านั้น จ าเป็นต้อง
มีการวางแผนและออกแบบดังนี้ 
 1. ต้องมีการปกป้องแหล่งน้ า 
 2. ต้องมีหลักประกันความแน่นอนในการจัดส่งน้ าจากแหล่งน้ า 
 3. ต้องมีการบ าบัดน้ าอย่างเหมาะสม การบ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ า การเลือกแหล่งน้ าที่อยู่ห่างจาก
จุดที่มีการปล่อยน้ าเสียและบริเวณท่ีอยู่แออัด 

โดยทั่วไปแล้วทางเลือกที่เป็นที่นิยมคือ ระบบน้ าแบบศูนย์รวมจากส่วนกลางที่สูบจากระบบจัดส่ง
สาธารณะซึ่งมีการด าเนินการตามวิธีที่กล่าวข้างต้นแล้วและมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอด้วย 

สถานที่ตั้งของรีสอร์ทอาจจะถูกก าหนดโดยความใกล้ต่อแหล่งน้ าที่สะอาด การจัดส่งอาจจะใช้น้ าจาก
ล าธาร บ่อบาดาล หรือไม่ก็วิธีในการเก็บกักน้ าฝน (เช่น การใช้หลังคาที่ท าจากโลหะสังกะสีผสมอลูมิเนียม 
แทนการใช้หลังคาที่ท าจากใบไม้) 
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การเก็บน้ าและการจ่ายน้ า 

 การมีระบบการกักเก็บน้ านั้นก็เพ่ือให้แน่ใจว่ามีปริมาณน้ าใช้เพียงพอ มีแรงดันน้ าที่สม่ าเสมอและมีน้ า
ส ารอง ส าหรับกรณีทางน้ าถูกขัดขวาง หรือกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ โดยที่ตั้งของอ่างเก็บน้ าเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึงถึง และต้องรวมเข้ากับแผนสาธารณูปโภคครบวงจร 
 ประเภทของความจุของถึงเก็บน้ ามีตั้งแต่ 8-72 ชั่วโมง แม้ว่าในที่บางแห่งอาจมีความต้องการที่
มากกว่านี้ เนื่องจากมีการไหลของน้ าที่ไม่สม่ าเสมอ ทางน้ าถูกขัดขวาง หรือเกิดการแล้งน้ าเพราะสภาพของ
อากาศ 
 ปัจจัยด้านแหล่งน้ าและการเก็บกักจะเป็นตัวก าหนดระบบของการจัดจ่ายน้ า ในพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้วใน
เมืองใหญ่การจ่ายน้ าอาจจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐ ดังนั้น ระบบที่เหมือนกับตาข่ายเชื่อมโยงที่พัฒนาแล้ว 
ในตัวเมืองจึงมีอยู่แล้ว หรือมิฉะนั้นก็ก าลังสร้าง ในบางสถานการณ์การ าหลตรงจากถึงกักเก็บไปยังปลายทาง
คือผู้ใช้ เช่น โรงแรมหรือรีสอร์ท อาจต้องเป็นทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้ ในบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่
มีนักท่องเที่ยวน้อย หรือเมืองและชุมชนที่อยู่กระจายกันออกไป อาจจะเป็นหน้าที่ของแต่ละโรงแรมหรือรี
สอร์ทในการจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ของตนเอง โดยรวมถึงการบ าบัด การกักเก็บ และการจ่ายน้ า ในรีสอร์ทบางแห่ง
การท าน้ าจืดจากน้ าทะเลอาจจะเป็นทางเลือกทางเดียวที่เป็นไปได้ 
 แหล่งพัฒนาการท่องเที่ยวหลักๆ มีความจ าเป็นที่ต้องใช้แผนการพัฒนาสาธารณูปโภคแบบบูรณาการ 
เพ่ือที่จะให้การบริการน้ าดื่มน้ าใช้ในพื้นทีร่ีสอร์ทท่องเที่ยว สามารถขยายเครือข่ายออกไปถึงชุมชนท้องถิ่นด้วย 
 

ไฟฟ้าและพลังงาน 

 ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก็สะท้อนให้
เห็นถึงมาตรฐานของบริการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเคยชิน สิ่งส าคัญคือ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุด ความแน่นอนของการบริการ ตลอดจนประเภทของพลังงาน
ไฟฟ้าที่เหมาะสม 
 หากรีสอร์ทและโรงแรมไม่ได้วางแผนในการมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าของตัวเอง ระบบการจ่ายไฟฟ้าของ
ส่วนกลางจ าเป็นต้องมีการออกแบบเพ่ือรองรับการใช้ไฟฟ้าของรีสอร์ทและโรงแรมจากการด าเนินการต่างๆ 
ด้วยเช่น 
 1. จากเครื่องปรับอากาศ 
 2. จากสระว่ายน้ า สปา และระบบการหมุนเวียนของน้ าอ่ืนๆ 
 3. จากการท าครัวและการเตรียมอาหาร ล้างชาม ซักผ้า ซักแห้ง หลอดไฟ สิ่งบันเทิงต่างๆ เช่น วีดีโอ 
โทรทัศน์วิทยุ ไนต์คลับ ตลอดจนถึงการท าความสะอาดและลิฟต์ 
 4. จากความต้องการของแขกท่ีมาพัก 

บางครั้งในการเริ่มพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จ าเป็นต้องมีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
ตนเอง เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหากรณีไฟฟ้าดับอันเนื่องมากจากการจ่ายไฟฟ้าของสถานีท้องถิ่นมีปัญหาหรือไฟตก 
ในหลายกรณีระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระดับที่ใกล้จะถึงขีดความสามารถ
สูงสุดแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าหลัก เช่น โรงแรมและรีสอร์ทครบวงจรทั้งหลายจ าเป็นต้องมีระบบการผลิตไฟฟ้า
ส ารองฉุกเฉินไว้ด้วยซึ่งควรจะต้องเป็นข้อก าหนดส าหรับการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ ว่าในขั้นตอนการวางแผน
นั้นจะต้องมีการหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเสียก่อน เพ่ือให้แน่ใจว่าความต้องการ
ไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินการของโรงแรมหรือรีสอร์ทนั้น ยังอยู่ภายใต้ขีดความสามารถของก าลังการ
ผลิตปัจจุบันของการไฟฟ้าได้ ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้วางแผนทางเลือกได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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 ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจอยู่ใต้ดินหรือบนดินก็ได้ โดยสองระบบนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
ความสวยงามของพ้ืนที่ การปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่าย สิ่งเหล่านี้จะต้องรวมอยู่ในขั้นตอนการ
เตรียมแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างครบวงจร ในพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และในเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆ อาจจะเลือกการวางระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องจากท าให้ไม่มี
ผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าจะเลือกแบบบนดิน ถึงแม้ว่าการวางระบบการจ่ายไฟฟ้า ใต้
ดินนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการบ ารุงรักษาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังต้องมีข้อปฏิบัติอย่างเข้มงวดใน
เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วย ปัญหาหนึ่งในการวางแผนระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้าก็คือ การเลือกเส้นทางท่ีจะวางระบบซึ่งจะต้องผ่านพื้นที่ของชุมชน สภาพอากาศของประเทศแถบ
เอเชียแปซิฟิก ดูเหมือนว่าจะเอ้ือต่อการใช้ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างกว้างขวาง ในกรณีของรีสอร์ท
ขนาดเล็กๆ การใช้พลังแสงอาทิตย์อย่างเดียวก็อาจจะเพียงพอต่อความต้องการการใช้พลังงานของรีสอร์ทท่อง
เที่ยวขนาดเล็ก 
 

ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 การเลือกวิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นน้ าเสียหรือขยะเป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ระบบที่เลือกใช้นั้นจะมีความสัมพันธ์ต่อการสุขภาวะของนักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชน วิธีการก าจัด
ปฏิกูลที่เหมาะสมจะมีผลต่อสภาพของสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และมีผลต่อแนวโขดหิน ทะเลสาบ ชายหาด 
กระแสน้ า สายน้ าล าธาร และน้ าบาดาล 
 การที่สถานที่ท่องเที่ยวจะด ารงสภาพดูดดึงความสนใจอยู่ได้นานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้ง
ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม ความสวยงามและการปราศจากมลภาวะ หากการก าจัดของเสียไม่เหมาะสม
เพียงพอ เมื่อนั้นสิ่งแวดล้อมก็จะเสื่อมโทรมลงอันเป็นผลมาจากมลภาวะที่เกิดข้ึน และผลที่ตามมาก็คือจะท าให้
จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งนี่จะท าให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจลดลง นอกจากนั้น  ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนย่อมไม่เป็นที่พึงประสงค์ของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย 
 วัตถุประสงค์หลักของระบบการก าจัดของเสียทุกระบบคือ การก าจัดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บและ
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นนี้จ าเป็นต้องพิจารณาในสองระดับ คือ 
 ในระดับนโยบาย  การพิจารณาในหลักการก็คือระบบการก าจัดของเสียจะต้องมีประสิทธิภาพในการ
ก าจัดสูงสุด และท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 ในระดับเทคนิค  การเลือกและการออกแบบของระบบที่มีประสิทธิภาพนั้นควรจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้วางแผน สถาปนิก วิศวกร ซึ่งท างานร่วมกันภายใต้กรอบและขั้นตอนจากการประเมินผล
กระทบ สิ่งแวดล้อม 

ดังเช่น แผนกลยุทธ์ทุกแผนจ าเป็นต้องมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงแข็งแรง การออกแบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต้องครอบคลุมการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล โดยมีการจ้างผู้ช านาญการที่เป็นคนของท้องถิ่น 
ซึ่งการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

น้ าเสีย 

 น้ าเสีย หมายรวมถึง สิ่งปฏิกูลจากห้องน้ า อ่างล้างชาม สระว่ายน้ า ครัว และจากการซักผ้า ของเสีย
เหล่านี้จะประกอบไปด้วยน้ าเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะได้
เป็นอย่างมาก มลภาวะจากน้ าเสียมีความเป็นไปได้สูง ดังนั้น ในการวางแผนจึงต้องให้แน่ใจว่าสุขภาวะและ
สิ่งแวดล้อมจักต้องได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีระดับของความเสี่ยงต่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของเสีย คุณภาพของการบ าบัด วิธีการและท าเลที่ตั้งของการก าจัด 
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 ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ การปล่อยอินทรียวัตถุ เกลือแร่ต่างๆ เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค และสารที่พิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้ม สิ่งปฏิกูลเหล่านี้สามารถท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ และท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ ท าลายแหล่งปะการัง ท าลายความสวยงามน่าชมของสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสาเหตุให้
นักท่องเที่ยวหมดความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
 

สิ่งที่เป็นอันตรายหลักจากน้ าเสียมีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่มดังนี้ 
 สารประกอบอินทรียวัตถุ: ถ้ามีการปล่อยน้ าเสียปริมาณมากซึ่งมีสารประกอบอินทรียวัตถุเจือปนอยู่
สูงลงสู่ทะเลของการบ าบัดน้ าเสียก็เพ่ือที่จะรักษาระดับออกซิเจนในน้ าให้สูงไว้ และเพ่ือให้ของเสียที่ปล่อย
ออกไปหลังผ่านขบวนการบ าบัดแล้ว เจือจางลงอย่างรวดเร็วในพ้ืนที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 
 พวกเกลือแร่ต่างๆ ที่เป็นอาหาร: น้ าเสียอาจมีการปนเปื้อนของพวกปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น 
ฟอสเฟตและไนเตรท การปล่อยน้ าที่มีสารเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อพืชใต้น้ า ท าให้มียับยั้งการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตในน้ า ในอ่างเก็บน้ า ทะเสสาบ หรือแม้กระท่ังตามแนวปะการัง 
 เชื้อโรค: แบคทีเรียสามารถก่อให้เกิดโรคหลายๆ อย่างได้ สิ่งส าคัญในการก าจัดน้ าเสียก็คือ การ
ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งเพ่ือลดอัตราการเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้ าธรรมชาติไม่ให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่
ก าหนด 
 สารประกอบที่เป็นพิษ:  สารประกอบที่เป็นพิษเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ในน้ าเสีย เนื่องจากมีการปล่อย
สารเคมีใช้แล้วลงในท่อระบายน้ า 
 

การบ าบัดและการก าจัดน้ าเสีย 

 การบ าบัดน้ าเสียสามารถท าได้ 3 กระบวนการ ซึ่งการบ าบัดด้วยกระบวนการใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
น้ าเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติที่ต้องการ งบประมาณที่มี ความรู้ด้านเทคนิคที่มีอยู่  ตลอดจน
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  
 การบ าบัดเบื้องต้น คือ การแยกขยะและสารแขวนลอยในน้ าออกไปแล้วทิ้งให้มีระยะพักตัวสักช่วงหนึ่ง
เพ่ือให้แบคทีเรียย่อยสลายอินทรีวัตถุในน้ า โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้บ่อเกรอะ (Septic Tank) ในการบ าบัด
ชั้นต้นซึ่งนับเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก แต่ทั้งนี้ต้องควบคู่ไปกับการ
ตรวจก ากับและเฝ้าระวังการปล่อยน้ าทิ้งออกไปด้วย รีสอร์ทท่องเที่ยวหลายแห่งมีระบบบ าบัดน้ าด้วยบ่อเกรอะ
ที่เป็นของตนเอง การมีคู่มือในด้านวิศวกรรมของการจัดการและออกแบบระบบบ่อเกรอะให้กับรีสอร์ทต่างๆ 
จะเป็นประโยชน์มาก 
 การบ าบัดขั้นที่ 2 เป็นการอัดอากาศเข้าไปในน้ าเสียซึ่งบรรจุในถังที่ออกแบบเป็นพิเศษ การบ าบัดขั้น
ที่ 3 คือการใช้สารเคมีเพ่ือก าจัดโลหะหนักต่างๆ รวมไปถึงสารอาหารและสารประกอบต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ คุณภาพของน้ าเสียเมื่อผ่านการบ าบัดขั้นที่ 3 แล้วมักได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทั้งหลาย 
อย่างไรก็ตาม การที่จะท าการบ าบัดให้ได้น้ าเสียที่มีคุณภาพในระดับนี้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีราคาแพง 
ประกอบกับต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี 
 โดยทั่วไปแล้วในประเทศที่ก าลังพัฒนา การใช้วิธีการบ าบัดระดับที่ 2 และ 3 นั้นค่อนข้างจะเป็นไปได้
ยาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานก็มีราคา
แพง น้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเลือกวิธี
บ าบัดจึงมีความส าคัญมาก อย่างไรก็ตามยังมีทางเลือกอีกหลายทางให้พิจารณาขึ้นอยู่กับงบประมาณและ
ประเด็นปัญหาของสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะต่อไปนี้เป็นทางเลือกอ่ืนๆ ของการบ าบัดน้ าเสีย โดยก่อนจะ
ด าเนินการควรจะต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบเสียก่อน 
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ภาพที่ 6.5 การบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย 

ที่มา : http://www.snapa.co.th/th/wastewater_treatment.html.  
 

การระบายลงสู่ทะเล 

 การระบายลงสู่ทะเลเป็นการท าให้เจือจางโดยปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเล วิธีนี้จะมีต้นทุนการติดตั้งระบบที่
ราคาสูงแต่ต้นทุนการด าเนินงานจะถูกต าแหน่งที่จะท าการปล่อยน้ าเสียจะต้องอยู่ห่างไกลจากที่เล่นน้ าและด า
น้ า และจ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากกระแสน้ านั้นจะช่วยพัดพาเอาน้ าเสียออกไปจากฝั่งทะเล โดย
จุดปล่อยน้ าเสียนี้จะต้องไม่อยู่ในแอ่งน้ า ทะเลสาบ หรือแม่น้ าสายเล็กๆ 
 

การระบายลงใต้ดิน 

 น้ าเสียจะถูกระบายออกทางคูระบายน้ า ประสิทธิภาพของวิธีนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซึม
ของดินตรงนั้น แต่วิธีนี้จะไม่เหมาะสมหากพ้ืนที่ระบายน้ าอยู่ในบริเวณเดียวกับที่มีการดูดน้ าบาดาลจากใต้ดิน
ขึ้นมาเพ่ือใช้สอย และอาจเกิดการปนเปื้อนของน้ าผิวดินได้หากมีน้ าท่วมเกิดขึ้นในบริเวณนั้น 
 
ขยะ 
 วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารการก าจัดขยะก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการก าจัดน้ าเสีย 
ประเด็นหลักๆ จะเกี่ยวกับการจัดเก็บ การบ าบัด และการก าจัด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดขยะจ านวน
มากไม่ว่าจะมาจากอาหาร กระดาษ พลาสติกต่างๆ เคมีภัณฑ์ รวมทั้งขวดและเศษโลหะชนิดต่างๆ ซึ่งขยะแต่
ละประเภทสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ทั้งนั้น ถ้าวิธีการก าจัดไม่ได้พอก็อาจจะท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงได้ และจะมีผลกระทบต่อความงดงาม ของธรรมชาติเป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์หากินและปลา
ต่างๆ 
 อันตรายและปัญหาจากขยะมีดังนี้ 
 1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะน าโรค 
 2. เป็นที่อาศัยของหนูและแมลงหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายอ่ืนๆ 
 3. อาจจะเป็นต้นเหตุของไฟไหม้และควันพิษต่างๆ 
 4. กลิ่นเหม็นจากการบูดเน่าของขยะ 
 5. การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่ไม่น่าดูของแหล่งน้ าบนผิวดินและแหล่งน้ า
ใต้ดินที่เกิดจากน้ าการไหลบ่าของน้ าฝน 

http://www.snapa.co.th/th/wastewater_treatment.html.
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แนวทางในการเก็บกักขยะชนิดต่างๆ มีอยู่หลายวิธีด้วยกันที่ช่วยให้การเก็บขยะและการก าจัดท าได้
ง่ายขึ้นระบบในการจัดเก็บนั้นรวมไปถึงการล าเลียงขยะจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ห้างร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง
จากแหล่งท่องเที่ยวไปยังที่เก็บขยะของส่วนกลาง และจากนั้นจัดเก็บโดยหน่วยงานสาธารณะหรือผู้รับเหมา 
 การก าจัดขยะมีความส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก าหนดยุทธศาสตร์ของ
การก าจัดขยะมีปัจจัยต่างๆ ที่ควรค านึง ไว้ดังนี้ 
 1. ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของขยะ 
 2. ที่ดินที่สามารถใช้ได้ในการก าจัด รวมไปถึงความเหมาะสมทางด้านกายภาพและความเหมาะสมใน
ด้านอื่นๆ ของที่ดิน 
 3. การเลือกในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
 4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายของทางเลือกอ่ืนๆ 

ทางเลือกอ่ืนๆ ในการก าจัดรวมไปถึงการฝังกลบแบบควบคุม คือ การเททับชั้นขยะด้วยวัสดุที่ไม่
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เช่น ดิน ทราย กรวด หรือขี้เลื่อย หรือจะเป็นแบบหลุมปิด แบบขยะสารพิษชนิด
พิเศษ และแบบเตาเผา ซึ่งแต่ละแบบก็ต้องมีวิธีการทางด้านวิศวกรรมและแนวทางในการปฏิบัติเฉพาะด้าน 

ภาพที่ 6.6 อีกด้านของงานฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/Chatsamui/2013/02/01/entry-1.   

 
การน ากลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์-รีไซเคิล 

ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าทั่วโลกก าลังหันไปสู่วิธีการที่จะน าขยะที่ทิ้งแล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์
หรือรีไซเคิลซึ่งมีเหตุผลหลายอย่างที่สนับสนุนแนวคิดนี้เช่น เหตุผลด้านนิเวศวิทยา ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ด้านภูมิศาสตร์ 

เหตุผลด้านนิเวศวิทยาในการหมุนเวียนเอาขยะกลับมาใช้ ก็สืบเนื่องมาจากความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้วิธีการทิ้งขยะลงไปในทะเลโดยตรงซึ่งจุด
ปล่อยอาจอยู่ในแนวรัศมีปะการังหรือในจุดที่ไม่มีคลื่นและการเปลี่ยนแปลงของการไหลวนของน้ าทะเลมาช่วย
พัดพาของเสียออกไป หรือแม้แต่ใช้วิธีการก าจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและแหล่งน้ าในบริเวณนั้น เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ เมื่อเทียบกันแล้ว 

http://www.oknation.net/blog/Chatsamui/2013/02/01/entry-1.
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ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการก าจัดขยะโดยวิธีต่างๆ นั้นต่ ากว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายไปเป็นอย่างมาก ส่วนในด้านของภูมิศาสตร์ก็คือในการก าจัดขยะต่างๆ ที่
เกิดข้ึนนั้นจ าเป็นต้องใช้ที่ดินที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 

จากเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ท าให้กระบวนการก าจัดขยะมุ่งเน้นไปในการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่มาก
ขึ้นเรื่อยๆ ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด กระบวนการด าเนินการคือ การแยกประเภทขยะที่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก กระจกแก้วต่างๆ และโลหะบางชนิด และการสร้างระบบการเก็บขยะ การ
จัดเก็บ การอัดแน่น และการเผาท าลาย 

ในประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถด าเนินการวิธีนี้ได้ค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะเป็นระบบจัดเก็บ การจัดสรร 
และการแปรสภาพเนื่องจากในประเทศเหล่านี้มีตลาดที่พร้อมในการรองรับขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ 
อยู่แล้วซึ่งวิธีการน าขยะกลับมาใช้ใหม่นี้อาจปฏิบัติได้ยากส าหรับประเทศเล็กๆ ที่มีลักษณะเป็นเกาะทั้งหลาย 
อย่างไรก็ตามการคิดค้นวิธีที่เหมาะสมในการหมุนเวียนขยะบางชนิดอาจน าไปสู่การพัฒนาสินค้าส่งออกใหม่ๆ 
ขึ้นได้ หรืออาจจะช่วยลดแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมที่เปราะบางในบริเวณท่ีใช้ในการเก็บกักขยะ หรือไม่ก็อาจจะ
เกิดวัสดุใหม่ ขึ้น เพื่อป้อนอุตสาหกรรมท้องถิ่น 

 

การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม 

 การเข้าถึงการบริการด้านไปรษณีย์และการโทรคมนาคม ความสะดวก และความมีประสิทธิภาพของ
ระบบสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อนักธุรกิจในระหว่างการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ 
 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการบริการด้านไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมรวมไปถึงการบริการ
ทางด้านส่งจดหมายและเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร และระบบการสื่อสารด้านอิเลคทรอนิกส์อ่ืนๆ การส่ง
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ นอกเหนือจากเครือข่ายเหล่านี้อันเป็นการบริการสาธารณะแล้วธุรกิจบริการขนาด
ใหญ่ เช่น โรงแรมหรือรีสอร์ทก็มีบริการเหล่านี้ เป็นของตัวเองด้วย การวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานในกลุ่มนี้
จ าเป็นต้องค านึงถึงเส้นทางสื่อสาร ชุมสายโทรศัพท์ สถานีถ่ายทอด ระบบเสาอากาศ และการส่งสัญญาณ ซึ่ง
ระบบสาธารณูปโภคเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเมื่อมีการพัฒนา
เทคนิคใหม่ๆ เกิดขึ้นก็มีความต้องการความเชี่ยวชาญในการบริหารและการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 
 การบริการทางไปรษณีย์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวในแถบเอเชียและแปซิฟิกกับนอกภูมิภาคนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยสายการบินระหว่าประเทศ และเชื่อมโยงสถานที่ที่ห่างไกลด้วยบริการของสายการบิน
ภายในประเทศ รวมถึงการคมนาคมทางทะเล 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศท าให้มีความ
จ าเป็นที่ต้องน าเรื่องเหล่านี้เข้าพิจารณาในระดับกลยุทธ์ย่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและกลยุทธ์หลัก
ของการท่องเที่ยวระดับชาติ 
 

กลไกในการควบคุมมลภาวะ 

 การรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์สวยงามและสะอาดอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น โดยทั่วไป
แล้วระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ าและอากาศซึ่งปราศจากมลภาวะรวมทั้งระดับของความสวยงาม
ของสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความดึงดูดความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  หากสิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ได้เตรียมจะรองรับขยะและน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยว และไม่มี
ระบบควบคุมที่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลลบต่อ
นักท่องเที่ยว ผลที่ตามมาก็คือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง รวมทั้งรายได้ที่ควรจะได้ลดลงด้วย  มลพิษต่อ
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สิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่จะท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเท่านั้น แต่ยังท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเสื่อม
ลงด้วย 
 การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแล้วมักจะปรากฏอยู่ในกฎพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ า มาตรฐานน้ าเสียที่จะปล่อยออกมา กฎเทศบาลและมาตรฐานทั่วไป
ของสาธารณูปโภค ในบางประเทศกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับ พร้อมกับมาตรฐานต่างๆ ในการจัดการให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด กฎหมาย
บางข้อก็ก าหนดให้มีระบบในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม การระวังและบังคับใช้มาตรการการควบคุม
มลภาวะนั้น โดยทั่วไปแล้วมักจะอยู่ภายใต้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล หรือไม่ก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
องค์กรต่างๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุข กิจการสาธารณะที่ดิน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 มาตรการควบคุมมลภาวะ หมายถึง การควบคุมมลภาวะทางน้ า มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทาง
เสียง และมลภาวะทางดิน มลภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอในเรื่อง
ต่างๆ ต่อไปนี้ คือ 
  1. การก าจัดขยะของเสีย 
 2. การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง 
 3. การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 4. ต าแหน่งที่ปล่อยน้ าเสีย 
 5. สถานที่กลบฝังขยะ 
 6. กลิ่นเหม็นเน่า 
 7. ควันจากท่อไอเสีย 
 8. เสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ในการควบคุมมลภาวะที่มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้ 
 1. มีการออกกฎหมายที่เหมาะสมและมีการบังคับใช้โดยออกกฎข้อบังคับต่างๆ 
 2. มีองค์กรหรือกลุ่มขององค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงาน ติดตามดูแลและด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
 1. ระบบของการท างานที่เป็นมาตรฐาน 
 2. ต้องมีระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังที่ดี ซึ่งอาจจะเป็นการบริหารของหน่วยงานของรัฐ 
 3. มีบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 

ปัจจุบันบางประเทศมีระบบการควบคุมมลภาวะที่ยังไม่ดีพอซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอจากส่วนกลาง หรืออาจขาดงบประมาณสนับสนุน หรืออาจขาดความชัดเจนและความ
เข้มแข็งของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งระดับของการเอาใจใส่ของรัฐบาลในเรื่องนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึง
แนวทางนโยบายของรัฐในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยบางรัฐบาลอาจต้องการที่จะผลักดันการพัฒนาในทุกๆ ด้านโดย
มิได้มีการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข ดังนั้น รัฐบาลควรตระหนักว่า
มาตรการควบคุมมลภาวะนั้นมิได้เป็นอุปสรรคของการพัฒนา แต่ควรจะมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์ทั้งกับแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว รวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนด้วย 
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สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ 
 ในบริบทของกลยุทธ์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ถึงศักยภาพการ
ใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถด้านการรองรับ และประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต้องมีและ
ได้มาตรฐานที่เหมาะสมด้วย โดยทั่วไปสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้
เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญว่าแหล่งท่องเที่ยวใดจะประสบความส าเร็จหรือไม่ นี่เป็นความจริงในด้านที่ว่าสิ่งเหล่านี้
ช่วยเสริมภาพพจน์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอาจจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้นและอาจจะกลับมาเที่ยวซ้ า
อีก 
 เมื่อการวางแผนได้น าไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ค าแนะน าก็คือว่า ถ้ามาตรฐานและคุ
คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการเหล่านั้นยิ่งสูงเท่าใดก็ยิ่งท าให้ประเทศนั้นเป็นที่น่าเที่ยว
ยิ่งขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องต่างๆ ในสามกลุ่มหลัก 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที ่ 6.7 โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 

ที่มา : ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549) 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 โดยทั่วไประดับของสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการขั้นพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งนั้น
จะมีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทกิจกรรมของนักท่องเที่ยว และแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศว่าเป็น
ประเทศหรือแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากหรือน้อย 
 ความซับซ้อนในการวางแผนสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการขั้นพ้ืนฐานขึ้นอยู่กับทัศนคติของ
รัฐบาลแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไร ในบางประเทศแนวทางการวางแผนอาจเป็นไปตามกลไกของตลาด ดังนั้น 
การจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการรวมไปถึงคุณภาพและปริมาณ และพ้ืนที่ที่สิ่งอ านวยความสะดวก
จะเข้าถึงจะข้ึนกับแรงผลักดันทางการตลาด 
 แต่ในอีกด้านหนึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอาจจะอยู่ในความดูแลและควบคุมโดยรัฐบาลท าให้การ
ด าเนินนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาสอดคล้องกับการใช้ที่ดินและด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอย่าง
ระมัดระวัง ในส่วนนี้โดยทั่วไปแล้วใช้ได้ด้วยกันทั้งสองแบบถึงแม้ว่ าการน ามาปฏิบัติแล้วมักจะเป็นวิธีแบบ
ควบคุมการวางแผนการท่องเที่ยวมากกว่า 
 ส าหรับรีสอร์ทที่มีการวางแผนแบบบูรณาการ มักเป็นไปได้และก็สมเหตุสมผลที่จะท าให้สิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการมีความเอ้ืออ านวยซึ่งกันและกันในเรื่องของมาตรฐานขีดความสามารถ การกระจายตัว
ของสิ่งอ านวยความสะดวกและ....หรือระดับการให้บริการ โดยทั่วไปแล้วลักษณะพ้ืนฐานของสิ่งอ านวยความ
สะดวกและการบริการในการท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
บริการหลัก 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
บริการรอง

3. การให้บริการด้านอื่นๆ 

-  ที่พัก (โรงแรม) 
-  ร้านอาหาร 
-  การบริการการเดินทางทางบก น้ า 
อากาศ 

-  การบริการน าเที่ยวของบริษัททัวร์
ต่างๆ 

-  แหล่งจับจ่ายซื้อของ 
-  สถานท่ีบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ 

-  สถานท่ีการให้ข้อมูลท่องเที่ยว 

-  การบริการด้านสุขภาพ
อนามัย 

-  ด้านฉุกเฉินและความ
ปลอดภัย 

-  การบริการด้านการเงิน 

-  การเอาใจใส่ดูแลนักท่องเที่ยว 
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 1. ความหลากหลายในเรื่องของขีดความสามารถ ขอบข่าย ระดับของความมากน้อย คุณภาพ และ
ปริมาณ 
 2. แบบปิดหรือเขตท่ีมีแนวโน้มในการจัดไม่ซับซ้อนระหว่างตัวเชื่อมหลักและเส้นทางย่อย 

 3. สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกัน การโฆษณา การเลือกสถานที่ 
 4. จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจของสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของกิจกรรมที่ส าคัญเช่น 
โรงแรมขนาดใหญ่ หรือต าบลที่มีธุรกิจส าคัญๆ เช่นเป็นที่รวมของธนาคารต่างๆ หรือไม่ก็อาจจะเป็นร้านขาย
ปลีกขนาดใหญ่ก็ได้ 
 ส่วนมากการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและริการจะค านึงถึงประเภท คุณภาพ มาตรฐาน ระดับชั้น 
และสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมานอกเหนือจากนี้แล้วยังขึ้นอยู่กับทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นและความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว การกระจายตัวของสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการยังอาจจะถูกก าหนดโดยแหล่งรวมของ
ศิลปะ การแสดง และหัตถกรรมท้องถิ่น อีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะของชุมชนนั้นๆ ก็คือ การที่สิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการตามปกติได้รับการเกื้อหนุนด้วยการจัดตลาดนัดในรูปแบบต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจจะ
เป็นเวลาใดเวลาหนึ่งของวันหรือไม่ก็เป็นวันใดวันหนึ่งของแต่ละอาทิตย์ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในเขตท่องเที่ยว 

 ก่อนที่จะพิจารณาถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการแต่ละอย่างเป็นการพิจารณาเพ่ือเป็นแนว
ทางการวางแผนทางยุทธวิธีและการปฏิบัติเพ่ือที่จะน ามาใช้ให้เกิดความต่อเนื่องกันทางภูมิทัศน์ การวางแผน
เชิงบูรณาการของสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการอาจจะสัมฤทธิผลได้ โดยใช้เครื่องทางการวางแผนเช่น 
เขตธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business District-TBD) เครื่องมือในการวางแผนนี้ได้มาจาก 
 1. ศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจตามปกติ (Central business District-CBD) ซึ่งการค้าส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยร้านค้า สถานบันเทิง และส านักงานซึ่งปกติจะรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น 
 2. เขตธุรกิจนันทนาการ (Recreational Business District-RBD) ซึ่งได้มาจากการศึกษาในประเทศ
อเมริกาเหนือเกี่ยวกับการท าธุรกิจต่างๆ ในเมืองท่องเที่ยว 
 เขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) อาจอยู่ในรูปแบบใดในสามประการต่อไปนี้ 
 1. ในเขตการค้าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองพักผ่อนเล็กๆ ที่มีลักษณะทางภูมิทัศน์เช่นเดียวกับ
ศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจปกติ (CBD) 
 2. การรวมตัวกันแบบพิเศษของกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นสัดเป็นส่วน
เช่นเดียวกับเขตพักผ่อนหย่อนใจและธุรกิจนันทนาการ (RBD) 
 3. แถบพ้ืนที่ทางราบที่เชื่อมโยงระหว่างเขตการค้าสองแห่งหรืออาจจะเป็นแถบพ้ืนที่ขนานไปกับแถบ
ทะเลหรือรีสอร์ทชายหาด หรืออาจจะเป็นเส้นทางที่มุ่งไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว 

ในแต่ละกรณีเขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเนื่องจากมาตรฐานการ
วางแผนและแนวความคิดในการพัฒนาซึ่งน ามาใช้กับการจัดระเบียบทางรูปธรรมของสิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการอาจจะมีผลกระทบที่ส าคัญต่อภาพพจน์ของแหล่งท่องเที่ยว  
 การใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวก าหนดลักษณะของการรวมกลุ่มและการจัดระเบียบของสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการก็เป็นทางเลือกของกลยุทธ์ของการวางแผนและเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผล แต่
ต้องมีมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างระบบจราจร สาธารณสุขและความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย 
“แบบเสรีเต็มที่” คือให้ตลาดเป็นตัวก าหนดหรือไม่ก็ตาม ควรจะต้องค านึงไว้ว่าทางเลือกแบบการวางแผน ซึ่ง
อาศัยรูปแบบของเขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) นั้นอาจจะมีส่วนช่วยให้เกิดความน่าสนใจโดยรวม ความมี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าในศูนย์ธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งนั้นอาจเพิ่มข้ึนอย่างมาก 
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 เขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) ไม่เพียงแต่จะเป็นจุดรวมของสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ แต่ยังเป็นสถานที่เข้าถึงได้และใช้
ประโยชน์ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วย ในบางทัศนะเขตพิเศษเช่นนี้เปรียบเสมือนปรากฏการณ์ทาง
สังคมควบคู่ไปกับทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้นักท่องเที่ยวและชุมชนนั้นใช้ชีวิตประจ าวันรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินดูของตามร้านค้า สนุกสนานไปกับการบันเทิงที่จัดขึ้นในที่สาธารณะ การได้เข้าถึงสินค้าพิเศษต่างๆ การใช้
บริการของร้านอาหารกลางแจ้งและร้านกาแฟริมถนนต่างๆ เป็นต้น 
เขตพิเศษนี้อาจจะเป็นศูนย์รวมของยุทธศาสตร์ในการใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมหนึ่งในสามรูปแบบดังนี้ 
 1. เป็นเขตการค้าที่หนาแน่น (Concentrated commercial District) 
 2. เขตท่ีมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Discrete Tourism-Related Precinct) 
 3. หรืออาจจะเป็นบริเวณหรือเส้นทางที่มีกิจกรรมของการท่องเที่ยว (Linear Corridor of Tourism 
Activity) 

การก าหนดเขตไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการวางแผนในรีสอร์ทขนาดใหญ่เท่านั้น หลักการของการ
ก าหนดเขตก็คือ การจัดระเบียบของสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ เพ่ือให้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเด่นของรี
สอร์ทซึ่งพร้อมไปด้วยเอกลักษณ์ของความสวยงาม ความมีประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย 

เขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) ในมิติของการเป็นเครื่องมือของการวางแผนอาจน ามาใช้เพ่ือให้เกิดการ
รวมตัวกันและท าให้เกิดจุดเด่นในสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริกาต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เครื่องมือนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นกฎเกณฑ์เพ่ือน าไปปฏิบัติในครั้งเดียวหรือน าไปใช้กับ
พ้ืนที่ใหญ่โต ส าหรับบางประเทศแล้วการด าเนินนโยบายแบบก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ตามความเจริญของการ
ท่องเที่ยว เขตพิเศษเชนนี้อาจจะก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนให้การพัฒนาเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ 
 

