
บทที่ 2

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากดำเนินการวิจัยในคร้ังน้ีใด้ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสืกชา ดังนี้

2.1 ความเป็นมาและการดำเนินงานของโครงการหลวง

2.1.1 ความเป็นมาโครงการหลวง

2.1.2 การดำเนินงานโครงการหลวง

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเซงเกษตร

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.3.1 กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น

2.3.2 กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

2.3.3 กิจกรรมการประชุมแบบมีส่วนร่วม

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

2.1 ความเป็นมาและการดำเนินงานของโครงการหลวง

2.1.1 ความเป็นมาโครงการหลวง

ชาวเขาท0าใร่เลื่อนลอยตัดใม้ทำลายป่าเพื่อปลูกข้าวและi น ข้าวน้ันปลูกไว้กิน ส่วน'ล่นน้ัน 

ปลูกเพื่อเป็นยารักษาโรคและขายเป็นรายได้หลัก แต่ล่นก็เป็นพืชยาเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหาอัน 

ใหญ่หลวงตราบเท่าทุกวันนี้ ล่นเป็นพืชที่ขึ้นได้ดืในสภาพที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย 

เพราะมีความทนทานต่อความแห้งแล้งและความหนาวเย็นเป็นอย่างดีไม่ชอบฝนชาวเขาจึงนิยม 

ปลูกกันในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน€งเป็นช่วงปลายฤดูฝน เมื่อเมล็ดงอกและ 

เจริญเติบโตขึ้นมาก็จะได้รับความช่นในดินเพียงพอที่จะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่จนออกดอกติดผล 

ในฤดูหนาว ในขณะนั้นอากาศจะแห้งเหมาะแก่การกรีดผลล่นให้ยางไหลออกมา แสงแดดและ 

ความแห้งของอากาศจะทำให้ยางล่นแห้งเร็ว ชาวเขาก็จะตามมาขูดเอายางรวบรวมไว้เป็นล่นดิบ 

^งสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เสืย จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผลิตผลเกษตรในถิ่นทุรกันดารที่ 

ห่างไกลทางคมนาคม แต่ล่นก็ใม่ได้ทำให้ชาวเขาร่ํารวย เพราะพ่อค้าคนกลางให้ราคาตํ่าแต่นำไป 

ขายในตลาดโลกราคาสูง ความรํ่ารวยจึงตกอยู่ที่พ่อค้าคนกลางส่วนชาวเขามีความยากจนข้น 

แค้นเหมือนเดิม
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โนปีพ.ศ.2502 โนสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤชดิ้ ธนะรัชต์ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติโห้มีการ 

ปราบยาเสพติดอย่างจริงจัง ล่นเป็นพืชที่โห้ยาเสพติดที่ร้ายแรง การปลูกล่น4งเป็นต้นตอการ 

ผลิตยาล่นจึงถูกกำจัดออกไปด้วย ชาวเขาที่ทำการปลูกล่นเป็นผู้ที่อยู่โนท้องที่ทุรกันดาร ติดล่น 

กันเป็นส่วนมากการแก้ปัญหาที่จะโห้ชาวเขาเลิกการปลูกล่นจึงเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและ 

ประการสำคัญก็คือจะต้องโห้ชาวเขามีรายได้ทดแทนรายได้จากการปลูกล่นและไม่เคลื่อนย้าย 

ทำลายป่าด้วยการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกไม้ผลจึงนับว่าจะช่วย แก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่โนขณะ 

นั้น(ระหว่างพ.ศ.2502 -2508)ทางราชการยังไม่มีวิธีการที่จะปลูกพืชทดแทนการปลูกล่นการ 

ชาวเขาที่ปลูกล่นอยู่เป็นประจำทำผิดกฎหมายและมีการค้าล่นเถื่อนอีกด้วย €งต่อมาได้กลายเป็น 

ปัญหาของล่นแปรรูปเช่นเฮโรอีน เป็นปัญหาต่อสังคมโลก ขณะที่ประเทศไทยกำลังเผซญปัญหา 

ดังกล่าวนั้น และถึงแม้ว่าทางราชการจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาทางแก้ปัญหา แต่เนื่องจาก 

ความไม่พร้อมและความไม่คล่องตัวของระบบราชการจึงทำโห้โครงการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่าง 

เช่องช้า โนการเสด็จพระราชดำเนินแปรพรราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงค์ราช 

นิเวศน์ จังหวัดเช่ยงโหม่ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2507 เป็นต้นมานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ 

พระราชดำเน ินไปทรงเย ี่ยมราษฎรชาวเขาโนพ ึ้นท ี่ต ่าง ๆ โนเขตจังหว ัดภาคเหน ือ ได้ 

ทอดพระเนตรเห็นการทำลายป่าตามยอดเขาเพื่อปลูกล่นและทำไร่เลื่อนลอย ^งนอกจากจะเป็น 

การละเมิดกฎหมายแล้วยังเป็นการทำลายป่าจ้นนั้าสำธารอันเป็นบ่อเกิดของแม่นั้าสายสำคัญ 

โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย อนึ่งล่นที่ผลิตได้จะถูกสักลอบส่งออกไปนอกประเทศเพื่อผ่าน 

กรรมวิธีแปรรูปเป็นยาเสพติดชนิดต่าง6]และส่วนหนึ่งส่งเข้ามาทำลายเยาวชนโนประเทศไทยทำ 

โห้ภาพพจน์ของประเทศเสียไปโดยปริยายเพราะเท่าที่ทราบกันอย่างแพร่หลายว่าดินแดนที่ปลูก 

ล่นโนเอเช่ยตะวันออกเฉียงโต้นั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย อันจะทำโห้ต่างประเทศเข้าโจว่า 

รัฐบาลไทยมิได้สนโจดำเนินการอย่างหน่ึงอย่างโดกับปัญหานี้เลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามจะแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวจึงทรงมีพระราชดำริว่าถ้าจะโห้ชาวเขาเลิกปลูกก็ต้องหาพืชอื่นที่ขายได้ราคาดีกว่าและมี 

ความเหมาะสมที่จะปลูกโนที่สูงมาโห้ชาวเขาปลูกทดแทนเป็นรายได้เสียก่อนจึงจะสามารถเลิก 

ปลูกล่นได้โนฒึ้องต้นทรงมอบโห้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนื เป็นผู้รับสนองพระราชประสงค์ หม่อม 

เจ ้าภ ีศ เดชจ ึงได ้ช ักชวนโห ้หม ่อมราชวงค ์ชวน ิศนดากร วรวรรณ  อาจารย ์ประจำ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมงานด้วย ต่อจากนั้นก็ใด้มีการชักชวนโห้อาจารย์ท่านอื่น ๆ มา 

ร่วมงานมากขึ้น ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการพระบรมรา 

ชานุเคราะห์ชาวเขาข้ึนโนปีพ.ศ.2512 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว การดำเนินงานต่าง ๆ ของ 

โครงการฯจึงดำเนินไปโนแนวทางเดียวกันเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ



15

เจ ้าอย ู่ห ัว ด ังพ ระราชดำร ัสท ี่พระราช ทานโนโอกาสท ี่ทรงเย ี่ยมคณ ะเกษตรศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงโหม่ เมื่อวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2512 (โครงการหลวง. มปป. : หน้า 2) ว่า

“ เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับ 

ชาวเขาเพี่อที่จะส่งเสริมและสนับสมุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

สามารถที่จะเพาะปลูกลิงที่เป็นประโยชน์และเป็นรายโต้กับเขาเองที่ม ื

โครงการนี้จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุบยธรรมหมายถึงให้ผู้ที่อยู่ในถิ่น 

ทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญโต้ อีกอย่างหนึ่งก็ 

เป็นเรื่องช่วยในการทางที่ทุกคนเห็นว่าควรช่วยควรจะช่วยเพราะเป็น 

ปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที ่

เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือ^นทำให้นโยบายการระงับ 

ปราบปรามการปลูก^นและการค้า^นโต้ผลดีอันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผล 

อีกอย่างหนึ่ง4งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูก 

โดยวิธีท่ีจะทำให้บ้านเมืองเราโปสู่หายนะโต้ โดยถางปาและปลูกโดยวิธีโม่ 

ถูกต้องถ้าพวกเราทุกคนโปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มืความดี 

ความอยู่ด ีก ินดีและปลอดภัยโต้อีกทั่วประเทศเพราะถ้าสามารถทำ 

โครงการน้ี.'โต้สำเร็จให้ชาวเขาอยู่'เป็นหลักแหล่งสามารถท่ีจะมีค-วามอยู่ดี 

กินดีพอสมควรและสนับสนุนนโยบายที่จะรักบาปาโม้รักบาดินให้เป็น 

ประโยชน์ต่อโปประโยชน์อันน้ีก็จะย่ังยืนมาก’’

2.1.2 การดำเนินงานโครงการหลวง

โครงการหลวง€งเป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรด 

เกล ้าฯต ั้งข ึ้นเม ื่อพ.ศ.2512 พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู่ห ัวได ้ทรงพระกร ุณ าโปรดเกล ้าฯ 

พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์โห้ดำเนินงานตามโครงการหลวงมาตั้งแต่พ.ศ.2502 เพื่อพัฒนา 

เกสรบนพื้นที่ส ูงลดการปลูกพืชเสพติดและอนุรักษ์ป่าต้น'น'าลำธาร โดยมีพระราชประสงค์ 

ช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาโนท้องถิ่นทุรกันดารโห้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้พ รัฐบาร่วมกับส่วน 

ราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชประสงค์เป็นผลดีมาตามลำดับท0าโห้ 

โครงการหลวง€งเป็นโครงการส่วนพระองค์เป็นที่ยอมรับทั้งโนและต่างประเทศโดยโนโครงการ 

หลวงนี้มีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการโนตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ 

หลวง

ต ่อมาโนเด ือนมกราคม พ .ศ .2525ได ้ทรงพระกร ุณ าโปรดเกล ้าฯ พระราชดำริ 

เปลี่ยนแปลงสภาพโครงการหลวง โดยโห้โครงการหลวงจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อจะได้เป็น
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องค์กรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับและดำเนินงานด้วยความเป็นปีกแผ่นสืบไปและทรงโปรดเกล้า