ที่พักอาศัย 

 ในเงื่อนไขของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยภาคเอกชนแล้วที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวเป็นการ
ลงทุนที่แพงที่สุดในสิ่งอ านวยความสะดวกของรีสอร์ทต่างๆ ในระยะแรกของการวางแผนจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ส ารวจที่พักอาศัยที่มีอยู่แล้วอย่างละเอียด พร้อมทั้งพยากรณ์ถึงแนวโน้มและความต้องการที่น่าจะเกิดขึ้น 
นอกจากนี้แล้วในระยะเริ่มต้นของการวางแผนแบบองค์รวมนี้ จ าเป็นต้องมีการประเมินต าแหน่งของสถานที่ที่
ต้องการ (แยกเป็นต าแหน่งของสถานที่เดี่ยวๆ หรือรวมกันเป็นกลุ่มในเขตพิเศษ) และลักษณะของ
สถาปัตยกรรมที่เป็นนิยมต้องการด้วย 
 มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าเอกลักษณ์และรูปแบบของรีสอร์ทได้แปรเปลี่ยนไปอย่างมากมายภายในไม่กี่
สิบปีมานี้ ที่พักอาศัยแบบใหม่เช่น แบบท าอาหารกินเอง หรือโรงแรมแบบประหยัด และสถานที่ตั้งแคมป์ได้
พัฒนาขึ้นมากเพ่ือสนองความต้องการของตลาดที่เพ่ิมมาขึ้นเรื่อยๆ ในด้านความต้องการความเป็นอิสระ การ
พ่ึงพาตนเอง การไม่เป็นพิธีรีตอง ความประหยัด และความสะดวกสบายการเปลี่ยนแปลงนี้มีอิทธิพลมาจาก
การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยการเปลี่ยนแปลงเหล่นี้ท าให้เกิดการพัฒนาเพ่ือที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการพิเศษนั้นๆ เช่น 
 1. ความต้องการเฉพาะเจาะจงของนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อย ท าให้เกิดการสร้างโมเต็ลและโรงแรมขึ้น
ที่สนามบิน 
 2. ความต้องการในการพักผ่อนเฉพาะอย่าง เช่น ริมน้ าที่มีท่าเทียบเรือ โรงแรมรีสอร์ทที่เน้นเรื่องกีฬา
และสุขภาพ 
 3. ความต้องการเฉพาะของนักธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา 
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 4. ห้องพักท่ีจัดสรรให้พักอาศัยเป็นครั้งคราว (Time-Share Apartments) 
 5. ศูนย์การค้าแบบครบวงจร ซึ่งที่พักของนักท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ 
 
การส ารวจที่พักอาศัยท่ีมีอยู่แล้ว 

 ข้อมูลหลักท่ีต้องการในการท าความส ารวจ คือ 
 1. จ านวนของที่พักอาศัยที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมถึงจ านวนห้องและเตียง 
 2. การกระจายตัวด้านภูมิประเทศ ต าแหน่งที่ตั้งตั้ง ชนิด และมาตรฐาน สถานที่ๆ ได้ลงทะเบียนไว้
แล้ว จ านวนห้องและจ านวนเตียง 
 3. ขอบข่ายของการบริการและเครื่องไม้ใช้สอยส าหรับแขกที่มาพัก ณ สถานที่นั้ น (ห้องอาหาร สิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านนันทนาการ) และนอกสถานที่ (เส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง) 
นอกจากนี้ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการส ารวจในการจ าแนกที่พักอาศัยออกเป็น
ชนิดต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมถึง 
 1. โรงแรมในตัวเมืองอยู่ในศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจปกติ (CBD) และเขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) 
รีสอร์ทอยู่ในสถานที่ท่ีโดดเดี่ยว โรงแรมประเภททรานชิท (Transit hotels) ที่สนามบินหรือตามถนนหลวง 
 2. โรงแรมแบบอพาร์ตเม้นท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่เจ้าของไม่ได้อยู่เอง มีผู้พักอาศัยชั่วคราว ผู้
ลงทุน และพวกไทม์แชร์ (Time shares) 
 3. คอนโดมิเนียม 
 4. ที่พักรวมบริการด้านอาหาร (Boarding house) เกสต์เฮาส์ โรงแรมส่วนตัวเล็กๆ หรือไม่ก็เป็นบ้าน
เช่าที่เปิดห้องให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก 
 5. ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวประเภท Backpacker 
 6. สถานที่ที่ตั้งแคมป์ 
 7. การตั้งแคมป์ กระท่อม รวมถึงกระท่อมใบและกระท่อมซาฟารี 
 

การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ตามสภาพที่เป็นจริง 
  ประเทศท่ีการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วหรือที่ก าลังพัฒนาอยู่ อาจจะท าการประเมินได้อย่างมั่นใจโดย
อาศัยข้อมูลจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาและจากการลงทุน แต่บางประเทศยังคงต้องระวังกับ
คาดคะเนของการเติบโตจากการที่สัดส่วนการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมและรีสอร์ทมีอัตราที่สูง ท า
ให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการลักษณะต่างๆ ของกลไกตลาดได้อย่าง
ง่ายดาย โดยทั่วไปแล้วการพยากรณ์ความต้องการควรจะต้องค านึงถึง 
 1. ความสวยงามโดยทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว 
 2. การเดินทางไปทางที่สะดวกของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (สายการบินระหว่างประเทศ ตาราง
การบิน และราคา) 
 3. การแข่งขันในระดับพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 4. กระแสของนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยทั่วไป 
 5. ชนิดที่พักอาศัยที่เหมาะกับความคาดหวังของตลาด 
 6. ประเภทของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ต้องการ 
 7. ความแตกต่างของนักท่องเที่ยวตามฤดูกาล 
 รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับบางประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิกไม่ได้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดและศักยภาพของแต่ละประเทศมากนัก แต่กลับเน้นการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
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บริการที่จะมาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม การทดสอบที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถที่
จะสร้างสินค้าการท่องเที่ยวซึ่งเปรียบเหมือนกับด้านอุปทานของสมการกลไกตลาด และในบางกรณี การ
พยากรณ์ความต้องการที่แท้จริงจะต้องค านึงถึงข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. ระดับขั้นของการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันและโอกาสความสนใจของผู้ลงทุนต่างประเทศใน
ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 2. แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ 
 3. เงินทุนที่หาได้จากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเอกชนที่จะมาสนับสนุนการก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่ พร้อม
กับสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ และเครื่องไม้ใช้สอย 
 4. ความจ ากัดทางกายภาพในการพัฒนา เช่น สถานที่ที่เหมาะสม 
 5. วัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในท้องถิ่น คนงาน ความสามารถด้านเทคนิค และความสามารถด้านการจัดการ 

ในบางกรณีระดับและความเร็วของการพัฒนาการท่องเที่ยวจะขึ้นกับการมีอยู่ของโรงแรมและ          
รีสอร์ท ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในแหล่งและสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ 
 ความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบในการประเมินมีดังนี้ : ในสมการของอุปสงค์ความต้องการและอุปทาน
การตอบสนองก็คือ ปริมาณของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นปัจจัยก าหนดทิศทาง การสร้างสินค้าใหม่
ขึ้นมาเป็นก้าวแรกเป็นสิ่งส าคัญ สินค้านี้เป็นสิ่งที่ตามมาหลังการสร้างที่พักที่ เหมาะสมให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็
จะเป็นตัวก าหนดปริมารของนักท่องเที่ยว หลังจากนี้ก็เป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงการประเมินความต้องการของ
การขนส่ง การท่องเที่ยวและการบริการของบริษัทจัดทัวร์ต่างๆ รวมทั้งประเมินความต้องการที่ตามมาในเรื่อง
ของสิ่งอ านวยความสะดวก ร้านอาหาร และการบันเทิง การประเมินอาจจะตั้งอยู่บนฐานของอุปสงค์ความ
ต้องการ (ในกรณีท่ีมีสินค้ากาท่องเที่ยวอยู่แล้วและมีการคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวต่อไป) หรือค านวณจาก
อุปทานการตอบสนอง (การพัฒนาการท่องเที่ยวใดใดก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับการก่อสร้างที่พักอาศัยเป็นอันดับ
แรก) 
 ส าหรับประเทศเล็กๆ หลายแห่งในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศยังมีปริมาณค่อนข้าง
น้อยกลยุทธ์ในการวางแผนกาท่องเที่ยวมักจะเป็นการอุปทานการตอบสนอง (Supply-Driven) ในกรณีเช่นนี้ 
ขอบข่ายและขนาดของการจัดอุปทานที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวมีความส าคัญยิ่งในการวางแผนกลยุทธ์ 
 

การพัฒนาที่พักของนักท่องเที่ยว 

 การก าหนดขนาดและความหนาแน่นของที่พักจะพิจารณาจากแนวความคิดของแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวขั้นพ้ืนฐานและจากมาตรฐานการออกแบบที่น ามาใช้ในรีสอร์ท ทั้งนี้แนวความคิดและมาตรฐาน
ดังกล่าว มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อบริเวณที่ มีความสวยงาม สถานที่ที่มีความส าคัญมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี คุณลักษณะของตัวอาคารและการบูรณา
การการวางแผนและออกแบบให้กลมกลืนกับจุดที่ตั้งและต าบลนั้นจะน ามาซึ่งความสนใจของ   รีสอร์ทเป็น  
อย่างยิ่ง โจทย์ส าคัญต่างๆ จะเกี่ยวเนื่องกับระดับความสูง ขนาดความใหญ่โต การตกแต่งที่สวยงาม (รวมถึง
การจัดภูมิทัศน์) และความลงตัวเข้ากับวิถีชีวิตของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีสิ่งส าคัญพึงพิจารณาอีกหลาย
ประการ อาทิ ความสะดวกในการเข้าถึง ความเป็นไปได้ในการให้บริการ และการจัดระบบการจราจรทั้งของ
คนและรถส าหรับนักท่องเที่ยวแล้วเรื่องส าคัญๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็มี อาทิ ขอบข่ายของการให้บริการ 
การเตรียมส่วนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ที่ว่าง การเข้าถึงสิ่งต่างๆ ในโรงแรมและรีสอร์ท และมาตรฐาน
ของที่พัก 
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 ต าแหน่งที่ตั้งเป็นปัญหาที่ส าคัญในการพัฒนาที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว ในบางกรณีสูตรของเขตธุรกิจ
การท่องเที่ยว (TBD) อาจน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางที่จะเลือกสถานที่ที่จะสร้างที่พักใหม่ในอนาคต มีหลักฐานที่
ชี้ให้เห็นว่าท าเลที่ตั้งและการกระจายตัวของที่พักเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดขอบข่ายและแบบแผนของ
เขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) คงจะเป็นจริงในกรณีที่ที่พักเหล่านี้รวมตัวกันอยู่ตามแนวชายหาด ซึ่งถือว่าเป็น
กลยุทธ์รองที่จะค้นหาพ้ืนที่และท าเลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในเขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) และค่อยท าการ
พัฒนาการบริการเพ่ือเติมให้เต็มช่องว่าง เพ่ือจะให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้การตัดสินใจหลักๆ มีดังนี้ 
 1. พิจารณาจ ากัดให้ที่พักอาศัยอยู่ในต าแหน่งที่ดึงดูดภายในเขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) หรือไม่ 
 2. จะก าหนดเขตที่มีศักยภาพในการสร้างที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวให้เป็นอาณาเขตที่สมบูรณ์แบบ
ในตัวเองหรือจะเป็นในลักษณะของการรวมหลายๆ เขตที่ประกอบไปด้วยบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกันส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
 3. หรือจะจัดที่พักอาศัยให้กระจุกตัวอยู่ในบริเวณที่ส าคัญแห่งเดียว หรือจะกระจายออกไปหลายๆ 
แห่ง 
 4. จะรวมที่พักอาศัยให้อยู่ตามต าแหน่งต่างๆ บนชายหาด 
 5. จะใช้กลยุทธ์ในการกระจายออกไปเพ่ือให้เกิดความสมดุลทางภูมิประเทศ หรือว่าจะใช้กลยุทธ์แบบ
ค่อยๆ ปรับความมีระดับให้สูงขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดการก าหนดเขตของที่พักข้ึนเอง 
 การเตรียมกลยุทธ์ทางด้านการวางแผนจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่
จ าเป็นต้องท าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการให้ที่พักอาศัยเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมให้เกิด
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 
 

ร้านอาหาร 
 ในหลายปีที่ผ่านมานี้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่น่าสังเกตเกิดขึ้นกับความต้องการและความนิยม
ชมชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในสมัยก่อนนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะใช้บริการร้านอาหารของโรงแรม เพราะว่า
ร้านอาหารเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของโรงแรมหรือรีสอร์ท แต่ในปัจจุบันความนิยมนี้ค่อยๆ เปลี่ยนไป 
นักท่องเที่ยวอยากจะออกไปทดลองร้านอาหารชนิดต่างๆ มากขึ้น มีการกล่าวอ้างกันว่าร้านอาหารดีๆ และมี
สถานที่ขายอาหารหลากหลายชนิดเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญว่านักท่องเที่ยวพอใจในแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ ความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปท าให้อาหารพ้ืนเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารนานาชาติ ท าให้เกิดร้านอาหารต่างๆ ที่
เป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นกับทางโรงแรมและรีสอร์ทแบบครบวงจร ร้านหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของชาว
เอเชีย เป็นอาหารพ้ืนเมืองและใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอาหารทะเล ผักและผลไม้ 
 การรวมตัวกันจ านวนมากของร้านอาหารเหล่านี้เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนานาชาติจะพบมากใน
ศูนย์กลางของแหล่งเศรษฐกิจปกติ (CBD) หรือเขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) ซึ่งก็มีหลายแห่งที่มีความสัมพันธ์
กับโรงแรมขนาดใหญ่ การรวมตัวกันในที่อ่ืนๆ ก็มักจะอยู่แถวชายหาดหรือใกล้กับสนามบิน 
 การส ารวจข้อมูลจากนักท่องเที่ยว แสดงว่าบางส่วนก็รู้สึกเป็นกังวลกับมาตรฐานของความสะอาด การ
บริการ คุณภาพอาหาร ราคาอาหาร และคุณภาพของร้านอาหาร (โต๊ะ เก้าอ้ี การตกแต่ง) มีการพูดถึง
เหตุการณ์เหล่านี้ในสถานที่ห่างไกล และโดดเดี่ยว และเป็นร้านที่อ้างว่าเป็นอาหารของท้องถิ่นแท้ๆ ในเมื่อ
ประสบการณ์ทางด้านอาหารมีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดการพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมี
การตรวจสอบจากฝ่ายรัฐบาลให้เข้าไปสอดส่องเรื่องของมาตรฐานและแนะน าให้มีการฝึกอบรมและวิธีการ
ด าเนินงานที่ถูกต้องโดยใช้ระบบของการออกใบอนุญาต 
 กิจกรรมชนิดนี้อาจจะอยู่ในความสามารถของเจ้าของกิจกรรมท้องถิ่นที่จะด าเนินงาน แผนการ
ท่องเที่ยวบางแหล่งสนับสนุนเจ้าของกิจการท้องถิ่นด้วยการให้ความช่วยเหลือในการลดภาษี การปล่อยสินเชื่อ 



143 
 

และการฝึกอบรม ร้านอาหารเป็นบริการที่เสริมกับที่พักอาศัยและการกระจายตัวของร้านเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับ
การกระจายตัวของที่พักนักท่องเที่ยวด้วย อย่างไรก็ตาม แหล่งที่เป็นที่นิยมมากอาจจะรวมทั้งชายหาด จุดชม
วิว สถานที่สวยงาม ถนนหลวงขนาดใหญ่ พ้ืนที่อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยว สถานที่ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และสถานีขนส่งที่ส าคัญต่างๆ ในเมื่อการรับประทานและการดื่มเป็นส่วนส าคัญในการสร้างประสบ
การณ์ให้กับนักท่องเที่ยว การวางแผนที่มีประสิทธิภาพของร้านอาหาร ควรจะบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนการท่องเที่ยวทั่วไป 
 
การจับจ่ายซื้อของ 
 การจับจ่ายซื้อของนับเป็นประสบการณ์ที่เสริมการท่องเที่ยวได้ดี น าไปสู่ความมีเสน่ห์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว และควรจะได้รับการพิจารณาให้เป็นปัจจัยหนึ่งของแผนบูรณาการของการท่องเที่ยว  มีแผนการ
ท่องเที่ยวจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งซื้อของให้น่าดึงดูดใจยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่อง
รายละเอียดของการออกแบบบริเวณที่ค้าขาย เขตของการค้าขาย และเวลาปิดท าการ ส าหรับเรื่องขอบข่าย
ของสินค้า แผนการท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะเน้นที่สินค้าน าเข้าที่มีคุณภาพ สินค้าหัตถกรรมของชนพ้ืนเมือง 
สินค้าปลอดภาษี และเสื้อผ้าที่ใส่เล่น มีหลักส าคัญอยู่สองประการในการวางแผน (ก) ท าเลที่ตั้งแล ะการ
กระจายตัวของสินค้า และ (ข) ขอบข่ายของสินค้าที่น าเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพการเข้าร่วมของสินค้า
พ้ืนเมือง 
 โดยทั่วไปแล้วแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาจจะเป็นที่รองรับของร้านค้าที่มีจ านวนมากจนเกินก าลังการ
จับจ่ายของผู้คนที่นั่น เหตุการณ์เช่นนี้ท าให้สถานพักผ่อนมีความอ่อนไหวต่อจ านวนร้านค้าที่มากเกินไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าที่ตรงนั้นต้องเจอกับอัตราขึ้นลงของนักท่องเที่ยวตามฤดูกาล แหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง
อาจต้องเจอกับปัญหานี้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องนี้ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด 
 การจับจ่ายใช้สอยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้ว และก็เป็นกิจกรรมด้านหนึ่งของเศรษฐกิจที่
ให้ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นไปโดยสภาวะตามธรรมชาติหรือเป็นผลมาจากการวางแผนก็ตาม 
สถานที่ค้าขายเหล่านี้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่งเป็นเหมือนสถานพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งบันเทิงไปใน
ตัวซึ่งพร้อมไปด้วยบรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออาจจะสร้างสรรค์ขึ้นมาท่ามกลางกิจกรรมที่ไม่มี
พิธีรีตอง ข้อยกเว้นนี้อาจจะเป็นพวกศูนย์การค้าที่อยู่ในอาคาร มีร้านบูติกราคาแพง และร้านที่มีสินค้า
คุณภาพสูง ประสบการณ์ในการซื้อของร้านเหล่านี้ก็ให้ความรู้สึกหรูหราไม่ธรรมดาไปอีกแบบหนึ่ง 
 แหล่งซื้อของของนักท่องเที่ยวอาจจะอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 1. อยู่ในอาคารที่ปิดควบคุมสภาพอากาศ เช่น ในศูนย์การค้า 
 2. ร้านค้าปกติตามข้างถนน 
 3. ศูนย์การค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารในโรงแรม ในอาคารพาณิชย์ หรือในสนามบิน 
 4. ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
 5. ตลาดสดที่มีหลังคาปิด หรือกลางแจ้ง 
 6. ศูนย์การค้าของต าบลที่ให้บริการกับชาวบ้าน 
 7. สถานที่ค้าขายเล็กๆ ข้างถนนหลวง 
 8. ร้านค้าที่อยู่โดดเดี่ยว กระจัดกระจายกันอยู่ 
 9. ร้านค้าที่ความสัมพันธ์กับสถานที่ท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
 10. ร้านค้าในสาถนที่ที่คนพื้นเมืองมีร้านค้าสินค้างานฝีมือและสินค้าศิลปะพ้ืนเมือง 
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ปัจจุบันมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดร้านและสถานที่ค้าขายเพ่ือเป็นที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง
มากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยในการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังชาวบ้าน และส าหรับบางประเทศ
ที่ประชาชนอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ผลประโยชน์นี้ก็ตกไปอยู่กับประชาชนในถิ่นห่างไกล โอกาสในการ
ค้าขายนี้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองมากข้ึน ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ยั่งยืนต่อไป 

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาส าคัญ คือ การที่สินค้าพ้ืนเมืองนั้นถูกสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศอย่างถูกๆ มาแย่งตลาดไป นี่ถือเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการควบคุมโดยศุลกากรและ
สรรพสามิต 

ในเมืองการจับจ่ายใช้สอยได้บูรณาการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวจึง
จ าเป็นต้องให้ความเอาใจใส่ และไม่ควรเน้นเฉพาะกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่และตามถนนที่เป็นย่านค้าขาย
เท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงตลาดสด ร้านขายของ หัตถกรรมของหมู่บ้าน และแผงลอยขายสินค้าหัตถกรรม
ตามข้างถนน นอกจากการซื้อของที่ระลึกแล้วยังมีเสื้อผ้าใส่เล่นและสินค้าปลอดภาษี ตลอดจนร้านขายของ
ทั่วไป 

สิ่งควรที่จะพิจารณา คือ ความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการเสริม บริการเหล่านี้เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการดูแลตัวเอง อาทิ ร้านขายยา ร้านตกแต่งผม และร้านซักผ้า ค าแนะน าและการดูแลจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ค าแนะน าด้านกฎหมาย ด้านธนาคาร และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน รวมทั้งการ
บ ารุงรักษาเช่น การซ่อมรถ น้ ามันเชื้อเพลิง การซักแห้ง และสิ่งของจ าเป็นส าหรับแค้มป์ปิ้ง ความกดดันทาง
การตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบของราคาที่ดินและค่าเช่าที่แพงท าให้สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
เหล่านี้จ าต้องย้ายห่างออกไปยังเขตค้าขายที่ด้อยกว่า นี่ก็เป็นพลังของการตลาดเช่นกัน ..ก าหนดความต้องการ
ในสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการเหล่านี้ กลยุทธ์ในการวางแผนควรจะเผื่อสถานที่ไว้ให้บริการเหล่านี้มา
รวมกันอยู่รอบๆ เขตของธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) 
 

บริการท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ 
 การจัดบริการท่องเที่ยวเป็นงานที่ส าคัญของการจัดท าแผนการท่องเที่ยวระดับชาติ ผู้ให้บริการเหล่านี้
ก็คือคนกลางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว หน้าที่ของพวกเขานับรวมตั้งแต่การกล่าวต้อนรับ กา
รับส่งจากสนามบิน การพาไปชมสถานที่ส าคัญๆ การให้บริการนักท่องเที่ยวแต่ละคน การจัดบริการกรุ๊ปทัวร์ 
จัดหาตั๋วต่างๆ การจองห้องพัก และประสานงานระหว่างบริษัทท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้จัดบริการ
การท่องเที่ยวยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ด าเนินงานทางด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ท้องถิ่น 
 สิ่งที่เห็นได้ชัดของการให้บริการท่องเที่ยวก็คือ ต้องเอาใจใส่ในรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ดูแลมาตรฐานของที่อยู่อาศัยที่ได้รับการจองล่วงหน้าแล้ว และมาตรบานของยานพาหนะที่ใช้ (รถโดยสาร รถ
แท็กซี่ รถโค้ช เรือแท็กซี่ หรือเรือพาย) 
 อีกประการหนึ่งของการจัดบริการท่องเที่ยวที่น่าเป็นห่วงก็คือ มาตรฐานการน าเที่ยว (มัคคุเทศก์) บาง
ประเทศ ได้พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วจนถึงมีการฝึกอบรมและการออกใบอนุญาตเพ่ือรักษาคุณภาพของการ
บริการ นอกจากการน าเที่ยวแล้วกิจกรรมหลายๆ อย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เหมาะกับการปฏิบัติโดย
เจ้าของกิจกรรมซึ่งเป็นคนท้องถิ่น มีตัวอย่างอยู่มากมายโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศที่
ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ฉวยโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์ 
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 ศูนย์ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในแหล่งท่องเที่ยว โดยศูนย์นี้ควรที่จะมี
ความสามารถให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะด้านความส าคัญของสถานที่ การประชาสัมพันธ์สิ่งที่ควรและไม่
ควรปฏิบัติขณะอยู่ในแหล่งข้อมูลของท้องถิ่นพร้อมสถานที่ๆ น่าสนใจ ข้อมูลที่พักอาศัย ทางเลือกต่างๆ ในการ
เดินทางและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ศูนย์เหล่านี้ยังขยายบริการไปถึงการจัดแสดง (displays) ศิลปะและ
หัตถกรรมอย่างถาวร การจัดแสดง ทางเสียงและภาพ ตลอดจนการขายของที่ระลึก ในบางครั้งระดับความรู้
ของบุคลากรในการให้ข้อมูลก็เป็นปัญหาหนึ่ง เนื่องจากการขาดการฝึกอบรมบุคลากรหรือไม่ก็เป็นผลมาจาก
การตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีความกระหายในข้อมูลมากก็ตาม 
การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดในเรื่องของการให้บริการ และความต้องการจะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวอย่างมาก 
 

การนันทนาการและการบันเทิง 
 สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการนันทนาการและการบันเทิงควรจะจัดให้อยู่ในลักษณะที่สร้างความ
สนใจท าให้อยากเข้าไปร่วมด้วย และเอ้ือให้กับกิจกรรมและการใช้ประโยชน์อ่ืนในพ้ืนที่การท่องเที่ยว พร้อมกัน
นั้นก็สร้างบรรยากาศของความสนุกสนานและความตื่นเต้น อาจจะมีความจ าเป็นที่ต้องกันสถานที่นันนทการ
และบันเทิงนี้ออกจากบริเวณอ่ืนเพ่ือไม่ให้สร้างความรบกวน การใช้สอยและกิจกรรมของกลุ่มนี้อาจจะสร้าง
ปัญหาให้กับนักวางแผนทางการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่ได้คาดหมายไว้ มีข้อมูลเป็นหลักฐานว่า
นักท่องเที่ยวอาจจะชอบหาวิธีพักผ่อนหย่อนใจ และการบันเทิงของตนเองมากกว่าที่จะใช้บริการที่จัดให้แบบ
เบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตามควรจะเข้าใจไว้ว่าขอบข่ายของความชอบในกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของตลาด
ของนักท่องเที่ยวด้วย ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกัน 
 ขอบข่ายของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการและการบันเทิงนั้น มิได้ขึ้นอยู่ กับลักษณะของ
นักท่องเที่ยว และอุปสรรคความต้องการที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น ทว่าขึ้นอยู่กับระดับและท าเลที่ตั้งของที่พักผ่อน
แห่งนั้นด้วย ขอบข่ายเหล่านี้อาจจะรวมถึง 
 1. ภาพยนตร์ (ในปัจจุบันอาจจะเป็นห้องฉาย VDO ในโรงแรม) 
 2. ห้องจัดเลี้ยงเอนกประสงค์ใช้ส าหรับจัดงานแสดงดนตรี ละครเวที งานชุมนุมสังสรรค์ และงาน
บันเทิงรื่นเริงต่างๆ 
 3. โรงละครกลางแจ้ง (ข้ึนอยู่กับสภาพของอากาศ) 
 4. ห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือ 
 5. พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงศิลปะแสดงงานหัตถกรรมท้องถิ่น ศิลปะต่างๆ เรื่องเล่าขานต านานความเชื่อ
ที่สืบทอดกันมาแลประวัติศาสตร์ 
 6. ไนต์คลับและโรงเต้นร า 
 7. สถานคาสิโน 
 8. สนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะ 
 9. ห้องโถงส าหรับเล่นกีฬาต่างๆ 
 10. สระว่ายน้ า (ถึงแม้ว่ารีสอร์ทนั้นอาจจะอยู่ริมทะเลก็ตาม) 
 11. สนามกอล์ฟ 
 ในกิจกรรมของกลุ่มนี้มีความหลากหลายมาก ส าหรับการบันเทิง นันทนาการและวัฒนธรรม 
ค าแนะน าในการวางแผนท่องเที่ยวหลายๆ แห่งไม่ค่อยสอดคล้องตรงกัน ตัวอย่างเช่น ในแหล่งท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านบันเทิงซึ่งอยู่ภายในอาคารอาจจะต้องถูกบีบ เนื่องจากท าเลที่ตั้งท าให้ต้องย้าย
อกไปในบริเวณที่เป็นเอกเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกชนิดอ่ืนอาจจะเข้าไปรวมกระจุกตัวกันอยู่ใกล้ๆ ศูนย์
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บริหารราชการและการเมืองของเมืองนั้น การใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น สนามกอล์ฟและสนามกีฬา ตามปกติ
แล้วก็จะอยู่แถวรอบนอกของแหล่งท่องเที่ยว ความยุ่งยากท่ีเพ่ิมข้ึน สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการของกลุ่ม
นี้มาจากแนวโน้มที่พยายามจะรวมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันภายในอาคารเดียวกัน 
 ในแง่มุมของการวางแผน กลยุทธ์โดยทั่วไปจงก าหนดให้มีแนวเขตที่เรียงรายตามแนวยาวและเน้น
ความหนาแน่น โดยแนวเขตนี้ส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับถนนที่มีแหล่งร้านค้าและมีความหนาแน่นต่อ เนื่องกับ
อาณาเขตรอบนอก สถานที่พักผ่อนรีสอร์ทขนาดใหญ่อาจจะมีเขตของการบันเทิงเป็นสัดส่วนเอกเทศ 
 

ระบบการดูแลสุขภาพ เหตุฉุกเฉิน และระบบความปลอดภัย 
 สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการของกลุ่มนี้ให้ชุมชนในการสนับสนุนการบริการที่มีคุณภาพสูงด้านที่
พักอาศัย ร้านอาหาร ร้านค้า การนันทนาการและการบันเทิงรื่นเริง 
 นอกเหนือจากการบริการที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพและการบริการด้านบุคลากร ซึ่งโดยปกติจะ
เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบันนี้กลายเป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่ของรีสอร์ทและโรงแรม
ขนาดใหญ่ รวมถึงสถานการค้าขนาดใหญ่ที่จะต้องให้ความส าคัญกับสุขอนามัยและความสะอาดที่มีมาตรฐาน
ทั้งในสถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบนอก 
 มาตรฐานของพ้ืนที่ว่าง ต าแหน่งที่ตั้ง การกระจายตัว และรายละเอียดของการออกแบบมีความ
แตกต่างกันอยู่บ้างในหมู่รีสอร์ทและโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ ไม่ใคร่ได้รับ
การจัดให้อยู่ในเขตของธุรกิจการท่องเที่ยว (TBD) ทว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง ก็คือ ความนิยมต้องการที่จะ
ให้บริการแต่ละอย่างได้ตั้งอยู่ในท าเลที่ตั้งจะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกจุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แหล่งท่องเที่ยว 

 ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะประสบกับความยุ่งยากพอสมควรในการตัดสินใจว่าจะเลือกที่ใดที่จะไปเที่ยว 
แต่ก็มีหลักฐานบ่งชี้ที่มากพอว่า ความน่าสนใจและกิจกรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกระตุ้นความสนใจและการ
ตัดสินใจในที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมชาติ คุณภาพ และปริมาณของแหล่งท่องเที่ยวก็มีอิทธิพลต่อประเภทและ
จ านวนของนักท่องเที่ยวที่จะไปยังสถานที่นั้นและยังเป็นตัวก าหนดระยะเวลาของการอยู่ที่นั่นด้วย สิ่งดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวนี้เองที่ท าให้เกิดฐานการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของบรรดาประเทศส่วนใหญ่ในแถบ
เอเชียแปซิฟิก 
 ปัจจัยที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในแถบภูมิภาคนี้ มีดังนี้ 
 1. ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของผู้คน 
 2. ประวัติศาสตร์และประเพณีท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ 
 3. มีสถานที่ท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
 4. มีชายทะเลและการผจญภัยใต้ทะเล 
 5. มีโอกาสที่จะเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 6. มีหลักฐานร่องรอยที่น่าสนใจ ตั้งแต่ก่อนได้เอกราช 
 7. มีการผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชนชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ 
 8. มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรม 

ในการที่จะรักษาสัดส่วนของตลาดไว้ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้า
เหล่านี้ให้มีความได้เปรียบมากยิ่งขึ้น การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ 
โดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ดังนี้ 
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1. ความน่าสนใจที่ข้ึนอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ 
2. ความน่าสนใจด้านทรัพยากรเชิงประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่พิเศษ 
3. ความน่าสนใจในเหตุการณ์พิเศษ กิจกรรมโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยว (เช่น แหล่งจับจ่ายใช้สอย

พิเศษ) แหล่งที่เน้นการกีฬาและนันทนาการ หรือแหล่งที่เป็นสถานที่ส าหรับจัดการประชุมทางธุรกิจ 
ในการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจ าเป็นที่จะต้องค้นหาสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ และศักยภาพที่จะ

เพ่ิมข้ึนได้ในอนาคตและสิ่งดึงดูดความสนใจที่จะเพ่ิมได้อีกจากการสร้างความต้องการของตลาดเฉพาะขึ้น หรือ
การที่เรามีสินค้าการท่องเที่ยวที่ดีกว่าคู่แข่ง 
 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 การรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสามารถท าได้ในสองระดับ แหล่งที่มีความ
สวยงามโดยทั่วไป และแหล่งที่มีความสวยงามเฉพาะตัว ในการรวบรวมข้อมูลนั้น ควรท าการเก็บข้อมูล
ประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 
 1. ทรัพยากรที่ได้รับแรงกดดันที่เกิดจากการใช้งาน 
 2. ทรัพยากรที่ควรจะมีมาตรการควบคุม 
 3. ทรัพยากรที่มีอาจจะต้องการงบประมาณในการดูแลรักษาเพ่ือก่อให้เกิดความสนใจในหมู่
นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

ถ้าได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว ทรัพยากรธรรมชาตินั้นถือว่ามี
ศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมีรูปแบบหลักๆ อยู่ 4 ประเภท คือ 

1. การก่อรูปของที่ดิน ภูมิประเทศ และธรณีวิทยา 
2. สิ่งแวดล้อมทางทะเล ชายฝั่ง แม่น้ า และทะเลสาบบนเกาะ 
3. พืชพรรณไม้ 
4. สัตว์ต่างๆ 
นักท่องเที่ยวทั่วไปมักมีความหวังว่าทรัพยากรเหล่านี้ควรจะมีสภาพยังดีอยู่ ดังนั้น เพ่ือที่จะให้การท า

ตลาดของสินค้านี้มีจุดที่ได้เปรียบ การวางแผนระดับชาติควรจะเน้นความยั่งยืนและสภาพของความสมบูรณ์
ของทรัพยากรเป็นส าคัญ 

ส าหรบหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้ว ระดับความสนใจในทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่เพ่ิงจะ
ได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง 

1. เตรียมท าฐานข้อมูลทรัพยากรอย่างถี่ถ้วน 
2. พัฒนาระบบข้อมูลบนฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยว

สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
3. สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกพิเศษ เพ่ือนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับสัตว์ป่า พืชพรรณ และ

ลักษณะของภูมิประเทศได้ 
4. พัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการที่วางไว้ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปด้วยกันได้ บนหลักของความยั่งยืน 
5. ให้ข้อมูลที่อธิบายได้อย่างชัดเจน ณ จุดหรือสถานที่นั้น 
6. พัฒนาแหล่งบริการข้อมูลข่าวสารและบริการพาชม ณ ท าเลที่เหมาะสม 
ในการประเมินความดึงดูดใจโดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติ ควรจะต้องตระหนักด้วยว่าความ

สวยงามของธรรมชาติโดยรวมกับระบบนิเวศต่างๆ อาจจะมีผลในการเพ่ิมความน่าสนใจและความสวยงามด้วย 
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ในกรณีที่ทรัพยากรนั้นอาจจะไม่มีความสวยงามมากถึงระดับโลกหรือระดับภูมิภาค แต่ความน่าสนใจอาจจะอยู่
ที่มีคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นรวมกับระบบนิเวศที่แตกต่าง 
 บรรดาประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก มีความสวยงามเป็นอย่างมากในด้านของพืชพรรณ สัตว์ป่า 
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ธรณีวิทยา ทิวทัศน์ที่สวยงามและชายหาด จังนับเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล
นักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนการเดินทาง (สิ่งพิมพ์ VDO สไลด์ หรือรูปภาพสี) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการดูและการอธิบาย ณ ท าเลสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะท าเป็นสิ่งพิมพ์หรือโดยมัคคุเทศก์
ก็ได้ 
 บรรยากาศที่แปลกและพิเศษของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกับความห่างไกล และค่อนข้างโดด
เดี่ยวของแหล่งท่องเที่ยวก็ท าให้บางประเทศมีความน่าสนใจเป็นพิเศษเช่นกัน ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมไม่จ าเป็นต้อง
อยู่ในเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติจึงจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทิวทัศน์และทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตของผู้คนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความดึงดูดใจได้อย่าง
ส าคัญยิ่ง 
 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาจจะปรากฏชัดในรูปแบบของการก่อสร้าง วัฒนธรรม การด าเนิน
ชีวิต ขนบประเพณี การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี การเต้นร า หรือ
ประวัติศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นซากที่เหลือจากสงคราม และอิทธิพลที่หลงเหลือจากยุคอาณานิคม) 
สิ่งดึงดูดความสนใจเหล่านี้อาจจะมีอย่างจ ากัดเฉพาะในหมู่บ้านดั้งเดิม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ค้นพบวัตถุ
โบราณ หรือสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ความเป็นเอกลักษณ์ การมีอัตตาลักษณ์ของทรัพยากรจะ
เป็นตัวก าหนดความดึงดูดใจที่ส าคัญของแต่ละประเทศและเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

การจัดหมวดหมู่ที่น่าสนใจทางวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ มีดังนี้ 
1. วัฒนธรรมดั้งเดิม (การเต้นร า ดนตรี ศิลปะ ภาษา วรรณคดีและหัตถกรรม) 
2. การด าเนินชีวิตดั้งเดิม (การใช้ชีวิตประจ าวัน งานพิธี พิธีกรรมทางศาสนา และโครงสร้างของสังคม) 
3. สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
4. สถานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ก่อนสมัยอาณานิคม 