พระราชทานทรัพย์สินเริ่มแรกของมลนิธิเป็นเงินสด 500,000 บาท €งคณะกรรมการมลนิธิฯได้ข่ ข่

ยื่นจดทะเบียนตามระเบียบของทางราชการเมื่อเดือนมีนาคม 2535 โนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ได้พิจารณาเรื่องพระราชดำริโห้โครงการหลวงขอจดทะเบียนเป็น 

มูลนิธิและขอโห้รัฐบาลโห้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรที่จำเป็น€ง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการรวม 3 เร่ืองคือ

1) โห ้จ ัดต ั้งคณ ะกรรมการคณ ะหน ึ่งเร ียกว ่า “ คณ ะกรรมการอำนวยการและ 

ประสานงานม ูลน ิธ ิโครงการหลวง” € งประกอบด ้วยนายกร ัฐมนตร ีเป ็นประธาน และ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนองค์ประกอบอื่น6] และ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯโห้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา

2) โห้สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและได้จัดตั้ง 

หน่วยงานระดับกองขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสารงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งรับโอนงาน 

บางส่วนจากมูลนิธิโครงการหลวงมายังรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไป

3) โห้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนโห้แก่มูลนิธิโครงการ 

หลวงเป็นรายปีโดยต้ังไว้ที่สำนักราชเลขาธิการเพ่ือโช้ดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

การดำเนินงานเพื่อโห้ดำเนินไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น นายกรัฐมนตรีโนฐานะ 

ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานขึ้นเมื่อ 12 กันยายน 

พ.ศ.2535 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการประกอบด้วย 

ผู้แทนสำนักงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการอธิปดืฃองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์

1) ช่วยชาวเขาเพ่ือมนุษยธรรม

2) ช่วยไทยโดยการลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติคือป่าไม้และต้นนาลำธาร

3) กำจัดการปลูกฝืน

4) รักษาดินและโช้พึ้นที่ถูกต้องคือโห้ป่าอยู่โนส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ทำสวนโนส่วน 

ที่ควรเพาะปลูกอย่าโห้ส่วนทั้งสองนี้รุกลํ้า^งกันและกัน

ปัจจุบ ันโครงการหลวงดำเน ินงานโน 4 จ ังหวัดภาคเหนือ ได้แก่เช่ยงโหม่ 

เช่ยงราย สำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีสถานีวิจัยหลัก 4 สถานี และสถานีส่งเสริมปลูกพืช 

ทดแทนล่นเรียกว่าศูนย์พัฒนาโครงการจำนวน 21 ศูนย์ (การดำเนินงานโครงการหลวง. ลืบค้น 

เม่ือ 12 มีนาคม 2554 จาก http://www.royalprojectthailand.com) ดังนี้

http://www.royalprojectthailand.com


สถานีวิจัยโครงการหลวง

1. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

2. สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์

3. สถานีเกษตรหลวงปางดะ

4. สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด 

ศูนย์พ้ฒนาโครงการ

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ

4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด

5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

11. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

12. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

13. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ

14. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

15. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะปีอก

16. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

17. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

18. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

19. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

20. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

21. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

22. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

23. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

17
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24. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสียว

25. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผักใผ่

26. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ

27. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

28. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้าริน

29. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่'ปูนหลวง

30. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้าขุ่น

31. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

32. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

33. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

34. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

1) ความหมายการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนาน 

ตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ(พorld Tourism 

Organization) กำหนดการท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางโดยระยะมากกว่า 80 กิโลเมตร 

จากบ้านเพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541: 2)

2) ประเภทของการท่องเที่ยว

2.1) การท่องเที่ยวเซงเกษตร เป็นการท่องเที่ยว'ในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมเช่น 

สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง รวมถึงแหล่งเพาะพันธุเลี้ยงสัตว์นํ้าต่าง6]

2.2) การท่องเที่ยวเซงนิเวศ คือการเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

2.3) การท่องเที่ยวเซงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่แสดง 

ถึงความเป็นวัฒนธรรมเช่น ชมโบราณสถานโบราณวัตถุ ปราสาท พระราชวัง วัด 

ประเพณี รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย

2.4) การท่องเที่ยวเซงสุขภาพ คือรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานในแหล่ง 

ท่องเที่ยวธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น6] โดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็น 

กิจกรรมสำคัญของการท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวสปา
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2.5) การท่องเที่ยวเซงธุรกิจเช่นการเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกค้าหรือดูแลงานและ

ได้ไปท่องเท่ียวโนท้องถ่ินนั้น6]ประมาณ 1-2 วัน

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเฃิ'งเกษตร

1) องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเฃิ'งเกษตร

เพื่อพิจารณาจากระบบท่องเที่ยวมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวเซงเกษตรที่สำคัญ 3 ส่วน 

คือ ทรัพยากรการท ่องเท ี่ยวการเกษตร ตลาดการท ่องเท ี่ยว และบริการการท ่องเท ี่ยว 

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542 : 5-7) กล่าวคือ

(1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร ทรัพยากรการเกษตร หมายถึง ทรัพยากรท่ีโช้ 

โนการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ดิน น้ัา ตลอดจนพันธ์พืช-พันธ์สัตว์และ 

เกิดการจัดการโดยมนุษย์ โห้ก่อเกิดผลผลิตทางการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค 4ง'โนท่ีน้ีอาจ 

เรียกทรัพยากรท่องเที่ยวการเกษตรนี้โดยโห้ความหมายคือ แหล่งเกษตรกรรม และปัจจัยที่ 

เกี่ยวข้องต่อแหล่ง โดยครอบคลุมบทบาทของพึ้นที่กระบวนการ และกิจกรรมการเกษตร ชีง 

สามารถคัดเลือกนำมาโช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวได้

(2) ตลาดการท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะเป็นตลาดที่โห้ความสำคัญกับการ 

ท่องเที่ยวเฉพาะเรื่องมากขึ้น นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะโห้ความสำคัญต่อการเรียนรู้กิจกรรม 

เฉพาะด้าน เช่น การสืกชาวิถีชีวิต การสืกชาวัฒนธรรม โบราณสถานวัตถุเฉพาะด้าน จึงท0าโห้ 

มีความชัดเจนโนด้านการจัดการตลาดมากขึ้น

(3) บริการการท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยวเซงเกชตร เช่น ที่พัก ร้านอาหาร การ 

บริการ นำเท่ียว จะต้องเกี่ยวเนื่องกับการเกชตร-ชนบท ตัวอย่างบริการที่ชัดเจน คือ ที่พักตาม 

บ้าน (Home stay) และที่พักตามสวนเกชตรต่าง ๆ (Farm stay)

โนแหล่งท่องเที่ยวเกชตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่จะโห้บริการนักท่องเที่ยวหลาย ๆ 

กิจกรรมแล้วแต่สภาพของการจัดท่องเที่ยวเกชตรแต่ละแห่ง ได้แก่

1) ประเภทการแสดงสิ,นค้าหรือสาธิต

แปลงสาธิตพันธ์พืชสวยงาม และหลากหลาย เช่น กล้วยไม้ ดอกไม้ พืชผัก และ 

ผลไม้โนท้องถิ่นและจากต่างประเทศที่น่าตื่นตาตื่นโจ

แปลงรวบรวมพันธ์พืชชนิดต่าง ๆ เช่น พันธ์กล้วยไม้ พันธ์พริก พันธ์มะเขือ เป็นการ
J จ  จ  จ

รวมพันธุจากแหล่งต่าง ๆ ท่ัวโลก

-  การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการเกชตร เช่น การปลูกดูแลรักชา 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุกัณฑ์ การแปรรูปผลผลิต การเลี้ยง 

ไหม การเล้ียงผึ้ง
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-  การแสดงประเพณีวัฒนธรรมด้านการเกษตรโนอดีตที่ผ่านมา เช่น การตกกล้า การ 

ไถนา การดำนา การเก็บเกี่ยว การซ้อมข้าว หรือตำข้าว การเก็บเกี่ยวพืชผักและแปรรูป การ 

แสดง!เมือหรือหัตถกรรมต่าง ๆ

-  การแสดงอุปกรณี เครื่องมือเครื่องไม้ และวิถีทางการเกษตรของไทยโนอดีต

2) ประเภทให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมระยะสั้น

-  การเข้าชมสวนเกษตร เช่น สวนดอกไม้ สวนพืชผัก สวนสมุนไพร สวนไม้ผัก โดย 

นักท่องเที่ยวอาจเก็บผลผลิตกินเองจากต้นโนสวน หรือการ'%อผลผลิต'โดยเลือกเก็บเองใต้ มีท้ัง 

ความสวยงามความแปลกตา และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

-  ท่ากิจกรรมพึ้นบ้านระยะสั้นร่วมกับชาวบ้าน เช่น ขี่ควาย นั่งเกวียน ไถนา กรีด 

ยาง ยกยอ พายเรือ ทอดแห

3) ประเภทให้นักท่องเที่ยวพ้กแรมในหมู่บ้าน

-  นักท่องเที่ยวพักแรมโนหมู่บ้านเพื่อสืกชาและสัมผัสกับการโช้ช่วิตฃองชาวชนบท 

เกษตร โดยโห้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่อบอุ่น ปลอดภัย สะดวก สะอาด

4) ประเภทการอบรมให ้ความรู้การเกษตรแผนใหม่และความรู้ท ี่เป ็นภ ูม ิป ้ญญา 

ของชาวบ้าน

-  แกหัดปฏิบัติเกี่ยวกับการท่าเกษตรโนสมัยโหม่ เช่น การปลูกและดูแลรักษาพืช การ 

แปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ซ้งอาจจะมีประกาศนียบัตรโห้

-  แกหัดปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านชนบท เช่น สืกชาแมลงที่เป็น 

ประโยชน์ พืชผักพึ้นเมืองที่กินได้ การเก็บเห็ดโนป่า การท่าข้าวเม่า การท่าขนมจีน การท่า 

นํ้าตาลจากมะพร้าวและตาลโตนด การเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกระ การนวดแผนโบราณและการอบ 

สมุนไพร การเผาข้าวหลาม ฯลฯ

5) ประเภทจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร

-  สินค้าอาหารเกชตรแปรรูปที่หลากหลายของกลุ่มแม่บ้านเกชตรกร

-  สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของเกชตรกร

-  ของโช้และของท่ีระลึกต่าง ๆ

-  ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้สด

-  ต้นพันธุพืช เมล็ดพันธุพืชท่ีน่าสนโจโห้นักท่องเท่ียวซ๋ื'อไปปลูกเอง

-  อาหารที่ผลิตและเตรียมโนพื้นที่แบบง่าย ๆ แต่สะอาดเช่น ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดค่ัว 

ถั่วต้ม เผือกต้ม มันต้ม อ้อยเคี้ยว ผลไม้สด อาหารบรรจุถุงหรือกล่อง นาผัก ‘นาผลไม้ต่าง ๆ
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6) ประเภทให้ลู่ทางด้านธุรกิจเกษตร

โนช ่วงท ี่ธ ุรก ิจอ ื่นประสบป ัญ หาเน ื่องจากเศรษฐก ิจตกต ํ่า เช่น โนป ัจจ ุบ ันจะม ี 

นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางมาเพื่อหาลู่ทางโนการทำธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่โห้ผลตอบแทนรวดเร็วและเป็นธุรกิจที่ยังก้าวหน้าไปได้เพื่อโห้นักท่องเที่ยว 

โนเซงท่องเที่ยวธุรกิจเกษตรได้สัมผัสพบเห็นดูกิจกรรมของเกษตรกรแล้วอาจจะเกิดแนวคิดโน 

การทำธุรกิจโดยร่วมลงทุนกับเกษตรกรเช่น ร่วมกับเกษตรกรทำการผลิตเพื่อแปรรูป เพื่อส่งออก 

และจำหน่ายภายโนประเทศ หรือร่วมกันผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ การท่องเที่ยว 

โนลักษณะนี้นอกจากจะเอึ้ออำนวยผลประโยชน์อย่างสูงโห้กับเกษตรกรแล้วยังเป็นหนทางหนึ่งที่ 

จะช่วยเหลือภาคเอกชนจากธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโนปัจจุบัน ดังน้ันจึง 

ต้องมีการจัดการโห้เกษตรกรมีการเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเซงธุรกิจเพื่อการนี้ด้วย

นำชัย ทนุผล (2540 : 22-5) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกษตรเซงนิเวศ

(agro-ecotourism) ไว้ว ่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีทั้งปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ 

วัฒนธรรมการทำการเกษตรที่เป ็นวิถ ีช ่วิต และเกิดจากภูม ิป ัญญาท้องถิ่น โนวัฒนธรรม 

การเกษตรนั้นประกอบไปด้วย กระบวนการผลิตและผลผลิตจากการเกษตร € งโนแต่ละ 

กระบวนการของแต่ละขั้นตอน การทำการเกษตรนั้น เช่น ความเช่อก่อนทำการเกษตร 

อ ุปกรณ ์ เคร ื่องม ือ  ว ิธ ีก ารท ำก ารเก ็บ เก ี่ย ว  การด ูแลร ักษา การแปรร ูปผลผล ิต  

ฃนบธรรมเนียม ความเป็นอยู่โนช่วิตประจำวัน เป็นต้น 4งลิงเหล่านี้มืค1วามหมายและมีคุณค่า 

อย่างลึก€งที่มีการลืบทอดสิงต่าง ๆ จากร่นหนึ่งไปส่อีกร่นหนึ่งถือว่าวัฒนธรรมการเกษตรเป็น
J จ  ข ่  จํ

อารยธรรมการเกษตรของไทยที่ชาวต่างวัฒนธรรมไม่เคยเห็นมาก่อนและเดิมทีการเกษตรของ 

ประเทศไทยจะขายผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียวและเอาบางส่วนเหลือไว้พอกินพออยู่ก็ 

สามารถที่จะอยู่อย่างสุขสบาย ไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้าอะไรมากมาย แต่ปัจจุบันสภาพทาง 

เศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปต้นทุนการผลิตสูง ค่าครองช่พสูง รายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย ดังนั้น 

เกษตรกรจึงต้องหาทางเพิ่มรายได้เนื่องจากการทำเกษตรอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ต้องนำเอา 

เทคโนโลยีสมัยโหม่เข้ามาโช้โนการทำการเกษตร หรือต้องหาอาช่พอื่นทำ สาเหตุที่ทำโห้ 

วัฒนธรรมการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการท่องเที่ยวเกษตรเซงนิเวศ จึงน่าจะมีส่วนช่วยโห้ 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีช่วิตที่ดีขึ้น โดยการจัดการท่องเที่ยวเกษตรเซงนิเวศ (Agro

ecotourism) ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและผลผลิตโนลักษณะที่มีการสาธิต แสดงการทำ 

เกษตรโนแต่ละขั้นตอนโห้นักท่องเท่ียว (Tourist) ได้ชมและโห้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ส่วนโนด้าน
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ผลผลิตจากการเกชตรก็มีการแปรรูปจำหน่ายโห้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดที่พักแบบ 

Home stay โดยให้นักท่องเที่ยวได้พักแรมโนบรรยากาศที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับคนโนท้องถิ่น 

ซ้งการท่องเที่ยวเกชตรเซงนิเวศจึงมีบทบาทสำคัญโนการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างรายได้โดย 

ชุมชนมีส่วนร่วม

โนการส่งเสริมโห้มีการดำเนินการท่องเที่ยวเกษตรเซงนิเวศหรือ Agro-ecotourism โน 

ระบบธุรกิจแล้วควรดำเนินการอย่างรอบดังนั้น (สรัสวดี อาสาสรรพกิจ, 2540: 42)

1) มีการวางแผนแลการทำการสืกชาอย่างรอบคอบ

2) โห้การสืกชาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยังยืนแก่ชุมชน เพื่อทำความเข้าโจกับ 

ชุมชนก่อนว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเพียงกิจกรรมเสริมจากการประกอบอาซพเกษตรกรรม 

และวิถีช่วิตตามปกติของชุมชนเท่านั้น หากชุมชนเปลี่ยนแปลงอาช่พและวิถีช่วิตมาเพื่อรับโช้ 

ธุรกิจการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวชุมชนก็จะสูญเสียเสน่ห์ซ้งเป็นจุดขายอันลํ้าค่าของตนไปและ 

ยากจะเรียกกลับคืนมากดังเช่นโนหลายพึ้นที่ที่ถวิลหาบรรยากาศเก่าๆที่ดี6]

3) โห้ชุมชนได้มีส่วนร่วมจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด

4) ดำเนินการบนพึ้นฐานที่ชุมชนท้องถิ่นส่วนร่วมจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเกชตรเซงนิเวศน์ควรยึดหลักการต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวทาง 

ปฏิบัติ คือ (นำชัย ทนุผล, 2540 : 5)

1) ต้องการสนับสนุนโห้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีจรรยาบรรณด้านอนุรักษ์ลิงแวดล้อม

2) กิจกรรมโด ๆ ต้องไม่ทำโห้ทรัพยากรเสือมโทรม

3) โห้ม ีความสำคัญกับการคงไว้ 4งคุณค่าที่แท้'จริงของทรัพยากรธรรมชาติ (ไม่ 

ดัดแปลงธรรมชาติ และวัฒนธรรม อารยธรรม)

4) เปิดโอกาสโห้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับลิงแวดล้อมธรรมชาติ และวัฒนธรรมบนพื้นที่

5) ต้องสัมผัสกับชุมชนท้องถิ่น ก่อโห้เกิดประโยชน์ชุมชนท้องถ่ิน

6) กิจกรรมต้องเน้นที่เป็นการสืกชา เรียนรู้ระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่โช่เน้น 

การตื่นตา เร้าโจ

7) ต้องมีการวางแผนเตรียมการเพื่อโห้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน เกิดความพึงพอโจ 

โนประสบการณ์ ดังนั้นกิจกรรมควรเน้นการเกิดประสบการณ์ด้วยตนเอง (experience based 

management) มากกว่า based management (ตกปลา ปีนเขา ล่าสัตว์) หรือ benefit based 

management (ขายอย่างเดียว)



23

นอกจากนี้นำชัย ทนุผล (2540 : 6-7) ได้ระบุขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยวเกษตรเซง 

นิเวศ[ว ดงนิ

1) กำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการ โดย

1.1) ประเมินทรัพยากรที่สามารถใช้โนกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น

สภาพทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม ฤดูกาลที่มี 

สิงอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ 

ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม ประเพณี ฤดูกาลที่มี 

โครเป็นผู้รับประโยชน์บ้าง

1.2) กำหนดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ต้องการ

จะต้องพัฒนาหรือไม,จะพัฒนาไปถึงระดับโด 

จะจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างไรโห้เกิดผลกระทบ 

น้อยที่สุด

ต้องการจะลืออะไรกับผู้มาเยือน

มีจุดสนโจอะไรเป็นจุดขาย และจะจัดทำเส้นทางเดินอย่างไร

1.3) วางแผนกิจกรรมและประเภทของการท่องเที่ยวที่จะจัดบนพึ้นที่ เช่น

โครจะทำอะไรท่ีไหน และ อย่างไร 

จะแกอบรมชาวบ้านหรือไม่ 

จะจัดลือความหมายอะไรบ้าง 

จะโช้สถานที่โดเป็นศูนย์ข้อมูลนักท่องเท่ียว 

จะพัฒนาหัตถกรรมของที่ระลึกอะไร 

จะหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากที๋ใหน

-  การลือความหมาย นิทรรศการ รูปแบบแผนผังเส้นทางเกิน แผ่นพับ 

โบปลิว ดู่มีอการเดินทางโนหมู่บ้าน ป๋ายลือความหมาย

2) กำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการและเงินกองทุน

ค่ามัคคุเทศก์ 

ค่าอาหาร/ที่พักแรม 

ต้อนรับ/ขนส่ง 

บรรยายลือความหมาย

3) ร่วมงานกับบริษัทนำเที่ยว ควรเลือกบริษัทนำเที่ยวประเภทมุ่งผลกำไร แต่พยายาม 

จัดรูปแบบนำเที่ยวโห้เกิดผลกระทบน้อย และ จะบริจาคผลกำไรโห้กับกิจกรรมอนุรักษ์ของ 

ท้องถิ่น
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4) การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นโดย Creating Stakeholders €งอาจเป ็นลักษณะ 

individually or a part of organization ให้คนโนท้องถิ่นมืส่วนร่วมโนการตัดสินใจ อาจจัดตั้งเป็น 