การพัฒนาฐานข้อมูลรายการทรัพยากรวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์อย่างละเอียดเป็นสิ่งที่
ส าคัญมากในขั้นตอนการวางแผน นอกจากนั้น การจัดการที่ดีก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึง
การดูแลคุ้มครองความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรม การช่วยอธิบายสิ่งที่พบเห็นให้เป็นที่เข้าใจแก่นักท่องเที่ยว 
และให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวไม่ท าร้ายสถานที่หรือแสดงความลบหลู่ต่องานพิธีต่างๆ 

กลยุทธ์ใดที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ควรค านึงถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องปกป้องทรัพยากรดั้งเดิมไว้ด้วย ความจ าเป็นที่จะต้องรักษาความถูกต้อง การควบคุม
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม และความจ าเป็นที่จะต้องสืบทอดงานพิธี ขนบธรรมเนียมประเพณีให้ยืนยาว
ต่อไป ลักษณะทั่วไปของสิ่งดึงดูดความสนใจด้านวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ควรจะได้รับการส่งเสริม
ด้วยการแสดงสิ่งของที่สะสมไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่พิเศษ ในสถานที่เช่นนี้อาจแสดงให้เห็น
ถึงเหตุการณ์ที่ส าคัญในอดีต ผู้คนที่แตกต่างกันออกไป การรวบรวมสถานการณ์พิเศษหรือแปลกๆ เข้าไว้
ด้วยกัน ลักษณะพิเศษของอาคารและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะเฉพาะของบางสถานที่ ในแต่ละกรณีกระบวนการ
จัดการและการปฏิบัติต้องให้แน่ใจว่าต้องมีแนวทางการเข้าถึงที่ เหมาะสมและเพียงพอ และมีการสื่อ
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ความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมในสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้พบเห็น ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เป็นเพียงแค่การบันเทิง แต่ยัง
เป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเชิงความส าคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย 
 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ 

 ถึงแม้ว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจหลักๆ ในประเทศเอเชียแปซิฟิกอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ทรัพยากรวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ ทว่าอาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจอ่ืนๆ อีกที่จะช่วยเสริมสิ่งที่ดึงดูด
ความสนใจหลัก เพ่ือให้เกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน สิ่งที่ดึงดูดความสนใจเสริมอาจจะรวมถึง 
 1. งานพิธีพิเศษต่างๆ (การฉลองการได้รับเอกราช งานเฉลิมฉลองต่างๆ การแห่แหนการแข่งขันกีฬา 
และงานระลึกถึงสิ่งหรือวาระท่ีส าคัญ) 
 2. สิ่งอ านวยความสะดวกพิเศษทางธุรกิจ (คาสิโน รีสอร์ทขนาดใหญ่ สวนสนุก สวนสาธารณะ แหล่ง
สงวนพันธ์สัตว์ป่า และศูนย์การค้าปลอดภาษี) 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการของรัฐบาล (อาคารรัฐสภาและปริมณฑล การบริการทาง
การศึกษาหรือการฝึกอบรมพิเศษ และอนุสาวรีย์ที่แสดงออกถึงความรักชาติ) 

นอกจากนี้ อาจมีสิ่งน่าสนใจอ่ืนๆ ที่สามารถรวมเขากับก าหนดการการท่องเที่ยว เช่น เรือกสวนไร่นา 
สถานีวิจัย โรงกลั่น เบียร์ และเหล้าองุ่น โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ศึกษาและสะสมแสตมป์ และอาคารทาง
ศาสนา ถ้าเหตุผลในการมาท่องเที่ยวทางแถบประเทศเอเชียแปซิฟิกเพ่ือที่จะชมความพิเศษของสิ่งแวดล้อม
ของธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมแล้ว สิ่งที่น่าสนใจเสริมเหล่านี้จะท าให้เกิดความสมดุลและเป็นทางเลือก
ที่ดีอย่างหนึ่ง 

 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพิเศษเฉพาะตัว 

 ภาพรวมของการท่องเที่ยวได้แตกแขนงออกไปเป็นการท่องเที่ยวที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีทั้งการ
ท่องเที่ยวทั่วๆ ไป และการท่องเที่ยวที่สนใจเฉพาะเรื่องเป็นพิเศษ ปัจจุบันนี้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้รับการ
กดดันให้เลือกจัดการตลาดการท่องเที่ยวแบบรวมหมู่จ านวนมากๆ หรือตลาดแบบความสนใจพิเศษ หรือเป็น
แบบตลาดเฉพาะเล็กๆ ส าหรับประเทศส่วนใหญ่ในแถบเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีนักท่องเที่ยวน้อย 
ความจ ากัดของทรัพยากรท าให้ไม่มีทางเลือกในการวางกลยุทธ์มากนัก 
 การท่องเที่ยวในแบบของความสนใจพิเศษเฉพาะเรื่อง อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจกับ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวแบบรวมหมู่จ านวนมากๆ ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อยาก
แก้ปัญหาของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้รับ
การขนานนามว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาความแปลกใหม่ ความเป็นของแท้ และเน้นคุณภาพของ
ประสบการณ์ของการท่องเที่ยว จุดเน้นของนักท่องเที่ยวเชิงความสนใจพิเศษคือ 
 1. ท่องเที่ยวในเขตตัวเมือง 
 2. ท่องเที่ยวในเขตชนบท 
 3. ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 
 4. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แต่ละประเภทต่างมีส่วนที่น่าท้าทาย การผจญภัย การแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ประสบการณ์ การได้
สัมผัสและเรียนรู้วิถีของธรรมชาติและความจริงแท้ การเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความบริสุทธิ์หรือใน
สภาพแวดล้อมเชิงวัฒนธรรมเฉพาะอย่าง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ณ แหล่งท่องเที่ยวจริงๆ (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับคนท้องถิ่น) 
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บทสรุป 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดย
องค์ประกอบของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงกลยุทธ์บางอย่างที่จะท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
ประสบความส าเร็จตามความต้องการของชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆและสามารถตอบค าถาม
ความต้องการของชุมชนได้อย่างสมดุลและส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับมิติทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม โดยในบทนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
จะต้องให้ความส าคัญกับ โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย การขนส่ง ระบบการจัดส่ง
น้ าประปา ไฟฟ้าและพลังงาน ระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูล การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม กลไกในการ
ควบคุมมลภาวะ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ ที่พักอาศัย  การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ตามสภาพที่เป็น
จริง การพัฒนาที่พักของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจับจ่ายซื้อของ  บริการท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ การ
นันทนาการและการบันเทิง ระบบการดูแลสุขภาพ เหตุฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการสร้างกลยุทธ์ที่จะน าไปพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่างให้กับชุมชน
ได้เป็นอย่างด ี

 

 

แบบฝึกหัด 

 1. จงอธิบายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวในการน ามาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 2. จงอธิบายลักษณะมลภาวะ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนมีลักษณะอย่างไร 

 3. สรุปลักษณะที่พักอาศัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมาให้ถูกต้อง   
 4. สรุปการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ตามสภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรมี
ลักษณะอย่างไร 

 5. บอกลักษณะการพัฒนาที่พักของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจับจ่ายซื้อของ มีลักษณะอย่างไร  
 6. อธิบายลักษณะการบริการท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมาให้
ถูกต้อง 
 7. อธิบายลักษณะการนันทนาการและการบันเทิงในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมาให้เข้าใจ 

 8. สรุปและอภิปรายประเด็นระบบการดูแลสุขภาพ เหตุฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัยในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 9. สรุปและอธิบายลักษณะแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีลักษณะอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

 
 เนื้อหาประจ าบท 
  1. กระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
   2. พัฒนาอย่างไรสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
  3. ขั้นตอนในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน 

  4. ต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
  5. การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ 
  6. เนื้อแท้ของแผนการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ 
  7. หลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   
  8. การวางแผนท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์-กระบวนการปฏิบัติ 
  9. การจัดท านโยบายด้านการท่องเที่ยว  
  10. สรุป 
  11. แบบฝึกหัดท้ายบท 
  

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. อธิบายกระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนได้ 
  2. อธิบายการพัฒนาอย่างไรสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้ 
  3. อธิบายขั้นตอนในการพัฒนาสู้การท่องเที่ยวชุมชนได้ 
  4. บอกต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้ 
  5. สรุปการวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการได้ 
  6. อธิบายเนื้อแท้ของแผนการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ได้ 
  7.  สรุปหลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้   
  8. วางแผนท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์-กระบวนการปฏิบัติได้ 
  9. อธิบายการจัดท านโยบายด้านการท่องเที่ยวได้ 
 วิธีสอน 
  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
 

 กิจกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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 สื่อการเรียนการสอน 
  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
   
 การวัดและประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการถาม-ตอบ 
  4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 บทที่  5  

การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางที่จะสร้างความสมดุลด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องมีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนในมิติต่างๆให้เกิดความสมดุลมากที่สุด  การวางแผนถือได้ว่าเป็นแนวทางในการก าหนด
ทิศทางเพ่ือให้กิจกรรมหรือสิ่งที่จะด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลกระทบกับสิ่งที่จะด าเนินการน้อย
ที่สุด การวางแผนจึงเป็นวิธีการที่สามารถสื่อถึงการด าเนินการที่ได้ผ่านการกลั่นกรองวิธีการต่างๆมาเป็นอย่างดี 
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการน าการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการโดยน าการพัฒนามาเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่การ
เปลี่ยนแปลงจะต้องน าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและสามารถเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้อง
เกิดผลกระทบกับสิ่งเดิมน้อยที่สุดในบทนี้จะกล่าวถึง กระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
พัฒนาอย่างไรสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ขั้นตอนในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน ต้นทุนและ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ เนื้อแท้ของ
แผนการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ หลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวางแผนท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ -
กระบวนการปฏิบัติ การจัดท านโยบายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะน าไปสู่แนวทางการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
กระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความย่ังยืน 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนจะต้องมีกระบวนการวางแผนให้มีระบบเพ่ือให้เกิดความสมดุล
ในมิติต่างๆอย่างชัดเจนและลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) ได้อธิบายถึงกระบวนการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะแบ่งเป็นหลายขนาดตั้งแต่
ขนาดเล็ก เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เมือง ประเทศหรือแม้แต่ภูมิภาค โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกล่าวคือให้โอกาสชุมชนได้มีสิทธิเลือกว่าท้องถิ่นของตนเองนั้นควรจะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ถ้าชุมชนไม่ต้องการและยินดีกับสิ่งที่พวกเขามีก็ไม่ควรพัฒนาการท่องเที่ยวเพราะแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นจะล่มสลายไปในที่สุด เนื่องจากชุมชนถือเป็นด่านแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้พบปะแต่หากชุมชนใด
ยินดีต้อนรับการท่องเที่ยวก็ควรค านึงถึงระบบรวมทางการท่องเที่ยวกล่าวคือต้องทราบว่าท้องถิ่นของตนเองอยู่
ในฐานะ “จุดผ่าน” หรือ “จุดหมายปลายทาง” ฐานะทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันย่อมมีแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ปัญหานี้สะท้อนภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยเพราะโดยส่วนใหญ่
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนานั้นจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่เป็นจุดดึงดูดแต่ไม่สนใน “ฐานะ” ของท้องถิ่นเลย ภาพที่ 5.1  
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ภาพที่ 5.1 กระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
ที่มา : เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการวางแผนการจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยืน 

แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

(มองในทกุระดบั : ประเทศ ภาค จงัหวดั ท้องถ่ิน) 

กระบวนการการตดัสนิใจของทกุภาคีในแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

ได้แก่ ชาวบ้าน ชมุชน อบต. อบจ. ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ททท. ภาคเอกชน ฯลฯ 

ไมต้่อนรับอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว ต้อนรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

กรอบแนวคิดการวางแผนการพัฒนาและจดัการการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 

- ที่พัก 

- สิ่งดึงดูดใจ 

- การคมนาคม 

- สิ่งอ านวยความสะดวก 

- กิจกรรมต่างๆด้านการ

ท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

- การท่องเที่ยวชุมชน 

- การท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม 

- การท่องเที่ยวในแหล่งท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

- โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย ์

- การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล การประชุม
นานาชาติ งานแสดงสินคา้ 

 

ระบบทางการท่องเท่ียว 

- จุดเริ่มต้นเดินทางของ
นักท่องเที่ยว 

- จุดแวะพักระหว่างการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว 

- จุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยว 

- หน่วยงานส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

- ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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พัฒนาอย่างไรสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืน 
 การพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องมีแนวทางหรือวิธีการเป็นเข็มทิศในการ
ด าเนินการสิ่งที่ต้องค านึงถึงเพ่ือให้เกิดความสมดุลคือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาจะต้องค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งการพัฒนาจะต้องเข้าใจ
ชุมชน เข้าถึงชุมชนจากนั้นจึงเริ่มพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 Michael, Jordan, Kliment (2012) ได้กล่าวถึงการวางแผนเชิงพ้ืนที่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการแข่งขัน การเพ่ิมขึ้นและการขยายตัวของตลาดการ
ท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่และจ านวนมากขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวหรือการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยรวมคาดว่าจะก้าวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในทศวรรษที่ผ่านมา จะท าให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ
เศรษฐกิจ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับในทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจ าเป็นระดับโลก ที่ควร
รักษา รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยว รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว จะเกิดความแออัด ผู้คนจะหลั่งไหลเข้าชม
แหล่งท่องเที่ยว ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงร่วมสมัยในการท่องเที่ยวจะต้องมีการปรับตัวของทุกภาคส่วน 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แนวคิดใหม่เพ่ือให้บรรลุความสามารถทางการแข่งขันได้รับการ
พัฒนา เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนการจัดการปลายทางและการด าเนินการ
แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ ดังภาพที่ 5.2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.2 แนวคิดการวางแผนการจัดการจุดหมายปลายทาง ที่มา : Michael, Jordan, Kliment (2012) 

  

การวางแผนพัฒนาจุดหมายปลายทาง
- ประเมินความส าคัญของศักยภาพแหลง่
ท่องเที่ยว
-ให้ค าปรึกษาและความร่วมมือ
-ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดการจุดหมายปลายทาง
- การป้องกันทรัพสมบัติต่างๆ

- คุณภาพของประสบการณ์
- การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

จุดหมายปลายทางของตลาด
- การวิจัย
- ตลาดเป้าหมาย       
- ความตระหนัก
- ส ารวจและผลตอบแทน

การแข่งขัน
ของจุดหมาย
ปลายทาง 
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 Ahmad Fitri Amir, Ammar Abd Ghapar, Salamiah A. Jamal, and Khairun Najiah Ahmad 
(2015) ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: การศึกษาชุมชน ความยืดหยุ่นส าหรับการท่องเที่ยวใน
ชนบทในประเทศมาเลเซีย โดยให้ความส าคัญกับความยืดหยุ่นของชุมชนในชนบทในประเทศมาเลเซียด้วย
ความช่วยเหลือจากการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการท่องเที่ยวในชนบท มันครอบคลุมชนบท หลังการ
พัฒนาที่ยั่งยืนองค์ประกอบความยืดหยุ่นชุมชนและบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น วิธีการรวมถึงการสังเกตสถานที่
และการทบทวนวรรณกรรมที่กว้างขวางผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ชนบทจะ
ส่งผลให้ดีขึ้นความยืดหยุ่นในชุมชนท้องถิ่น กลยุทธ์บางอย่างที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือชนบทการท่องเที่ยวและการรักษาความยืดหยุ่นของชุมชนท้องถิ่น โดยการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนจะต้องมีความยึดหยุ่นของทั้งแผน พ้ืนที่และคนในชนบท 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 57-66) ได้อธิบายถึงการที่จะเข้าใจถึงขั้นตอนในการพัฒนาสู่การ
ท่องเที่ยวชุมชนนั้นมิได้ง่ายๆ หลายๆ ชุมชนพยายามถาม พยายามหาว่ามีสูตรส าเร็จของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างไร บอกได้เลยว่าไม่มีสูตรส าเร็จที่ตายตัว อาจมีหนังสือที่เห็นออกมาอยู่ทั้งในและ
ต่างประเทศที่จัดท าเป็นคู่มือในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน คู่มือเหล่านั้นก็ไม่ใช่สูตรส าเร็จ หากเป็น
เพียงค าแนะน า เป็นแนวทางในการด าเนินงานที่แตะละชุมชนต้องน าไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาวะของตนเอง ใน
บทนี้จึงเป็นแนวทางเพ่ือการท่องเที่ยวและขั้นตอนการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือการพัฒนาสู่การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยได้ให้หลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องให้ความส าคัญกับ พ้ืนฐาน
ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในการที่นักท่องเที่ยวเดินทางหรือตัดสินใจเที่ยวนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุ
หลากหลาย การพัฒนาทางการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นแม้จะมีจุดเด่นหรือทรัพยากรดีๆ อยู่ในชุมชนแล้วแต่
เพียงแค่นี้ยังไม่พอ ดังนั้นก่อนอ่ืนต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่า ท าไมนักท่องเที่ยวจ าเดินทางมา อะไรที่พวก
เขาคาดหวังที่อย่างน้อยเป็นพ้ืนฐานว่าพวกเขาจะได้รับเมื่อเดินทางมาถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่น่าท้าทายคือ ท า
อย่างไรให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมายังชุมชนท่องเที่ยวชุมชนนั้นๆ ต้องมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ และ
แน่นอนว่าเมื่อมาแล้วต้องเกิดความแระทับใจกลับไป ท าให้อยากที่จะกลับมาเที่ยวอีก 
  

ท าอย่างไรนักท่องเที่ยงจึงจะเลือกเดินทางมายังชุมชนของท่าน 
 การที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางหรือตัดสินใจมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่ของท่าน จะต้องให้ความส าคัญ
กับส่วนประสมทางด้านการท่องเที่ยวที่เป็นพ้ืนฐานหลักดังนี้ 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 57-66) ได้อธิบายถึงการเดินทางนั้นอาจใช้เวลานานและและอาจไกล
จากถิ่นอาศัยของนักท่องเที่ยวหรืออาจไม่ไกลนัก ดังนั้นความหลากหลายของประเภทนักท่องเที่ยว รูปแบบ
ของการเดินทางสิ่งที่จูงใจนั้นมีมากเสียจนเสมือนเป็นเรื่องราวที่เล่าไม่มีวันจบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าท า
อย่างไรนักท่องเที่ยวจึงจะเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวของท่านไม่ได้เลือกไปที่อ่ืนๆส่วนประสมที่เป็นพ้ืนฐาน
หลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ส าเร็จก็คือ ต้องมี “5 A’s”ก่อนเบื้องต้น คือ 
 

1. Attitude              หรือทัศนคติของคนในชุมชน 
2. Access                หรือการเข้าถึง 
3. Accommodation  หรือสถานที่พัก 
4. Attractions          หรือสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจส าหรับการท่องเที่ยว 
5. Advertising          หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
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ในส่วนแรก คือ Attitude 
การท่องเที่ยวนั้นเป็นธุรกิจของชุมชนส่วนรวม ชุมชนนั้นอาจมี่ทรัพยากร เช่น วิวทิวทัศน์ที่งดงาม หรือ

ที่พักที่สวยงาม แต่นักท่องเที่ยวอาจไม่รู้สึกได้รับการต้อนรับที่ดี ไม่ประทับใจ หรือตัดสินใจไม่กลับมาเที่ยวอีก 
รวมถึงกลับไปบอกต่อๆ ท าให้คนอ่ืนๆ ไม่อยากจะมาด้วยก็ได้ มีการพูดทั่วไปว่าหากลูกค้ามีความพอใจกับการ
ให้บริการแล้วลูกค้าก็จะบอกต่ออย่างน้อยอีก 3 คน ถึงความประทับใจของเขา และถ้าลูกค้าไม่มีความสุขเกิด
ความไม่พอใจขึ้นมา เขาก็บอกต่อเรื่องราวที่ไม่ประทับใจนั้นๆ เช่นกัน แต่บอกในจ านวนอย่างน้อย 12 คน 
ดังนั้นทัศนคติของคนในชุมชนเป็นพ้ืนฐานหลักที่ส าคัญที่ควรจะมีเมื่อตัดสินใจพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ส าเร็จต่อไปในเรื่องการท่องเที่ยว 

 นอกจากจากนี้ควรที่จะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างจริงใจ นักท่องเที่ยวจะรู้สึกว่า
การต้อนรับที่ตนได้รับนั้นมาจากความจริงใจของชุมชนหรือไม่ โดยตัดสินใจจากหลายๆอย่าง เช่น รอยยิ้ม การ
ทักทายที่อบอุ่นยินดี ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลอย่างจริงจัง หรือบอกทางหากนักท่องเที่ยวหลงทาง ดังนั้น
ชุมชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวจะแสดงความช่วยเหลือ หรือมิตรภาพออกมาอย่างจริงใจต่อนักท่องเที่ยว
ซึ่งถือเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จอย่างหนึ่งที่ขาดมิได้ 

 

ภาพที่ 5.3 การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีใต้ โดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 
ในส่วนที่ 2 คือ Accessคนส่วนใหญ่นั้นจะเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้สะดวก

มากกว่าที่จะไปในที่ที่เดินทางเข้าถึงล าบาก หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก สิ่งนี้จึงเป็นอีกองค์ประกอบ
พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามส าหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลหาก
แก้ปัญหา โดยการมีบริการด้านรับ-ส่ง ส าหรับนักท่องเที่ยวตรงตามเวลาไม่ว่าจะประจ าวัน ประจ าอาทิตย์ หรือ
อ่ืนๆ หากมีการจัดตารางที่แน่นอนลงตัวและสม่ าเสมอ นักท่องเที่ยวก็จะรับทราบข้อมูลและสามารถเดินทางมา
ได้เช่นกัน หากตรงกับเวลาลงตัวของเขา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการด าเนินการที่ดี 
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ภาพที่ 5.4 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
 

ในส่วนที่ 3 คือ Accommodation 
นักท่องเที่ยวต้องมีส าหรับกิน นอน ในชุมชนหากต้องการให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในชุมชนเป็นเวลานาน

กว่าแค่จุดแวะพัก ในการท่องเที่ยวค าว่า “accommodation” ไม่ได้หมายถึงเพียงที่พักแน่นอนอย่างเดียวแต่
รวมถึงบริการด้านอาหารและร้านค้าด้วย 

 

สถานที่นอน 

 ส าหรับในเมืองใหญ่ๆ นักท่องเที่ยวอาจจะคาดหวังว่าจะมีที่พักที่สะดวกและทันสมัย เช่น โรงแรม
ใหญ่ๆ แต่ส าหรับในชุมชนนั้นสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นในรูปแบบบ้านหลังเล็กหรือบ้านของชุมชนเองที่
จัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วน หรือบังกะโลที่เข้ากับชุมชนได้ แต่สิ่งที่ส าคัญคือ ความสะอาด และการจัดการที่ ดีที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะคาดหวัง ชุมชนไม่จ าเป็นต้องสร้างที่พักหรูหราเพ่ือบริการนักท่องเที่ยวเหมือนเมือง
ใหญ่ เนื่องจากไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเหมือนเมืองท่องเที่ยว เพียงแต่มีสถานที่พักที่เหมาะสม และหากแสดงถึง
เอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ด้วยยิ่งดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.5 การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ของชาวบ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
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 สถานที่กิน 

 ร้านอาหารนั้นมีขนาดต่างๆ กันตั้งแต่หรูหราจนมาถึงร้านอาหารในบ้านของชุมชนเอง ในชุมชนที่ใหญ่ 
นักท่องเที่ยวอาจจะคาดหวังร้านอาหารที่ใหญ่หรือมีร้านให้เลือกมากกว่าในชุมชนที่เล็ก อย่างไรก็ตาม
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนเพ่ือความสบายใจ เพ่ือศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนบ้านของพวกเขา 
ดังนั้นอาหารในแบบของชุมชนเองจึงเป็นส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจะทดลองเพ่ือประสบการณ์ใหม่ๆ 
และได้สัมผัสวิถีชีวิตชองชุมชนอย่างแท้จริง จึงควรมีการเตรียมการในส่วนนี้ไว้ 
 

 ห้องสุขา 
 ความสะอาดและหาได้ง่ายของห้องสุขาก็เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว และเป็น
ส่วนหนึ่งที่สร้างความประทับใจหรือไม่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 
 

 ร้านค้า 
 นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั่วไปจะชอบจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะของที่ระลึกที่เป็นของพ้ืนเมือง เช่น 
ศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้าน หรืออาจเป็นโปสการ์ด หนังสือท่ีเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือแม้แต่แผนที่ ดังนั้นการ
มีร้านค้าส าหรับขายของที่นักท่องเที่ยวอาจต้องการจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ในบางครั้งร้านค้าอาจถือเป็นอีกแหล่งที่ท่องเที่ยวในชุมชนได้เช่นกัน และอาจเป็น
แหล่งรายได้ท่ีส าคัญอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 
 

 การบริการขนส่ง คมนาคมโดยเฉพาะในชุมชน 
 แม้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาถึงชุมชนแล้วก็ตาม นักท่องเที่ยวอาจยังต้องการการบริการด้านคมนาคม
ภายในชุมชนด้วย เช่น จากที่พักไปยังท่องเที่ยวต่างๆ ดังนั้นการบริการด้านนี้จึงควรมีการเตรียมการไว้และต้อง
เน้นถึงความปรอดภัย ความสม่ าเสมอและราคาท่ีเหมาะสม 
 

ส่วนที่ 4 คือ Attractions 
 นักท่องเที่ยวต้องมีเหตุผลที่จะมาเที่ยวในชุมชน ดังนั้นสิ่งส าคัญที่ต้องมีในชุมชนคือ สิ่งที่น่าสนใจที่น่า
เยี่ยมชม หรือน่ามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งดึงดูดส าหรับการท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดนั้น
อาจเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก ทะเล หรืออาจเป็นเทศกาลงานรื่นเริงต่างๆ บางครั้งสิ่งดึงดูดนั้น
อาจถูกสร้างขึ้นมา แต่โดยทั่วไปความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้มากหากชุมชนเน้นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ที่มี
รากฐานจากชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวัฒนธรรม เป็นต้น ตัวอย่างสิ่งที่น่าดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว เช่น 

วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ภูเขา น้ าตก ทะเล แนวปะการัง 
กิจกรรมนันทนาการ เช่น เรือใบ เดินป่า ปืนเขา ตกปลา ตั้งแคมป์ ดูนก ด าน้ า 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ ตึกเก่า วัด แหล่งโบราณคดี 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม แหล่งทอผ้า ศูนย์วัฒนธรรม 

 งานประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ เช่น งานประจ าปีของชุมชน การแสดงพิเศษ การแข่งขันประจ าปี 
 แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในชุมชน เช่น สวน สถาปัตยกรรม อ่าว หรือทิวทัศน์ที่ไม่เหมือนที่อ่ืน 
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 อย่างไรก็ตามอย่าคาดคะเนเอาเองว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยไม่มีการ
ปรับปรุง บูรณะ หรือประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ในการเตรียมการในเรื่องนี้อาจมีการบริการด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วย เช่น มัคคุเทศก์ในชุมชน ศูนย์ข้อมูล ห้องสุขา ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น 

ภาพที่ 5.6 ประเพณีแห่ต้นดอกไม้  บ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
 

 

 ส่วนที่ 5 คือ Advertising 
 ไม่ควรคิดไปเองว่านักท่องเที่ยวจะได้รับรู้เรื่องราวว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านโดยไม่ต้องท า
อะไร ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ และการประชาสัมพันธ์ท าได้หลายวิธี เช่น 
แผ่นพับ โปสเตอร์ ลงในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยว สายการบิน เป็นต้น 
บางครั้งอาจมีการประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าการท่องเที่ยวที่ต่างๆ แล้วแต่ว่าสมควรที่จะประชาสัมพันธ์
ในระดับใด หรือผ่านสื่อใด 
 ทั้ง 5 องค์ประกอบที่กล่าวมานี้ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน และที่
ส าคัญที่ลืมไม่ได้คือมิตรภาพที่ดี ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าตนได้รับการต้อนรับ และชุมชนมีความยินดีกับ
การมาของนักท่องเที่ยว สิ่งนี้ถือว่าเป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะสร้างความประทับใจและน าไปสู่การกลับมาเที่ยว
อีกครั้งของนักท่องเที่ยว มิตรภาพอันดีของชุมชนนั้นมีความหมายมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน แต่หมายรวมถึงการเตรียมการต้อนรับไม่ว่าจะในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เสื่อม
โทรม ห้องน้ าที่ไม่สกปรก ป้ายบอกทางที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวหลง และป้ายบอกเล่าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว
ตามจุดต่างๆ ในชุน สิ่งเหล่านี้เป็นภาพรวมของมิตรภาพอันดีของชุมชนที่ยินดีหยิบยื่นให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
และเป็นแนวทางที่สามารถน าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
 
ขั้นตอนในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยังยืนนั้นมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 57-66) ได้อธิบายถึงขั้นตอนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนั้น 
ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยในขั้นแรกได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยวชุมชนคือ 
นักเขียน นักวิชาการ และนักวิจัย ที่เขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนในวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติจ านวน 12 วารสาร (ตีพิมพ์ระหว่าปี ค.ศ.1991-2001) และได้สอบถามโดยส่งแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนในหัวข้อต่างๆ และหนึ่งในหัวข้อส าคัญ คือ ขั้นตอนการพัฒนาสู้การ
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ท่องเที่ยวชุมชนในระยะเริ่มต้นนั้นควรท าอย่างไร ค าตอบที่ได้สามารถน ามาจัดกลุ่ม เนื้อหาของค าตอบได้
ออกมาเป็น 9 หัวข้อใหญ่ๆจากผู้เชี่ยวชาญผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 113 ท่าน จากนั้นจึงน าค าตอบที่ได้มา
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคองค์กรรัฐและนักท่องเที่ยว ได้ให้ความคิดเห็นโดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของขั้นตอนต่างๆ ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งสามารถเป็น
เสมือนการแนะน าแนวทางในการพัฒนาชุมชนใดยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เนื่องจากข้ันตอนเหล่านี้ได้มาจาก
ผู้มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และความเห็นของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม
ขั้นตอนดังกล่าวเป็นค าแนะน าในการเริ่มต้นพัฒนาโดยภาพรวม ซึ่งในเชิงลึกแล้ว แต่ละชุมชนอาจจะมีการ
ด าเนินการแตกต่างออกไป ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน  
 

 ขั้นตอนแรก 
 ต้องเข้าใจถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนว่าจะน าสิ่งใดมาน าเสนอ หรือเป็นเอกลักษณ์จุดเด่น

ของชุมชน 
 ต้องรวมกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนเข้ามาด าเนินงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ร่วมกันให้ได ้
 

ขั้นตอนที่ 2 
 ท าให้ชุมชน เข้าใจถึงผลดีและผลเสียที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาการท่องเที่ยว  
 พัฒนาแผนการท่องเที่ยวโดยวางเป้าหมายและจุดประสงค์ให้ชัดเจน 
 จัดตั้งองค์กรในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นรูปเป็นร่าง 
 ในการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนทุกระยะตั้งแต่แรกเริ่มต้องได้รับความคิดเห็น

จากชุมชนและการสนับสนุนจากชุมชนนั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 ควรระบุแกนน า (Key leader) ผู้เป็นแกนน าหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในชุมชน  
ขั้นตอนที่ 3 
 พัฒนาในด้านการศึกษาโดยเน้นเรื่องการท่องเที่ยวและมีการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชน 
 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือได้รับความช่วยเหลือ

ในด้านค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในแก่ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่กล่าวมา เป็นรูปแบบกว้างๆ โดยรวมส าหรับในรายละเอียด เช่น 

เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละชุมชนนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป หากชุมชนมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมาก ก็อาจต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยเน้นการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงนิเวศ หาก
ชุมชนใดต้องการเน้นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมก็อาจเน้นการท่องเที่ยวไปในรูปแบบเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น  
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเน้นเหมือนกันทุกชุมชน คือ การท่องเที่ยวชุมชนต้องมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง หากชุมชนไม่
เต็มใจที่จะเริ่มเดินก้าวแรกในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยตัวของพวกเขาเองแล้ว ก็ยากที่จะท าให้การ
ท่องเที่ยวในชุมชนเกิดขึ้นได้หากมีเพียงกลุ่มคนจากภายนอกชุมชนมาด าเนินการ การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนจึงส าคัญมาก การมีส่วนร่วมนั้นต้องเป็นไปอย่างกระตือรือร้นด้วนหรือที่
ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า Active Participation การท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถด าเนินไปในลักษณะนี้ได้จึงจะไป
ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการขอความคิดเห็นจากชุมชนในด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวก่อนที่จะเริ่มด าเนินการจริง มีข้อแนะน าตามรูปภาพที5่.7 
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ภาพที่ 5.7 รายละเอียดการขอความคิดเห็นจากชุมชน ที่มา : พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) 
 

สอบถามชุมชนในเรื่อง 

- ความคิดเห็น 

- วิสัยทัศน ์

- ความสนใจ 

- ทัศนคต ิ

- ความต้องการ 
- ความคาดหวัง 
- เป้าหมาย 

- ความพอใจ 

- การสนับสนนุ 

- ชุมชนต้องการที่
จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนหรือไม ่

- การพัฒนา การ
วางแผนและ
กระบวนการ
ด าเนินงาน
เก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- เป้าหมายและวัตถุประสงค์(ในระยะสัน้ 
ระยะกลางและระยะยาว) 

- ชุมชนต้องการให้ชุมชนเปน็สถานที่
อย่างไรในอนาคต 

- ชุมชนจะสามารถเข้ามามสี่วนรว่มใน
ลักษณะใดบา้น 

- ค่านิยมใดที่ควรอนุรักษ์ รักษาไว้ และ
ค่านิยมใดที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับคน
ภายนอก 

- ลักษณะการท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนา
และทักษะทีจ่ าเปน็ต้องพัฒนา 

- อนาคตที่คาดหวัง เชน่ ยกระดบั
เศรษฐกิจมีงานเพิ่ม รายได้เพิ่ม หรือ
สร้างความเชื่อมัน่ในชุมชน 

- ระดับการยอมรับในดา้นการ
เปลี่ยนแปลง 

- ผลกระทบที่คาดไว้จากการพฒันาการ
ท่องเที่ยว 

- ทรัพยากรและการน าไปใช ้

- จุดเด่นของความเป็นชุมชน 

- เครือข่ายชุมชน 

- จัดล าดบัของความส าคัญของการ
ด าเนินการและวิธีการประเมินผล 

- ชี้ถึงโอกาสที่จะมีในอนาคต 

- บทบาทของภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

- ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ และการ
ป้องกันหรือรับมือ 

รายละเอียดประเด็นส าคัญที่ 
จะสอบถามชุมชนก่อนการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยวในชุมชนคือ 

เกี่ยวกับ 
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 ต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
 การวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากหลักการ ขั้นตอน แนวทาง ที่จะท าให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวประสบความส าเร็จแล้วสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงและมีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก คือเรื่องของต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกความส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบที่ไม่อาจมองข้ามได้ 
 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549  : 1-4) ได้
กล่าวถึงการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงมีศักยภาพในการที่จะ
เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวพันในหลายประเด็นที่เป็นเรื่องส าคัญในหลายๆ พ้ืนที่ของโลกและได้รับการมองว่า
สามารถส่งผลทั้งทางบวกและทางลบได้ ดังนั้น หากเราได้มีการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวเสียตั้งแต่ต้น จะท าให้เราสามารถน าจุดแข็งและโอกาสมาขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด 
ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดจุดอ่อน หรืออุปสรรคความเสี่ยงให้น้อยลงอย่างที่สุด 
 สถานการณ์การวางแผนการท่องเที่ยวแต่ละสถานการณ์จะมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์แวดล้อมนั้นๆ ต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวจะแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมาย และ
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะของการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภาค 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวมีทั้งต้นทุนและผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ดังแสดงในรูปภาพที่ 5.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5.8  ต้นทุนและผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 

 ที่มา : ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549) 
 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
 1. การท่องเที่ยวสร้างการจ้างงานในท้องถิ่นท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 2. การท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ อาทิ การ
โรงแรมและการจัดการด้านที่พักประเภทต่างๆ ภัตตาคารและการบริการด้านอาหาร ระบบการขนส่ง 
หัตถกรรม และการบริการด้านมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ด้านวัฒนธรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ต้นทุน 

 

ผลประโยชน ์
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 3. การท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการน ามาซึ่งการลงทุนและเงินสะพัด
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ทรัพยากรต่างๆ และงบประมาณในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจนั้นๆ   
 4. การท่องเที่ยวสร้างความหลากหลายให้กับระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท ซึ่ง
เป็นพื้นที่การจ้างงานภาคเกษตรไม่แน่นอและเพียงพอ 
 5. การท่องเที่ยวช่วยเพ่ิมรายได้จากการเก็บภาษีที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว ในกรณีที่มีการบวกภาษีจาก
การขายสินค้าและบริการเข้าไปในระบบภาษีของจังหวัดหรือการบริหารส่วนกลาง 
 6. สร้างโอกาสการจ้างงานในธุรกิจชุมชนซึ่งสืบเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยและการใช้บริการด้าน
ต่างๆ ของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชน 
 7. เพ่ิมโอกาสในการท าธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าและการบริการซึ่งยังไม่มีมาก่อนให้กับชุมชน ตลอดจน
เป็นการสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
 8. การปรับปรุงระบบถนนและโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