กลุ่มหรือองค์กรบริหารของชาวบ้าน เพ่ือกำหนด

กิจกรรมประเภทการท่องเที่ยว

การบริการ อาหาร มัคคุเทศก์ การบริการต้อนรับให้ข้อมูล

การแสดงโชว์ การจัดที่พักแรมแบบ Home stay การขายของที่ระลึก

-  Carrying Capacity ของชุมชน

5) กำหนดแนวทางและ'วิธีการตรวจสอบผลกระทบของการท่องเที่ยวบนพื้นที่กำหนด 

ระดับ Carrying Capacity ของชุมชนอย่างเหมาะสม

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพ้ฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะเน้นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพของแหล่ง 

ท่องเที่ยว การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว การเอาใจใส่ดูแลจำนวนและ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ 

ไทย(2540:10) ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญ 6 ประการที่ประกอบขึ้นเป็นแนวคิดของการพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ดังน ี้

1) การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค

ควรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังก่อนการพัฒนาสู่ 

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันถึงความสัมพันธ์ที่ 

เหมาะสมระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่มือยู่

2) การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น (Local Participation)

ควรส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ ที่จะ 

มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี

3) ขอบเขตของการพัฒนาการท่องเที่ยว (Scale of Tourism Development)

ควรพ ิจารณ าอย ่างรอบคอบถ ึงขอบเขตท ี่เหมาะสมของการพ ัฒ นา โดยให้ 

ความสำคัญกับขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว (Carrying Capacity) 

ทั้งนี้ควรพยายามผลักดันให้การท่องเที่ยวได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของ 

พ้ืนท่ีน้ัน ๆ

4) การใช้วัสดุและผลผลิตจากท้องถิ่น (Local Product)
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ควรสนับสนุนการโช้วัสดุที่หาโด้โนท้องถิ่นโนการก่อสร้าง ตลอดจนการโช้ประโยชน์ 

จากผลผลิตต่าง ๆ ของคนท้องถิ่น ซ้งจะช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศใด้ทางหนึ่ง และเป็น 

การเพ่ิมรายไต้โห้กับคนโนท้องถ่ินน้ัน ๆ ด้วย

5) การกระจายรายได้ (Income Distribution)

การพัฒนาการท่องเที่ยวควรเป็นรูปแบบที่จะนำรายได้เข้าท้องถิ่นนั้นโห้มากที่สุดเพื่อ 

ประโยชน์ระยะยาวของชุมชน

6) การจ้างงาน (Employment)

คุณภาพของงานสำหรับคนโนท้องถิ่นควรเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งโนการวางแผน 

พ ัฒนาการท ่องเท ี่ยว กล ่าวค ือ ม ุ่งส ่งเสร ิมร ูปแบบของงานท ี่ม ีความน ่าสนโจและได ้ร ับ 

ผลตอบแทนสูง

อน ุร ักษ ์ ป ัญ ญ าน ุว ัฒ น ์ (2540:3) กล ่าวไว ้ว ่าการพ ัฒ นาท ี่ย ั่งย ืน  (Sustainable 

Development) เป็นคำศัพท์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุของความกดดันที่เกิดจากความ 

ไม่สมดุลกันระหว่างการเร่งรัดพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเร่งรัดการลงทุนและโช้วัสดุจาก 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตจึงเป็นผลโห้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายอย่างรวดเร็ว 

สภาพสังคมเสือมโทรมช่องว่างของรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยกว้างขึ้น คนยากจนเพิ่มขึ้น 

เร่ือย ๆ กับความเปลี่ยนแปลงของลิงแวดล้อมทางธรรมชาติ

ปรีชา เปียมพงค์สานต์ (2538 : 90-109) ได้โห้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็น 

วิธีการที่เหมาะสมที่สุดโนการผสมผสานลักษณะที่ทำโห้เศรษฐกิจทั้งระบบผสมผสานกลมกลืน 

ก ันอย ่างเหมาะสม เช่น ไม ่เน ้น เร ื่องการขยายต ัวทางเศรษฐก ิจจนล ืม เร ื่องการร ักษา 

สภาพ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

ภราเดช พยัฆ'วิเช่ยร (2539 :4-7)ได้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวโห้มีความยืนยง 

ว่าจำเป็นต้องมีการพิจารณาทั้งโนมิติด้านเศรษฐศาสตร์ ลังคม และลิงแวดล้อม ควบคู่กันโปโดย 

ตลอดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยความหมายทั้ว ๆโปนั้นหมายถึง การพัฒนาที่จะโช้ประโยชน์โน 

ปัจจุบัน โดยโม่กระทบกระเทือนผลประโยชน์มี่พึงมีโนอนาคต หรือโนอีกความหมายหนึ่งคือ การ 

โช้ประโยชน์โนเซง เศรษฐกิจ จากวัฒนธรรม หรือธรรมชาติโนระดับที่โห้วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ 

ยังคงสภาพอยู่โด้อย่างถาวร

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจึงเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและ 

พัฒนาลิงแวดล้อมควบคู่กันโป โดยโช้ประโยชน์จากลิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง เหมาะสม ด้วย 

การสืกชาและวางแผนเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์โห้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วมอย่างคุ้มค่าและ 

ยาวนานที่สุดโนขณะเดียวกันต้องอนุรักษ์ลิงแวดล้อมโห้คงอยู่ หรือเลี่อมสภาพน้อยที่สุด
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

“การมีส่วนร่วม” เป็นคำหลักคำหนึ่งที่นักวิชาการมักกล่าวอ้างถึง กลุ่มเป๋าหมาย 

และชุมชนโนกิจกรรมนั้น6] ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (อ้างโนอนุรักษ์ปัญญานุวัฒน์, 2539: 50) 

กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะตีกรอบได้แตกต่างกัน แต่เดิมรัฐมองโนแง่ของ 

การเน้นการส่วนร่วมโนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำงาน และร่วมบำรุงรักษามากกว่า 

ร่วมสบทบด้านวัตถุและเงิน ซ่งอาจมีความ'จำเป็นอยู่ก็ตาม โดยภาพรวมแล้วการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนโนการพัฒนาน้ันจะต้อง เก่ียวกับ เรื่องต่อไปนี้

1) ร่วมสืกชาปัญหา สาเหตุปัญหาและความต้องการของชุมชน

2) ร่วมคิดสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและสนองความต้องการของ 

ชุมชน

3) ร่วมกำหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

4) ร่วมตัดสินโจโนการโช้ทรัพยากรท่ีมีจำกัดโห้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

5) ร่วมบริหารงานพัฒนาทั้งสติปัญญา แรงงาน และซ่อมบำรุงรักชาผลที่เกิด 

จากการกระทำกิจกรรมนั้น6]

องค์การอนามัยโลก (อ้าง'โนอัญชนา นิติคุณ, 2543:20) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วน 

ร่วมที่ว่ารูปแบบที่แท้จริงหรือสมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบด้วยกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ

1) การวางแผน ประชาชนจะต้องมีส ่วนร่วมโนการวิเคราะห์ป ัญหา จัดลำดับ

ความสำคัญ ตั้งเบัาหมายกำหนดการโช้ทรัพยากร กำหนดวิธีการติดตามและ

ประเมินผล และประการสำคัญคือการตัดสินโจด้วย

2) การดำเนินกิจกรรม ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมโนการจัดสรรควบคุมทางการ

เงินและการบริหาร

3) การโช้ประโยชน์ ประชาชนจะต้องมีความสามารถโนการนำเอากิจกรรมมาโช้โห้

เกิดประโยชน์ได้ซ่งเป็นการเพิ่มระดับการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสังคม

4) การได้รับประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนโน

พื้นที่ที่เท่ากัน ซ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม หรือวัตถุก็ใด้

นอกจากนี้เจิมศักดื้ป ีนทอง (อ้าง'โนอัญชนา นิติคุณ, 2543: 20) ได้แยกแยะ 

ขั้นตอนท่ีประชาชนควรมีส่วนร่วมไว้เป็น 4 ข้ันตอน คือ

1) การมีส่วนร่วมโนการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท

2) การมีส่วนร่วมโนการวางแผนดำเนินกิจกรรม

3) การมีส่วนร่วมโนการลงทุนและปฏิบัติตาม



27

4) การมีส่วนร่วมโนการติดตาม และประเมินผลงาน

การมีส่วนร่วม (Participation) สามารถอธิบายความหมายโนเซงจิตวิทยาได้ว่า 

เป็นการเกี่ยวข้องทางด้านจิตโจ และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งโนสถานการณ์กลุ่ม (group 

situation) €งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าโจโห้กระทำการโห้ (contribution) 

บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งทำโห้เกิดความร้สืกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

(อโนทัย เพียรคงชล, 2540: 23) ดังรายละเอียดที่โห้คำอธิบายเพิ่มเติมคือ

1) การเกี่ยวข้องทางด้านจิตโจและอารมณ์ เป็นการข้องเกี่ยวทั้งตัว (self) ไม่โช่ 

เฉพาะเพียงแต่เกี่ยวข้องด้านกำลังกายหรือทักษะ กล่าวคือ ผู้มีส่วนร่วมจะมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทางจิต (ego -  involved) ไม่เพียงพอเฉพาะด้านการงาน (task -  involved)

2) การกระทำการโห้ (contribution) เมื่อผู้มีส่วนร่วมได้บังเกิดความเกี่ยวข้อง 

ด้านจิตโจและอารมณ์แล้วก็เท่ากับเปิดโอกาสโห้เขาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระทำ 

การเพื่อโห้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยเหตุนี้การมีส่วนร่วมจึงเป็นการยินยอม (consent) 

มากกว่าที่จะกระทำตามคำสั่ง€งเป็นการกระทำโดยปราศจากการยินยอมพร้อมโจ และ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมจึงเป็นความสัมพันธ์ทางอารมณ์และจิตโจแบบ 