ต้นทุนระบบเศรษฐกิจ 
 1. ลักษณะงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจเป็นงานที่ได้รับค่าจ้างที่ค่อนข้างต่ า 
และอาจไม่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีสูงนัก 
 2. ภาวะเงินเฟ้อ อาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องการเพ่ิมผลก าไรหรือพยายามจะท าให้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานเพ่ิมเติม 
 3. มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์อาจมีราคาสูงขึ้น หากชุมชนนั้นๆ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมสูง ซึ่งสามารถส่งผลให้ภาษีอสังหาริมทรัพย์มีราคาสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบเป็นความไม่พอใจของคน
ท้องถิ่น 
 4. หากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้นๆ มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวตามฤดูกาล รายได้ของชุมชนจากการ
ท่องเที่ยวจะมีลักษณะไม่คงที่ 
 5. ปริมาณความต้องการในการใช้บริการด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ อาจมีปริมาณสูงขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการจัดบริการ โดยการใช้ต้นทุนจากภาระการ
ช าระภาษีของคนท้องถิ่น 
 6. อาจเกิดการขาดแคลนที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 
 1. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างหลากหลาย
จากที่ใช้หลักการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการและวัฒนธรรม ซึ่งให้ประโยชน์ทั้ง
กับคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
 3. พ้ืนที่สาธารณะต่างๆ อาจได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยผ่านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
 4. การท่องเที่ยวช่วยสร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นและสร้างโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์
และการติดต่อสื่อสารระหว่างคนจากต่างวัฒนธรรม 
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ต้นทุนทางสังคม 
 1. การขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เร็วเกินไป จะท าให้เกิดการขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการต่างๆ ทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพ 
 2. ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ การท าลายสาธารณะสมบัติ และอาชญากรรมในท้องถิ่น อันเป็นผลจาก
การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว ต้องกลายเป็นความรับผิดชอบของชุมชนนั้น 
 3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการแออัดและปัญหาการจราจร ความแออัดอาจสร้างความรู้ สึกไม่
สะดวกสบายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาส าหรับคนท้องถิ่นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 4. นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีความพร้อมด้านวัตถุและเสรีภาพในการแสดงออก อาจท าให้เยาวชนใน
ชุมชนนั้นๆ เกิดค่านิยมที่คล้อยตา ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
 5. อาชญากรรมที่เพ่ิมมากขึ้นอาจมีผลมาจากการท่องเที่ยว โครงสร้างของชุมชนอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเด็นความผูกพันของคนในชุมชน โครงสร้างประชากรและสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้อง - 
ความเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 6. กิจกรรและการแสดงต่างๆ ที่จัดขึ้น อาจถูกบิดเบือนไปจากเอกลักษณ์เดิมและอาจจะไม่ได้สะท้อน
ถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีแท้จริงของคนในท้องถิ่น 
 7. แบบแผนการด าเนินชีวิตของชุมชนอาจถูกท าลายและก่อให้เกิดความตึงเครียดในชุมชนเกินกว่า
ระดับท่ียอมรับได ้
 

ผลประโยชน์ด้านวัฒนธรรม 
 1. การท่องเที่ยวสามารถช่วยหนุนสร้างส านึกความตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดการบิดเบือนได้ 
 2. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ เพ่ือน าไปใช้ในการท านุบ ารุงแหล่งโบราณคดี สถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และการคงอยู่ของวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณี กิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ ของชุมชน 
 3. การท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น และสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม 
 

ต้นทุนด้านวัฒนธรรม 
 1. เยาวชนในท้องถิ่นอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบนักท่องเที่ยวในด้านค าพูดและการแต่งตัว 
 2. การท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานของชุมชน 
 3. การท่องเที่ยวอาจน ามาซึ่งความเสียหายระยะยาวต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมความเสื่อมถอย
ของค่านิยมท้องถิ่น 
 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 1. การท่องเที่ยวทางธรรมชาติช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ต่างๆ ที่อาจมีผลตอบแทน
น้อยในด้านเกษตรกรรม แต่ช่วยส่งผลให้อาณาบริเวณส่วนใหญ่ยังคงปกคลุมด้วยพืชพรรณธรรมชาติ 
 2. สวนสาธารณะ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติอาจถูกจัดสรรให้มีมากขึ้นและระบบนิเวศจะได้รับการดูแล
ส่งเสริมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Nature based tourism) 
 3. การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีระบบการ
จัดการขยะ 
 4. กระตุ้นจิตส านึกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
 1. การท่องเที่ยวอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อความสมบูรณ์ของสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่มากเกินไปและความแออัดอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ภายภาพของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้นๆ อย่างถาวร 
 3. อาจสร้างปัญหาในเรื่องขยะ ความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ ระบบก าจัดน้ าเสียและการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 4. บริเวณท่ีมีความเปราะบาง ตลอดจนถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืชอาจถูกท าลาย 
 5. การเสื่อมโทรมของสวนสาธารณะ และเขตอนุรักษ์ต่างๆ อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานมากเกินไปและ
ส่งผลให้เกิดการขาดประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการ 
 6. มีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายของปริมาณขยะ 
 7. อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ าและอากาศ 
 8. การช ารุดเสียหายของระบบสาธารณูปโภคอาจเกิดข้ึนได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น 
 

การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในเชิงบูรณาการ 
 การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งที่จะท าให้
แผนประสบความส าเร็จนอกจากการวางแผนที่ดีแล้ว การสร้างกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงยิ่งเป็น
สิ่งที่ยากมากกว่า สิ่งที่จะท าให้ทั้งการวางแผนและการสร้างกลยุทธ์ประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกองค์ประกอบหลายๆอย่างเพ่ือให้เกิดการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 11-20) เนื้อ
แท้ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการ ที่น ามาซึ่ง
ชุดของการด าเนินการที่ตระหนักในแบบแผนเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืนในการวางแผนและการพัฒนา การ
วางแผนด้านการท่องเที่ยวยังคงเป็นสิ่งที่ต้องโต้เถียงกันและยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ต่อไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐและผู้ที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่กับค าจ ากัดความและขอบเขตใน
งานของตนเองเท่านั้น 
 แม้บางประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่เพ่ิงอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
จะยังไม่มีความซับซ้อนของอุตสาหกรรมมากนัก แต่ก็ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหรือผู้ท า
หน้าที่ด้านการวางแผนการท่องเที่ยวที่เน้นความส าคัญของประโยชน์สาธารณะ จะต้องตระหนักในมิติที่ส าคัญ 
2 ประการ ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนในเชิงบูรณาการ 
  ความจ าเป็นในการวางแผนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
  ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 11-
20) ได้กล่าวไว้ว่าแม้ว่าเราสามารถพบเห็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่ได้รับการพัฒนาโดยปราศจากจิตส านึก 
ปราศจากแผนเชิงกลยุทธ์ และปราศจากการวางแผนในเชิงบูรณาการ แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ต้องประสบกับ
ผลกระทบด้านลบต่างๆ ที่มิอาจคาดเดาได้และน าไปสู่ความเสื่อมโทรมในเวลาต่อมาจึงต้องมีการบูณาการดังนี้ 
  (ก)  ความจ าเป็นในการวางแผน 
  หลายครั้งที่ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าเรามี
แผนและกระบวนการวางแผนพัฒนาต่างๆ มากจนเกินไปแล้ว ในขณะที่บางกลุ่มกลับเห็นว่า เรามีความจ าเป็น
ที่ต้องมีกฎระเบียบและการวางแผนมากขึ้นเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถไปสู่เป้าหมายของการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และบางกลุ่มยืนยันว่าพวกเราควรต้องการมีการวางแผนที่น้อยลงรวมถึงกฎระเบียบที่น้อยลงด้วย 
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ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีค าตอบใดที่ถูกต้องส าหรับการวางแผนแต่ละระดับ ในแต่ละสถานการณ์ ความ
เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมที่จะเป็นผู้ก าหนดว่าอะไรคือความพอดีในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เช่นเดียวกันการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
ในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว ขนาดและคุณภาพของการมีส่วนร่วมดังกล่าวย่อมผันแปรไปตาม
ปัจจัยทางวัฒนธรรมและการเมืองของแต่ละพ้ืนที่ การพัฒนาระบบของการวางแผนที่สลับซับซ้อนยุ่งยาม จะไม่
มีประโยชน์ประการใดเลย หากปราศจากการสนับสนุนจากการเมืองและชุมชนนั้นๆ ดังนั้น ส าหรับสถานการณ์
เช่นนี้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ก่อนอ่ืนเราต้องสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการวางแผนเ พ่ือ
หลีกเลี่ยงความล้มเหลว อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา 
 

  (ข)  ความล้มเหลวของการวางแผนแบบดั้งเดิม 
  หลายคนได้ตั้งข้อสงสัยในประสิทธิผลของการวางแผน บางคนเห็นว่าเป็นการเสียเวลา 
เนื่องจากแผนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกน ามาปฏิบัติแต่ถูกเก็บไว้บนหิ้ง ในหลายกรณีการวางแผนในอดีตมั กจะเน้นใน
เรื่องของการพัฒนาขั้นตอนและระเบียนข้อบังคับต่างๆ แทนที่จะพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่จะน าไปสู่
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการวางแผน ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการ
วางแผนแบบดั้งเดิมและแบบหลักเหตุและผล สามารถจ าแนกตามสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ดังแสดงในรูปภาพ  
5.9 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 5.9  ปัจจัยที่น าไปสู่ความล้มเหลวของการวางแผนแบบดั้งเดิม 
ที่มา : ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549) 

 
 การขาดความยืดหยุ่น 
 วิธีการวางแผนแบบดั้งเดิมใช้หลักเหตุผลเชิงตรรกวิทยา ท าให้เป็นแผนที่มีความเข้มงวดมากเกินไป 
ขาดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนเพ่ือความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการด าเนินงานที่ระบุรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนและยึดถืออย่าเข้มงวดนี้ท าให้
เป็นการยากที่หน่วยงานหรือแหล่งท่องเที่ยวจะสร้างความสมดุลที่พอเหมาะให้เกิดขึ้นระหว่างแหล่งทรัพยากร
และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้น การใช้กลยุทธการวางแผนที่มีความหลากหลาย เน้นพลวัตร
การปฏิบัติที่ไม่ยึดหลักตายตัว จะช่วยท าให้กระบวนการวางแผนการท่องเที่ยวมีความเป็นพลวัตร ยืดหยุ่น และ
ปรับตัวได้ดีเพ่ือตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีข้ึน 
 

 การขาดวิธีการคิดเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 
 มีการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิจัยบางท่านเกี่ยวกับวิธีการวางแผนแบบดั้งเดิม ซึ่งยึดหลักเหตุผลว่า แผน
เหล่านี้ขาดวิสัยทัศน์ของผู้น าในขั้นตอนของการก าหนดกลยุทธ์ การรวม “วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์” ของบรรดา
ผู้น าและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ (มิใช่ของผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน) เข้าไปในแผนด้วย จะท าให้แผน

 

การขาดความยืดหยุ่น 
การขาดวิธีการคดิเชิง 
กลยุทธ์และวสิัยทัศน ์

การวางแผนแบบจาก
บนลงสู่ลา่งที่ไร้

ประสิทธิผล 

การขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างการจดัท าแผน
และการน าไปปฏิบัต ิ
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ดังกล่าวไม่เพียงแต่สามารถน าไปใช้เป็นแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็น
แนวทางและแนวคิดส าหรับองค์กร ในการจะบรรลุซึ่งเป้าหมายรวมและประโยชน์ขององค์กรอีกด้วย 
 

 การวางแผนแบบจากบนลงสู่ล่างท่ีไร้ประสิทธิผล 
 การวางแผนโดยใช้เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถ
สะท้อนถึงความคิดเห็น ความต้องการ และทัศนคติที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ของการท่องเที่ยว 
โอกาสที่จะประสบความส าเร็จจากการด าเนินการตามแผนแบบบนลงสู่ล่างนั้นค่อนข้างน้อย เนื่องจากขาดการ
สนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในระบบทางการเมือง ซึ่งคนท้องถิ่นส่วนใหญ่ประสงค์ที่
จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทิศทางของชุมชนของตน 
 

 การขาดความเชื่อมโยงระหว่างการจัดท าแผนและการน าไปปฏิบัติ 
 อุปสรรคส าคัญอีกประการหนึ่งของการวางแผน ได้แก่ การไม่สามารถเชื่อมโยงการจัดท าแผนไปสู่การ
น าแผนไปปฏิบัติเพ่ือให้เป็นหลักประกันความมั่นใจในความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเพ่ือ
การชี้วัดความส าเร็จของแผนที่น าไปด าเนินการอย่างจริงจัง ความชัดเจนในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างการ
วางแผนกับขั้นตอนในการน าแผนไปปฏิบัติจ าเป็นต้องมี เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าจะท าให้เกิดประสิทธิผลใน
การสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและความยั่งยืนของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้นๆ 
 

  (ค)  การวางแผนการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์-แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัติการ 
  การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยน าเอาการวางแผนและ
กิจกรรมการพัฒนาที่แตกต่างกันมาสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม 
เพ่ือที่จะท าให้เกิดเป็นกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการท่ีจะใช้ก าหนดทิศทางของการท่องเที่ยวต่อไป 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะต้องมีความสอดคล้องกันอย่างสูงระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ดังนั้น 
ลักษณะส าคัญของแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 
  เป็นแผนระยะยาว 
  มีวิสัยทัศน์ 
  มีเป้าหมายชัดเจน 
  ระบุวีการด าเนินการหลักๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
  ระบุการจัดสรรแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ 
  มีพลวัตร ไม่ติดยึด ไม่ตายตัว ต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ 
  ให้ความมั่นใจว่ามีการเชื่อมโยงขั้นตอนการจัดท าแผน และการน าแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด โดยผ่านการติดตามก ากับงาน การตรวจสอบ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลและการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ 
  มิใช่เป็นกระบวนการด าเนินงานแบบเส้นตรงแนวเดียวโดดๆ (อาทิ มีการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งกระบวนการที่ก่อให้เกิดการตอบสนองในเชิง รุกและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล ระบบการติดตามก ากับงานควรเริ่มปฏิบัติได้ทันทีที่มีการก าหนด
ดัชนีชี้วัดเป้าหมายและมีการก าหนดระดับการบรรลุเป้าหมายที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของการด าเนินกิจกรรม) 
 แนวทางเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน จะต้องประกอบไปด้วยสิ่ง
ต่อไปนี้ 
  มีการประสานงานที่ใกล้ชิดระหว่างคนท้องถิ่นและฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนภูมิภาค และ
โครงสร้างทางการเมือง 



113 
 

  เน้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของชุมชน 
  เน้นบทบาทใหม่ของนักวางแผนในการเป็นผู้ให้ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค มิใช่
เป็นเพียงผู้ออกแบบแผนงานเท่านั้น ทว่าแผนงานควรจะเป็นผลงานของผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนเป็นหลัก 
  มีโครงสร้างขององค์กรที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมและการเชื่อมโยงแผนงานต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง 
  ชุมชนมีการเรียนรู้ มีการศึกษาและมีจิตส านึกความตระหนักต่อประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  มีประยุกต์หลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนใน
ระยะยาวของระบบนิเวศ เศรษฐกิจชุมชน และค่านิยมของสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเจ้าบ้านนั้นๆ ในขณะที่
การกระจายของผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
 

เนื้อแท้ของแผนการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ 
 ในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 11-20)การ
วางแผนการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์จะต้องประกอบไปด้วยแนวคิดแนวทางของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
แสวงหาความสอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง ระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการก าหนดทิศทาง (วิสัยทัศน์) 
ระยะยาว เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามก ากับดู แลผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนที่มีพลวัตร มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้ 
 การจัดท าแผนและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การติดตามก ากับงาน การวัดผล ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสม 
 แผนจะต้องจัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว ซึ่งมีความ
ต้องการทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกันของเขาเหล่านั้น อันสะท้อนให้เห็นในปรัชญา วิสัยทัศน์ และเนื้อหา
สาระของแผน 
 ต้องมีความตระหนักชัดเจนในความสัมพันธ์ต่อกันและกัน ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ แผน ซึ่งจะต้อง
พิจารณาตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ไปจนถึงข้ันตอนการน าไปปฏิบัติ 
แนวทางการวางแผนครอบคลุมแบบแผนการวางแผนหลากหลายลักษณะ ตั้งแต่วิธีการวางแผนแบบเน้นการใช้
เหตุผลและเคร่งครัด ไปจนถึงแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนในภาพกว้าง ถึงแม้ว่าจะมีหลากหลายรูป หว่า แผน
ที่ดีโดยทั่วไปต้องประกอบด้วยองค์ประกอบและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. มีวิสัยทัศน์ และ/หรือพันธกิจที่ชัดเจน 
 2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
 3. มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 4. มีการประเมินทางเลือกต่างๆ ในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 5. มีกลยุทธ์ต่างๆ 
 6. มีการน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (โดยมีวัตถุประสงค์ที่สามารถชี้วัดได้และมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติ
การ) 
 7. มีการติดตามก ากับงานและการประเมินผลของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและแผนปฏิบัติการ 
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 8. มีการปรับแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับป้อนกลับมาจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
หลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์มีแนวทางและหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 11 -20) ได้
อธิบายถึงการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องของเป้าหมายและ
หลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป้าหมายและหลักเกณฑ์บางอย่างที่ควรจะได้รับการพิจารณาในการวาง
แผนการท่องเที่ยว มีดังนี้ 
 

 เศรษฐกิจ 
 การพัฒนาต้องพิจารณาถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกต่างๆ และการตัดสินใจ
ต่างๆ บนพื้นฐานของมิติทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในภาพรวมอย่างละเอียด 
 1. ต้องมีการกระจายผลประโยชน์อย่างกว้างขวางในบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. ต้องมีการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และค่านิยมของ
พ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
 3. ต้องสร้างความมั่นใจว่าต้นทุนด้านการเงินของการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และต้นทุนด้าน
การตลาด ไม่ควรใช้ไปมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น สมาชิกในท้องถิ่นนั้นๆ อาจต้องจ่ายภาษีที่แพงขึ้น 
เพ่ือน าเงินภาษีไปใช้ในการพัฒนาหรือบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่
ในเรื่องของรายได้ของสมาชิกในชุมชน การให้บริการต่างๆ ทางสังคมหรือโอกาสในการเข้าถึงระบบ 
สาธารณูปโภคของรายได้ของสมาชิกในชุมชน การให้บริการต่างๆ ทางสังคมหรือโอกาสในการเข้าถึงระบบ 
สาธารณูปโภค ตลอดจนการศึกษา และโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมอาจไม่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ดี
ขึ้นจากเดิม 
 

สังคม 
 1. ต้องมีการจ้างงานที่มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยหลีกเลี่ยงการจ้างงานต่ ากว่าระดับและการ
ว่างงาน อันเนื่องมาจากการจ้างงานเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้น 
 2 ต้องมีการสร้างโอกาสการจ้างงานที่ดีขึ้น มิใช่การได้รับค่าจ้างที่ค่อนข้างต่ า ซึ่งมักจะพบเห็นเป็น
แบบฉบับประจ าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 3. ต้องมีการสร้างงานที่มีคุณภาพซึ่งช่วยส่งเสริมการใช้ความรู้ของท้องถิ่น ทักษะความช านาญ และ
ประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่อดีต อันจะท าให้เกิดความรู้สึกสุขสมใจและความพึงพอใจให้กับคนท้องถิ่น 
 4. มีการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ และมีความเสมอภาคในการกระจายผลประโยชน์ของคนรุ่น
ปัจจุบันไปจนถึงคนต่างรุ่นและคนรุ่นอนาคต 
 

ระบบนิเวศ 
 1. ต้องมีการธ ารงรักษากระบวนการเชิงนิเวศต่างๆ ที่จ าเป็น ธ ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรที่ไม่สามารถฟ้ืนตัวน ากลับมาใช้ได้อีก ส าหรับคนรุ่นอนาคต (โดยผ่านกลยุทธ์การพิทักษ์รักษาและ
การอนุรักษ์) 
 1. ต้องมีการวางแผนในขนาดสัดส่วนและจังหวัดก้าวที่เ อ้ืออ านวยต่อความติดตามก ากับดูแล 
ตรวจสอบ ควบคุม และลดผลกระทบในระยะยาวให้น้อยลงอย่างมีประสิทธิผลและอย่างต่อเนื่อง 
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 3. ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์ต้นทุน-
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ 
 4. การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสะสมเป็นการวิเคราะห์ส าคัญขั้นแรก ก่อนที่จะ
ท าการพัฒนาใดๆ ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการโดยธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

วัฒนธรรม 
 1. กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเน้นความเคารพในวัฒนธรรม 
กิจกรรมสถานที่และค่านิยมของชุมชน 
 2. การออกแบบใดๆ จะต้องให้สอดคล้องและกลมกลืนกับมรดกของชาติและเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
รวมทั้งควรส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและสถานที่นั้นๆ 
 3.ประเภทของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ควรสอดคล้องกับความคาดหวังของคนท้องถิ่น และให้
การปกปักรักษาความอ่อนไหวและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
 

การเมือง 
 1.ต้องมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี ระหว่างเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม 
ผลประโยชน์ในพื้นท่ีและของชุมชน กับเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว 
 2. ต้องมีการบูรณาการของแผนและการวางแผนกับแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และท้องถิ่นและ
กระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการวางแผนจากบนลงสู่ล่าง ด้วยปัจจัยน าเข้าและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชนในการวางแผนและพัฒนา 
 
 

การวางแผนท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์-กระบวนการปฏิบัติ 
 การวางแผนท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์-กระบวนการปฏิบัติมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ 
 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 11 -20)
ขั้นตอนหลักของกระบวนการวางแผนด้านการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ส าหรับพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยว ที่เน้น
ชุมชนเป็นฐานจะปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้ โปรดสังเกตว่าในขณะที่แต่ละขั้นตอนเกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับ แต่
กระบวนการที่เกิดขึ้นกลับมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีวงจรที่ตอบสนองและเชื่อมโยงกับขั้นตอนต่างๆ 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องสังเกตว่านี้เป็นกระบวนการที่แนะน าให้แต่ละประเทศหรือแต่ละพ้ืนที่ พึงพิจารณา
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการ บรรทัดฐาน และค่านิยมของพ้ืนที่นั้นๆ 
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ภาพที่ 5.10  กระบวนการวางแผนท่องเที่ยว 

ที่มา : ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549) 
 
วิถีทางเพื่อการบรรลุความส าเร็จของกลยุทธ์นโยบายการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 การวางแผนด้านการท่องเที่ยวสามารถท าได้ในหลายระดับ 
 1. แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง อาทิ ชายหาด แหล่งประวัติศาสตร์ สวนสาธารณะหรือสวนสนุก 
 2. กลุ่มพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ในบางกรณีสถานที่ตั้งและพ้ืนที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นที่เดียวกัน แต่โดยทั่วไป
แล้วหมายถึง พ้ืนที่เชิงภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง และเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ) 
 3. ภูมิภาคที่อยู่ในประเทศ (ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์หรือขอบเขตทางการเมือง หรืออาจขึ้นอยู่
กับสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในบริเวณนั้น) 
 4. ประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีเป็นเกาะเล็กๆ) 
 5. กลุ่มของประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง ซึ่งมีภาพลักษณ์ของการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่มีการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีจุดดึงดูดการท่องเที่ยวร่วมกัน 
(theme related destination) 

การก าหนดเป้าหมายโดยรวมของนโยบาย 

การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้มสี่วนไดเ้สีย 

การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
การวางแผน 

การวิเคราะห ์

การก าหนดท าแผนการท่องเที่ยว 

การน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

การติดตามประเมินผลและตรวจสอบ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การปรับปรุงแก้ไขแผน การปรับปรุงแก้ไขแผน 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 
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 เราอาจมีข้อพิจารณาว่า น่าจะมีการบูรณาการระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเหล่านี้ให้รวมกันเป็น
หนึ่งเดียว เพ่ือว่าจะท าให้เกิดความสมดุล ความกลมกลืน ความร่วมมือ ความมั่นใจในการลงทุน ความมี
ประสิทธิภาพ เอกลักษณ์ ความละเอียดอ่อน และประการที่ส าคัญที่สุดคือความยั่งยืน ความมุ่งหวังที่จะให้เกิด
บูรณาการนี้จะประสบผลส าเร็จได้ต้องมีกระบวนการเตรียมการในการก าหนดนโยบายท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบ 
 

การจัดท านโยบายด้านการท่องเที่ยว 
 นโยบายจะช่วยสร้างทิศทางให้กับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
ตลอดจนช่วยเป็นกรอบในการอ้างอิงให้กับการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถ้าจะให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก็ควรจะต้องมีการพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่าง
ชัดเจน หรือถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นทุกระดับและทุกด้านมุมของการก าหนดนโยบาย ควรมีการน าประเด็นเรื่องการ
ท่องเที่ยวบูรณาการเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจด้วย 
 นโยบายด้านการท่องเที่ยวควรมีลักษณะดังนี้ 
  1. สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผลประโยชน์ทุกกลุ่ม 
  2. ระบุวัตถุประสงค์ในภาพรวมด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการท าให้ส าเร็จ 
  3. ระบุแผนปฏิบัติการ 
  4. ระบุความรับผิดชอบในแต่ละส่วนและอ านาจหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวควรจะเป็นผลิตผลมาจากการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประโยชน์ นอกจากนี้การจัดท านโยบายควรตระหนักถึงความสลับซับซ้อนของการพัฒนาและการบริหาร
จัดการ ในความเป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีกระบวนการพัฒนานโยบายที่คลาสสิก เนื่องจาก
การจัดล าดับความส าคัญทางการเมือง การใช้อ านาจ ลักษณะความต้องการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
แรงกดดันจากอุตสาหกรรม ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนานโยบายแต่ละขั้นตอน อย่างน้อย
ที่สุด ควรมีการกล่าวถึงบทบาทที่การท่องเที่ยวจะมีส่วนในการบริหารพัฒนาประเทศ หรือภูมิภาคนั้นๆ อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากจะท าให้การพัฒนาในสาขาอ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน สาม ารถสะท้อนให้เห็น
วัตถุประสงค์และการล าดับความส าคัญด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ในการพัฒนาสาขานั้นๆ ความรับผิดชอบของ
ราชการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวอย่างของการที่
นโยบายและการตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ มาบรรจบกัน 
 วัตถุประสงค์ในแต่ละประการควรได้รับการทดสอบความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้ได้ และมี
ส่วนสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์รวม ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยควรพิจารณาเป็นพิเศษใน
 ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  1. การอนุรักษ์พลังงานและน้ า 
  2. การจ้างงาน 
  3. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  4. แผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  6. การฟ้ืนฟูเมืองและชนบท 
  7. การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สืบทอดกันมา 
  8. การคุ้มครองผู้บริโภค 
  9. สวัสดิการของชุมชน 
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  10. การสร้างสรรค์ธุรกิจต่างๆ 
การด าเนินการเพ่ือจัดท านโยบายด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่พึงพอใจจะต้องประกอบไปด้วย

วัตถุประสงค์ที่เน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 การท าให้การท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านนันทนาการสามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดผลประโยชน์อย่าง
สูงสุดด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ด้านการจ้างงานอย่างเต็มที่ การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และการปรับปรุง
ระบบดุลบัญชีระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ด้านสังคม-วัฒนธรรม 
 นโยบายต้องส่งเสริมท าให้สมาชิกในสังคมมีการเจริญงอกงาม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนให้
การศึกษา และความภูมิใจในภูมิประเทศท้องถิ่น รวมทั้งประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ 
นโยบายสังคมควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมและความเสียหายต่อค่านิยมทางสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรของพ้ืนที่ ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 การพัฒนาเชิงการตลาด 
 นโยบายจะต้องส่งเสริมให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในขณะที่
ต้องพยายามสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างเป้าหมายด้านเศรษฐกิจกับความจ าเป็นในการติดตามก ากับ
ดูแลทั้งบุคคล และสินค้าที่จะเข้ามาในประเทศภายใต้กฎหมายด้านสาธารณสุข 
 การปกป้องและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 นโยบายจะต้องมีเนื้อหาของการปกป้องและอนุรักษ์พ้ืนฐานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชนและการพัฒนา ตลอดจนการรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ด ารงสืบไปในอนุชนรุ่นหลังให้ได้ชื่น
ชมมรดกอันล้ าค่าของชุมชนนั้นๆ ต่อไป นโยบายเหล่านี้จะต้องท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม
นักท่องเที่ยว การนันทนาการ และการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างรอบคอบ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การมีแรงงานที่มีคุณภาพและความช านาญในระดับวิชาชีพที่ เพียงพอต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการฝึกอบรม การให้
การศึกษา ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 การด าเนินงานของรัฐบาล 
 นโยบายต้องช่วยให้เกิดกิจกรรมการประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเปิดทางให้ภาครัฐ
แสดงบทบาทเป็นผู้น าในการสนับสนุนความต้องการของนักท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน และธุรกิจการท่องเที่ยว
โดยผ่านการบริหารและการออกกฎหมายที่เหมาะสม 
 ประเทศส่วนใหญ่จะพัฒนาวิธีก าหนดนโยบายที่เป็นแบบฉบับของตนเอง นโยบายส าหรับการ
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับจุดยืนและเป้าหมายโดยรวม ที่ท าให้พร้อมที่จะบูรณาการกับนโยบาย
ด้านอื่นๆ ของประเทศ ทั้งในเชิงแนวราบของสาขานโยบายและในเชิงการบริหารนโยบายตามแนวดิ่ง 
 กระบวนการเชิงนโยบายจะต้องก้าวไปสู่กลยุทธ์ แผน แผนงาน กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เป็นสิ่ง
ส าคัญที่กระบวนการนโยบายในแต่ละขั้นตอนของนโยบายแต่ละระดับ (ท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
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ท้องถิ่น) จะต้องมีบูรณาการในเชิงแนวราบของสาขานโยบายและเชิงการบริการนโยบายตามแนวดิ่งอย่าง
ระมัดระวัง 
 
บทสรุป 
 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับหลักการพ้ืนฐานในการวางแผนประกอบไปด้วย การพัฒนาอย่างไรสู่การ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ขั้นตอนในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน ต้นทุนและผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ เนื้อแท้ของแผนการท่องเที่ยวเชิง
ยุทธศาสตร์ เนื้อแท้ของแผนการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ หลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวางแผน
ท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์-กระบวนการปฏิบัติ การจัดท านโยบายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะ
น าไปสู่แนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป 
 
 
 
 
 
    แบบฝึกหัด 
 1. ให้นักศึกษาอธิบายกระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนมาให้ถูกต้อง 
 2. จงอธิบายขั้นตอนในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

 3. บอกต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 
 4. จงสรุปการวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ 

 5. จงอธิบายเนื้อแท้ของแผนการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์มีลักษณะอย่างไร 

 6. สรุปหลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีหลักการอย่างไร  
 7. จงวางแผนท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์-กระบวนการปฏิบัติ 
 8. วิธีการการจัดท านโยบายด้านการท่องเที่ยวมีข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน 

 
 เนื้อหาประจ าบท 
   1. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
  2. การประเมินศักยภาพความพร้อมทางการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนของชุมชนท้องถิ่น 
  3. การเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น 
  4. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
  5. แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว
 สู่ความยั่งยืน 
  6. แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 
  7. สรุป 
  8. แบบฝึกหัดท้ายบท 
  

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. อธิบายการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนได้ 
  2. ประเมินศักยภาพความพร้อมทางการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนของชุมชนท้องถิ่นได้ 
  3. อธิบายการเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นได้ 
  4. อธิบายและสรุปการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพได้ 
  5. อธิบายแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างศักยภาพการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนได้ 
  6. สรุปแนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นได้ 
 วิธีสอน 
  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
 

 กิจกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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 สื่อการเรียนการสอน 
  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
 
 การวัดและประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการถาม-ตอบ 
  4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 7 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
 

 การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนจะต้องเข้าใจ
หลักการและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวชุมชน มี
ความละเอียดอ่อน จึงต้องมีการศึกษารายละเอียดต่างๆให้เข้าใจและมีความชัดเจนจึ งจะสามารถวางแผนใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่จะต้องท าให้ชุมชนเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วม เช่น การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ค้นหาเอกลักษณ์ของชุมชนร่วมกัน 
ปฏิบัติร่วมกัน แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้นซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ชุมชนได้เข้าใจทิศทางร่วมกัน 
จากนั้นชุมชนจะมองเห็นภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นจึงน าสิ่งนั้นมาร่วมกันพัฒนาโดยทุกคนในชุมชน  บทนี้จะ
กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน การประเมินศักยภาพความ
พร้อมทางการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนของชุมชนท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชน
ท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ แนวทางการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  แนวคิดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น    
 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
 การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นแนวทางเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาผ่านการ
ท างานเป็นทีม 

 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2542) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น
ในแหล่งท่องเที่ยวมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพราะเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวย่อมได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสะดวกรวดเร็ว
และไม่ขัดแย้งกัน อีกทั้งยังง่ายต่อการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั้งยืน
และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว อันหมายรวมถึงการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและได้รับผลตอบแทนที่จะน ากลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว แล้วในที่สุดชุมชนท้องถิ่นจะมี
ส่วนในการควบคุมการพัฒนาการท่องเทีย่วอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สาเหตุที่ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ก็เพราะชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยวหรือในบางกรณี
การท่องเที่ยวอาจท าให้การใช้ทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นลดน้อยลง จึงต้องให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รู้ปัญหา
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นของตนได้ดีกว่าผู้อ่ืน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเขา
เอง ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นหมายถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกขั้นตอนและให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จาการ
ท่องเที่ยว เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งการสร้างจิตส านึกในการดูแล
ปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั้งยืน  
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การประเมินศักยภาพความพร้อมทางการท่องเที่ยวแบบย้ังยืนของชุมชนท้องถิ่น 

 การท่องเที่ยวย่อมก่อผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ฉะนั้น
การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียง โดยต้องให้
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพราะเป็นผู้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ และได้รับ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการกระจายอ านาจสู้ท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวของตนเอง
นอกจากนี้ชุมชนท้องถิ่นยังมีความรักและความผูกพันกับทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตน 
การให้เกียรติชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ย่อมท าให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความรู้สึก
ในการเป็นเจ้าของหวงแหน เห็นคุณค่าทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ยังผลให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเหมาะกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นให้เกิดการช่วยเหลือตนเอง การริเริ่มงานจากระดับชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นฐาน
น าไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวและการพัฒนาที่ยังยืน ถ้าหากท้องถิ่นใดยังไม่พร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือยังไม่ต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยว ถ้ารัฐบาลจะฝืนความต้องการก็จะได้รับการต่อต้านจากชุมชน
ท้องถิ่น เปรียบเทียบว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เชิญแขกแต่แขกเข้าไปเที่ยวบ้านเขาเอง ย่อมท าให้เขาไม่พอใจ จึงควรให้
เขาสมัครใจหรืออยากเชิญแขกเข้าไปเยี่ยมบ้านเขาเอง เมื่อเขาพร้อมที่จะจัดระบบในวิถีทางการจัดการ
ท่องเที่ยวของเขา อันจะท าให้เขาได้เรียนรู้ว่าต้องท าอย่างไร โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาล และ
พวกเขามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการท่องเที่ยวของเขาเองก็จะเป็นผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั้งยืน
ประสบความส าเร็จ เราจะท าการศึกษาถึงการประเมินศักยภาพความพร้อมด้านอุปทานทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชนท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 

 

การประเมินศักยภาพความพร้อมด้านอุปทานทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น  
 การจัดการท่องเที่ยวนอกจากการตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นแล้วสิ่งที่ส าคัญที่
ต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความต้องการของชุมชน คือ การประเมินศักยภาพ 

 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 : 161-163) ได้อธิบายถึงการที่จะสร้างชุมชนท้องถิ่นใดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ก็จะต้องรู้ว่าท้องถิ่นนั้นมีอุปทานทางการท่องเที่ยวอะไรที่จะเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่
ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องร่วมกับองค์กรชุมชนท้องถิ่นพิจารณาค้นหาของดีหรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่
มีอยู่ หรือสามารถพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม ในการ
ประเมินศักยภาพความพร้อมด้านอุปทานการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นสามารถประเมินได้ 4 ด้านคือ 

  การประเมินศักยภาพความพร้อมด้านทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นการประเมินศักยภาพความพร้อม
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนท้องงถิ่นนั้นว่ามีทรัพยากรท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จะเป็นสินค้าหลักในการ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวอาจแบ่งตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ได้ 3 ประเภทคือ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม นอกจารนี้ยัง
ต้องวิเคราะห์ที่ตั้งของทรัพยากรท่องเที่ยว คุณภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว และก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

 การประเมินศักยภาพความพร้อมด้านการเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นการประเมินศักยภาพ
ความพร้อมด้านการเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นนั้นว่ามีเส้นทาง ทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศที่สามรถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายหรือไม่ สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง
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ปีหรือไม่ และมีการขนส่งสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวให้แท่องเที่ยวได้อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอหรือไม่ 
นอกจากนั้นมีที่จอดรถส าหรับยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการอย่างเพียงพอหรือไม่  

 การประเมินศักยภาพความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เป็นการประเมิน
ศักยภาพความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นนั้นว่า มีขีดความสามารถ
ในการรองรับนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใด ถ้าหากมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นจะสามารถพัฒนาสร้าง
เพ่ิมมากข้ึนให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยวได้หรือไม่ โดยการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนจะพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาการมี
จ านวนนักท่องเที่ยวมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และปัญหาการมีจ านวนนักท่องเที่ยวน้อยในช่วงฤดูท่องเที่ยว
แต่จะพยายามก าหนดให้มีนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ต้องการตลอดปี เพ่ือไม่ให้เกิดผลการท าลายทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมข้ึน 

 การประเมินความพร้อมด้านบริการท่องเที่ยว เป็นการประเมินศักยภาพความพร้อมด้านการบริการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นนั้นว่า มีบริการท่องเที่ยวอะไรบ้างมีจ านวนมากน้อยเพียงใด มีขีดความสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใด ถ้าหากมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนจะสามารถพัฒนาบริการท่องเที่ยว
ให้เพ่ิมข้ึนเพียงพอกับนักท่องเที่ยวได้หรือไม่นอกจากนี้ยังต้องประเมินศักยภาพความพร้อมด้านคุณภาพบริการ
ท่องเที่ยวว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใดสามารถพัฒนาคุณภาพบริการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากลได้หรือไม่ 
 

ตัวอย่างการประเมินศักยภาพ 

 การประเมินศักยภาพความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มชาติพันธุ์ไท
ด า/ลาวโซ่ง (Black Tai) จังหวัดเลย 

ตารางที่ 7.1 ศักยภาพความพร้อมของชุมชน 

ศักยภาพความพร้อมของชุมชน มี 
 

ไม่มี หมายเหตุ 

1. ด้านที่พัก     

2. ด้านการคมนาคม      

3.ด้านสิ่งดึงดูดใจ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ    

4. ด้านกิจกรรม     
5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
6.ด้านความปลอดภัย      
7. ด้านสุขอนามัย     
8. ด้านการตลาด     

ที่มา : ศราวุธ   ผิวแดงและคณะ, 2558  

 ศราวุธ   ผิวแดงและคณะ (2558) จากการประเมินศักยภาพวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ าโขงในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า จังหวัดเลย ใช้แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามและใช้การ 
Check-List ศักยภาพในด้านต่างๆทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่พัก  ด้านการคมนาคม  ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้าน
กิจกรรม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขอนามัย และด้านการตลาด และรวบรวม
ข้อมูลศักยภาพเบื้องต้นของพ้ืนที่จากเอกสารงานวิจัย เว็ปไซด์ต่างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของพ้ืนที่ของ
กลุ่มชาติ สรุปได้ว่า 1) ด้านที่พัก มีการสร้างที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมไทด า สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 80 คน 2)  ด้านการคมนาคม  สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก 
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เดินทางจากตัวเมืองไปทางอ าเภอเชียงคาน ประมาณ 33 กม. ถึงบ้านแสนส าราญ เจอแยกแล้วเลี้ยวขวา ตรง
ไปอีกประมาณ 5 กม. เลี้ยวซ้ายตรงบ้านหินตั้ง(มีป้ายบอกว่าเทศบาลต าบลเขาแก้ว ) ตรงมาอีกประมาณ 3 
กม. พอถึงสามแยกบ้านนาป่าหนาดเลี้ยวซ้าย ประมาณ 1 กม. ถึงศูนย์วัฒนธรรมไทด า อยู่ซ้ายมือ3)ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น อาหาร การแต่งกาย เป็นต้น  4) ด้าน
กิจกรรม เยี่ยมชมบ้านพิพิธภัณฑ์ไทด าร่วมกิจกรรมการท าตุ้มนก-ตุ้มหนู นั่งรถอ่ีแต๋นเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม 
หอเจ้าบ้าน วิถีชีวิตของชุมชน กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง แต่ยังขาดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีไฟฟ้า 
ประปา สัญญานโทรศัพท์ ร้านค้า เป็นต้น 6)ด้านความปลอดภัย  มีการจัดการด้านความปลอดภัยโดยแบ่งเวร
ยามรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว7) ด้านสุขอนามัย ควรได้รับการพัฒนาให้รู้ในด้านต่างๆ เช่น การ
ประกอบอาหาร เป็นต้น 8) ด้านการตลาด มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้
เลือกซื้อ แต่ยังขาดเรื่องของก าหนดการน าเที่ยวภายในชุมชนทั้งแบบ 1 วัน และแบบ 2 วัน 1 คืน  และยังขาด
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
 
การเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น 

 การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกลังจากการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่ส าคัญ
คือการเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 : 163-169) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมภายหลังการ
คัดเลือกสินค้าทางการท่องเที่ยวแล้ว ก็ต้องค านึงถึงความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นที่จะปรากฏตัวสู่ภายนอกหรือ
ยัง ถ้าหากเปิดรับนักท่องเที่ยวจะมีผลอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้าง โดยพวกเขาจะต้องพบกลุ่มคนแปลกหน้า
ใหม่อย่างไรบ้าง และสิ่งที่พวกเขาจะได้รับคืออะไร เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นมักยากจน การจะให้เข้ามามีส่วน
ร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนก็ต้องให้เขาได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพ่ือให้เขามีรายได้เพียงพอในการ
ยังชีพเสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิดการท าลายทรัพยากรท่องเที่ยวขึ้น เมื่อชุมชนท้องถิ่นมีความต้องการให้เกิดการ
ท่องเที่ยวแล้วก็ต้องการเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 3 ด้านคือ 

  การเตรียมความพร้อมด้านทั่วๆ ไป เป็นการเตรียมความพร้อมด้านทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนท้องถิ่นนั้น อันได้แก่ 
 (1) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นโดยต้องท าความเข้าใจกับ
องค์การบริการส่วนต าบลและประชาชนในท้องถิ่นนั้นเกี่ยวการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่จะร่วมกันจัดขึ้น 
และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและเอกชนที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะแนวทางการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
ท้องถิ่น ผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการท่องงเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ
คิดเห็นและมติของประชาชนเป็นส าคัญ 
 (2) การจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เช่นการจัดท า
แผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่นเป็น
ต้น 
 (3) การจัดท าเส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น เป็นการจัดท ารายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ชุมชนท้องถิ่นจัดขึ้น 
 (4) การจัดอบรมผู้น าทางแก่คนในชุมชนท้องถิ่น เป็นการจัดอบรมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับ
การน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
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 (5) การก าหนดมาตรการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
 

 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดหานักท่องเที่ยว เป็นการเตรียมความพร้อมด้านจัดหา
นักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวหรือใช้บริการ
แล้ว การท่องเที่ยวย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งการจัดหานักท่องเที่ยวสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 
 (1) การจัดท าใบปลิวและแผ่นพับระบุรายละเอียดของการท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว พร้อม
ค่าใช้จ่ายในการแจกจ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
 (2) การขอความร่วมมือส่วนราชการอ่ืนๆ เช่นอ าเภอ จังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ และเอกชนอื่นๆ เป็นต้น ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว 
 (3) การเชิญสื่อมวลชนเข้ามาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ 
 (4) การส่งข้อมูลแผ่นปลิวแผ่นพับไปประชาสัมพันธ์ยังธุรกิจน าเที่ยวต่างๆ และหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 (5) การจัดให้มีพนักงานขายบริการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น เช่นไปแจกจ่ายแผ่นพับแก่
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 
 

 การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการท่องเที่ยว เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ
ท่องเที่ยวด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยว โดยพยายามให้คนในชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ให้บริการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยว อันเป็นการกระจายรายได้สู้ท้องถิ่น และ
สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นด้วย ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ เป็นต้นว่า 
 (1) ต้องพัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวด้วยน้ าใจอารีเพ่ือสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว 
 (2) ต้องอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย 
 (3) ต้องตรงต่อเวลาตามขั้นตอนที่ก าหนดหากต้องมีการยืดหยุ่น ก็ควรเป็นไปตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
 (4) ต้องให้ความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยก าหนดคาราค่าบริการ
ต้องเป็นธรรมและเปิดเผย 
 (5) ต้องจ าหน่ายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับราคา 
 (6) ต้องให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปตามรายการที่โฆษณาขายไว้ 
 (7) ต้องพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกสบายและปลอดภัย 
 (8) ต้องให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 การเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
  เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นของชุมชนท้องถิ่น แม้ในบางครั้ง
ชุมชนท้องถิ่นจะมีทรัพยากรท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวน้อยไปบ้าง แต่ถ้าชุมชนท้องถิ่นมีการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มไปด้วยไมตรีมิตรภาพ ก็อาจลบล้างความไม่ประทับใจในด้าน
ทรัพยากรท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวลงได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีทัศนคติ
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากธุรกิจ
ท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ในการขายบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวเป็นหลัก ถ้าหากไม่มีการค านึงถึงบุคลากรที่มีลักษณะเหมาะสมกับการให้บริการท่องเที่ยวแล้ว 
ยากที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะประสบความส าเร็จได้ หรือหากพิจารณาในแง่ของการลงทนแล้วการมีบุคลากรที่ไม่
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เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงต่อความล้มเหลวของการลงทุน อีกท้ังสร้างปัญหาและความหายยะ
มาสู้ธุรกิจท่องเที่ยว จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้
ความสามารถและมีทัศนคติที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) การพัฒนาบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ เมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการให้บริการทางการท่องเที่ยวแต่ล่ะด้านอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจ จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรของชุมชนท้องถิ่นให้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ทางการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เช่นการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการให้บริการท่องเที่ยว ด้านบริการงานบุคคล ด้านการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการควบคุม ด้านการวิเคราะห์ระบบงาน ด้านบริหารงบประมาณ เป็นต้น 
 (2) การพัฒนาบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว บุคลากรที่จะท างานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้านการท่องเที่ยวจะต้องนิยมชมชอบนักท่องเที่ยวและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ และไม่ต่อต้านหรือขัดขวางการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น จึง
ต้องงพัฒนาบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว เช่นมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของ
การด าเนินงานด้านบริการท่องเที่ยวมีความเห็นอกเห็นใจนักท่องเที่ยว มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน มีการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถปรับตัวเข้ากับนักท่องเที่ยวและผู้ร่ วมงาน มีความซื่อสัตย์ 
ตรงต่อเวลา รักษาค าพูด เป็นต้น 
 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการปรึกษาหารือและตัดสินใจ
เกี่ยวกับการต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 
 

 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อรอบรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 
5 ประการคือ  
 (1) เพ่ือให้ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในชุมชน ซึ่งได้รับการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และรักษาระบบนิเวศแบบยังยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่ที่มีการก าหนดเขตพ้ืนที่การใช้
ประโยชน์เพื่อท่องเที่ยวแบบยั้งยืนอย่างเหมาะสม 
 (2) เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อันเป็นการ
สนับสนุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมโดยรวม 
 (3) เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมความกินดีอยู่ดีให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
 (4) เพ่ือให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวสอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน รักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ และสังคมของชุมชนท้องถิ่น อีกท้ังมี
บรรยากาศทางงการท่องเที่ยวที่ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 (5) เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดนทางเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชน
ท้องถิ่นมากข้ึน 
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 แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีแนวทางส าคัญอยู่ 3 แนวทาง
คือ 
 (1) แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการสร้างและปรับปรุงทรัพยากรท่องเที่ยวขึ้นเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งมีแนวทางส าคัญอยู่ 2 แนวทางย่อยคือ 
  (1.1) แนวทางการพัฒนาสถานที่ที่เป็นธรรมชาติสวยงามให้เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น โดยปรุงแต่งเพ่ิมเติมจากสถานที่ที่ เป็นธรรมชาติในบางส่วนให้มีผลดึงดูด
นักท่องเที่ยว เช่นการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทภูมิอากาศ ประเภททิวทัศน์สวยงาม ประเภท
สัตว์ป่า เป็นต้น 
  (1.2)  แนวทางการพัฒนาสถานที่ที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุให้เป็นทรัพยากร
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้มีผลดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น
การพัฒนาให้เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานสัญลักษณ์แห่งชาติ ประเภทอนุสาวรีย์แห่งชาติ 
ประเภทสถาปัตยกรรมแห่งชาติ ประเภทย่านประวัติศาสตร์ ประเภทอุทยานประวัติศาสตร์ ประเภทชุมชน
ประวัติศาสตร์ ประเภทพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 
 (2) แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งมีแนวทางท่ีส าคัญอยู่ 2 แนวทางย่อยคือ 
  (2.1) แนวทางการพัฒนาให้เกิดสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเทียวประเภทโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตของชุมชน และเป็นประโยชนต่อนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วย 
เช่นการสื่อสาร น้ ากินน้ าใช้ ไฟฟ้า สุขาภิบาล การขนส่ง การสาธารณสุข การศึกษาและฝึกอบรม 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาให้เกิดสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวประเภทความ
ปลอดภัย เพ่ือความอ านวยความสะดวกต่อความปลอดภัยทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วย เช่นความปลอดภัยจากโจรกรรม ความปลอดภัยจากการใช้บริการ
ท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ความปลอดภัยจากการหลงทาง ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เป็น
ต้น 
 (3)  แนวทางในการพัฒนาให้เกิดบริการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งมีแนวทางอยู่ 5 
แนวทางคือ 
  (3.1) แนวทางในการพัฒนาให้เกิดบริการขนส่งนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพ่ือให้สามารถเดินทาง
เข้าถึงแหล่งของชุมชนท้องถิ่นได้ เช่นการพัฒนาให้เกิดธุรกิจขนส่งด้วยรถยนต์ ด้วยรถไฟ ด้วยเรือ และ
เครื่องบิน เป็นต้น 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาให้เกิดบริการที่พักแรมแก่นักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สามารถพัก
ค้างคืนชั่วคราวระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย เช่นการพัฒนาให้
เกิดธุรกิจโรงแรม เรือนแรม บ้านพักในบ้าน บ้านพักในฟาร์ม บังกะโล เป็นต้น 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาให้เกิดบริการอาหารและบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวคุณภาพ เพ่ือให้มี
อาหารรับประทานขณะเดินทางในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย เช่นการพัฒนาให้เกิด
ร้านอาหารพ้ืนเมือง ร้านอาหารสากล ร้านอาหารมังสวิรัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาให้มีแหล่งบันเทิงท่ี
สร้างความเบิกบานรื่นเริงใจขณะทางท่องเที่ยวท้องถิ่น เช่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์สังคีต สนามมวย สถานนวด
แผนโบราณ กาแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
  (3.4) แนวทางการพัฒนาให้เกิดบริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยวคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เช่นการพัฒนาให้เกิดธุรกิจน า
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เที่ยวภายในชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจน าเที่ยวภายในประเทศ ธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ มัคคุเทศก์ชุมชน 
อาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
  (3.5) แนวทางการพัฒนาให้เกิดบริการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถซื้อสินค้าที่ระลึกของชุมชนท้องถิ่นกลับไปฝากญาติมิตรในภูมิล าเนาของเขา เช่นการพัฒนาให้เกิด
ชุมชนธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกประเภททอผ้า ประเภทเครื่องประดับ ประเภทเครื่องเขิน ประเภท
เครื่องปั้นดินเผา ประเภทหัตถกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความย่ังยืน 
 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) ได้กล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
รวมถึงมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะช่วยสนองตอบความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากแก้วที่
ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองให้ประชาชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระดับชุมชนของตนและการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่างๆภายในชุมชนด้วยตนเองอีกทั้งยังช่วย
ปกป้องเสรีภาพของบุคคลโดยการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวแตกต่างกันไปตามสภาพ
พ้ืนที่และศักยภาพของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังภาพที่ 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.1 แนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มา : เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) 

 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและติดตามประเมินผล โดย
ให้มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตามศักยภาพและบริบทของพ้ืนที่โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ศึกษา วิเคราะหจ์ัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและตดิตามประเมินผล 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 

พัฒนาการบริการทางการท่องเที่ยว 

พัฒนาการประกอบธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

วางแผนหาแหล่งเงินทุนในการจักท างบประมาณในการพัฒนา 
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 (3) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและยืดระยะเวลาการอยู่ใน
พ้ืนที่ของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการเพ่ิมการใช้จ่ายนั่นหมายถึง การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว โดยจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม 
 (4) พัฒนาการบริการทางการท่องเที่ยวโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเครือข่าย
การบริการการท่องเที่ยวและให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วม 
 (5) พัฒนาการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยการสร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องให้ประชาชนพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม 
 (6) วางแผนหาแหล่งเงินทุนในการจัดท างบประมาณในการพัฒนาโดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะใช้งบประมาณจากหน่วยใดจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือไม่ 
 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2542) ได้อธิบายถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างประสิทธิภาพ บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวจะมี
ความส าคัญสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ให้
อ านาจแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น 
และถือว่า อบต. เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในชุมชนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 นับเป็นหน่วย
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุดและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด อันเป็นการกระจายอ านาจการปกครองสู้
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในส่วนของการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมและภารกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ อบต. โดยตรง 
ภายใต้การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ชัดเจนว่า ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วน
ร่วมและได้รับผลประโยชน์ในอัตราส่วนที่ยุติธรรมโดยบุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้อธิบายถึงบทบาทของ 
อบต.ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองไว้ดังนี้ 
 
บทบาทของ อบต. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง โดย อบต. มีบทบาทดังต่อไปนี้คือ 
 บทบาทด้านการตลาดท่องเที่ยว โดย อบต. ควรมีบทบาทด้านการตลาดท่องเที่ยวที่ส าคัญอยู่ 2 
ประการคือ 
 (1) บทบาทในการจัดท าระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เป็นการจัดท าระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ อบต. ดังต่อไปนี้คือ 
  (1.1) รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
  (1.2) ที่ตั้งและขนาดของแหล่งท่องเที่ยว 
  (1.3) จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  (1.4) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
  (1.5) สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
  (1.6) สาธารณูปการ 
 (1.7) จ านวนนักท่องเที่ยว 
 (2) บทบทในการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว เป็นการชักจูงใจนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวพ้ืนที่ของตน 
ซึ่งอาจท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้คือ 
  (2.1) เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
  (2.2) จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ให้ทั้งข้อมูลและอ านวยความสะดวก 
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  (2.3) จัดรายการน าเที่ยวน านักเท่ียวมาเท่ียวในท้องถิ่นของตน 
  (2.4) ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่จังหวัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 บทบาทด้วยการแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดย อบต. ควรมีบทบาทด้านการแสวงหา
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดข้ึนอยู่ 5 ประการคือ 

    (1) การส ารวจและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 
 (2) การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
  (3) การพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
  (4) การพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดเป็นกิจกรรมท่องใหม่ 
  (5) การฟ้ืนฟูและส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่นให้เกิดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ 
 บทบาทด้านการให้บริการท่องเที่ยว โดย อบต. ควรมีบทบาทด้านการให้บริการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนอยู่ 5 ประการคือ 

 (1) การให้บริการด้านการขนส่งแก่ท่องเที่ยว 

 (2) การให้บริการด้านที่พักแรมแก่นักท่องเที่ยว 

 (3) การให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว 

 (4) การให้การบริการด้านน าเที่ยวและมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยว 

 (5) การให้บริการด้านการจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

บทบาทด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดย อบต. ควรมีบทบาทด้านการวางแผนพัฒนา
ท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 4 ประการคือ 

 (1) การจัดท าแผนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

 (2) การส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 (3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 

 (4) การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการว่างแผนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

บทบาทด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดย อบต. ควรมีบทบาทด้านการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 5 ประการคือ 

 (1) การก าหนดวิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 (2) การบริหารงานบุคคลเพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 (3) การส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาการบริหารจั ดการ
ท่องเที่ยว 

 (4) การจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 (5) การสนับสนุนประชาชนรวมตัวกันเป็นองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552 :77-88) ได้อธิบายถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับประเด็นหลักๆ 5 ด้าน คือ การตลาดท่องเที่ยว การ
แสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การให้บริการแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยแต่ละประเด็นจะมีรายละเอียดองค์ประกอบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปปฏิบัติได้ ตามภาพท่ี 7.2 ดังนี้ 
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ภาพที่ 7.2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ที่มา : เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) 
 
 
 

การบริหารจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยว 

การตลาดท่องเที่ยว 

การแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

การให้บริการแหล่งท่องเที่ยว 

การจัดท าระบบข้อมลูเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 

การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 

การส ารวจและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปลา่ 

การพัฒนาวิถีชีวิตประชาชน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ 

การฟื้นฟูและส่งเสริมงานประเพณ ี

คมนาคม 

ที่พัก 

อาหารและเครื่องดื่ม 

การน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์

การจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก 

ยกระดับมาตรฐานการ
บริการ

การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดท าแผนตา่งๆ 

ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 

ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

ก าหนดวิธีการ 

สง่เสริมให้ประชาชนท้องถ่ินมีสว่นร่วม 

บริหารงานบคุคล 

จดัหาและใช้จ่ายงบประมาณ 
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บทบาทด้านการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
เนื่องจาก อบต. เป็นผู้รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนดีที่สุด หากกจะมีการ

วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใดๆ ในพ้ืนที่ของตน อบต. ควรมีบทบาทส าคัญในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมื่อ อบต. ต้องมีบทบาทในการพัฒนาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
ของตนสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้ประสบความส าเร็จ จะต้องอาศัยความรู้และประสลการณ์ด้านการพัฒนา
และการจัดการทางการท่องเที่ยว ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของ อบต. ให้มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นในการ
พัฒนาและจัดการทางการท่องเที่ยว เพ่ือให้ อบต. สามารถแสดงบทบาทในหารพัฒนาและจัดการทางการ
ท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเต็มรูปแบบสู่การท่องเที่ยวแบบยังยืน โดยมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจริยธรรม รู้จักคิดและ
สามารถด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ 

 

การสร้างเสริมศักยภาพของ อบต. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพของ อบต. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดวุฒิการศึกษาของผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ให้สูงขึ้น ซึ่งอย่างต่ าควรส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้สมาชิก อบต. ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าของประชาชนท้องถิ่น 
 (2) จัดรูปแบบการบริหารงานของ อบต. ใหม่ให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นอีกฝ่ายหนึ่ง โดยให้มีรอง
ปลัด อบต. ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 (3) จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้กับ อบต. ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือให้มี
ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 (4) จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เข้าไปประสานงานและช่วย
สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพ่ือให้ได้แผนงานการท่องเที่ยวที่มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างเป็นผลส าเร็จ นอนกจากนี้คณะกรรมการชุดนี่อาจ
ช่วยจัดการงบประมาณของ อบต. โดยหาทางเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าเสริมกับงบประมาณที่ได้รับจาก
รัฐบาล เพ่ือให้เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งช่วยจัดการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (5) จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
และให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) ได้อธิบายขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีดังนี ้
 (1) ส ารวจ ค้นหาสถานที่และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยการหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ของชุมชน รวบรวมข้อมูล เส้นทาง ประวัติและความส าคัญของสถานที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และ
หากแหล่งเดิมก าลังทรุดโทรมก็ซ่อมแซมให้คงเดิม 
 (2) ร่วมกันวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสร้างจิตส านึกร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผนวกแผนดังกล่าวเข้า
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กับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้แผนพัฒนาในแต่ละสาขาของการพัฒนามีความเชื่อมโยง
กันและสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยว 
 (3) จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยววางระบบในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สินและสุขอนามัยของที่พัก อาหารและเครื่องดื่มโดยการประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่และ
ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตรวจสอบบริการสาธารณะที่มีอยู่ว่าต้องสร้างใหม่ ปรับปรุง หรือ
เพ่ิมบริการสาธารณะใหม่ในชุมชน ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การจัดเก็บหรือก าจัดขยะ การจัดเก็บ
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเข้าชม การจัดท าของที่ระลึกโดยชุมชน การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์น าเที่ยวในท้องถิ่น บริการที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยว ร้านจ าหน่าย
สินค้า เป็นต้น 
 (5) การจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จดหมาย แผ่นพับ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 
แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความย่ังยืน 

 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนไว้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.3 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างศักยภาพ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ที่มา : เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) 

 

 

แนวทางการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

สร้างศักยภาพการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

การปรับแนวคดิจาก  
Demand Based to 

Supply Based 

การปรับมมุมอง/วสิัยทัศน ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บทบาทของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาทรัพยากร

การท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 
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 1. การปรับแนวคิดจากเน้น “ความต้องการของนักท่องเที่ยว (Demand-Based)” เป็นเน้น 
“เสนอสิ่งท่ีมี (Supply-Based)” 
   

 
 
 
 

ภาพที่ 7.4 แนวคิด Demand Based to Supply-Based 
ที่มา : เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) 

 
 ที่ผ่านมาในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเจ้ าบ้านจะมุ่งตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน (Demand Based) เป็นหลัก นักท่องเที่ยวต้องการอะไรก็สรรหามาให้ จนบางครั้ง
เกินความจ าเป็นและกลายเป็นความผิดเพ้ียนจึงก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านต่างๆตามมามากมาย ดังนั้น
จึงควรปรับมุมมองใหม่โดยเปลี่ยนจากการมุ่งความต้องการของนักท่องเที่ยว (Demand Based) สู่การมุ่งเสนอ
เฉพาะสิ่งที่มี (Supply-Based) ไม่แต่งเติมสิ่งที่มีจนสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ เช่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยนักท่องเที่ยวอาจร่วมกิจกรรมการ
หล่อเทียนพรรษาหรือการลอยกระทงกับชาวบ้าน ดังนั้นหากสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้
ได้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในทางกลับกันหากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สุดท้ายก็จะเสื่อมสลายไปใน
ที่สุด 
 2. การปรับมุมมอง/วิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 7.5 การปรับมุมมอง/วิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มา : เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) 
 

Demand Based 
สรรหาทุกอย่างมาขาย 

Supply-Based 
ขายสิ่งที่มี 

ให้ความส าคญักับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เน้นเพิ่มปรมิาณนักท่องเที่ยว 

ด าเนินการโดยควบคุมธรรมชาติ 

เน้นความเจริญทางวัตถ ุ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 

ใช้เทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม ่

เน้นการบรโิภคนิยม 

ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิ

เน้นความสุขของสังคมและความยัง่ยืนของทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นสิ่งมีคุณค่าควรรักษาอนุรักษ ์

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรู้คณุค่า 

ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและเทคโนโลยีขนาดกลาง 

สนองความต้องการพื้นบานของจนส่วนใหญ ่
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  การพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่จ าเป็นต้องเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวและความต้องการของคนในพ้ืนที่เป็น
ส าคัญซึ่งหากท้องถิ่นใดที่คนในพ้ืนที่ไม่ต้องการหรือไม่มีความพร้อมก็ไม่จ าเป็นต้องจัดให้มีการท่องเที่ยวเพราะ
หากมีการท่องเที่ยวเข้าไปในท้องถิ่นดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความล่มสลายของท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะยาก
ต่อการแก้ไข 
 3. บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน การวางแผนเพ่ิมขีดความสามารถในการอนุรักษ์คุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมายวิธีน าภูมิปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์องค์ประกอบของภูมิปัญญา
ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอบข่ายหรือสาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การแบ่งกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับด้านการท่องเที่ยว
นั้น ควรพัฒนาบนบานจุดแข็งของท้องถิ่นและอัตลักษณ์เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

 
แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชุมชนท้องถิ่น 

 การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีการศึกษาแนวคิด เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดทิศทางของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 : 174-179) ได้อธิบายถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของรัฐบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การทอ่งเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตั้งแต่การส ารวจเบื้องต้น  การจัดท าแผนหลัก และการศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้ให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นส่วนส าคัญให้การด าเนินการต่างๆ ด้านการ
ท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประทศ ด้วยการเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ซึ่งก็
หมายความประชาชนสามารก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนไว้มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้ง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ได้ก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถบริหารจัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามประเมินผลในโครงการพัฒนาของรัฐที่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินการ 
จึงจ าเป็นต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในหัวข้อนี้จะ
ท าการศึกษาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น รูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น วิธีการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 
และแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 
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 ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น  เป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นมี 2 ลักษณะ 
 ลักษณะที่ 1 การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นการให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมศึกษา
ค้นคว้าปัญหาทางการท่องเที่ยว การร่วมคิดและหาวิธีการแก้ปัญหาทางการท่องเที่ยว การร่วมวางนโยบาย 
วางแผนตัดสินใจ คิดหาวิธีการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น รวมปฏิบัติตาม
นโยบายหรือแผนงานการท่องเที่ยวให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ และร่วมควบคุมติดตามการประเมินผลแผนการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามข้ันตอนที่วางไว้ 

ลักษณะที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นอย่างไม่แท้จริง เป็นการให้
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและยังยืนเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยเฉพาะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามโครงการท่องเที่ยวที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น เป็นแนวคิดของการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่น หรือเป็นความพายามที่จะให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจาก
ส่วนล่างขึ้นมาส่วนบน ทั้งนี้เพราะชุมชนท้องถิ่นคือผู้รู้ปัญหาและความต้องการของตนเองดีกว่าผู้อ่ืน หลักการ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอยู่ที่ความรู้และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยกระตุ้นให้
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือได้มีการ
เรียนรู้ร่วมกันและตัดสินใจร่วมกันจึงมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ของชุมชนท้องถิ่นอยู่หลายรูป แต่ที่นิยมมีอยู่ 3 รูปแบบคือ 
 รูปแบบที่ 1 การชักชวนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน รูปแบบนี้รัฐบาลจะเป็นผู้วางนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดท าโครงการท่องเที่ยวเลย แต่ถูกชักจูงจากรัฐบาล
ให้เข้ามามี่วนร่วมในข้ันตอนการด าเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 รูปแบบที่ 2 การให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองส าหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งรูปแบบนี้รัฐบาลและตัวแทนองค์การชุมชนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แม้ว่าในความเป็นจริงการริเริ่มโครงการท่องเที่ยวจะมาจากรัฐบาลกลางก็ตาม 
แต่องค์กรชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมตัดสินใจและเจรจาต่อรองผลประโยชน์กับรัฐบาลได้ เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นให้มากท่ีสุด ซึ่งผลสุดท้ายของการเจรจาต่อรองนั้นรัฐบาลมักเป็นผู้ยอมโอนอ่อน
ผ่อนตามเสียงขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพ่ือมิให้เกิดการขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในรูปแบบนี้องค์ชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีศักยภาพสูงและมีความตื่นตัวในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชุมชนท้องถิ่นตนเองให้มากที่สุด 
 รูปแบบที่ 3 การให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการพัฒนาหารท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของตนเอง ซึ่งรูปแบบนี้ชุมชน
ท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดการควบคุมและวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิง นับเป็น
รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่พ่ึงตนเองอย่างแท้จริง โดยไม่อาศัยความคิดริเริ่มและชักจูงจาก
บุคคลภายนอกหรือรัฐบาลเลย ประชาชนหรือองค์กรชุมชนท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางกรพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตลอดจนการติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการ
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ท่องเที่ยวด้วยตนเอง รูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสอย่างเต็มที่แก่ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
อย่างสมบูรณ์ แต่ชุมชนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมและประสิทธิภาพสูง 
 

 วิธีการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น เป็นวิธีการที่สร้างโอกาสให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม วิธีการให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสามารถกระท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้คือ 
 วิธที่ 1 การร่วมประชุมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นวิธีการร่วมถกปัญหาของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นเก่ียวกับเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

วิธีที่ 2 การให้ค าปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นวิธีการให้ชุมชนท้องถิ่นข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการท่องเที่ยว เพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของชุมชนท่องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมรับรู้และร่วมในการตัดสินใจพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 วิธีการที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นวิธีการส ารวจความ
คิดเห็นของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 วิธีการที่ 4 การประสานงานร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นวิธีการให้ชุมชนท้องถิ่น
เข้าร่วมตั้งแต่การคัดเลือกตัวแทนกลุ่มไปร่วมงานบริหารหรือการจัดการหรือร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาใน
ฝ่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 วิธีการที่ 5 การไต่สวนสาธารณะในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นวิธีการไต่สวนข้อมูลจาก
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 วิธีการที่ 6 การออกเสียงประชามติโดยตรงในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นวิธีการตอบ
ค าถามของรัฐบาลโดยให้ประชาชนทุกคนในชุมชนท้องถิ่นออกความคิดเห็นโดยตรงต่อรัฐบาล และให้ทุกคน
เป็นผู้ตัดสินใจแทนรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 

 แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชุมชนท้องถิ่น 
 เป็นโอกาสแก่สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมในฐานะ
เจ้าหน้าที่หรือนักวางแผน มีการเรียนรู้ร่วมกันและเข้าประชุมตัดสินใจในการพัฒนาการท่องเที่ยว ใน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องฝึกฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย เพ่ือให้
ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการวางแผนก ากับดูแล ควบคุมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น อันจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นเก้า
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความรัก ความหวงแหน และสร้างจิตส านึกในการดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทุกข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหาทางการท่องเที่ยวและสาเหตุแห่ง
ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนท้องถิ่น รวมตลอดถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย 
 ขั้นตอนที่ 2 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตั้งแต่ร่วมก าหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพ่ือให้ได้แผนงานหรือโครงการ



171 
 

พัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้ด้วย 
 ขั้นตอนที่ 3 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 4 ใช้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวตามขีดความสามารถของตนเองหรือ
อาจร่วมลงทุนในรูปสหกรณ์ได้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนจนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหารงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขั้นตอนที่ 6 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม ประเมินผลแผนงาน หรือโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น 
 การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในทิศทางที่ถูกต้องนั้น ควรให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีความสามารถในการดูแลรักษา
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเพ่ิมทักษะในการจัดการและประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก โดยเริ่มที่การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
การเตรียมการจัดการวางแผน การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว และการได้ประโยชน์จากการ
ให้บริการ ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ถ้า
หากชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมหรือมีอ านาจเพียงพอในการร่วมควบคุมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ก็จะช่วยให้เกิด
การพัฒนาคนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชนทองถิ่นมากขึ้น ฉะนั้นการเข้าร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นต้องให้มีส่วนร่วมตลอด
กระบวนการท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันเป็นการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้รับ
ผลตอบแทนมาบ ารุงแหล่งท่องเที่ยว และการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรม
ท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมได้ เช่นการให้ข้อมูลท้องถิ่นที่ถูกต้อง การให้บริการที่
พัก อาหาร การขายสินค้าที่ระลึก การให้บริการมัคคุเทศก์ การรับจ้างในธุรกิจท่องเที่ยว การอนุรักษ์ระดับ
ท้องถิ่น การควบคุมดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว  การพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน การส่งเสริมพัฒนา
อาชัพ เป็นต้น  ทิศทางการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยังยืนของชุมชนท้องถิ่นจะต้องมุ่งสู่การร่วมมือใน
การใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว  เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามกรอบและ
ลักษณะแห่งการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในทุกระดับ 
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บทสรุป 

 การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ควรค านึงถึงองค์ประกอบ
ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน การประเมินศักยภาพความพร้อมทางการท่องเที่ยว
แบบยั้งยืนของชุมชนท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ของชุมชนท้องถิ่น   การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนจะต้องเข้าใจหลักการและ
องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวชุมชน มีความ
ละเอียดอ่อน จึงต้องมีการศึกษารายละเอียดต่างๆให้เข้าใจและมีความชัดเจนจึงจะสามารถวางแผนในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเพ่ิมโอกาสแก่
สมาชิกชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ามามีส่วนร่มการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทุกขั้นตอนมากขึ้น และ
ร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน การสร้างจิตส านึกในการดูแล
ปกป้องทรัพยากรท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวย่อมก่อผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่นท้ังด้านผลบวกและผลลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 

แบบฝึกหัด 

1. นักศึกษาจะมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน 

2. จงอธิบายขั้นตอนการประเมินศักยภาพความพร้อมทางการท่องเที่ยวแบบยั้งยืนของชุมชนท้องถิ่น 

3. จงอธิบายและสรุปการเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นมีลักษณะอย่างไร 

4. จงอธิบายและสรุปการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพควรมีลักษณะอย่างไร 

5. ให้นักศึกษาเขียนแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว
สู่ความยั่งยืน 

6. จงสรุปแนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นมีลักษณะการมีส่วน
ร่วมอย่างไร 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

 

เทิดชาย  ช่วยบ ารุง. (2552).บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
 ยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2542). การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. เชียงใหม่ : คณะ มนุษยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553). การท่องเที่ยวชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 1: กรุงเทพ ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.   
ศราวุธ  ผิวแดงและคณะ. (2558). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ าโขง.

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

   1. การพัฒนาแผนการท่องเที่ยว 
  2. รูปแบบและโครงสร้างส่วนประกอบของแผนด้านด้ายภาพ 

  3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านกายภาพ   
  4. การวางแผนและการพัฒนารีสอร์ท 
  5. สิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผน 
  6. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
  7. การน าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ 
  8. สรุป 
  9. แบบฝึกหัดท้ายบท 
  
 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายและเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวได้ 
  2. อธิบายรูปแบบและโครงสร้างส่วนประกอบของแผนด้านกายภาพได้ 
  3. สร้างกลยุทธ์การพัฒนาด้านกายภาพได้   
  4.  ยกตัวอย่างการวางแผนและการพัฒนารีสอร์ทได้ 
  5. อธิบายสิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผนได้ 
  6.  อธิบายลักษณะการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ 
  7. อธิบายการน าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไปปฏิบัติได้  
 วิธีสอน 

  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
 

 กิจกรรม 

  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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 สื่อการเรียนการสอน 

  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
   
 การวัดและประเมินผล 

  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการถาม-ตอบ 
  4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 8 

การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นเข็มทิศในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันและลดช่องว่างและข้อผิดพลาดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
น้อยที่สุดและยังเป็นคู่มือเพ่ือให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบ และปฏิบัติร่วมกัน เป็นต้น การ
เขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการรวบรวมข้อมูลจากนามธรรมสู่รูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้ ซึ่ง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากการ สอบถามความต้องการของคนในชุมชน
น าไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนในบทนี้จะกล่าวถึง การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่ง
เนื้อหาประกอบไปด้วยการพัฒนาแผนการท่องเที่ยว รูปแบบและโครงสร้างส่วนประกอบของแผนด้านกายภาพ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านกายภาพ  การวางแผนและการพัฒนารีสอร์ท สิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผน การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การน าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ  การเขียนแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในการเขียน
แผนพฒันาการท่องเที่ยวน าไปปฏิบัติ 
  

การพัฒนาแผนการท่องเที่ยว 

 การพัฒนาแผนการท่องเที่ยวมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
น้อยมากที่จะมีการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือ ปัญหาต่างที่เกิดขึ้น เช่น จ านวน
นักท่องเที่ยวมีมากเกินไป การสร้างที่พักบุกรุกเขยป่าสงวน การท าลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมา 
เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาแผนการท่องเที่ยวจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดเป็นหลักการ 

 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 20-27) ได้
อธิบายถึงแผนการท่องเที่ยวนั้นไม่มีรูปแบบลักษณะตายตัวอันใดอันหนึ่งที่สามารถใช้ได้กับทุกๆ สถานการณ์ 
แต่จะมีความแตกต่างกันไปตามเนื้อหา รูปแบบ แนวคิดแนวทางและการเน้นถึงจุดส าคัญที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 แนวคิดด้านแผนทางเลือก 

 การมีแผนแม่บทถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนการท่องเที่ยว แผนในลักษณะนี้มักจะเป็น
แผนสมบูรณ์แบบครอบคลุมในทุกประเด็นและให้ภาพกว้าง หรือแผนอาจจะเน้นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
หรือหลายประเด็น ดังนี้ 

 1. ประเด็นทางภายภาพ/สิ่งแวดล้อม 
 2. ประเด็นทางเศรษฐกิจ 
 3. การส่งเสริมและการตลาด 
 4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางทรัพยากร 
 5. ประเด็นทางสังคม/วัฒนธรรม 
 6. การลงทุน 
 7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทอาจเป็นแผนระยะสั้นโดยครอบคลุมช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 5 ปี เพื่อให้ตรงกับรอบเวลาของกล
ยุทธ์ทางเศรษฐกิจและกลยุทธ์การพัฒนาของประเทศ หรืออาจจะไม่ก าหนดระยะเวลาก็ได้แต่ก าหนดเป็น
ความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนดไว้แทน 
 ความแตกต่างในแนวคิดแนวทางที่ใช้ในการวางแผน มีอาทิ 
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 1. ทัศนคติที่มีต่อแนวทางการพัฒนา (เป็นแผนที่เคร่งครัดตายตัวหรือแผนที่ยืดหยุ่น) 
 2. ดีกรีของการให้สิ่งจูงใจและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 
 3. การแบ่ง สรรปันส่วนผลประโยชน์ 
 4. การบูรณาการกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
 5. การก าหนดจุดของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
 6. การนิเทศงาน 
 7. การสนับสนุนด้านกลยุทธ์และด้านกฎหมาย 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของแผนท่องเที่ยวโดยทั่วไป คือ ระดับดีกรีของการบูรณาการกับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชาติหรือระดับภูมิภาค แผนพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจนแผนพัฒนาด้านกายภาพของ
ประเทศ 
 ในการจัดท าแผนการท่องเที่ยวเท่าที่พบเมื่อไม่นานมานี้ ตลอดจนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะมีการ
เตรียมการต่อไปควรมีความครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 1. ความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. การอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 4. การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากร 

เนื้อหาสาระของแผน 

 แต่ละประเทศจะมีวิธีการจัดท าแผนที่แตกต่างกันไป บางประเทศอาจเลือกท่ีจะท าแผนโดยเน้นเฉพาะ
เรื่อง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาสาระของแผนโดยทั่วไปควรจะประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 กรอบแนวคิดเรื่องสถาบันหรือโครงสร้างองค์กร 
 1. องค์กรหลัก 
 2. ความรับผิดชอบหลัก 
 3. กรอบแนวคิดด้านตัวบทกฎหมาย 
 4. บทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนและภาครัฐ 

องค์ประกอบหลักๆ ของแผน มีอาทิ 
 1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
 2. สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ 
 3. สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

ผลของการพัฒนาในด้านต่างๆ 

 1. เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม 
ช่องทางหลักๆ ในการท าให้เกิดการปฏิบัติครอบคลุมรวมถึง 

 1. การจัดหาเงินทุนและการลงทุน 
 2. การให้สิ่งจูงใจ 
 3. การตลาด 
 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว 
 6. แผนงานที่เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการท่องเที่ยวของประเทศอาจมีการอ้างอิงถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาและการวาง
แผนการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ตลอดจนอ้างอิงการน าไปสู่ผลประโยชน์ที่มีผลต่อภูมิภาค 
 ในบางกรณีจะพบว่า แผนการท่องเที่ยวละเลยความส าคัญด้านการพัฒนาทางกายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากในการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ใน
แหล่งท่องเที่ยว และ ณ สถานที่ตั้งของจุดท่องเที่ยวนั้นๆ ดังนั้น มิติทางด้านกายภาพควรได้รับการวางแผนไป
ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย 
 

 รูปแบบและโครงสร้างส่วนประกอบของแผนด้านกายภาพ 

 การจัดท าแผนการท่องเที่ยวมีรูปแบบและโครงสร้างส่วนประกอบของแผนด้านกายภาพโดย ศูนย์เพ่ือ
การวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549) ได้อธิบายถึงการวางแผนด้าน
การท่องเที่ยวอาจจะเป็นไปในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับพ้ืนที่ การ บูรณาการของแผนในระดับ
ต่างๆ ดังกล่าวจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในบริบทของการพัฒนาด้านกายภาพนั้น ควรมีการวางแผนด้าน
การท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับลักษณะของพ้ืนที่และโครงสร้างดังนี้ 
 ระดับภูมิภาค 

 ประเด็นปัญหาในเชิงปฏิบัติการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับรูปแบบและโครงสร้างของการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนานาประการ และยังมีการทดลองมากมายเพ่ือตอบประเด็นปัญหา การ
ทดลองยังจะต้องด าเนินต่อไป กว่าหลักการส าคัญๆ ร่วมกันที่พึงพิจารณาก็ยังพอปรากฏให้เห็น ทางเลือก
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคมีดังนี้ 
  1. การใช้การพัฒนาที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเป็นตัวดึงดูดและเป็นตัวควบคุมปัจจัยต่างๆ ใน
ระดับภูมิภาค 
  2. การสร้างสรรค์ริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ 
  3. การสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยถือเอาการสร้างความสมดุลเป็นกลยุทธ์หลัก 
  4. การพัฒนากลยุทธ์ในเชิงกว้าง การพิจารณาตัดแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพน้อยออกไป 
การเน้นใช้กลยุทธ์เฉพาะพ้ืนที่ การใช้แนวกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
  5. การพัฒนากลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว โดยให้แต่ละแหล่งเน้นจุดเด่นเป็นการ
เฉพาะของตนหรือเน้นตลาดเฉพาะส่วนของตน 
 รูปแบบและโครงสร้างข้ันพื้นฐาน หมายรวมถึง 
 1. ความหนาแน่นของการพัฒนาการท่องเที่ยว เส้นทางท่ีมีการเชื่อมโยงของสถานที่ต่างๆ เช่น รีสอร์ท 
สถานที่ท่องเที่ยว และแคมป์ฐานต่างๆ ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ช่องทางหรือด่านทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
 ลักษณะการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพมีหลากหลายรูปแบบดังที่ปรากฏในบทความงานเขียน 
เอกสารต่างๆ ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาของ
กลุ่มประเทศย่านเอเชียและแปซิฟิกนั้นเป็นประเด็นเกี่ยวกับการตีความหมายของแนวคิดรูปแบบโครงสร้างที่
เน้นพื้นที่เป็นฐานให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้กับลักษณะเฉพาะของแต่ภูมิภาคอย่างเหมาะสม 
 ระดับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 

 แหล่งท่องเที่ยวเป็นพ้ืนที่ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ
ต่างๆ ที่มีความส าคัญอันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบพื้นฐานของพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือโซน (Zone) การท่องเที่ยว ได้แก่ 
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  1. เป็นชุมชน (อาจมีหนึ่งชุมชนหรือมากกว่า) ซึ่งให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและการ
บริการด้านต่างๆ 
  2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดี่ยวหรือกลุ่มแหล่งท่องเที่ยว 
  3. มีระบบการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
  4. มีเส้นทางหรือทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

หลักการที่ส าคัญในการวางแผนและออกแบบแหล่งท่องเที่ยว คือ การมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 

แหล่งท่องเที่ยวคือ สถานที่ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว การที่จะประสบความส าเร็จในการ
จัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ควรจะต้องมีการวางแผนที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากสิ่งที่
มีอยู่ ดังนี้ 

 1. ความได้เปรียบด้านท าเลสถานที่ตั้ง 
 2. ความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่ง 
 3. ความได้ เปรียบด้านของทรัพยากรไม่ว่ าจะเป็นทรัพยากรด้านวัฒนธรรมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. การเชื่อมโยงของระบบขนส่ง 
 5. ความเป็นมิตรและการต้อนรับของเจ้าภาพ 

ถึงแม้จะไม่มีสูตรส าเร็จที่จะรับประกันความส าเร็จของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว แต่หลักการในการออกแบบและ
วางแผนซึ่งเหมาะสมกับขนาดของแหล่งท่องเที่ยว คือ 
  1. แหล่งท่องเที่ยวควรบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลยุทธ์ในระดับภูมิภาค 
  2. แหล่งท่องเที่ยวควรดึงดูดให้มีหรือสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
  3. ความส าเร็จในการวางแผนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ภาคีความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การบูรณาการ และการประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความ
สะดวก การบริการ และการเชื่อมโยงของระบบการคมนาคมที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวขนาดใหญ่มากข้ึน
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8.1 ทิวทัศน์แม่น้ าโขงเมื่อครั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาจุดชมวิวผาตากเสื้อ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
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ระดับสถานที่ท่องเที่ยว 

 การวางแผนการท่องเที่ยวในระดับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก เนื่องจากว่าใน
ระดับสถานที่ที่ท่องเที่ยวนี้หากเกิดมีปัญหาขึ้นแม้เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานหรือปัญหาด้าน
สุนทรียทัศน์ของสถานที่ก็ตามแต่ อาจท าลายภาพลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ ให้เสียหายได้ หากการจัดการการ
ท่องเที่ยว ณ สถานที่ใดเกิดล้มเหลว ย่อมกลายเป็นการสะท้อนให้เห็นหลักฐานของการตัดสินใจที่ไม่ดี และยัง
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งการท่องเที่ยวทั้งหมดในภูมิภาคอีกด้วย 
 ในระดับนี้ “สถานที่” แต่ละแห่งนั้นยังมีความหมายเฉพาะที่ส าคัญ ไม่เพียงแต่ด้านของผลประโยชน์ที่
แต่ละแหล่งมีต่อพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยรวม ทว่ารวมถึงการเป็นจุดอ้างอิงในทางภูมิศาสตร์และการเป็น
จุดเด่นที่หมายตาของแต่ละพ้ืนที่อีกด้วย 
 ในการวางแผนการท่องเที่ยวในระดับของสถานที่ท่องเที่ยวเดี่ยวๆ นี้ จะต้องมีการคาดการณ์และ
ประเมินอย่างละเอียดถึงความต้องการในสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และรวมถึงการจัดประสบการณ์
ท่องเที่ยวที่สถานที่นั้นๆ น าเสนอให้นักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในการเข้าใจถึงลักษณะของ
พ้ืนที่ ศักยภาพ อุปสรรค และผลประโยชน์ ที่สถานที่ท่องเที่ยวสามารถส่งไปยังพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยรวม 
นอกจากนั้น กระบวนการวางแผน การจัดการ และการติดตามก ากับดูแลก็ควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เช่นกัน เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาการออกแบบการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นอย่างซ้ าซากกัน เรา
จ าเป็นต้องมีการประเมินผลหลังการด าเนินการพัฒนา โดยถือเอาการประเมินผลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราควรจะมีการก าหนดความแม่นย าของการตัดสินใจออกแบบการ
พัฒนาเอาไว้ล่วงหน้า 
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านกายภาพ 

 การพัฒนาด้านกายภาพมีความจ าเป็นที่จะต้องน ากลยุทธ์มาปะยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549)  ได้อธิบายถึง
การด าเนินงานเพ่ือเตรียมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ (ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว และระดับสถานที่ท่องเที่ยว) การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนด้านกายภาพที่เหมาะสมเป็น
สิ่งจ าเป็นมาก องค์ประกอบที่ส าคัญของกลยุทธ์การพัฒนาด้านกายภาพคือ การวางแผนใช้ที่ดิน สิ่งหนึ่งที่
จะต้องตระหนักชัดเจน คือ ในหลายประเทศมีกลยุทธ์การใช้ที่ดินอยู่ แต่มิได้น าไปปฏิบัติอย่างมีสม่ าเสมอ หรือ
ขาดการสนับสนุนจากท้องถิ่น หรือในบางประเทศอาจจะยังไม่มีนโยบายดังกล่าว 
แนวทางการวางแผนใช้ที่ดิน มี 4 แนวทางด้วยกัน 
 1. การวางแผนแบบพิมพ์เขียว ไม่มีความยืดหยุ่น คือ อยู่บนพ้ืนฐานของความคาดหวังว่า แผนฉบับ
สมบูรณ์ทั้งแผนจะได้รับการน าไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งหมด ความคาดหวังดังกล่าวไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีแผนใดที่เริ่มต้นจากการมีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ และน าไปปฏิบัติภายใต้
สภาพแวดล้อมในการท างานที่อยู่ภายใต้การควบคุมได้ทั้งหมดทุกประการได้ แนวทางการวางแผนดังกล่าวจึง
ไม่มีความยืดหยุ่น 
 2. การวางแผนโดยใช้กฎระเบียบเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการน ามาตรฐานของการพัฒนามาใช้เป็น
ฐานคิดในการวางแผน ผนวกกับความเป็นไปได้ที่การพัฒนาจะเป็นไปตามประมวลแห่งกฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ได้มีการก าหนดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ในด้านของการน าไปปฏิบัติตามนั้นค่อนข้างจะง่าย แต่สภาพแวดล้อมที่สร้าง
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ขึ้นมาจะมีลักษณะเชิงเดี่ยวและซ้ าๆ ซากๆ กระนั้นก็ตาม การวางแผนโดยใช้กฎระเบียบเป็นเกณฑ์นี้ในบาง
ด้านบางมุมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 3. การวางแผนโดยใช้กลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งจะเหมาะสมอย่างที่สุดหากน าไปใช้กับโครงการ
แต่ละโครงการมากกว่าจะน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ส าหรับชุมชนหรือภูมิภาคท้ังหมดในภาพรวม 
 4. การวางแผนโดยใช้ระบบเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบทบาทของ
การวางแผนเป็นสิ่งจ าเป็นในการน ามาใช้กับสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อน และสามารถท าให้เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อสิ่งแวดล้อม และจากการที่การพัฒนาจะต้องมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อบังคับเก่ียวกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ ซึ่งการวางแผนโดยใช้ระบบเป็นตัวก าหนดแผนนี้จะช่วยท าให้เกิด
การทบทวน การติดตามก ากับดูแล และการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป 

ระบบการวางแผนการใช้ที่ดินส่วนใหญ่จะใช้วิธีผสมผสานระหว่างการใช้ระบบเป็นตัวขับเคลื่อนกับ
วิธีการใช้กฎระเบียบเป็นเกณฑ์ โดยในหลายๆ กรณีนั้นการควบคุมการใช้ที่ดินมักจะเป็นระบบที่พัฒนามาจาก
ประมวลมาตรฐานการปฏิบัติการวางแผนของยุโรปหรืออเมริกาเหนือ แล้วน ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของแต่ละประเทศ โดยปกติแล้วการที่จะควบคุมใช้ที่ดินให้เป็นไปตามแผนนั้นจะอาศัยอ านาจ
ของกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่งมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมทั้งเรื่องการใช้และการพัฒนาที่ดิน การพัฒนา
ระบบการบริหารที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปการต่างๆ ที่จ าเป็น 

ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ประเด็นที่ส าคัญที่สุดว่าด้วยเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินและการ
พัฒนามีดังนี้ 

 1. สถานที่ส าหรับการพัฒนาหรือมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
 2. การเข้าถึงและการเดินทางภายในเขต/โซนการท่องเที่ยว 
 3. มาตรฐานการพัฒนา 
 4. มาตรฐานการออกแบบ 
 5. ปัญหาการจราจร 
 6. คุณภาพของสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 7. สภาพภูมิทัศน์ของบริเวณท่ีมีการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 8. การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
 9. แหล่งที่ดึงดูดการท่องเที่ยวในชนบท 
 10. ท าเลที่ตั้งสถานที่ของจุดคมนาคมหลัก เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟหรือสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร 
 11. ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อรูปแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และต่อ

พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ 
 ในการนี้จะบรรลุมาตรฐานการใช้ที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดีการวางแผนควรเป็นดังนี้ 
  1. ประสานความต้องการในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. มีการน าแนวคิดที่เหมาะสมไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานในด้านความสวยงาม ด้านสุข
ภาวะ ด้านความสะดวกสบายและด้านความหลากหลายของสิ่งที่น่าสนใจ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม 
  3. มีการส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่และเวลาที่เหมาะสม 
  4. มีการให้ข้อมูลล่วงหน้ากับนักลงทุนในเรื่องข้อก าหนดและมาตรฐานต่างๆ ในการพัฒนา 
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  5. มีการป้องกันการพัฒนาอย่างล าเอียงไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการล าเอียงโดยประเภทของ
การพัฒนาโดยท าเลที่ตั้ง จังหวะเวลาหรือคุณภาพการพัฒนา 
  6. มีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและความนิยมในระดับที่ยอมรับได้ 
  7. มีการส่งเสริมนวัตกรรม 
 อาจจะมีผู้กล่าวว่า การวางแผนและการพัฒนาที่ดีที่สุดนั้นเป็นผลมาจากการวางแผนที่เจตนาใช้
กระบวนการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามเรามีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้
เห็นว่าการวางแผนและการพัฒนาประสบความส าเร็จนั้น ไม่ได้มาจากกระบวนการที่เป็นระบบแต่ประการใด 
การพัฒนาที่ประสบความส าเร็จโดยที่ไม่ได้ แนวทางของระบบมักจะมีลักษณะเปราะบาง และ/หรืออาศัยโชค
ช่วย ไม่ว่าในกรณีใดการยึดถือแนวทางเชิงระบบน่าจะใช้โอกาสที่ดีที่สุดในการบรรลุการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ประสบความส าเร็จ 
 
 

การวางแผนและการพัฒนารีสอร์ท 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องหลากหลายธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจมีความส าคัญเป็น
กลไกที่ค่อยสนับสนุนซึ่งกันและกันและต้องมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาธุรกิจนั้นๆให้ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและตอบสนองการท่องเที่ยวที่เน้นด้านการอนุรักษ์เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549)  ได้อธิบายถึง
ความสับสนอยู่กับการใช้ค าว่า “รีสอร์ท” เพ่ือให้มีความชัดเจนของความหมายของค านี้เมื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแยกแยะระหว่างโรงแรมพักผ่อนแบบเดียวขนาดใหญ่ และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีโรงแรมรีสอร์ทแบบบูรณาการหลายๆ แห่ง 
 รีสอร์ท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของโรงแรมรีสอร์ทที่เป็นเอกเทศ อาจจะคาดหวังได้ว่าควรจะมี
บริการดังนี้ 
  1. เป็นที่นอนพักและให้การผ่อนคลาย 
  2. เป็นฐานที่จะใช้ในการออกส ารวจพื้นที่รอบๆ 
  3. เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่คุ้นเคย แต่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่หรูหราสวยงาม 
  4. ให้ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
  5. ได้รับความบันเทิงและนันทนาการในชุดบริการที่จัดไว้ให้ 

พ้ืนฐานในการออกแบบควรจะเน้นให้มีความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
แขกได้ร่วมในกิจกรรมที่ก าหนดไว้ หรือจะก าหนดเป็นกิจกรรมของแต่ละบุคคลเป็นเอกเทศก็ได้ 

กระบวนการวางแผนรีสอร์ทก็คล้ายกันกับกระบวนการวางแผนโดยทั่วไปดังที่ได้พิจารณาไปแล้ว การ
วางแผนและการออกแบบที่ถูกต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี กลยุทธ์ของการท่องเที่ยวแบบในพ้ืนที่อาจจะรวมเอารีสอร์ทครบวงจรหลายๆ แห่ง เพ่ือให้เป็นระบบ
รวมกันในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และแหล่งท่องเที่ยว มีอีกทางเลือกหนึ่งคือการแสดงความชื่น
ชมที่รีสอร์ทแห่งใดได้มีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความคาดหวังว่ารีสอร์ทครบ
วงจรทั้งหลายน่าจะสะท้อนถึงลักษณะพิเศษของประเทศนั้น เพ่ือประโยชน์ของการวางแผนการท่องเที่ยว 
อาจจะเป็นการเหมาะสมส าหรับรัฐบาลในแถบเอเชียแปซิฟิกที่จะต่อต้านการพัฒนารีสอร์ทแบบครบวงจรที่
ห่างไกลจากแนวความคิดและเอกลักษณ์ของประเทศนั้น 
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สิ่งท่ีต้องพิจารณาในการวางแผน 

 การออกแบบที่ดีเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนารีสอร์ทเพราะจะช่วยได้เป็นอย่างมากในการ
ท าให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและมีความพึงพอใจในประสบการณ์ที่ได้รับ ขอบข่ายของ
การวางแผนและออกแบบมีดังนี้ 
  1. สถานที่ตั้งของตัวอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กันกับสถานที่ก่อสร้าง การจัด
พ้ืนที่ และบรรยากาศโดยรอบ 
  2. ทิวทัศน์ภายในและภายนอกของรีสอร์ท 
  3. การใช้ภูมิประเทศท่ีเป็นจุดเด่นของสถานที่ 
  4. การใช้และการผสมผสานของพันธ์ไม้ในที่นั้นให้เข้ากับการออกแบบ พื้นที่บริเวณชายหาด 
(หรือบริเวณสระว่ายน้ า ถ้ารีสอร์ทนั้นไม่ได้ตั้งบนชายหาด) น้ าและพ้ืนที่ส าหรับการเล่นพักผ่อน 
  5. การจัดวางตัวอาคาร ความหนาแน่นของการพัฒนา การจัดหมวดหมู่ของอาคาร และ
ความสัมพันธ์ของตัวอาคารกับชายหาด 
  6. การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว 
  7. การเลือกแบบสถาปัตยกรรม โดยให้สิทธิพิเศษแก่รูปแบบของท้องถิ่นก่อน ระดับของ
นักท่องเที่ยวที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือแยกจากกัน (ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว) 

นอกเหนือไปจากสิ่งภายนอกเหล่านี้ ความต้องการในการพัฒนายังรวมไปถึงการเอาใจใส่ในคุณภาพ
และความพอเพียงของน้ าใช้ภายในอาคาร การก่อสร้าง การตกแต่งภายใน เครื่องปรับอากาศ การก าจัดน้ าเสีย
และขยะ 

 

(ก) กระบวนการในการวางแผน 

การพัฒนารีสอร์ทและสิ่งอ านวยความสะดวกก็เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในประสบการณ์
ที่หลากหลาย แม้บางครั้งนักท่องเที่ยวอาจจะมีความต้องการไม่ตรงกันก็ตาม 

 1. การพักผ่อน ความสงบและความเงียบ 
 2. เป็นอิสระจากความแออัด 
 3. การนันทนาการ (คนเดียว หรือเป็นหมู่คณะ) 
 4. การสมาคมสังสรรค์ 
ขั้นตอนในกระบวนการวางแผนประกอบด้วย 

  1. ท าการวิจัยตลาดเพ่ือที่จะได้ก าหนดประเภทของลูกค้าที่จะมาใช้บริการในรีสอร์ท (การ
ตั้งเป้าหมายของรีสอร์ท) 
  2. เลือกท าเลที่ตั้งโดยทั่วไป ก่อนพิจารณาถึงความยากง่ายในการเข้าถึง ความสวยงามของ
ทิวทัศน์ที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ศักยภาพของการพัฒนา ขนาดของการใช้บริการทาง
สาธารณูปโภค และจ านวนของคนงานท่ีจะต้องใช้ 
  3. การคัดเลือกสถานที่ 
  4. การสร้างแนวความคิดของรีสอร์ท (ข้ึนอยู่กับผลการวิจัยของตลาด) 
  5. การประเมินท าเลที่ตั้งในเบื้องต้น (โดยค านึงถึงสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของท าเลที่ตั้ง รวมกับ
ความต้องการทางด้านวิศวกรรม การจัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับอาคารต่างๆ พ้ืนที่วางและการเชื่อมโยงระบบการ
สื่อสาร) 
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  6. ปรับแต่งแนวความคิดให้ละเอียดขึ้นและน าเสนอรายละเอียดเพ่ือจะได้บรรลุข้อตกลงใน
กิจกรรมหลักๆ เห็นพ้องกันในรูปแบบของตัวอาคารและยืนยันในขอบเขตที่แน่นอนของรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม รวมทั้งการออกแบบ ความสูง และการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

 

(ข) ความต้องการในการวางแผนของสถานที่ 
 1. การสร้างภาพลักษณ์ 
 2. การเตรียมการในการวางแผนจากแนวความคิดเพ่ือให้บรรลุภาพลักษณ์นั้น 
 3. การก าหนดรายละเอียดในการพัฒนาสถานที่ให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่วางไว้ 
การวางแผนหลักและสิ่งที่ต้องการจากการออกแบบก็เพ่ือที่จะให้รีสอร์ทนั้นมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่ง

อาจะท าให้เป็นผลส าเร็จได้โดย 
 4. ปรับส่วนประกอบต่างๆ ของแผนให้เข้ากับสถานที่ (แทนที่จะยัดเยียดแผนตามที่ต้องการ

ให้กับสถานที่) 
 5. ปรับตัวอาคารแต่ละหลัง และรวมเป็นกลุ่มให้เข้ากับขนาดและสถานที่เพ่ือให้ท าเล

ท่องเที่ยวดูเด่นกว่าแทนที่จะให้ตัวอาคารดูโดดเด่น 
 6. ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในท้องถิ่น 
 7. ปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบของท้องถิ่น 
 8. ปรับปรุงการเชื่อมโยงของพ้ืนที่บริการที่พักอาศัย พ้ืนที่บริการจากจุดต่างๆ ของสถานที่

ท่องเที่ยว และบริเวณที่เป็นที่รวมของผู้คนให้เข้ากับพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือที่จะใช้ภูมิทัศน์และบรรยากาศให้เป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้น 

 9. อยู่ใกล้กับหมู่บ้านในท้องถิ่นเพ่ือให้มีการติดต่อสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 
การออกแบบรีสอร์ทไม่มีสูตรส าเร็จเป็นการเฉพาะ จ าเป็นต้องมีการประเมินและพิจารณาที่แตกต่าง

กันไปในแต่ละกรณีตามความเป็นจริง 
 

(ค) การวางแผนสร้างแนวความคิด 

หลักท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวางแผน มีดังนี้ 
 1. ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
 2. ผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
 3. ความเหมือนจริงในการจัดตัวอาคาร พ้ืนที่ การเข้าถึง และการออกแบบตัวอาคาร 

  4. การเน้นพัฒนาแบบรวมเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ หรือแยก
การออกไปโดดๆ 

 5. ความคาดหวังของลูกค้า 
 6. ขนาดและระดับตามความต้องการของรีสอร์ทและจุดยืนทางการตลาด 
การด าเนินงานพื้นฐานในการเตรียมแผนของแนวความคิดควรจะท าเป็นระบบดังนี้ 
 1. ท ารายการของแนวความคิดทางเลือกต่างๆ และการออกแบบ 
 2. ก าหนดความเป็นไปได้และข้อจ ากัดต่างๆ ให้ชัดเจน 
 3. คัดเลือกทางเลือกเหล่านี้ให้น้อยลง โดยพิจารณาใช้ทางเลือกท่ีมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด 

  4. ท าการประเมินโดยเปรียบเทียบทางเลือกที่คัดเลือกออกมาแล้ว โดยค านึงถึงการตลาด 
การแข่งขัน และราคาต้นทุน 
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  5. ให้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพ่ือการประเมินอีกชั้นหนึ่ง และจัดเตรียมรายละเอียดแบบ
แปลนของสถานที่และตัวอาคาร 

ในการปฏิบัติพบได้ว่าจ าเป็นต้องมีการปรับแนวคิดให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ 
อยู่เสมอ (เช่น ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป) 
 ภายในข้อก าหนดของแนวความคิดพ้ืนฐานเจ้าของโครงการอาจจะเลือกดังนี้ 
  1. การปกป้องทิวทัศน์โดยรอบที่อยู่ไกลออกไป 
  2. การผสมผสานของสิ่งอ านวยความสะดวกกับชายหาด ชายทะเลสาบ หรือปัจจัยทาง
กายภาพท่ีคล้ายกัน 
  3. ควรจะพัฒนาโดยเน้นให้อาคารไม่สูงนักและไม่แออัด เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการบดบังทิวทัศน์
จากตัวอาคาร 
  4. การรวมกลุ่มของตัวอาคารและการท ากิจกรรมเอาไว้ใกล้ๆ กัน เพื่อที่จะกันให้มีพ้ืนทีเหลือ
จากากรพัฒนาให้มากท่ีสุด 
  5. ท าให้รีสอร์ทเป็นศูนย์กลางของจุดดึงดูด 
  6. จัดความหนาแน่นและการวางแผนให้แตกต่างกันตลอดทั้งสถานที่ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
ซ้ าซากและความน่าเบื่อหน่าย 
  7. จัดหาพื้นที่ที่สามารถเป็นที่ก าบังจากอากาศที่รุนแรง 
  8. จัดสวนธรรมชาติ ถ้าไม่มีอยู่เดิมแล้วในสถานที่ และก่อสร้างรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจขึ้น 
ถ้าสถานที่นั้นไม่ค่อยมีจุดเด่น 

แม้ในขั้นตอนของแนวความคิด นโยบายในการออกแบบควรจะมุ่งไปในด้านแก้ไขความด้อยของ
ธรรมชาติในสถานที่ตั้งและหลีกเลี่ยงในการสร้างสิ่งแปลกปลอมท่ีไม่เป็นธรรมชาติ 
 จุดส าคัญในการวางแผนความคิดควรจะเป็นดังนี้ 
  1. มีความกลมกลืนกับสถานที่ท่องเที่ยว 
  2. มีการแสดงเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ 
  3. มีการจัดวางตัวอาคารและกิจกรรมต่างๆ 
  4. มีความสะดวกในการเข้าถึงภายในและการสื่อสาร 
  5. มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ท่ีพึงพอใจ 
 

(ง) การวางแผนสถานที่ 
การก าหนดรายละเอียดของการวางแผนสถานที่ มุ่งที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการวางแผน

แนวความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในความพยายามที่จะปรับแนวความคิดให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
อยู่แล้ว บางด้านมุนของแนวความคิดอาจจะต้องถูกตัดออกไปหรือปรับเปลี่ยนบ้าง 

การเตรียมแผนของสถานที่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้มั่นใจว่าแนวความคิด
นั้นได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง มีการพิจารณาสภาพของสถานที่ท่องเที่ยวโดยละเอียด แบบแปลน
และการก่อสร้างต้องเป็นที่ตกลงกัน แบบแปลนควรจะรวมเอาการพัฒนาทั้งหมด (รวมทั้งพ้ืนที่ธรรมชาติ) ให้
อยู่ภายในขอบเขตของรีสอร์ทดังนี้ 

 1. ตัวอาคาร 
 2. สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องไม้ใช้สอย 
 3. พ้ืนที่ที่ไม่มีการก่อสร้างใดๆ 
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 4. การบริการสาธารณูปโภค 
 5. จุดที่จะเข้าถึง 
 6. ระบบการไหลเวียน 
 7. แบบแปลนการจัดสวน 
นอกจากนี้แล้วความต้องการในระยะเวลาที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมดต้องระบุไว้ด้วย ถึงแม้ว่าการพัฒนาจะ

ก าหนดเป็นช่วงไปอยู่แล้ว เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องแน่ใจว่าการพัฒนาในอนาคตของพื้นที่จะเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล 
 ในปลายประเทศ รัฐบาลได้ออกคู่มือการออกแบบและข้อก าหนดของรัฐบาล ทว่ามาตรฐานการ
ด าเนินการที่ครอบคลุมทั้งหมดยังมีอยู่น้อย ดังนั้น มาตรฐานที่แน่นอนของพ้ืนที่ว่างจึงไม่มีการท ารายการไว้ 
รัฐบาลควรจะระมัดระวังในการเลียนแบบมาตรฐานของพ้ืนที่ว่างและอาคารที่มีการพัฒนามาแล้วจากประเทศ
อ่ืนเพื่อน ามาใช้ในท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามมาตรฐานการด าเนินงานเช่นนั้น
อาจน ามาใช้ได้เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งอาจจะน าไปสู่การออกมาตรฐานของการออกแบบท้องถิ่นต่อไป รายการ
ต่อไปนี้จะชี้ให้เห็นถึงขอบข่ายของประเด็นที่มาตรฐานของพ้ืนที่ว่างและการก่อสร้างเป็นสิ่งจ าเป็น 
  1. ท าเลที่ก่อสร้างอาคาร (ความสัมพันธ์กับชายหาด พ้ืนที่ว่างระหว่างตัวอาคาร การรวม
กระจุกตัวของกลุ่มอาคาร การจัดอาคารเป็นแถวเป็นแนว การแยกสร้างอาคารโดดๆ ความสัมพันธ์กับภูมิทัศน์ 
ความหนาแน่น และความครอบคลุมพ้ืนที่) 
  2. การก่อสร้าง (วัสดุก่อสร้าง การออกแบบ ความสูงของอาคาร) 
  3. การเข้าถึง (ทางเข้า ระบบหมุนเวียนภายใน การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งอ านวยความสะดวก) 
  4. การจัดสวน (พันธุ์ไม้พ้ืนเมือง แบบแผนในการปลูกต้นไม้ การรักษารูปแบบของส่วนเดิมไว้ 
การปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมหรือเพ่ือซ่อมแซมทิวทัศน์ แถบแนวของพันธุ์ไม้ตาม
แนวธรรมชาติและความหลากหลายของพ้ืนที่ปิดและพ้ืนที่เปิด) 

การวางแผนสถานที่ก่อสร้าง ควรมีการปรับเพ่ือให้เข้ากันได้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่คิดว่าเป็นแบบฉบับของชีวิตและประสบการณ์ในเขตร้อน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว แบบแปลน
ของสถานที่จ าเป็นต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

 1. ความสัมพันธ์กันของการใช้งานและความสวยงามระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
ซึ่งท าได้ด้วยการวางผังของรีสอร์ท การรวมกลุ่มของสิ่งอ านวยความสะดวก การปรับตัวอาคารเพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด อากาศ ทางเดินที่มีหลังคา ทางเดินระหว่างร้านที่มีหลังคา แนวเสาที่เรียงกัน และทิวทัศน์ 

 2. รวมสิ่งอ านวยความสะดวกเข้าด้วยกันโดยค านึงถึงลักษณะพิเศษของพ้ืนที่ ลักษณะของภูมิ
ประเทศ ทิวทัศน์ ความต้องการของผู้คน โอกาสและความแตกต่าง ประสิทธิภาพของการบริการและการ
บ ารุงรักษา 

 3. ความเรียบง่ายของการวางผังเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวปรับตัวได้ง่าย ซึ่งท าได้โดยจัดระบบ
เส้นทางเดินในอาคาร การรวมตัวของสิ่งอ านวยความสะดวก จุดศูนย์กลางที่ดึงดูดความสนใจ การจัดสวนตาม
แนวทางเดิน และเครื่องหมายต่างๆ 

ในช่วงของการออกแบบพ้ืนที่ควรจะพิจารณาให้ละเอียดถึงความสามารถในการรองรับจ านวนคนของ
รีสอร์ทซึ่งก าหนดโดยปัจจัยต่อไปนี้ 