“ยุคลวิถี” คือการติดต่อลือสารทั้งไปและกลับระหว่างบุคคลนั้นและกลุ่ม

3) การร่วมกันรับผิดชอบ (participation and responsibility) เมือเกิดการ 

เกี่ยวข้องด้านจิตโจ อารมณ์และได้กระทำการโห้แก่สถานการณ์กลุ่มนั้นแล้วผู้มืส่วนร่วมจะ 

เกิดความร้สืกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มนั้นด้วย เพราะการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทาง 

ลังคมที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง (self-involved) กับกลุ่มและต้องการเห็นผลสำเร็จของการ 

ทำงานน้ันด้วย จึง เกิดความร้สืกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม

สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน (people participation) น้ัน (นำชัย ทนุผล, 

2529: 117) ได้สรปความหมายว่า เป็นกระบวนการที่สมาซกของชมชนมีการกระทำออกมา
จ  จ

โนลักษณะของการทำงานร่วมกันโนการที่จะแสดงโห้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนโจ 

ร่วม และการดำเนินการร่วมกัน โนการเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

เพื่อปรับปรุงสถานภาพทางลังคมโนชุมชน หรือเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมือ 

ร่วมโจกันโนการระบุปัญหาที่ตนประสบอยู่และร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมนั้นโห้ลุล่วงไปเพื่อ 

ประโยชน์ของชุมชน และช่วยสร้างความร้สืกรับผิดชอบและเป็นเจ้าของโห้เกิดกับประชาชน 

ทำโห้การดำเนินโครงการต่าง6]ที่วางไว้ดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้ และมีผล'ให้ 

ประชาชนสามารถช่วยตนเองได้โนระยะยาว โดยไม่ต้องคอยพึ่งพาความช่วยเหลือจาก 

ภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไป
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แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน (นำชัย ทนุผล, 

2529:118-119) คือ

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนโนการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา ข้ันตอน 

นี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าประชาชนไม่มีบทบาทโนการระบุปัญหาและความ 

ต้องการของเขาแล้วโครงการต่าง6]ที่วางออกมาก็จะไร้ประโยชน์ เพราะโครงการที่วาง 

ออกมามิได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อีกทั้งประชาชนจะมองไม่เห็น 

ความสำคัญของกิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมก็ใม่ประสบความสำเร็จบรรลุเป๋าหมายที่ 

วางไว้ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโนการระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 

ด้วยตัวเอง โครงการที่วางไว้ก็จะสามารถดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายโดยง่าย เพราะประชาชน 

เกิดความรู้สืกที่เป็นเจ้าของโครงการ €งสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาโห้ 

พวกเขาเอง

2) การมีส่วนร่วมโนการวางแผนดำเนินกิจกรรม เม่ือประชาชนโนชุมชนได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทโนการระบุปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปคือ การร่วมกันวางแผนโครงการ 

ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของพวกเขาด้วยตัวของเขาเอง 

แต่อย่างไรก็ตามนักพัฒนาหรือผู้ที่มีความรู้โนการวางแผนควรมีส่วนเข้าไปร่วมโนการ 

วางแผนด้วย เพื่อคอยโห้คำแนะนำประชาชนโนการวางแผนกำหนดทางเลือกโนการแก้ไข 

ปัญหา แต่มิโช่ว่านักพัฒนาเหล่านี้จะไปเป็นผู้วางแผนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเลืยเอง 

เพราะผลเลืยที่จะติดตามมาก็คือ ประชาชนจะไม่สามารถดำเนินการช่วยตัวเองได้โนโอกาส 

ต่อ6]ไป การท่ีประชาชนโนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแรงร่วมโจโนการตัดสินโจหาแนวทางแก้ไข 

ปัญหาและแนวทางดำเนินกิจกรรมนี้ จะมีผลโห้พวกเขาเหล่านี้รู้สืกเป็นเจ้าของ (sense of 

belonging) กิจกรรมนั้นจะนำมา€งความร่วมมือร่วมโจกันดำเนินกิจกรรมที่วางไว้

3) การมีส่วนร่วมโนการลงทุนและปฏิบัติงาน ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อประชาชนมี 

ความรู้สืกเป็นเจ้าของกิจกรรมแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ การมีส่วนร่วมโนการดำเนินกิจกรรมที่ 

วางไว้นอกจากนั้นแล้วนักพัฒนาควรจะกระตุ้นโห้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโนการลงทุนโน 

รูปของทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนโนชุมชนที่อยู่ตามกำลังความสามารถของประชาชน 

แทนที่จะโช้ทรัพยากรหรือปัจจัยจากภายนอกของชุมชนเลืยทั้งหมด การดำเนินกิจกรรม 

ร่วมกันนั้นจะเป็นการเสริมสร้างโห้ประชาชนรู้จักการทำงานร่วมกัน

4) การมีส่วนร่วมโนการติดตาม และประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนโน 

ข้ันน้ีจะทำโห้ประชาชนได้มีการประเมินว่า ผลงานที่ตัวเองดำเนินไปนั้นได้รับผลดี หรือได้รับ 

ผลประโยชน์มากน้อยเพียงไร และอุปสรรคต่าง6]ที่ได้รับจากการดำเนินงานนั้นได้รับผลีหรือ
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ได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไร และอุปสรรคต่าง6]ที๋ใด้รับจากการดำเนินงานนั้น การที่ 

ประชาชนมีส่วนร่วมโนการประเมินผลนี้ จะทำโห้ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงว่า กิจกรรมที่พวก 

เขาทำไปน้ัน ดีหรือไม่อย่างไรซ่งพวกเขาจะนำไปโช้วางแนวทาง แก้ไขโนโอกาสต่อๆไปได้

สำหรับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนโนขั้นตอนการมีส่วนร่วมโนการ 

วางแผนดำเนินกิจกรรมนั้น มักจะประสบปัญหาโนเรื่องระดับการมีส่วนร่วมโนการวางแผน 

ของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากตัวประชาชนเองที่ขาดความรู้ความเข้าโจโนวิธีการวางแผน จึง 

มอบความรับผิดชอบโนการวางแผนโห้นักพัฒนาเป็นผู้ดำเนินงานโนขั้นตอนน้ี อย่างไรก็ตามโน 

แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น โห้ความสำคัญกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมโน 

การวางแผนดำเนินกิจกรรมของประชาชนเนื่องจากจะมีผลโห้ประชาชนมีความรู้สืกเป็น 

เจ้าของโนกิจกรรมนั้นและจะนำมาซ้งความร่วมมือร่วมโจโนที่สุด ดังนั้นการสืกชาถึงรูปแบบ 

ของประชาชนโนหลาย6]แบบ อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมโนการวางแผนดำเนิน
^ ______กิจกรรมเด

อคิน รพีพัฒน์ (2527: 12) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าอย่าง 

น้อยก็ต้องมีลักษณะ 2 อย่างคือ

1) เหตุผลของการมีส่วนร่วม แยกเป็น

- เข้าร่วมเพราะเกรงโจ

- เข้าร่วมเพราะถูกบังคับ

- เข้าร่วมเพราะมีสิงจูงโจเฉพาะหน้า

- เข้าร่วมเพราะเข้าโจวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมดี

- เข้าร่วมเพราะอยากเข้าร่วมเพราะเห็นว่าจะก่อประโยชน์ระยะยาว 

ต่อตนและชุมชน

2) ข้ันตอนของการเข้าร่วมของประชาชนโนชุมชน แบ่งเป็น

- การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

- การตัดสินโจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา

- การปฏิบัติงานโนกิจกรรมการพัฒนาตาม แผน

- การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา

การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโนการดำเนินการโนด้านต่าง6] William (อ้าง 

โนโสรัจจ์ ตาปณานนท์, 2543: 17) ได้แก่ ได้โห้ความเห็นว่าต้องอาศัยมาตรการหลาย6]ด้าน 

ควบคู่กันไป

1) การโช้มาตรการทางกฎหมายเช่น กฎระเบียบต่าง6]
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2) การใช้แรงจูงใจต่าง6] เช่นภาษี สิงตอบแทน เป็นต้น

3) การให้ความรู้และข้อมูล

4) การให้ทุนโดยตรง

สากล สถิต'วิทยา'นนท์ (2532: 25) กล่าวว่าการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การพัฒนานั้นเถิดจากแนวคิดสามกระการคือ ประการแรก เถิดความสนใจและความห่วงกังวล 

ร่วมกัน โดยเถิดจากปัจเจกบุคคลแล้วพ้องต้องกันกลายเป็นส่วนร่วม ประการที่สอง เถิดจาก 

ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนั้น ผลักดันให้มุ่งสู่ 

การรวมกลุ่มวางแผนแล้วลงมือกระทำร่วมกัน และประการสุดท้าย เถิดจากการตกลงร่วมใจ 

ร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้อง 

รุนแรงมากพอที่จะเถิดความริเริ่มกระทำการที่ตอบสนองความชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 

กับกิจกรรมนั้น

จากการสืกชาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนหมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงขีวิตของประชาชนและชุมชน ในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมใน 4 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการวางแผน 

แก้ไขปัญหา ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน และขั้นตอนการติดตามประเมินผล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ 

ไทย (2540: 21) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าแนวคิดของการมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนท้องถิ่นเป็นหลัก รวมถึงการมีส่วนร่วมกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเซงนิเวศมีเบัาหมายและทิศทางเดียวกัน

การมีส่วนร่วมของประชาชรเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนัก 

ในภาวะลังคมปัจจุบัน ปัจจุบันการมีส่วนร่วมยังอยู่ในวงจำกัด และขาดความสมดุล เช่นความ 

ร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต 

อนุรักษ์ ความร่วมมือระหว่างประชาชนในพึ้นที่กับผู้ควบคุมดูแลทรัพยากรและการประสานงาน 

ระหว่างผู้ประกอบการกับส่วนราชการ เป็นต้น

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นลักชณะของการมืกิจกรรมที่มืรายได้ 

เสริมจากการท่องเที่ยว เป็นการค้าขายในธุรกิจการท่องเที่ยวมากกว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการ 

พัฒนาการท่องเที่ยว มีเพียงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่งเท่านั้นที่มีโอกาสในการจัดการ 

โนบางพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชุมชนและพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง
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โนประเด็นที่ เก่ียวข้องกับนโยบาย และกลยุทธ์โนการพัฒนาการท่อง เท่ียว เพื่อรักษา 

ระบบนิเวศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ 

ไทย (2540: 34-35) ได้เสนอเป็นแนวทางโนการส่งเสริมและพัฒนาไว้ดังนี้ 

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น

1) พัฒนาแบบแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนโนท้องถิ่น ตลอดรวมถึงการมี 

ส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทั่วไปโนการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการ 

ทั่งนี้ต ้องมีความเสมอภาค เอกชนและประชาชนทั่วไปโนด้านการลงทุน การผลิตสินค้าและ 

บริการ ทั่งนี้ต้องมีความเสมอภาค เป็นธรรมโนกรอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน 

อื่น6] และมีผลกระทบต่อลิงแวดล้อมน้อยที่สุด

2) สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือโนการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เซงนิเวศ โนรูปแบบองค์กรหรือคณะกรรมการระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมืเครือข่าย 

ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนและทุกระดับ โดยโห้องค์กรมีขอบเขตความสามารถโนการ 

ตัดสินโจและดำเนินการอย่างอิสระภายโต้กรอบที่ตอบสนองความจำเป็นโนการจัดการแต่ละ 

ระดับ

3) เปิดโอกาสโห้ประชาชนมีส่วนร่วมโนการวางแผนตัดสินโจ และติดตาม 

ประเม ินผลการพ ัฒ นาการท ่องเท ี่ยวเซงน ิเวศ รวมท ั่งปร ับท ัศนคต ิและปร ับปร ุงข ีด  

ความสามารถของหน่วยงานของรัฐโห้สามารถร่วมมือและเกึ้อหนุนการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนมากข้ึน

4) ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน ทั่งที่เป็น 

นิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล

5) พัฒนากฎหมายและระบบงบประมาณของภาครัฐโห้สามารถส่งเสริม 

และเอึ้ออำนวยต่อการประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานปฏิบัติทุกระดับกับประชาชน 

ท้องถิ่นตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โนการโห้ชุมชนมีโอกาสควบคุม กำกับ ดูแล 

และจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง

6) สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของคน โดยการเพิ่มความรู้และทักษะโนด้าน 

การจัดการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิงแวดล้อมสำหรับชุมชนโห้กว้างขวางมากข้ึน

7) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโห้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโนด้าน 

การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเซงนิเวศอย่างมีอิสระและสามารถจัดเก็บรายได้เพื่อการ 

อนุรักษ์ ฟืนฟูการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง โดยโห้มีการพัฒนาทักษะการจัดการที่ถูกต้อง
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8) สน ับสน ุนองค ์กรพ ัฒนาเอกชนที่ม ีว ัตถ ุประสงค ์โนการพ ัฒนาการ 

ท่องเท่ียวเซงนิเวศ การพัฒนาการท่องเที่ยวเซงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม 

และการพัฒนาทางสังคมโห้มีโอกาสโนการเข้าช่วยเหลือ และยกระดับการมีส่วนร่วมโดยการ 

จัดตั้งองค์กรชุมชนของประชาชนอย่างสร้างสรรค์

2.3.1 กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นเป็นเบัาหมายสำคัญ ได้รับการเน้นโห้มี 

โนกระบวนการท่องเที่ยวแนวโหม่ ถือได้ว่าเป็นพึ้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนโนองค์รวมของ 

ระบบสำหรับการท่องเที่ยวเซงนิเวศได้โห้ความสำคัญ โดยจัดเป็นหนึ่งโนองค์ประกอบหลัก 

ของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นครอบคลุมการมีส่วน 

ร่วมขององค์กรอื่น6]ด้วยแต่ได้เน้นการโห้ความสำคัญแก่ประชาชนท้องถิ่นโนอันที่จะมีบทบาท 

โนการดูแลและควบคุมการท่องเที่ยวได้มากขึ้นและสามารถดำเนินช่วิตได้อย่างมีศักดื้ศรี

ประชาชนโนชุมชนพึ้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวเซง 

น ิเวศอย่างมาก เนื่องจากประชาชนเจ้าของท้องถิ่นสามารถเป็นศูนย์กลางเช่อมโยงกับ 

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องโนกระบวนการท่องเที่ยวระดับต่าง6]ได้

ความรู้สืกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของสมาซกชุมชน ซ่งมีความรัก ความหวงแหน 

พึ่งพิงและโช้ประโยชน์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วสามารถนำมาประยุกต์โช้โห้เกิดการ 

พัฒนาแบบยั่งยืนแก่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวได้ชุมชนจะต้องพัฒนาตนเองโห้เป็นศูนย์กลาง 

ของเช่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 

การท่องเที่ยวเซงนิเวศ โดยโนส่วนที่เช่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐจะอยู่โนฐานะ 

เป็นส่วนหนึ่งของฐานรองรับการท่องเที่ยวเซงนิเวศท่ีจัดข้ึนโดยเอกชนหรือบริษัทท่องเที่ยว เช่น 

ร่วมพัฒนาจุดขายต่าง6]ได้แก่ที่พักอาศัย ภัตตาคาร การนำเสนอลูกค้าด้านวัฒนธรรม ศลปะ 

และประเพณีต่าง6]ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นต้น

กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเรื่องที่ต้องได้รับความร่วมมือและความ 

เข้าโจจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของรัฐ และเจ้าของหรือผู้มือำนาจ 

หน้าที่ดูแลพึ้นที่รวมทั้งผู้ประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมกับประชาชนโนพึ้นที่

1) วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

เพื่อโห้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมตัดสินโจอย่างมีระบบ โนกระบวนการท่องเที่ยว 

เซงนิเวศ พัฒนาโห้เกิดความรัก ความหวงแหน ดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวเซงนิเวศ โช้ 

ประโยชน์โนการดำเนินช่วิต เพิ่มพูนรายได้จากระบบ และเรียนรู้ เข้าโจ ปฏิบัติได้ โนกิจกรรมที่ 

เก่ียวข้อง และสามารถมีลัมพันธภาพเซงธุรกิจโนการท่องเที่ยวเซงนิเวศ
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เบัาหมายของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น

1) ประชาชนโนชุมชนท้องถิ่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งโนการเรียนรู้ และตัดสินโจโน 

กระบวนการท ่องเท ี่ยวเซงน ิเวศ และโห ้ม ีส ่วนร ับร ู้แผนระด ับชาต ิ แผนระด ับท ้องถ ิ่น  

ระบบปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยโห้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าโจ 

ปฏิบัติได้โนการจัดการและดำเนินการเซงธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเซงนิเวศ

2) ประชาชนชุมชนท้องถิ่นมีความรัก ความหวงแหน มีการดูแลรักษาและโช้ 

ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเซงนิเวศ วัฒนธรรม ฃนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีช่วิตได้ 

อย่างเหมาะสม โดยมีส่วนร่วมโนการประเมินผลและกำหนดนโยบาย

3) ประชาชนท้องถิ่นรวมกลุ่ม หรือจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นศูนย์เช่อมโยงกับองค์กร 

ภายนอกทั้งที่เป็นองค์กรของรัฐ เอกชน นิติบุคคลหรือเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เซงนิเวศ

2) แนวทางการปฏิบ้ตให้บรรลุเป้าหมาย

1) โห้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมโนการกำหนดศักยภาพ โนการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เซงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว โนพ้ึนที่ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน โดยพิจารณาจากที่ตั้ง กิจกรรม ความ 

พร้อมและความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมโนการจัดการท่องเที่ยวเซงนิเวศโนรูปของ 

การเป็นคณะกรรมการ การรับผิดชอบดำเนินการ การสนับสนุนภาครัฐ เป็นต้น

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเซงนิเวศ โดยการ 

จัดตั้งเป็นองค์กรทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการขึ้นโนชุมชน เช่น ชมรม สมาคม 

สหกรณ เป็นต้น

3) โห้องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรประชาชนอื่น ๆ
ฟ 5 ,  ฟ  จ  J

4) จัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวเซงนิเวศระดับพื้นที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 

ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

5) ให้องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวระดับพื้นที่ เช่น กรมป่าไม้ กรมสลปากร 

จังหวัดเอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นกลไกที่สำคัญในการถ่ายทอด 

ประสานงานและประสานงานการปฏิบัติกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน และถ่ายโอนอำนาจการ 

กำกับดูแลและควบคุมการท่องเที่ยวเซงนิเวศในพื้นที่อย่างเป็นขั้นตอน

ธ) กำหนดช่องทางการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินการบริหารการจัดการโครงการและ 

กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเซงนิเวศ เช่น จัดหางบประมาณ สหกรณ์ กองทุน หรือเงินกู้ที่มี
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เง่ือนไขต่าง ๆ ที่เหมาะสมและจูงใจ เน้นการประสานงานกับแหล่งเงินทุน หรือสถาบันการเงิน 

เอกชน เป็นหลัก

7) กำหนดจำนวนคนเข้ามาชมอุทยานในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวแออัดเพื่อให้ 

สอดคล้องกับกำลังรองรับของพึ้นที่

8) ใช้มาตรการทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เข้าควบคุม และลดปริมาณขยะใน 

แหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนพระราชบัญญัติมัดจำบรรจุกัณฑ์ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทาง 

ธรรมชาติ

9) สร้างระบบ Green Tourism Label เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของกิจการท่องเที่ยวที่ 

เน้นการอนุรักษ์ เช่นโรงแรม ภัตตาคารบริษัททัวร์ที่ดำเนินการโดยมีผลต่อสิงแวดล้อมน้อย 

ที่สุด

10) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย สถาบันการสืกชาในท้องถิ่นจัดค่ายเยาวชน และทัศน 

สืกชาในฤดูกาล โดยให้มีส่วนประกอบของการสืกชาเกี่ยวกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ 

กีฬา

11) เพ ิ่มและปรับปรุงบ ัายบอกทางแหล่งท ่องเท ี่ยวและสถานที่ท ี่สำค ัญสำหรับ 

นักท่องเที่ยวให้เป็นภาชาและเครื่องหมายสากล

12) เพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย ไม่เพียงแต่ความปลอดภัยจากอาชญากรรม

แต่รวมถึงความปลอดภัยของสิงอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ความแข็งแรงของ

ราวบันได สะพานแขวน ฯลฯ ตั้งมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะในแหล่งท่องเที่ยว เช่นฬ ่

รถรางไฟพัาขึ้นเขา รถกระเช้า (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถาบันวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2540: 34-35)

2.3.2 กระบวนการวิจ ัยปฏิบ ้ตการแบบมีส ่วนร่วม

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research) เป็น 

กระบวนการของการทำงานร่วมกัน ต้องอาศัยการสืบสวนสอบสวนหาปัญหาและข้อโต้แย้ง 

ร่วมกันเป็นกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา (ทางเศรชฐกิจสังคม ทางการเมืองการปกครอง ทาง 

วัฒนธรรม ทางส่วนบุคคล) รวมกันเป็นกลุ่ม และเหนือสิงอื่นใดต้องปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็น 

กลุ่มในการแก้ปัญหานั้น6] ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น PAR ยังเป็นการวิจัยที่ค่อน 

ไปด้านกระบวนการประชาธิปไตย PAR ยีนหยัดข้ึนมาได้ด้วยประชาชน เพื่อแสวงหาความรู้ในการ 

แก้ไขปัญหาของตน เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือกลุ่ม คนยากจน และคนด้อยโอกาส ด้วยการวาง 

พึ้นฐานของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพัฒนาทั้งหลายกับชุมชน ประโยชน์ของการใช้
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PAR ได้แก่ประชาชนได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีการกระทำมากขึ้น และประชาชนมีการ 

เผย แพร่พลังความรู้กันมากขึ้น

กระบวนการของ PAR มิโช่เพียงการสืบค้นปัญหาและแก้ไขปัญหาเท่านั้น แต่เป็น 

กระบวนการกระตุ้นให้ประชาชนมีการกระทำต่อปัญหาเหล่านั้น การกระทำอย่างหนึ่งอย่างโดต่อ 

ปัญหาทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปโนทางที่ดีขึ้น ผลสุดท้าย ประชาชนมิได้เพียง 

เรียนรู้การแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ได้เพิ่มพูนความรู้ให้พร้อมที่จะเผซญกับปัญหาที่ยากไปกว่านี้

กระบวนการและผลลัพธ์ของการการวิจัยแบบ PAR นั้นเป็นของประชาชน ประชาชนมี 

สิทธื้และเสียงสำคัญในการตัดสินใจอันเป็นส่วนหนึ่งของ PAR แต่เพื่อให้การตัดสินใจน้ันได้รู้ทั่ว 

กัน จึงจำเป็นที่ต้องให้ประชาชนได้รู้ถึงปัญหาทุก6]ด้าน ในการวิจัย แบบปฏิบัติการนี้ ประชาชน 

ต้องมีส่วนเข้าร่วมตลอดกระบวนการ มีส่วนเกี่ยวข้องในผลพวงของการตัดสินใจที่กำลังจะ 

ตามมา ไม่ว่าในทางบวกหรือทางลบ
Y  ° •=■1 .ขนตอนของการดาเนนงาน PAR

ในการดำเนินงานตามขั้นตอนของ PAR น้ัน อมรวิชน์ นาครทรรพ และดวงแก้ว จันทร์ 

สระแก้ว (อ้างในสำนักมาตรฐานการสืกชา สำนักงานสภาสถาบันราชกัฎ, 2545: 244-248) ได้ 

แบ่งข้ันตอนไว้ ดังนี้

1) ขนเตรียมการประสานพื้นที่

ในขั้นเตรียมการประสานพึ้นที่นี้มีงานต่าง6]มากมายท่ีนักวิจัยต้องทำ อาทิ

1.1) การคัดเสือกชุมชนซ่งเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยในการสำรวจและสืกชาข้อมูลเบึ้องต้น 

ของชุมชนทุกด้าน นับตั้งแต่ลักชณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรของชุมชน ลักชณะทางด้าน 

ซวภาพ ข้อมูลด้านประชากร สังคม เศรชฐกิจ การลี่อสาร ในการสืกชาและรวบรวมข้อมูล 

ดังกล่าว ควรรวบรวมข้อมูลทั่งด้านเซงปริมาณและเซงคุณภาพ 4งผู้วิ'จัย อาจอาศัยจากหน่วย 

ราชการที่มีอยู่ องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสำรวจข้อมูลเบึ้องต้นในชุมชน 

ต่อจากนั้นจึงตัดสินใจเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสม และมีปัญหาที่สามารถดำเนินการวิจัยได้

1.2) การสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีกับชุมชน เพื่อปูทางไปสู่การผลักดันให้เกิดความ 

ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสมาซกของชุมชน ทั่งน้ีผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ที่คนในชุมชนไว้วางใจและให้ 

การยอมรับ โดยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้ว ิจัยมืความสัมพันธ์ที่ด ีก ับชุมชนเสืยก่อน €งจะสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนนั้นเป็นสลปะและเป็นงานที่ไม่ง่ายนัก เนื่องจากปัจจุบันแทบจะไม่มื 

ชุมชนใดท๋ีใม่เคยมืบุคคลภายนอก นักวิจัย นักพัฒนาเข้าไป ทุกชุมชนต่างได้รับอิทธิพลจากสังคม 

ภายนอกมามากบ้างน้อยบ้าง แต่ละชุมชนจะมืกลุ่มหรือองค์กรต่าง6]ในชุมชน 4งอาจเป็นการ 

จัดตั้งขึ้นเอง หรือมืบ ุคคลอื่นเข ้ามาจัดตั้งให้ ดังนั้น บทบาทภาระหน้าที่ของผู้ว ิจ ัยในการ 

ดำเนินงานในขั้นตอนนี้ท่ีสามารถทำได้คือ
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1.2.1) เข้าพีไ4ที่ด้วยความเชีอมั่นว่า บุคคลโนชุมชนมีความคิด ความสามารถโน 

การวิเคราะห์แจกแจงปัญหา ตลอดจนแก้ปัญหาได้

1.2.2) โนทุกโอกาสต้องเปิดโอกาสโห้คนโนชุมชนแสดงความคิด ความรู้ส ืก 

ปัญหา นักวิจัย ต้องรู้จักการรับฟังของคนโนชุมชนโห้มาก

1.2.3) บอกตนเองอยู่เสมอว่าเป็นเพียงผู้กระตุ้นโห้กลุ่มเบ้าหมายเกิดแนวคิดโน 

การพัฒนา เป็นผู้ประคับประคองเกึ้อหนุนดำเนินกิจกรรมกับชุมชนและทำหน้าที่โนการถ่ายทอด 

ความรู้ เตรียมความพร้อมทักษะโนการปฏิบัติงานโห้กับชุมชนรู้จักบูรณาการตนเองโห้เข้ากับวิถี 

ชีวิตโนชุมชนน้ัน

1.2.4) ทำการติดต่อกับบุคคลสำคัญ6]โนชุมชน ถ้าเป็นหมู่บ้านได้แก่ กำนัน 

ผู้โหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัด ผู้อาวุโสท่ีคนโนชุมชนโห้การยอมรับ ครู พ่อค้า เป็นต้น ถ้าเป็นองค์กร 

หรือหน่วยงานก็ต้องติดต่อกับผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ เช่นผู้อำนวยการ ครูโหญ่ ครู 

หัวหน้าสาย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการเป็นต้น โดยแนะนำตนเอง ต่อคนโนชุมชนว่าท่านเป็นโคร 

มาทำอะไร รวมทั้งแนะนำโครงการ 4งเป็นการเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการ1วิจัยนี้

1.2.5) เปิดโอกาสโห้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอด ทุกข้ันตอน

ขั้นเตรียมการประสานพื้นที่เป็นลี่งสำคัญมาก ถ้าผู้วิจัยไม่สามารถบูรณาการตนเอง 

เข้ากับชุมชนได้ ไม่สามารถสร้างความเข้าโจเกี่ยวกับแนวคิดโครงการได้ ก็จะเป็นการยากที่จะ 

ก้าวไปสู่ข้ันต่อไป €งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนเป็นสำคัญ

2) ขนเริ่มการวิจัยใส่ใจกระบวนการชุมชน

ขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง6]ที่นักวิจัยพึงกระทำได้แก่

2.1) การสืกชาปัญหาและความต้องการของชุมชน ตลอดจนการประเม ิน 

ทรัพยากรที่มือยู่โนชุมชนนั้นโดยดำเนินการสืกชาร่วมกับชุมชน€งจำเป็นต้องกระทำควบคู่กันไป 

กับการโห้ความรู้แก่ชุมชนโนเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยเซงปฏิบัติการอย่างมีส่วน 

ร่วมโนการโห้ความรู้แก่ชุมชนนี้ เป็นการโช้รูปแบบและแนวคิดการสืกชาผู้โหญ่ ครอบคลุมการ 

พ ัฒนาทักชะต่าง6] นับตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ความสามารถโนการวิเคราะห์ป ัญหา 

สถานการณ์ของชุมชน การตีความข้อมูล การสรุปและโห้ข้อเสนอแนะ บนพื้นฐานของข้อมูล

2.2) การกำหนดปัญหา โนฒึ้องต้นอาจพบว่าชุมชนมีปัญหาและความต้องการที่ 

หลากหลาย แต่เมื่อถึงขั้นการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาอาจพบว่ามีความจำเป็นที่จะเลือกและ 

กำหนดปัญหามีการลำดับความสำคัญของปัญหา โดยพิจารณาจากปัจจัยและองค์ประกอบ 

ต่าง6] เช่น ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายโนการดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเร่งด่วน 

ของปัญหา และจากทรัพยากรที่มีอยู่โนชุมชน การนำทรัพยากรเหล่านั้นมาโช้โห้เกิดประโยชน์
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สูงสุด €งโนขั้นตอนนี้จะต้องเปิดโอกาสให้สมาซกมีส่วนร่วมโนการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

และตัดสินใจโนการเลือกและกำหนดปัญหา

2.3) การร่วมกันออกแบบการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย กำหนดวิธีการเก็บข้อมูลคืออะไร อย่างไร ส่วนโดจะใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต 