 1. พ้ืนที่ว่างที่จะพัฒนาขึ้นมา 
 2. จุดที่น่าสนใจพิเศษท่ีต้องการอนุรักษ์ไว้ 
 3. ขนาดของพ้ืนที่ที่ก าหนดให้อยู่ภายในอาคาร 
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 4. ความหนาแน่น 
 5. รูปแบบของอาคาร 
 6. ประเภทของนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก 
 7. กลุ่มกิจกรรมเสริมในสถานที่ 
ในบางกรณีราคาของที่พักและบริการของรีสอร์ทที่แพงก็อาจจะเป็นข้อจ ากัดของศักยภาพการรองรับ

จ านวนของนักท่องเที่ยวที่แท้จริงได้ 
 
รีสอร์ท 

 รีสอร์ทบางแห่งก็อาจจะมีความเป็นเอกเทศ แยกออกไปอยู่โดดและอยู่ในที่ห่างไกล ในกรณีเช่นนี้
ระดับของการผสมผสานบริการรวมกันจะมีสูงมาก เนื่องจากความต้องการและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้รีสอร์ท ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ รีสอร์ทที่อยู่บนเกาะ ในการออกแบบรีสอร์ทเช่นนี้ 
การวิจัยทางตลาด สภาพของพ้ืนที่ ศักยภาพของการออกแบบของพ้ืนที่จ าเป็นต้องสอดรับกัน ทั้งนี้อาจจะยังมี
ความเชื่อมโยงกับรีสอร์ทอ่ืนๆ เพ่ือใช้บริการเสริมและประสบการณ์ต่างๆ คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม รีสอร์ทชนิด
นี้เป็นสิ่งท้าทายความสามารถในการวางแผนและออกแบบ ซึ่งต่างๆจากรีสอร์ทบนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรีสอร์ทเช่นนี้ต้องผสมผสานการออกแบบ ขอบข่ายของการบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกเข้า
ด้วยกัน 

(ก) รีสอร์ทแบบปิด (Enclaves) 

รีสอร์ทที่เป็นเอกเทศอย่างสมบูรณ์เช่นนี้ได้รับการกล่าวขานกันว่ารีสอร์ทส าหรับนักท่องเที่ยวประเภท
ที่จะบินมาถึงสนามบินนานาชาติ แล้วใช้เวลาพักผ่อนในรีสอร์ทเท่านั้น เสร็จแล้วก็บินตรงกับบ้านไป
ประสบการณ์ของการพักผ่อนแบบนี้ท าให้ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มีอยู่นอกก าแพงรีสอร์ท 

ส่วนหนึ่งของความน่าตื่นตาตื่นใจ เมื่อมาเที่ยวแทบที่มีภูมิอากาศแบบเขตร้อนก็คือโอกาสที่จะได้สัมผัส
กับสิ่งแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติของท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่และชาวบ้านท้องถิ่น รัฐบาล
ควรจะต้องเฝ้าระวัง เพื่อจะให้แน่ใจว่านักท่องเที่ยวมีโอกาสสัมผัสกับความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
อาจจะเป็นโอกาสเช่นนี้ที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งได้เปรียบกว่าแห่งอ่ืนนี่เป็นความท้าทายที่ส าคัญในเรื่อง
ของการบูรณาการในการวางแผนการท่องเที่ยว 

ปรากฏการณ์ของรีสอร์ทแบบปิด (enclave) มักจะปรากฏอยู่ในสองรูปแบบ: (1) รีสอร์ทชายทะเลที่
รวมทุกอย่างไว้อาจจะมีมากกว่าประเภทรีสอร์ทเดียวแยกโดด และ (2) รีสอร์ทที่โดดเดียวแยกออกไปห่างไกล 
มีทุกอย่างในตัวเอง รีสอร์ทชนิดที่สองนี้เรามักจะพบบ่อยบนเกาะเล็กๆ 

เหตุผลพื้นฐานของรีสอร์ทแบบปิด เนื่องมาจากปัจจัยเหล่านี้ 
 1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สม่ าเสมอ 
 2. ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 3. มีขนาดความประหยัด 
 4. กิจกรรมต่างๆ มีความสอดคล้องประสานกัน 
 5. ง่ายต่อการท าตลาด 
 6. ความชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้อยู่ในสถานที่มีการคุ้มครอง มีความสะดวกสบาย 

สิ่งแวดล้อมท่ีคุ้นเคยและมีการดูแบรักษาความปลอดภัย 
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ส าหรับแบบรีสอร์ทแบบปิดนี้มีสิ่งที่ได้เปรียบในการออกแบบเพราะไม่เพียงแต่จะท าให้นักท่องเที่ยว
พอใจเท่านั้นยังเป็นรูปแบบที่ควบคุมได้ง่ายต่อการจัดการ สิ่งที่ได้เปรียบรวมถึง 

 1. การวางแผนแบบเบ็ดเสร็จในเรื่องของการใช้พ้ืนที่และท ากิจกรรม เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

 2. การวางแผนที่ได้สมดุล ท าให้สิ่งประกอบส าคัญเกิดความกลมกลืนในเรื่องของปริมารและ
การกระจายพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 

 3. การวางแผนที่เป็นระบบท าให้ผลกระทบและความต้องการทางท่องเที่ยวมีรวมกันอยู่อย่าง
หนาแน่น 

 4. เป็นโอกาสที่จะสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับรีสอร์ท 
 5. เป็นการวางแผนที่เน้นการประสานงานสอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเชื่อมโยง

จากจุดที่เข้าประเทศจนถึงแหล่งท่องเที่ยวของรีสอร์ท 
 6. เป็นฐานของการผสมผสานสาธารณูปโภคและบริการให้ตรงกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวได ้
รีสอร์ทแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบรวมกันหรือแบบเดียวก็ต้องมีจุดอ่ิมตัวที่เหมาะกับทุกแห่ง 

ส าหรับรีสอร์ทที่เป็นเอกเทศจุดอ่ิมตัวของการบริการ สิ่งที่ดึงดูดความสนใจ ที่พักอาศัย และบริการขนส่ง จะมี
การก าหนดโดยจ านวนรวมของผู้พักอาศัยในทุกรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวนั้น จ านวนรวมของนักท่อ งเที่ยวที่
อาจจะมาพักนี้เป็นพ้ืนฐานของการบริการที่อาจจะเพ่ิมได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ส าหรับรีสอร์ทที่แยกอยู่โดด
เดี่ยว ครบวงจรและอยู่ห่างไกล จุดอ่ิมตัวอาจจะก าหนดจากปัจจัยหลายๆ อย่างรวมถึงพ้ืนที่ว่างที่มีอยู่ จ านวน
และประเภทของนักท่องเที่ยว ความคาดหวังและความต้องการของนักท่องเที่ยวความเต็มใจของนักท่องเที่ยวที่
จะต้องจ่ายเพื่อการบริการต่างๆ การท าให้ถึงจุดอ่ิมตัวเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาที่จะให้รีสอร์ทแบบครบวงจรนี้
อยู่ได ้

รีสอร์ทที่ครบวงจรแต่ละแห่ง อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทแบบปิด (enclave) ซึ่งมีทุกอย่างที่
นักท่องเที่ยวต้องการ ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงไม่จ าเป็นต้องออกจากรีสอร์ท หรือใช้รีสอร์ทเป็นฐานเพ่ือออกไป
หาประสบการณ์ข้างนอกกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมและมรดกของท้องถิ่น หรือวิถี
ชีวิตและหมู่บ้านของชาวพ้ืนเมือง 

 

(ข) รีสอร์ทแบบปกติ 
ลักษณะโดยทั่วไปของการพัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับรีสอร์ทชนิดนี้มีดังนี้ 
 1. โดยปกติจะรวมกันอยู่แถบชายฝั่งทะเล 
 2. อาจจะอยู่ห่างไกลหรือโดดเดี่ยว หรือไม่ก็เชื่อมโยงในบางลักษณะกับตัวเมืองและหมู่บ้าน
 3. ตั้งอยู่ในจุดที่ไม่ไกลเกินจากสนามบินนานาชาติโดยรถยนต์ เครื่องบิน หรือเรือข้ามฟากก็
ตาม 

   4. มีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มกันอยู่ในเขตความยาวของฝั่งทะเลที่เป็นที่นิยม ตามถนนหลวงที่
เชื่อมต่อกับตัวเมืองหรืออยู่ในจุดของการขนถ่าย 

   5. อยู่ตามชายฝั่งที่มีก าบังคลื่นลม 
   6. อยู่นอกฝั่งทะเลที่เข้าถึงได้ หรือตามแนวหินที่พ้นน้ า 
   7. โดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันที่ราคาต้นทุน ขอบข่าของสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย อิสระ

ที่จะไปมากับรีสอร์ทอ่ืนๆ และข้ึนอยู่กับความชอบของนักท่องเที่ยวที่มาพัก 
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ในแง่การวางแผน การรวมตัวกันอยู่ในที่แห่งเดียวหรือสองสามแห่งเป็นนโยบายที่ได้รับความนิยม
เนื่องจาก 
 1. สภาพของสิ่งแวดล้อมจะถูกรบกวนน้อยกว่าและยังอยู่ในวิสัยที่จะจัดการได้ 
 2. จุดอิ่มตัวสามารถที่จะคาดคะเนได้ 
 3. สามารถค านวณความต้องการการใช้สาธารณูปโภคได้ 
 4. สามารถจัดการการรุกล้ าของการท่องเที่ยวได้ 

  5. สามารถออกแบบให้กลุ่มรีสอร์ทมีความกลมกลืนกับสถานที่และบรรยากาศโดยรอบการ
พัฒนารีสอร์ทอาจจะต้องประสบปัญหาบางประการ เช่น 
  1. พ้ืนที่ว่างที่จะใช้ในการขยาย 
  2. การกระจายตัวของอาคารและกิจกรรม 
  3. แหล่งน้ า 
  4. การก าจัดของเสีย 
  5. คุณภาพการบริการ (บุคลากร) 
  6. การไหลเวียน (circulation) 
  7. การเข้าถึง 
  8. การรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ปัญหาเหล่านี้อาจจะรุนแรงขึ้นถ้ารีสอร์ทอยู่ในสถานที่ห่างไกล นอกเสียจากกว่าการอยู่ห่างไกลนั้นเป็น
ที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ การโฆษณา และมีสิ่งดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ 

บางประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิก ได้จัดท าแบบแนวทางส าหรับการพัฒนารีสอร์ทแบบครบวงจร
ซึ่งมีค าแนะน าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. ท าเลสถานที่ตั้ง 
 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. การใช้พื้นท่ีใกล้เคียงและสถานที่ตั้งของรีสอร์ท 
 4. จุดที่ตั้งของอาคารและกิจกรรม 
 5. การออกแบบสถาปัตยกรรม 
 6. มาตรฐานของสาธารณูปโภค 
 7. การจัดการด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 8. การสร้างภาพลักษณ์ 
 9. การปฏิสัมพันธ์กับหมู่บ้านใกล้เคียง 
 10. การจัดการด้านการเข้าถึงสถานที่ 
ประเด็นพ้ืนฐานที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนารีสอร์ทนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรีสอร์ททั่วไปได้ แต่

กับรีสอร์ทที่อยู่โดดเดียวหรือเป็นเอกเทศนั้น จ าเป็นต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
ระหว่างความคาดหวังของนักท่องเที่ยวกับการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจัดไว้ให้ 

 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 แหล่งท่องเที่ยวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสมดุลในองค์ประกอบทุกๆด้าน เช่น ด้านที่พัก ด้านการ
คมนาคม ด้านกิจกรรม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น 
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 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549)แนวโน้มที่
ก าลังเกิดขึ้นท าให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชนบทแบบประเพณีวัฒนธรรม แบบดั้งเดิม
ก าลังเป็นส่วนส าคัญของขอบข่ายของตลาดพิเศษเป็นไปได้ที่จะชี้วัดให้เห็นลักษณะส าคัญของพ้ืนที่เหล่านี้ และ
ปัจจัยในการพิจารณาในการวางแผนและการบริหารงานมีความส าคัญเช่นกันที่ต้องพิจารณาการเรียกร้องของ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักผ่อนในที่มีการผสมผสานเป็นอย่างดี ระหว่างในเมือง ชนบท และกิจกรรมทาง
ธรรมชาติ 
 

 แหล่งท่องเที่ยวในเมือง 
 แหล่งท่องเที่ยวในเมืองมีความหลากหลายตั้งแต่เมืองขนาดใหญ่มากไปจนถึงชุมชนเล็กๆ แหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแห่งก็มีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างที่เมื่อรวมกันแล้วช่วยให้เกิดความสนใจในหมู่นักท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดี ลักษณะทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวในเมือง ได้แก่ 
  1. อาหารและเครื่องดื่ม 
  2. อาคารและแหล่งประวัติศาสตร์ 
  3. ตลาด 
  4. วิถีชีวิตและประเพณี 
  5. ศาสนา 
  6. ความส านึกเป็นชุมชน 
  7. ความส านึกในสถานที่  
  8. เหตุการณ์งานเฉลิมฉลองต่างๆ 
  9. การละครและดนตรี 
  10. การจัดประชุมใหญ่ๆ 
  11. ศิลปะและหัตถกรรม 
  12. การศึกษา 
  13. สุขภาพ 
  14. พิพิธภัณฑ์ 
  15. การจับจ่ายซื้อของ 
 สิ่งที่ท้าทายของแหล่งท่องเที่ยวในเมือง คือ ต้องมีความแน่ใจว่าความต้องการและความกังวลของ
พลเมืองต้องได้รับความเคารพ ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีที่จะสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคม สิ่งต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงขึ้นรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือนักท่องเที่ยวก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ท้องถิ่นเช่นกัน เป็นสิ่งจ าเป็นที่การพัฒนาการท่องเที่ยวในตัวเมืองจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลักใน
การวางแผน และพัฒนาการเข้าแทรกแซงในหลายรูปแบบท าให้การบริหารแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองบรรลุผล
ส าเร็จ การริเริ่มใหม่ๆ ในการบริหารแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเป็นการเฉพาะพึงพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
  1. แหล่งศิลปวัฒนธรรม 
  2. แผนหลักด้านศิลปะ 
  3. การเป็นภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชน 
  4. การดูแลที่ดิน 
  5. การแบ่งเขตการใช้สอยหรือโซนนิ่ง 
  6. การถ่ายโอนสิทธิในการพัฒนา 
  7. การควบคุมการออกแบบ 
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 แหล่งท่องเที่ยวในชนบท 

 ในพ้ืนที่ชนบทหลายๆ แห่ง การท่องเที่ยวสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
กินดีอยู่ดีของชุมชนในขณะที่พ้ืนที่ในเมือง มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายกว่า ทว่าในชนบทแล้วการ
ท่องเที่ยวมีบทบาทความส าคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบและท าให้เกิด
ความเสียหายระยะยาวต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 การท่องเที่ยวในชนบทมีอยู่สองรูปแบบ แบบที่หนึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชนบท 
ในขณะที่แบบที่สองเป็นการสร้างสิ่งดึงดูดความสนใจจากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชนบท สิ่งที่ดึงดูดความสนใจใน
ชนบทมีดังนี้ 
  1. วิถีชีวิตของชาวชนบท 
  2. ประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  3. สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น 
  4. ทิวทัศน์ของชนบท 
  5. ระบบค่านิยมทางเลือก 

ความท้าทายอยู่ที่เราจะน าเสนอสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเหล่านี้ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอย่างไรโดยที่
ยังคงความเคารพนับถือต่อขนบธรรมเนียม คุณค่าทางสังคม และวิถีชาวบ้านไว้ 
 มีหลายรูปแบบของการท่องเที่ยวในชนบทที่ควรพิจารณาเพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการวางแผน การวางแผน
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรจะหาวิธีบูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายเข้าไปในแผนหลัก 
 รูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยวในชนบทรวมถึง 
  1. ประเพณีวัฒนธรรม 
  2. ความเป็นชนเผ่าดั้งเดิม 
  3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  4. การกีฬา (เช่น เล่นสกี ว่ายน้ า เป็นต้น) 
  5. การผจญภัย 
  6. หัตถกรรม 
  7. การตั้งแคมป์ การล่าสัตว์ 
  8. จับจ่ายซื้อของ 
  9. การพักผ่อนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  10. งานฉลอง 
  11. การจัดแสดงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
  12. การประชุมสัมมนา 
  13. การพักอาศัยอยู่กับชาวบ้าน 
 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นส่วนส าคัญท่ีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดการท่องเที่ยวโดยรวม อย่างไรก็
ตาม จ าเป็นต้องย้ าว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่จ าเป็นต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติทั้งหมดก็ไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรจะได้รับการพิจารณา 
ทั้งนี้ ถ้าจะวางแผนให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและผสมผสานกับกิจกรรมต่างๆ มาตรการอีกหลาย
อย่าง จ าต้องเกิดขึ้นเพ่ือให้แน่ใจในด้านคุณภาพและการอนุรักษ์ 
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(ก) หลักส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

หลักการต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยทั่วไปแล้วควรจะรวมถึง 
  1. ต้องส่งเสริมให้มีจริยธรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ชักน าให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่พึง   
ประสงคใ์นหมู่ผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
  2. ต้องไม่ท าลายทรัพยากร และต้องไม่มีการสึกหรอของธรรมชาติแวดล้อมหลังการไปเยือน 
  3. ในขณะที่การล่าสัตว์เป็นกีฬาและการตกปลาอาจจะนับเป็นกาท่องเที่ยวแบบป่าเขาล าเนา
ไพร เป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยมากกว่าจะเป็นแบบเชิงนิเวศ 
  4. สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอาจจะช่วยเสริมในการได้สัมผัสกับทรัพยากรที่แท้จริง 
แต่สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการดึงดูดความน่าสนใจ หรือไม่ท าให้เกิดการ
เบี่ยงเบนการดึงดูดความสนใจไปจากสิ่งที่น่าสนใจตามธรรมชาติ 
  5. ในเชิงปรัชญา การให้ความส าคัญกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมากกว่าจะเน้นหลักความส าคัญกับ
มนุษย ์นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศเม่ือเข้าสู่สิ่งแวดล้อมนั้นแล้ว ต้องยอมรับสภาพของธรรมชาติตามความเป็นจริง ไม่
คาดหวังให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ือความสะดวกสบายของตน 
  6. ต้องเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุด
ในด้านความยั่งยืนและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ นั่นก็ไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  7. ต้องเป็นประสบการณ์โดยตรงจากสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์และสวนสัตว์นั้นไม่นับเป็น
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  8. ต้องเป็นการชี้วัดกันในแง่ของการศึกษาหรือความพึงพอใจ แทนที่จะเป็นความตื่นเต้นหรือ
ความส าเร็จทางกายภาพ ในส่วนหลังนี้จะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวแบบผจญภัยมากกว่า 
  9. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างดี และอาศัยความรู้อย่างมากทั้งจาก
ผู้น าและผู้เข้าร่วม 
 

(ข) การวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เพ่ือให้การวางแผนเป็นไปด้วยดีต้องท าความเข้าใจกับธรรมชาติของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คุณลักษณะ
ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีดังนี้ 

 1. ไม่พึงพอใจกับการเที่ยวชมทิวทัศน์ตามแบบปกติดั้งเดิม 
 2. มีความเห็นว่าการเสริมสร้างชีวิตให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึนเป็นเป้าหมายส าคัญยิ่ง 
 3. มีความปรารถนาที่จะสัมผัสสิ่งที่เป็นของจริงแท้ 
 4. มีความปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับสิ่งที่แปลกใหม่ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
 5. แสวงหาที่พักทางเลือกและเป็นเอกลักษณ์ 

กระบวนการวางแผนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องรับมือกับประเด็นปัญหาหลายๆ ประการดังต่อไปนี้ 
  6. คุณภาพและความเป็นของจริงแท้ของประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ 

  7. ประเด็นระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ (โดยมีสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็น
สินค้า) 

 8. ต้องให้แน่ใจว่า ผลก าไรทางเศรษฐกิจตกเป็นของชุมชนท้องถิ่น 
  9. ต้องตัดสินใจว่าใครควรจะได้เข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติ (ระหว่างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ี
แท้จริงกับนักท่องเที่ยวที่ไม่สนใจการอนุรักษ์) (ระหว่างนักท่องเที่ยวท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ) 

 10. ตัดสินให้ได้ว่าจุดอิ่มตัวอยู่ตรงไหน 
 12. ต้องมีการประเมินผลกระทบที่เพ่ิมข้ึน 
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 13. ข้อขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ว่าอะไรจะส าคัญกว่า 
คุณลักษณะพิเศษ (niche) เหล่านี้และธรรมชาติของประเด็นปัญหาการวางแผน ท าให้การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศมีความท้าทายเป็นพิเศษซึ่งรวมถึง 
 1. ความต้องการทางวิทยาศาสตร์และการแบ่งปันข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
 2. การพัฒนาบทบาทหน้าที่ที่เป็นจริงของภาคเอกชนในการด าเนินงาน 
 3. ค าจ ากัดความในบทบาทหน้าที่ใหม่ของภาครัฐในการพัฒนาสินค้าและการควบคุมคุณภาพ 

  4. ความส าคัญของการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตีความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
  5. การปรับฐานความคิดของการตลาดใหม่ เพ่ือให้สะท้อนหลักการของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างลึกซึ้ง 

 6. การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับกรณีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) 
 7. การสร้างความเข้าใจในมิติเศรษฐกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  8. ความต้องการในการแสวงหาทางเลือกการออกแบบเชิงกายภาพ (อาทิ ที่พักเชิงนิเวศ หรือ 
ecolodge) 
 
รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 เครื่องมืออันหนึ่งที่ใช้เพ่ือเป็นหลักประกันความส าเร็จของการท่องเที่ยวในเมืองและชนบทก็คือ การมี
รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงชุมชนเจ้าของท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และ
นักท่องเที่ยวในแผนผังที่ 1 แสดงให้เห็นรูปแบบของการบริหารจัดการสิ่งที่จ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ้ง
คือ การปฏิบัติต่างๆ ที่ประกอบกันเพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในแผนผังนี้ต้องการแสดงถึงสิ่งที่เป็น
หัวใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี นั่นคือ 
  1. การมีองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2. มีการวางแผนในด้านกายภาพและด้านสังคมของแหล่งท่องเที่ยว 
  3. ให้ความส าคัญเรื่องการตลาดเพื่อการประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจและได้นักท่องเที่ยว
ประเภทที่ต้องการ 
  4. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสินค้า เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและให้
เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพยากร 
  5. ให้ความเอาใจใส่กับการวางแผนและการบริหารจัดการในด้านการด าเนินงานกับแหล่ง
ท่องเทีย่วในเมือง และในชนบท 

 
การน าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ 
 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549: 27 -28)การ
วางแผนควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่บูรณาการขั้นตอนต่างๆ ของการจัดท าแผนเข้ากับ
การน าไปปฏิบัติ 
 ขั้นตอนต่างๆ ของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้ 
  1. การเตรียมการและการจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและนโยบายต่างๆ 
ที่จ าเป็นต่อการน าแผนไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุผลที่ต้องการ 

 2. การด าเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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 3. การนิเทศก ากับดูแลการพัฒนานั้นๆ 
  4. การเตรียมความพร้อมส าหรับชุมชนในการรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
  5. การเตรียมการและการจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรม ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะท างานในด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/การบริการต้อนรับ/การเดินทางท่องเที่ยว 
  6. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการติดตามก ากับดูแลความก้าวหน้าของแผน ในส่วนที่น าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 
  7. การด าเนินการด้านการตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการประกันความ
มั่นใจว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่นักท่องเที่ยว 
 
 แผนการท่องเที่ยว คือ เครื่องมือที่ช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งนอกเหนือจากการ
มีแผนที่ดีแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นส่วนส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้ 

 1. มีกฎหมายและโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม 
 2. มีแหล่งงบประมาณที่เหมาะสม 
 3. มีความสนใจของนักลงทุน 
 4. มีอุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจนในพื้นที่นั้นๆ 
 5. มีความสะดวกแน่นอนในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 ยิ่งไปกว่านั้น แผนการท่องเที่ยวในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชาติและระดับภูมิภาค จะต้อง
มีความสอดคล้องไม่แยกส่วนกัน ซึ่งจะท าให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น อาทิ ที่ดิน น้ า 
แรงงาน และเงินทุน ได้รับการพิจารณาในฐานะความต้องการที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันระหว่างแผนทุก
ระดับ ทั้งในด้านของพ้ืนที่ ด้านกายภาพ ด้านการเงินงบประมาณ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปการและ
ด้านสังคม สิ่งที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติมในการวางแผน คือ ผลกระทบจากอิทธิพลจากภายนอกที่มีต่อพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
 
การเขียนแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ 
 การเขียนแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายอย่างตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญและต้องค านึงถึง คือ เรื่องของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์จะต้องมีการวางแผนตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
 คนึงภรณ์ วงเวียน (2554) ได้กล่าวถึงแนวคิดด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategic 
Planning) เป็นการวางแผนที่น ามาใช้เพ่ือก าหนดแผนการท างานด้านต่างๆ ในระยะยาวอย่างสอดรับกับ
สถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการก้าวไปในอนาคต มีการพิจารณาความสามารถของ
องค์กรและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต เพ่ือบอกทิศทางการ
ด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยพิจารณาได้จาก
ความส าคัญข้างต้น ตลอดจนนิยามและขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ใน
ด้านนิยามของการวางแผนยุทธศาสตร์ มีผู้ให้ความหมายไว้มากมายดังนี้ 
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 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2554) ได้อธิบายยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาหมายถึง แนวทางหรือ
วิธีการที่หน่วยงานด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จหรือทางเลือกที่ดีที่สุดที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่
หน่วยงานได้ก าหนดไว้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 73) ให้ค าจ ากัดความ
ของกลยุทธ์ว่าหมายถึง การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม และวิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้อุบายต่างๆ หรือมีเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้  
 เฉลียว บุรีภักดี (2548 :2 ) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ว่าหมายถึง แผนการหรือทิศทางเป็นวิธีการอันชาญ
ฉลาดและได้เปรียบโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยวิธีการปกติ โดยต้องประกอบขึ้นจากการร่วมศาสตร์ย่อยๆหลากหลายศาสตร์มาประกอบกัน
เป็นศาสตร์อีกข้อหนึ่ง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันได้ว่าสามารถบรรลุจุดหมายของงานได้จริง 
 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2554) ได้กล่าวถึง การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นส่วนหนึ่ง
หรือขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Administration Process) โดยกระบวนการ
บริหารยุทธศาสตร์อาจแบ่งเป็น 3-5 ขั้นตอนซึ่งในบทความนี้ได้น ากระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ที่
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนมาศึกษา ดังภาพที่ 8.2 
 

ภาพที่ 8.2 การเปรียบเทียบกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 3-5 ขั้นตอน 
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 

5 ข้ันตอน 4 ข้ันตอน 3 ข้ันตอน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
2.การก าหนดทิศทาง 
ของหน่วยงาน 
3. การก าหนดยุทธศาสตร์ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
หรือสภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 
2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 
ด้วยการก าหนด (1) วิสัยทัศน์  
(2) พันธกิจ 
(3) เป้าหมาย  
(4) ยุทธศาสตร์  
(5)แผนที่ทางยุทธศาสตร์ 
และตัวชี้วัด 

 
 
1. การคิดหรือการ
วางแผน 

4. การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 3. การด าเนินยุทธศาสตร์ 
ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์ 
ไปสู่การปฏิบัติ 
หรือการน ายุทธศาสตร์ 
ไปปฏิบัติจริง 

 
2. การลงมือปฏิบัติจริง 

5. การควบคุมและ 
การประเมินผลยุทธศาสตร์ 

4. การควบคุมและ 
การประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

3. การประเมินผล 
 
 
 

ที่มา : วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2554) 
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ภาพที่ 8.3 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2554) 
 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2554) จะอธิบายถึงเฉพาะขั้นตอนที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ นั้นอาจ
ประกอบด้วยหลายส่วนหรือหลายขั้นตอนโดยหน่วยงานของรัฐอาจก าหนดไว้เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้แต่
ในที่นี้ได้ก าหนดการวางแผนยุทธศาสตร์ไว้ 5 ส่วน (ข้ันตอน) ที่มีความสัมพันธ์กันโดยประกอบด้วย 
  1) วิสัยทัศน์ (vision) 
  2) พันธกิจ (mission) 
  3) เป้าหมาย (goal) (อาจเรียกว่าจุดหมายปลายทาง วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์) 
  4) ยุทธศาสตร์ (strategic issues) (อาจเรียกว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน หรือประเด็นยุทธศาสตร์) 
  5) แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (strategic maps) และตัวชี้วัด (indicator) 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 5 ส่วน (ขั้นตอน) นี้จะใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติหรือการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจริงต่อไปพร้อมกันนี้เพ่ือ
ช่วยให้เข้าใจการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 5 ส่วนโดยมีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังภาพที่ 8.4 
 
 
 

 

 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

หน่วยงาน 

4. การควบคุมและการ
ประเมินยุทธศาสตร์ 

สอดคล้อง
น าไปสู่ 

สอดคล้อง
น าไปสู่ 

2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 

3. การด าเนินยุทธศาสตร์ด้วยการ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

สอดคล้อง
น าไปสู่ 

สอดคล้อง
น าไปสู่ 
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ภาพที่ 8.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนกับการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2554) 
 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

หนว่ยงาน

3. การด าเนินยุทธศาสตร์ด้วยการ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

4. การควบคุมและการ
ประเมินยุทธศาสตร ์

2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 

สอดคล้อง
น าไปสู่ 

สอดคล้อง
น าไปสู่ 

สอดคล้อง
น าไปสู่ 

สอดคล้อง
น าไปสู่ 

1. วิสัยทัศน ์

ภาพของความส าเร็จของหน่วยงานท่ีหน่วยงานต้องการจะเป็นหรือปรารถนาให้เกดิขึ้นในอนาคต  เช่น 5 ปี 

2.พันธกิจ 

(หรือ “กิจ”ที่หน่วยงานต้องมี “พันธะ”ด้วย) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะต้องมีหรือต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ให้เกิดขึ้นและประสบผลส าเร็จ 

 

3. เป้าหมาย 

(หรือเป้าประสงค์) หมายถึง เป้าหมายหลักของหน่วยงานที่ระบุกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการ
รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะดีรับไว้อย่างชัดเจนโดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจ 

4. ยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่หน่วยงานด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จหรือทางเลือกที่ดีที่สุด
ที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 

5. แผนที่ทางยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

หมายถึง แผนภาพหรือแผนภูมิสรุปภาพยุทธศาสตร์ทั้งหมดโดยแสดงถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ที่มีความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนของแต่ละยุทธศาสตร์ในเชิงเหตุและผลอันจะ

ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดไว้ด้วย 
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บทสรุป 

 การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว คือแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นระบบแบบแผน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้องทั้ง เนื้อหาสาระ ระยะเวลา ขั้นตอน 
สถานที่ งบประมาณ เป็นต้น ซึ่งการเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จะต้องศึกษารูปแบบและโครงสร้าง
ส่วนประกอบของแผนด้านกายภาพ  เช่น บริบททั่วไปและบริบทเฉพาะของพ้ืนที่ การเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
การพัฒนาด้านกายภาพ  การวางแผนและการพัฒนาเบื้องต้น สิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผน การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว การน าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ  ซึ่งทิศทางเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนด
รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน น าไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
สอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวควร
ค านึงถึง ความต้องการของชุมชนโดยยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา น าไปสู่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายและเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวมาให้ถูกตามหลักการที่ได้ศึกษามา 
2. จงอธิบายรูปแบบและโครงสร้างส่วนประกอบของแผนด้านด้ายภาพ 

3. จงสร้างกลยุทธ์การพัฒนาด้านกายภาพให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่อาศัยของนักศึกษา 
4. จงยกตัวอย่างการวางแผนและการพัฒนารีสอร์ทในประเทศไทยมากลุ่มละ 1 แห่ง 
5. จงอธิบายสิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผนมาให้ถูกต้อง 
6. จงอธิบายลักษณะการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

7. จงอธิบายวิธีการและขั้นตอนการน าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติมีแนวทางอย่างไร 
8. ให้นักศึกษาเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยประยุกต์ใช้การวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์น ามาเป็น
แนวทางในการเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9  
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 

 เนื้อหาประจ าบท 
   1. ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
  2. การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

  3. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น 
  4. สรุป 
  5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
  
 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. อธิบายผลกระทบจากการท่องเที่ยวได้ 
  2. สามารถอธิบายหลักการประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวได้ 
  3. สรุปผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นได้ 
  4. สามารถประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการท่องเที่ยวได้ 
 วิธีสอน 
  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. อาจารย์ผู้สอนให้หัวข้อผู้เรียนอภิปรายผลและสรุป 
  3. ใช้ปัญหาเป็นฐาน ถาม-ตอบผู้เรียน 

  4. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 

 
 กิจกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ 
  3. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  4. ตอบค าถามระหว่างบรรยาย 
  5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 สื่อการเรียนการสอน 
  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
  3. ภาพประกอบต่างๆจากอินเตอร์เน็ต 
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 การวัดและประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน 
  2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
  3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการถาม-ตอบ 
  4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
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บทที่ 9 
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับ 1 มาหลายปีจะ
เห็นได้จากนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐที่มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การหยุดยาว
ติดต่อกันหลายวัน การลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างดี อีกมุมหนึ่งการท่องเที่ยวก็ส่งผลกระทบบางอย่างไปสู่ สังคม  วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ทรัพยากรต่างๆของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวทั้งด้านบวก
และด้านลบเพ่ือหาวิธีป้องกันและแก้ไขน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ในบทนี้จะกล่าวถึง 
ผลกระทบจาการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น  การประเมินผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว 

 

ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก  
 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 24-27) ได้อธิบายถึงการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจของ มอสคาร์โด 
(Moscardo, 2008) ที่ได้ศึกษากรณีศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวถึง 329 กรณีศึกษาด้วยกัน จาก
ประเทศต่างๆ 90 ประเทศ ซึ่งได้ระบุถึงผลกระทบในแง่ลบที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวม ซึ่ง
สามารถแยกออกเป็นข้อใหญ่ที่ชัดเจนได้ 5 หัวข้อด้วยกัน คือ 

1. การเกิดการท าลายสิ่งแวดล้อม 
2. เกิดการขัดแย้ง 
3. ผลกระทบทางวัฒนธรรม 
4. ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของชุมชน 
5. ความคาดหวังที่ว่าการท่องเที่ยวจะน าผลประโยชน์มาสู่ชุมชนนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 
หากจะมองในรายละเอียดของแต่ละข้อแล้ว ในด้านการท าลายสิ่งแวดล้อมสามารถแยกออกเป็น 5 

มุมมองด้วยกัน คือ 
1. การท าลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเมื่อมีการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภค

ด้านการท่องเที่ยวขึ้น 
2. เกิดมลภาวะและปัญหาด้านขยะ 
3. การเสื่อมสลายหรือไม่เพียงพอในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมไปถึงน้ าและอาหาร 
4. การเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ที่อาศัยในชุมชน 
5. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอ านวยประโยชน์เพียงด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น 
ในหัวข้อที่ 2 คือ เรื่องของความขัดแย้งซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และถูกกล่าวถึงมากคือ เรื่องของ

ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกของชุมชนโดยทั่วไปและจะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนการท่องเที่ยวกับกลุ่มที่
ต่อต้านการท่องเที่ยว ความขัดแย้งเกิดได้จากกความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในรูปแบบของการพัฒนาทางการ
ท่องเที่ยวเนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การได้รับการจัดการที่ไม่ลงตัว ความขัดแย้งของกลุ่มอ านาจต่างๆ ใน
ชุมชนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความขัดแย้งที่ท าลายความเชื่อมั่น หรือความสัมพันธ์อันดีที่น่าจะเกิดขึ้นใหม่ใน
ชุมชน อันอาจเป็นผลให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันของสมาชิกภายในชุมชน หรือแม้แต่สมาชิกใน
ครอบครัวเอง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านของบทบาทของสมาชิกครอบครัว ซึ่งท าให้เกิดความตึงเครียด
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ เช่น บทบาทของสตรีที่มีมากขึ้น ความขัดแย้งในรูปแบบสุดท้ายที่เกิดขึ้นจาก
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กรณีศึกษา คือ ความขัดแย้งระหว่างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวกับกิจกรรมด้านอ่ืนๆ เช่น การก่อสร้างอาคารที่
พักรีสอร์ท อาจเกิดการจ ากัดการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ที่ชุมชนเคยเข้าถึงได้ รวมถึงสถานที่ที่เคยเป็นแหล่ง
นันทนาการในชุมชน เป็นต้น 

 ผลกระทบหัวข้อที่ 3  คือ เรื่องของการกระทบทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งความต้องการที่จะชมวัฒนธรรม
ของชุมชนของนักท่องเที่ยวอาจท าให้เกิดการขายหรือแสดงวัฒนธรรมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาที่เห็นโดยทั่วไป ผลกระทบเช่นนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยมิ
อาจควบคุมได้ แต่ในทางตรงกันข้ามบางชุมชนเกิดปัญหาในเรื่องของการที่มิอาจจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ตนได้ เพ่ือสนองความต้องการทางการท่องเที่ยว เนื่องจากการใช้ภาพลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือวัฒนธรรม
ที่น าเสนอในการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาที่ชุมชนต้องติดอยู่กับวิถีชีวิตที่ถูกน าเสนอ
นั้นๆ เพียงเพ่ือไม่ท าให้นักท่องเที่ยวผิดความคาดหวัง รูปแบบการจ้างงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนก็
สามารถน าผลกระทบมาสู่วัฒนธรรมได้ คือแรงงานที่ต้องการมากในช่วงฤดูการท่องเที่ยว อาจไม่สัมพันธ์กับฤดู
การท างานในชีวิตประจ าวัน เช่น อาชีพ ท าไร ท านา จึงท าให้ชุมชนต้องเลือกและอาจกระทบต่อประเพณี
วัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมาได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวมิใช่น าสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ในด้านของผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของชุมชน สามารถแยกออกได้ 4 ประการด้วยกัน คือ 
1. การจราจรที่ติดขัดและชุมชนที่แออัด 
2. การเพ่ิมของค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
3. การที่มีผู้คนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน ซึ่งอาจมาเข้าร่วมในงานพิธีต่างๆ โดยชุมชนไม่เต็มใจ 
4. การเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เคยเป็นของชุมชน ซึ่งอาจมีผลให้ชุมชนต้องโยกย้าย

ออกไปอีกไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย การท างานหรือแหล่งนันทนาการ 
หัวข้อผลกระทบสุดท้าย คือ ด้านความคาดหวังว่า การท่องเที่ยวจะน าผลประโยชน์ที่ดีมาให้แก่ชุมชน 

แต่หากไม่เป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิดการผิดหวังขึ้น และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยว ความ
ผิดหวังนั้น เช่น รายได้ที่ไม่ดีอย่างที่คาด งานที่ไม่มากอย่างที่คาดหวัง เป็นต้น จากกรณีศึกษาพบว่า งานที่คน
ในชุมชนสามารถท าได้นั้นมีไม่มาก เนื่องจากเกิดการแย่งงานจากคนภายนอกชุมชนที่มีทักษะความช านาญใน
งานนั้นๆ มากกว่า และคนในชุมชนไม่ได้รับการฝึกทักษะที่ตรงต่อความต้องการส าหรับงานนั้นๆ จึงท าให้คนใน
ชุมชนได้เพียงงานในระดับล่างที่มีรายได้ไม่มากและบางครั้งก็เป็นเพียงงานชั่วคราว หรือตามฤดูกาล นอกจากนี้
ยังเกิดปัญหาด้านการล้มของธุรกิจขนาดย่อมที่ชุมชนเป็นเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากขาดประสบการณ์และทักษะ
หรือความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยวหรือเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่เพียงพอตาม
ความคาดหมาย ซึ่งท าให้การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวต้องล่มสลายลง 

จากผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงผลในด้านลบที่การพัฒนาการท่องเที่ยวอาจ
น ามาสู่ชุมชนได้หากการบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่ระมัดระวัง ทั้งนี้ การมองจุดแข็งจุดอ่อน วิกฤตและ
โอกาสต่างๆ ของสถานการณ์ของชุมชนนั้นๆ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเป็นไป
อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น 
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การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นแนวทางที่จะท าให้การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

 ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549 : 75 -115)ได้
อธิบายถึงการศึกษาและการวัดผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ท าได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง 
เนื่องจากเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการวัดก็เพ่ิมขึ้นตาม การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบทางบวกและทางลบของการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างจะ
ท าได้ชัดเจน แต่ในทางตรงกันข้ามการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นและการลงมือประเมินผลกระทบกลับเป็นเรื่องที่
สลับซับซ้อน ในบทนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือที่จะระบุเขตของผลกระทบและเพ่ือชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การประเมินผลกระทบ การน าผลที่ได้จากการประเมินผลกระทบไปใช้นั้นต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบ
คอบ ทั้งนี้จากการที่การพัฒนาการท่องเที่ยวมีความสลับซับซ้อนและจากแรงกดดันทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกับการบรรลุผลส าเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชน ดังนั้นการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างรอบคอบ และการเน้นให้ผู้มี
ส่วนร่วมได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก โดยไม่มีกระบวนการการประเมินผล
กระทบใดๆ จักสามารถจะมาแทนที่ได้กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ มีเพียง
บางกรณีเท่านั้นที่เราสามารถมองเห็นเส้นแบ่งระหว่างต้นทุนราคาและผลก าไรได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเห็นได้
ว่ากระบวนการประเมินผลกระทบเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีความซับซ้อน 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อผิดๆ ที่ว่าผลกระทบของการท่องเที่ยวจะ
เป็นไปในทางบวกเสมอ ซึ่งอันที่จริงแล้วการท่องเที่ยวนั้นสามารถส่งผลกระทบทั้งในทาบวกและทางลบ ผลดี
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวมีดังนี้ 
   1. การเพ่ิมจ านวนกิจกรรมเชิงธุรกิจ 

2. การเพ่ิมข้ึนของการจ้างงาน 
3. การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการส่งออก 
4. การไหลเวียนของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
5. ประเทศแลชุมชนมีชื่อเสียงดียิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การลงทุนในด้านอ่ืนๆ ที่แม้ไม่ใช่
การท่องเที่ยว 
6. การเพ่ิมข้ึนของเงินทุนเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
7. เป็นการสนับสนุนงานฝีมือหัตกรรมของชุมชน 
8. เป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีและวิถีชีวิตเพ่ือประโยชน์ในการท่องเที่ยว 
9. เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการพัฒนา 
10. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
11. การพัฒนาในระดับภูมิภาค 

 เมื่อเราศึกษาผลกระทบของกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้ว เราพบว่าผลกระทบบางอย่างอาจเป็นไป
ในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้น นั่นคือ 

1. ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเปราะบางและอ่อนไหว 
2. ก่อความร าคาญให้กับชุมชน 
3. ผลในทางลบต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม 
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4. ความแออัดในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
5. อุปสงค์ความต้องการบริการด้านสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 
6. เกิดการเรียกร้องในกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
7. เกิดการแตกแยกเสื่อมสลายของสังคมและชุมชน 
8. เกิดมลภาวะตามชายหาด 
9. การพัฒนาโรงแรมที่พักอย่างไม่เหมาะสม 
10. ปัญหาการค้าประเวณี 
11. การท าให้วัฒนธรรมกลายเป็นการค้า 
12. ระดับน้ าใต้ดินหมด 
13. การพ่ึงพากิจกรรมการท่องเที่ยวมากเกินไป 
14. การสูญเสียความเป็นชุมชน 
15. คนในท้องถิ่นเกิดความตึงเครียด 
16. การสูญเสียความเป็นส่วนตัว 
17. อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน 
18. การเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
19. การพัฒนาที่สูญเสียความเป็นของแท้-ของต้นต าหรับ 
20. การจ้างงานในต าแหน่งที่เงินเดือนน้อยและสถานภาพต่ า 
21. ภาวะเงินเฟ้อ 
22. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน (ท่ีดิน ที่อยู่อาศัย อาหาร และค่าบริการ) 
23. ปัญหามลภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.1 ปัญหาขยะจากการท่องเที่ยว 
ที่มา : http://local.environnet.in.th/news2_detail.php?id=6909 

 
 

เราจะเห็นได้ว่าผลกระทบของการท่องเที่ยวนั้นอาจปรากฏให้เห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเรา
สามารถพิจารณาได้อย่างละเอียด และง่ายต่อการประเมิน หรือในทางตรงกันข้าม ผลกระทบนั้นอาจจะค่อยๆ 
เกิดข้ึนอย่างช้าๆ ซึ่งยากท่ีจะประเมินในกระบวนการวางแผนโครงการโดยทั่วๆ ไป 
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นอกจากนั้นจากการที่มีความเร่งรีบที่จะบรรลุผลในการพัฒนาอาจท าให้กระบวนการประเมินผล
กระทบจากการท่องเที่ยวมีข้อจ ากัด โดยอาจมีการท าการประเมินที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่รอบด้าน หรืออาจมี
การข้ามขั้นตอนการประเมินบางขั้นไปเพ่ือให้ได้ผลที่รวดเร็ว เพ่ือรองรับต่อนโยบายการพัฒนา และหากการ
พัฒนาเป็นไปอย่างไร้ขีดจ ากัดแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ
และชุมชน ในบางกรณีโครงการอาจถูกละทิ้งกลางคันหรืออาจถูกยับยั้งโดยชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มผลประโยชน์ 
ดังนั้นการท าการศึกษาผลกระทบ จึงจะเป็นต้องท าอย่างถูกต้องละเอียดรอบคอบ 

การประเมินผลกระทบท าให้คาดการณ์ถึงสถานการณ์และผลของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เป็นไปอย่างเป็นระบบจึงจ าเป็นต้องน าวิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบ เพ่ือช่วยให้เราเข้า
ใจความซับซ้อนของระบบสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมได้ดี เพ่ือว่าการจัดผลกรทบจะได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

วิธีการประเมินผลกระทบ แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง ทว่าเป็นเสมือนกระบวนการทางตรรกะวิทยา
และหลักต-ุผล ที่เปิดเผยให้เห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจด าเนินการตามแผนการที่ได้วางไว้ 

สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ การประเมินผลกระทบมิได้ประกอบขึ้นเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบาย
โดยตรง หากแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการตัดสินใจ ระบบการตัดสินใจก าหนด 
นโยบายบางระบบ ก าหนดให้ต้องมีการประเมินผลกระทบเสียก่อนที่จะด าเนินการได้ โดยปกติจะเป็นการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการทางการเมืองแล้วจึงจะกลายเป็นนโยบายต่อไป 

การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภูมิภาคและ
สภาพชุมชนในอนาคต อันเป็นผลมาจากการพัฒนาที่เสนอมา การประเมินผลกระทบเป็นระบบบริหารจัดการ 
ในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ตีความหมาย และน าเสนอข้อมูล ท านายผล ค านึงถึงความไม่แน่นอน ระบุ
ทางเลือกอ่ืนๆ ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายและชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่จ าเป็นในการลดและบรรเทาความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

การเตรียมการประเมินผลกระทบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากก าหนดนโยบายต้องการที่จะ
ทราบถึงผลที่จะตามมาจากการพัฒนาที่ได้รับการเสนอมา การประเมินผลกระทบนั้นเป็นเรื่องของหลักการใช้
สามัญส านึก ลักษณะความยากง่ายของการประเมินเป็นเครื่องบ่งบอกถึงระดับความช านาญการที่ต้องใช้การ
ประเมินผลกระทบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

การประเมินด้านเศรษฐกิจ 
จุดประสงค์ของการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือเพ่ือชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและ

การพัฒนาในด้านการจ้างงาน รายได้ และความมั่นคง ผลของการประเมินจะแสดงให้เห็นถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย
และผลก าไรที่ได้หรืออัตราส่วนของต้นทุนและผลได้จากการท่องเที่ยวต่อความอยู่ดีกินดีทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
นั้น 

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพทางกายภาพของสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

กับความน่าดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยานั้นอาจเกิดจาก
การพัฒนาและกิจกรรมการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแต่ละบุคคลนั้นจะน้ อยมาก 
แต่เมื่อน ามารวมกันแล้วอาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่คุกคามคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมนั้นควรแสดงให้เห็นถึงลักษณะ ระดับ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือหาวิธีการจัดการเพ่ือลด
ระดับความไม่สมดุลของการรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 
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การประเมินด้านสังคม 
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และระบบทาง

การเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะเป็นที่ประจักษ์ อย่างไรก็ตามการติตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั้นมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการท่ีจะปกป้อง และรักษาสิ่งที่ชุมชนหวงแหน 

ในการประเมินผลกระทบนั้น จ าเป็นต้องศึกษาทั้งทาบวกและทางลบ สิ่งหนึ่งที่ท้าทายการบูรณาการ
แผนการท่องเที่ยวคือการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และให้เกิดผลกระทบทางลบน้อย
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ แนวทางนี้น าไปสู่การพัฒนาวิธีการประเมินค่าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรท าโดยผู้ช านาญการที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นเฉพาะ ในหนังสือเล่มนี้จัก
น าเสนอเฉพาะวิธีการโดยทั่วไป ส่วนการประเมินความเหมาะสมและได้ผลที่น่าเชื่อถือนั้น ควรกระท าโดยนัก
เศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐมิติ-ผู้ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนักสังคม
วิทยาที่มีความช านาญการในหลายๆ ด้านการประเมินผลกระทบแบบผลหลายๆ ด้านเป็นวิจารณญาณของ
ชุมชน และกระบวนการทางการเมือง โดยใช้ผลการประเมินค่าทางเทคนิคเป็นข้อมูลน าเข้าสู่กระบวนการ
ตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม 

 
ตารางที่ 9.1 การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว 
ด้าน ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
สังคม  การผสมผสานทางสังคม 

 การผสมรวมทางวัฒนธรรม 

 หลักฐานทางวัฒนธรรม 

 สนับสนุนวัฒนธรรมและงาน
ฝีมือ 

 จ านวนนักท่องเที่ยวมากว่าผู้
อาศัย 

 ความขัดแย้ง 
 สภาพที่แออัด 

 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ขาด
ความรับผิดชอบ 

 การน าเสนอวัฒนธรรมเพื่อการค้า 

 ปัญหาอาชญากรรม 

 ปัญหาการค้าประเวณี 
เศรษฐกิจ  น าเงินตราสู่เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 การสร้างงานและความมั่นคั่งใน
ท้องถิ่น 

 ผลกระทบทวีคูณ 

 ปรับปรุงระดับการบริการ 

 ขนาดและความหลากหลาย 

 แหล่งที่มาของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

 มีการลงทุนใหม่ๆ 
 
 

 มีงานให้เลือกน้อย 

 การว่างงานนอกฤดูกาล 

 ผลก าไรรั่วไหลออกนอกพ้ืนที่ 
 ความต้องการในสิ่งสาธารณูปโภค

เพ่ิมข้ึน 

 การละท้ิงโอกาสทางเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ 
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ด้าน ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
สิ่งแวดล้อม  มีแผนงานในการปรับปรุง

สิ่งแวดล้อม 

 การบริหารจัดการพ้ืนที่
ธรรมชาติ 

 การปรับปรุง ซ่อมแซม และ
การฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพ
ปกติ 

 การริเริ่มการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 น าเงินทุนไปใช้ในการอนุรักษ์ 

 ความแออัดและการที่
นักท่องเที่ยวใช้สิ่งแวดล้อม มาก
เกินไป 

 การกระท าของพวกท่ีชอบท าลาย 

 การคุกคามถิ่นที่อยู่ของพืชและ
สัตว์ 

 มลภาวะทางสายตา 

 ความไม่แน่นอน 

   ที่มา : ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549) 

การประเมินผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ าหนักสิ่งที่จะได้มา-เสียไป 
(trade offs) ซึ่งถือเป็นสิทธิของชุมชนในการตัดสินใจ และการตัดสินทางการเมือง 

ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ในกระบวนการการประเมิน เราต้องค านึงถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ได้แก่ 

1. จ านวนนักท่องเที่ยว 
2. ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมของระบบนิเวศ 
3. ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว 
4. ความสามารถในการเข้าถึง 
5. วิธีการบริหารจัดการ 

สิ่งที่ท้าทายในการประเมินผลกระทบ ได้แก่ 
1. ไม่ควรแยกการประเมินออกมาพิจารณาเดี่ยวๆ 

 2. การประเมินเป็นเพียงข้อมูลน าเข้าสู่กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่จุดสิ้นสุดตอนท้ายในตัวเอง 
 3. การตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นโครงการควรเป็นตัววัดความแม่นย าของการคาดการณ์ เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการ 
 4. การประเมินอาจต้องด าเนินการด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 
 5. การประเมินควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบูรณาการวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในล าดับต่อไปจะกล่าวถึงการประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวการประเมินผลกระทบเป็นระบบ
บริหารจัดการ ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความหมายและน าเสนอข้อมูล ท านายผล ค านึงถึงความไม่
แน่นอน ระบุทางเลือกอ่ืนๆ ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย เป็นการลดและบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและลดผลกระทบจาก
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การท่องเที่ยวให้มีน้อยที่สุด ซึ่งการประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวจะค านึงถึง ด้านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 
 ศราวุธ  ผิวแดง (2556) ได้ศึกษา รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ต าบลหนองกุงทับม้า อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  โดยได้ประเมินผล
กระทบจากการท่ อง เที่ ยวด้ าน  สั งคมและเศรษฐกิจ  (Social and Economic) ด้ านสิ่ งแวดล้ อม 
(Environmental) การแยกแยะส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (stakeholder identification) การวิเคราะห์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (stakeholder Analysis) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านวังใหญ่ ต าบลหนองกุง
ทับม้า อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.2 การดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

ที่มา : http://loeitouristpolice.go.th 
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ตารางที่ 9.2 การประเมินผลกระทบสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic) 

ที่มา : ศราวุธ  ผิวแดง (2556)  

 จากตารางที่ 9.1 การประเมินผลกระทบสังคมและเศรษฐกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ล าดับที่ 1 ประชาชนใน
พ้ืนที่ ล าดับที่ 2 อบต.หนองกุงทับม้าและล าดับที่ 3 คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานอุดรธานีซึ่ง
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประกอบไปด้วย ล าดับที่ 1 การเผยแพร่
วัฒนธรรม ล าดับที่ 2 การสร้างงานและความมั่นคงในชุมชนและล าดับที่ 3 คือการน าเงินตราสู่เศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

 

 
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และได้รับผลกระทบ ปัญ
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ณฑ
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คว
าม
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คง
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ชุม
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กา
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นอ
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ดู
ท่อ

งเที่
ยว

 

ผล
ก า

ไรรั่
วไห
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ชุม
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กา
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ฐา
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 าง
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1.ภาครัฐ                 
อบจ.อุดร - + + - + - + + + + + - + - 9  

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดร - + - - - - + + + - - - - - 4  
การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย อุดรธาน ี

- + + - + + + + + + + - - + 10 3 

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดร 

- + - - + - + + + + + - - + 8  

อบต.หนองกุงทับม้า + + + + + + + + + - + - - + 11 2 
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดร - + - - - - + + + - + - - - 4  
เกษตรจังหวัดอุดร - - - - - - + + + + + - - - 5  
ชลประทานจังหวัดอุดร - - - - - - + + + + + - - - 5  
อ าเภอวังสามหมอ - - - - - - + + + + + - - - 5  
2.ภาคเอกชน                 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดร 

- + + - - - + + + + + - + + 9  

หอการค้าจังหวัดอุดร - + + - - - + + + + + - + - 8  
ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัด
อุดร 

- - + - - - + + + + + - - - 6  

3.ภาคประชาชน                 
ประชาชนในพื้นที ่ + + + + + + + + + + + - - + 12 1 
ร้านอาหารในพื้นที่ - - + - + - + + + + + - - - 7  
ร้านจ าหนา่ยสินค้าใน
พื้นที่ 

+ + + - + - + + + + + - - - 9  

วัด - - - - - - + - - + + - - - 3  
4.นักท่องเที่ยว                 
วัยเด็ก - - + - - + + - + + + - - - 5  
วัยรุ่น - + + - + + + - + + + - - + 8  
วัยท างาน - - - - + - + + + + + - - + 7  
วัยผู้สูงอาย ุ - - - - + - + + - - + - - - 3  

รวม 3 11 11 2 10 4 20 17 18 16 19 0 3 7   
ล าดับ       1  3  2      
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ตารางที่ 9.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts Matrix) 

 ที่มา : ศราวุธ  ผิวแดง (2556)   
 จากตารางที่ 5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ล าดับที่ 1 ประชาชนในพ้ืนที่ ล าดับที่ 2 
อบต.หนองกุงทับม้าและล าดับที่ 3 คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร ซึ่งผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมในการ
วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประกอบไปด้วย ล าดับที่ 1 การจัดการภูมิทัศน์แปลงเกษตรต่างๆและอ่างเก็บน้ า 
ล าดับที่ 2 สิ่งปฏิกูล/ขยะและล าดับที่ 3 คือการอุปโภคและบริโภคน้ าของชุมชน  
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1.ภาครัฐ               
อบจ.อุดร + - + + + - - - + + + + 8  

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดร + + + + - + - - + + + + 9 3 
การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย อุดรธาน ี

+ - + - - - - - - - - - 2  

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดร 

+ - + - - - - - - - - - 2  

อบต.หนองกุงทับม้า + + - - + + + + + + + + 1
0 

2 

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดร + - - - - - - - + - + - 3  
เกษตรจังหวัดอุดร + + + + - - - - + - + + 7  
ชลประทานจังหวัดอุดร + - + + - - - - + - + + 6  
อ าเภอวังสามหมอ + - + - + - + + + - + - 7  
2.ภาคเอกชน               
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดร 

+ - + - - - - - - - - - 2  

หอการค้าจังหวัดอุดร + - + - + - - - - - - - 3  
ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัด
อุดร 

+ - - - - - - - + - + - 3  

3.ภาคประชาชน               
ประชาชนในพื้นที ่ + + + - + + + + + + + + 1

1 
1 

ร้านอาหารในพื้นที่ + + + + + - - - + - + + 8  
ร้านจ าหนา่ยสินค้าใน
พื้นที่ 

+ - + + + - - - + + + + 8  

วัด + - + - + - + + + - + - 7  
4.นักท่องเที่ยว               
วัยเด็ก - + + + - - - - - - + + 7  
วัยรุ่น - - + + - - - - + - + + 6  
วัยท างาน + - + - + - + + + - + - 7  
วัยผู้สูงอาย ุ + - + - + - + + + - + - 7  
รวม 18 6 17 8 10 3 6 6 15 5 16 10   

ล าดับ 1  2        3    
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ตารางที่ 9.4 การแยกแยะส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (stakeholder identification)  
 

ทรัพยากร
ท่องเที่ยว 

ผู้มีส่วนได้เสีย
ในชุมชน 

การใช้ทรัพยากร ประโยชน์ที่ได้ ผลกระทบ ความขัดแย้ง
และอ่ืนๆ 

อ่างเก็บน้ าล า
พันชาด 

อบต/ประชาชน
ในพื้นที ่

ประมง/อุปโภค/
แหล่งท่องเที่ยว 

ยังชีพ/รายได้/
พักผ่อนหย่อน
ใจ/จัดกิจกรรม
ของชุมชนและ
ของอ าเภอวัง
สามหมอ เช่น 
บุญบั้งไฟ 
ประเพณี
สงกรานต ์

ด้านบวก 
-การเผยแพร่
วัฒนธรรม 
-การสร้าง
งานและ
ความมั่นคง
ในชุมชน 
-น าเงินตราสู่
เศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
ด้านลบ 
-นักท่องเที่ยว
ขาดความ
รับผิดชอบ 
-การเผยแพร่
วัฒนธรรมที่
ผิด เช่น การ
พนันบั้งไฟ 

กฎเกณฑ์
ระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการกับ
ชุมชนในด้าน
การบริหาร
จัดการพื้นที่ 

แปลงปลูกผัก
ปลอดสารพษิ
สายพนัธ์ต่างๆ
รอบอ่างเก็บน้ า 

อบต/ประชาชน
ในพื้นที ่

ปลูกผัก/ รายได ้ คุณภาพชีวิต
ดีขึ้นจากการ
มีรายได้เสริม 

 

วิถีชีวิตการท า
ประมงแบบ
พอเพียง 
 

ประชาชนใน
พื้นที ่

เลี้ยงปลา รายได ้ - คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นจาก
การมีรายได้
เสริม 
-คุณภาพของ
น้ าจากการ
เลี้ยงปลา 

กฎเกณฑ์เร่ือง
คุณภาพของน้ า
ระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการกับ
ชุมชน 

  ที่มา : ศราวุธ  ผิวแดง (2556)  
 
 
 
 
 
 



213 
 

ตารางที่ 9.5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder Analysis) 
1. Environmental 
Box A (Manage : Take Action) Box B (Involve : Key Players) 
อบต.หนองกุงทับม้า 

เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการท่องเที่ยว
แต่ไม่มีปากเสียงมากนัก เนื่องจากภายในชุมชนมีการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งในชุมชนหนองกุงทับม้าได้ให้
ความส าคัญกับการลงมติของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ และ
การลงมติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง
ทับม้าเพ่ือลดข้อขัดแข้งและข้อพิพาทในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนและเป็นผู้รับผิดชอบพื้นท่ีและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งหมด 

ประชาชนในพื้นที่ 
ชุมชนหนองกุงทับม้าถือได้เป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเต็มที่และมีปากมีเสียงในชุมชน เนื่องจาก
การจัดการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบทางท้ังตรง
และทางอ้อมกับชุมชน เช่น สิ่งแวดล้อมต่างๆใน
ชุมชนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท าประชา
พิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและหา
วิธีด าเนินการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้การท่องเที่ยว
เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 

Box C (Monitor : Watch Over) Box D (Support : Keep Informed) 
ร้านอาหารในพื้นที่ 
ร้านอาหารในพ้ืนที่เป็นกลุ่มท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาก
นักและไม่มีปากมีเสียงเนื่องจากกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม
ประชาชนในพื้นท่ีนั้นเอง ซึ่งได้รับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อมอยู่แล้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรเป็นกลุ่มที่ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่อย่างใด แต่สามารถให้ค าแนะน าและความรู้
ต่างๆในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนกุดลิงง้อ 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนภายในชุมชนและส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

 ที่มา : ศราวุธ  ผิวแดง (2556)  
 
 อบต.หนองกุงทับม้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการท่องเที่ยวแต่ไม่มีปากเสียงมากนัก 
เนื่องจากภายในชุมชนมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ซึ่งในชุมชนกุดลิง
ง้อได้ให้ความส าคัญกับการลงมติของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ และการลงมติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงทับม้าเพ่ือลดข้อขัดแข้งและข้อพิพาทในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและเป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนที่และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งหมด 
 ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนหนองกุงทับม้าถือได้เป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่และมีปากมีเสียง
ในชุมชน เนื่องจากการจัดการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบทางทั้งตรงและทางอ้อมกับชุมชน เช่น สิ่งแวดล้อม
ต่างๆในชุมชนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและหาวิธีด าเนินการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ร้านอาหารในพ้ืนที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมากนักและไม่มีปากมีเสียงเนื่องจากกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม
ประชาชนในพื้นท่ีนั้นเอง ซึ่งได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่แล้ว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรเป็นกลุ่มที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด แต่สามารถให้ค าแนะน าและความรู้
ต่างๆในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนกุดลิงง้อ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนภายในชุมชนและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
 
 

   De
g

re
e

 o
f Im

p
o

rta
n

c 

       Degree of Influence 



214 
 

 

 

ตารางที่ 9.6 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder Analysis) 
2. Social and Economic 
Box A (Manage : Take Action) Box B (Involve : Key Players) 
อบต.หนองกุงทับม้า 
เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการท่องเที่ยว
แต่ไม่มีปากเสียงมากนัก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนเวลาจะด าเนินการ
อะไรต้องฟังเสียงจากประชาชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ถือ
ได้ว่า อบต.หนองกุงทับม้าก็คือหน่วยงานราชการใน
พ้ืนที่ซึ่งออกนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่เพ่ือใช้เป็นมอนิเตอร์
ขับเคลื่อนชุมชนต่อไป 

 

ประชาชนในพื้นที่ 
หนองกุงทับม้าถือได้เป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเต็มที่และมีปากมีเสียงในชุมชนเนื่องจากการ
จัดการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบทั้งทางทั้งตรงและ
ทางอ้อมกับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นและหาวิธีด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือหาวิธีลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวให้
น้อยที่สุดและเป็นการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

 
Box C (Monitor : Watch Over) Box D (Support : Keep Informed) 
ร้านจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่ 
ร้านจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียมากนักและไม่มีปากมีเสียงเนื่องจากกลุ่มนี้ก็คือ
กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่นั้นเอง ซึ่งได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่แล้ว 
 

การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
อุดรธานี  เป็นกลุ่มที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด 
แต่สามารถให้ค าแนะน าแผนส่งเสริมการตลาดใน
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนหนองกุงทับม้า
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน 

 
ที่มา : ศราวุธ  ผิวแดง (2556)  

 

 อบต.หนองกุงทับม้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการท่องเที่ยวแต่ไม่มีปากเสียงมากนัก 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเวลาจะด าเนินการอะไรต้องฟังเสียงจากประชาชน
เป็นส่วนใหญ่ แต่ถือได้ว่า อบต.หนองกุงทับม้าก็คือหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ซึ่งออกนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมต่างๆให้กับประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือใช้เป็นมอนิเตอร์ขับเคลื่อนชุมชนต่อไป 

 ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนหนองกุงทับม้าถือได้เป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่และมีปากมีเสียง
ในชุมชนเนื่องจากการจัดการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบทั้งทางทั้งตรงและทางอ้อมกับเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและหาวิธีด าเนินการแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือหาวิธีลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวให้น้อยที่สุดและเป็นการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ร้านจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมากนักและไม่มีปากมีเสียงเนื่องจากกลุ่มนี้ก็
คือกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีนั้นเอง ซึ่งได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่แล้ว 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานอุดรธานี เป็นกลุ่มที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด 
แต่สามารถให้ค าแนะน าแผนส่งเสริมการตลาดในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนหนองกุงทับม้าเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนและกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน 
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 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น 
 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 156-160) ได้กล่าวถึงชุมชนท้องถิ่นเกิดจากวิวัฒนาการทางสังคม 
แรกเริ่มเป็นครอบครัวเดียวประกอบด้วยพ่อแม่และลูกๆ ครั้นลูกๆ แต่งงานไปก็มีการขยายครอบครัว มีเครือ
ญาติเป็นพันธุ์ เมื่อมีหลายครอบครัวอาศัยในขอบเขตถิ่นฐานเดียวกันก็ก่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้าน
กลายเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนท้องถิ่นขึ้นในยุคต้นๆชุมชนท้องถิ่นยังมีประชากรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงยังไม่เกิดสิทธิในทรัพยากรเหล่านั้นต่อมาเมื่อประชากรเพ่ิมขึ้นก็มีการตกลงแบ่งปัน
เขตแดนในการครอบครองพ้ืนที่ท ากินบนพ้ืนฐานการตกลงกันระหว่างเครือญาติและเพ่ือนบ้าน เมื่อเกิดปัญหา
กรณีพิพาทกันก็จะมีหัวหน้าชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ไกลเกลี่ยหรือพิพากษา แต่ในปัจจุบันชุมชนท้อถิ่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความหมายถึงผู้คนในท้องถิ่นที่ใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีเขตแดนการปกครองภายใต้กฎหมายที่ก าหนดใน
เรื่องความเกี่ยวข้องของชุมชนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวนั้น เนื่องจากสังคมไทยแต่เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในเขตชนบทที่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในป่าเขาเพ่ือยังชีพ และมีชีวิต
ผูกพันอยู่กับธรรมชาติอย่างแนบแน่ เมื่อมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น ท าให้ชุมชนท้องถิ่น
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และก่อผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านผลบวกและผลลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ซึ่งผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นอาจจ าแนกเป็น 4 ด้านคือ 
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ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
 เมื่อชุมชนท้องถิ่นใดมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งด้านผลบวกและ
ด้านผลลบต่อชุมชนท้องถิ่นนั้น ซึ่งพอสรุปได้ถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
 

ตารางที่ 9.7 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้าน
เศรษฐกิจทางด้านผลบวก 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจทางด้านผลลบ 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนท้องถิ่น 

2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์อาชีพและการจ้างงานแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

4. การท่องเที่ยวก่อเกิดประโยชน์ในการน า
รายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
กระจายรายได้สู่ภูมิภาค 

6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิม
รายได้ต่อหัวของชุมชนท้องถิ่น 

7. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
กระตุ้นการผลิตของชุมชนท้องถิ่น 

8. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วย
แก้ปัญหาดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 

9. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการหมนุเวียนเงินตรา
ภายในประเทศ 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหารายได้ใน
นอกฤดูกาลท่องเที่ยวแก่ชุมชนท้องถิ่น 

2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพ
ของแรงงานแก่ชุมชนท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาค่าครองชีพ
สูงแก่ชุมชนท้องถิ่น 

4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการสั่งซ้ือ
สินค้าจากต่างประเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น 

5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาแก่งแย่ง
ผลประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 

6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์อันควรได้ของชุมชนท้องถิ่น 

7. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย
การจัดการชุมชนท้องถิ่น 

8. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาราคาที่ดิน
แก่ชุมชนท้องถิ่น 
 

ที่มา : ปรับปรุงจาก บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) 
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ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 
 เมื่อชุมชนท้องถิ่นใดมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคมทั้งด้านผลบวกและด้าน
ผลลบต่อชุมชนท้องถิ่นนั้น ซึ่งสรุปได้ถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 
 
ตารางที่ 9.8  ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้าน
สังคมทางด้านผลบวก 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น
ด้านสังคมทางด้านผลลบ 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยน
แบบแผนการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 

2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยยก
มาตรฐานการครองชีพของชุมชนท้องถิ่น 

4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างครอบครัวของชุมชนท้องถิ่น 

5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน
ท้องถิ่น 

6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์การสร้าง
ความสามัคคีแก่ชุมชนท้องถิ่น 

7. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ป้องกันการอพยพย้ายถิ่นของชุมชนท้องถิ่น 

8. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเริ่ม
สร้างการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 

9. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของ
สังคมชุมชนท้องถิ่น 

2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาความ
ผูกพันของครอบครัวของชุมชนท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาความไม่
เป็นธรรมในสังคมชุมชนท้องถิ่น 

4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยอันดีของชุมชน
ท้องถิ่น 

5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาเพศ
พาณิชย์ในชุมชนท้องถิ่น 

6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานของชุมชนท้องถิ่น 

7. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการ
หลอกลวงเอาเปรียบนักท่องเที่ยวของ
ชุมชนท้องถิ่น 

8. การท่องเที่ยวก่อให้เกดิปัญหา
อาชญากรรมขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 

9. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการขัดแย้ง
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 
 

ที่มา : ปรับปรุงจาก บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) 
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ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 

 เมื่อชุมชนท้องถิ่นใดมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบด้านวัฒนธรรมทั้งด้านผลบวกและ
ด้านผลลบต่อชุมชนท้องถิ่นนั้น ซึ่งสรุปได้ถึงผลของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม  
 

ตารางที่ 9.9 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้าน

วัฒนธรรมทางด้านผลบวก 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น
ด้านวัฒนธรรมทางด้านผลลบ 

1. การท่องเที่ยงก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว 

2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วย
ฟ้ืนฟูสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
ความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจ
ของวัฒนธรรมประเพณีชุมชนท้องถิ่น 

5. การท่องเทีย่วก่อให้เกิดประโยชน์ในการร่วมมือ
ร่วมใจช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างชุมชน
ท้องถิ่น 

7. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายงาน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 
 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมอย่าง
รวดเร็วแก่ชุมชนท้องถิ่น 

4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการลด
คุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น 

5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการลด
คุณค่างานศิลปะหัตกรรมของชุมชน
ท้องถิ่น 

6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการท าลาย
ศิลปวัตถุของชุมชนท้องถิ่น 
 

  ที่มา : ปรับปรุงจาก บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) 
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ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อชุมชนท้องถิ่นใดมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านผลบวก
และด้านผลลบต่อชุมชนท้องถิ่นนั้น ซึ่งพอสรุปได้ถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที่ 9.10  ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อมทางด้านผลบวก 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านผลลบ 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น 

2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วย
ฟ้ืนฟูและเสริมคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ท้องถิ่น 

4. การทอ่งเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์การค้นคว้า
หาแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน
ท้องถิ่น 

2. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรน้ าของชุมชนท้องถิ่น 

3. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาท าลาย
ทรัพยากรชีวภาพของงชุมชนท้องถิ่น 

4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ
ในชุมชนท้องถิ่น 

5. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการทรุดตัวของ
ทรัพยากรดินในชุมชนท้องถิ่น 

6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาท าลาย
ภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่น 

  ที่มา : ปรับปรุงจาก บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) 
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บทสรุป 
 บทนี้ได้กล่าวถึง ผลกระทบจาการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น การ
ประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ 1 น าความเจริญเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นทั้งจากทางตรง 
เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ประปา ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น ทางอ้อมคือ การสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับชุมชนน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามมุมมองของธรรมชาติและความเป็นจริง เหรียญมี 2 ด้าน มีขาวก็
ต้องมีด า มุมมองการท่องเที่ยวจึงต้องมีทั้ง 2 ด้านคือ ด้านบวกและด้านลบจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญกับมิติที่จะส่งผลกระทบสู่การท่องเที่ยว ทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ว่าจากการท่องเที่ยวที่ก าลังขยายตัวควรมีการประเมินผลกระทบสิ่งเหล่านี้เพ่ือให้การจัดการ
ท่องเที่ยวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนนาน การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวจึง
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างหรือพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีทิศทางที่สามารถสร้างความยืดหยุ่นและพัฒนาไปใน
มุมมองของธรรมชาติของสรรพสิ่ง ถ้าสามารถเข้าถึงความจริงทั้งหมดได้ก็จะลดปัญหาต่างๆได้ดี พร้อมทั้งก าจัด
สิ่งที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างออกไป น าไปสู่แนวทางที่สามารถพัฒนาให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่มิติ
แห่งความยั่งยืน รองรับยุคดิจิตอลในฉบับ 4.0 และรองรับศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

  
 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 1. จงอธิบายผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมาให้เข้าใจ 

 2. สามารถอธิบายหลักการประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 3. จงสรุปผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น 
 4. จงประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและด้านลบของจังหวัดอุดรธานี 
 5. จงอธิบายผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อสังคม 
 6. จงอธิบายผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
 7. จงอธิบายผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม 
 8. จงอธิบายผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
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