หรืออาจจะใช้การอภิปรายกลุ่ม จะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานเท่าไร ใครจะรับผิดชอบเก็บ 

ข้อมูลในเร่ืองอะไร เป็นต้น

2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล ในข้ันตอนน้ี อาจพบข้อจำกัด สำหรับคนในชุมชน ที่จะ 

เข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากประสบการณ์และความรู้ในเรื่องการวิจัยมีจำกัด ดังนั้น ตัวผู้วิจัย 

จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนคัดเลือกสมาซกของชุมชนก็จะได้ทราบ 

ถึงสถานการณ์ของปัญหาที่ได้มีการหยิบยกมาว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด อะไรคือสาเหตุ 

ของปัญหา มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น6] ใครหรือกลุ่มใดที่มีผลกระทบ หรือได้รับ 

ความ เดือดร้อนจากปัญหานั้น6]

2.5) การนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ทราบ และเป็น 

การร่วมกันยืนยัน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมกับนำเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอัน 

จะเป็นประโยชน์ต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดทำแผนงาน หรือโครงการเพื่อแก้ปัญหา 

ต่อไป

3) ขนพ้ฒนามุ่งแก้ป้ญหาชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง6] ดังนี้

3.1) กำหนดโครงการเพื่อแก้ปัญหานั้น6] มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ ระบุกิจกรรมต่าง6] ขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

สมาซกแต่ละคนในในการดำเนินกิจกรรม จัดทำตารางและกำหนดเวลาที่จะดำเนินตามโครงการ 

หรือกิจกรรมต่าง6] ในขั้นตอนต่าง6]เหล่านี้ ยังเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกันของสมาซกใน 

ชุมชน ผู้วิจัยนอกจากจะเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้สมาซกมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง6]แล้ว ผู้วิจัย 

อาจจะต้องทำหน้าที่ในการสนับสนุนด้านต่าง6] เช่นแนะนำช่องทางในการหาแหล่งทรัพยากร 

หรือแหล่งที่ให้การสนับสนุนจากภายนอกชุมชน นอกเหนือจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อ 

นำมาใช้ดำเนินงาน

3.2) การปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีแกนนำหรือกลุ่มในชุมชน เป็นกลุ่ม 

ทำงาน แต่ละกลุ่มเหล่านี้จะต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีสมาซกในชุมชนให้การยอมรับ โดยกลุ่มหรือ 

กลุ่มแกนนำนี้อาจจะเป็นกลุ่มหรือองค์กรที่ม ีอยู่ในชุมชนซ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ หรือลักษณะของงาน แต่ในกรณีที่ชุมชนยังไม่มีกลุ่มหรือองค์กรที่เหมาะสม ก็มี



38

ความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ แต่ในกรณีที่ชุมชนยังไม่มีกลุ่มหรือองค์กรที่เหมาะสม 

ก็มีความจำเป็นที่จะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมที่ได้ตั้งไว้

สิงสำคัญในขั้นตอนนี้คือ การกระจายหน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง6] ระหว่าง 

สมาซกของชุมชนระหว่างสมาซกในกลุ่มทำงาน ระหว่างสมาซกชุมชนกับนักวิจัย และการ 

มอบหมายงานให้ตรงกับศักยภาพและความสามารถของบุคคล การกระจายทรัพยากร และการ 

ให้สมาซกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง6]

ทั้งนี้การกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน จำเป็นต้องอาศัยความรู้ และ 

ทักษะเฉพาะบางประการ 4งรวมทั้งเทคนิคการบริหารงาน การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา 

เพิ่มพูนทักษะต่าง6]ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัยในการจัดอบรมหรือ 

จัดหาวิทยากรภายนอกหรือแม้แต่ในชุมชนเองที่จะเสริมความรู้ ทักษะให้กับสมาซกทั้งก่อนและ 

ขณะปฏิบัติการ

3.3) การติดตามประเมินผลซ่งถือเป็นกิจกรรมที่มืความจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือดู 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไข โครงการและกิจกรรมต่าง6] 

ดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ในขั้นตอนนี้สมาซกของชุมชนยังมีส่วนร่วมและเป็น 

ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนั้นจำเป็นเช่นกันที่ผู้ติดตามและประเมินผล จะ 

ได้รับการแกอบรมความรู้และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลอย่างง่าย6] จากผู้วิจัยก่อนที่ 

จะปฏิบัติงานเพื่อความเหมาะสม อาจมีการจัดตั้งกลุ่มติดตาม และประเมินผลกลุ่มใหม่ขึ้นอีก 

หน่ึงกลุ่มกัใด้ เพื่อทำหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อบัองกันอคติที่จะเกิดขึ้นในการติดตามและประเมินผล 

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันเทคนิคการวิจัยแบบ PAR ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลาย 

วงการ ได้แก่ การสืกชา การแพทย์และสาธารณสุข การลังคมสงเคราะห์ การปกครองท้องถิ่น 

ธุรกิจชุมชน ฯลฯ โดยต่างมีจุดเน้นร่วมกันคือ การสร้างงานพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเพื่อความ 

มั่นคงผาสุกที่ยั่งยืน PAR มีจุดเด่นอยู่ที่การวิจัย และการมีส่วนร่วมเข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นการวิจัยที่ 

พยายามสืกชาชุมชนโดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา สืกชาแนวทางในการแก้ปัญหา วางแผน 

ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผล ทั้งนี้ในการวิจัยทุกขั้นตอน 

ชาวบ้านหรือสมาซกของชุมชนน้ัน6] จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

เบัาหมายของ PAR คือพัฒนาคนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการที่สร้างคนเพื่อไปสร้าง 

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ให้มีแรงปะทะกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รุมเร้าจากภายนอก ไม่ว่าจะ 

เป็นกระแสเศรชฐกิจ การเมือง สิงแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม หรือแม้แต่การสืกชาเพื่อให้ชุมชน 

น้ัน6] มืหสักคิดของตนเอง สามารถปรับตัวและเลือกเส้นทางการพัฒนาของตนเองได้อย่างเท่าทัน 

ต่อไป



39

2.3.3 ก ิจกรรมการประชุมแบบมีส่วนร่วม

อรพินทร์ สพโชคชัย (อ้างในสำนักมาตรฐานการสืกชา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ . 

2545. หน้า 254-255) กิจกรรม AIC (Appreciation Influence Control) คือการประชุมปฏิบัติการ 

(Work Shop) ที่เปิดโอกาสโห้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ 

ข้อมูลข่าวสาร €งกระทำให้เกิดความเข้าใจสภาพปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ และศักยภาพ 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง6] สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางในการ 

พัฒนาได้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง กิจกรรม AIC 

ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ข้ันตอน ดังนี้

1) ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) ถือเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้และ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น รับฟัง 

และหาข้อสรุปร่วมกันเป็นประชาธิปไตย แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ A1 เป็นการร่วมกันสรุปสภาพและ 

วิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบัน และช่วง A2 €งเป็นการร่วมกันกำหนดอนาคตของ 

ชุมชนว่าต้องการให้ เกิดการพัฒนาในทิ ศทางใด

2) ขั้นตอนการสร้างการพัฒนา (Influence หรือ I) คือขั้นตอนการหาแนวทางในการ 

พัฒนาหมู่บ้านของและจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนา แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วง 11 เป็น 

การร่วมกันคิดโครงการว่าจะจัดทำและกำหนดวิธีการสำคัญหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และช่วง 12 เป็นการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่คิดขึ้นมา

3) ขั้นตอนในการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C) คือการนำวิธีการสำคัญหรือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการอย่างละเอียดว่าทำอะไร มีหลักการและ 

เหตุผลอย่างไร มีเบัาหมายอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ใช้งบประมาณเท่าไร จากแหล่งใด 

และช่วง C2 การตกลงรายละเอียดในการดำเนินงาน

กล่าวโดยสรุป กิจกรรม AIC มีขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอยู่ด้วย 

ที่เห็นชัดเจนคือ ในข้ันตอนท่ี 1 ขั้นตอนการสร้างความรู้ มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชน และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

ของชุมชน €งกิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมในการวิจัยเซงสำรวจ (Survey Research) €งเป็น 

การวิจ ัยท ี่ม ุ่งบรรยายปรากฏการณ ์ท ี่เก ิดข ึ้นว ่าค ืออะไร มีล ักษณะอย่างไร รวมทั้งส ืกชา 

ความสัมพันธ์ของการปฏิบ ัต ิ แนวคิด หรือเจตคติ โดยเน้นเรื่องราวในปัจจุบ ันเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนาที่มีการดำเนินกิจกรรมโดยให้ 

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันคิดโครงการที่จะจัดทำและกำหนดวิธีการสำคัญหรือยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่คิดขึ้นมา 

น้ัน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมในการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) การวิจัยแบบนี้มุ่งสืกชาวิจัย
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เกี่ยวกับปัญหาต่าง6]โนการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะใหม่6] หรือวิธีการใหม่6]นำมาแก้ไขสภาพการ 

ทำงานให้ดีข้ึน

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิรัช จันทรโรชัย (2539: บทคัดย่อ) ได้สืกชาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า 

ชุมชนของชาวบ้านในโครงการชุมชนรักป่า ในพ้ึนท่ี 6 หมู่บ้านของตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่” ด้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่ร่วมโครงการชุมชนรักป่า พบว่า ชาวบ้านมี 

ส่วนร่วมในขั้นดำเนินงานกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นขั้นการมีส่วนร่วม 

ในการได้รับผลประโยชน์ ขั้นการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ขั้นการวางแผนแก้ไขปัญหา 

และขั้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตามลำดับ

พงษ์พันธ์ พนาสันติกุล (2539: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการเกชตรบน 

ที่สูงของสตรีเผ่าม้ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า สตรีเผ่าม้งมีส่วนร่วมเป็น 

อย่างมากในการวางแผนการทำการเกชตรกับพ่อบ้าน สตรีเผ่าม้งมีส่วนร่วมในเรื่องการแผ้วถาง 

พ้ืนท่ี การเตรียมดิน การจัดเตรียมแปลง การเพาะกล้า การปลูก การกำจัดวัชพืช การให้น้ัา และ 

การพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่วนการใช้แรงงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้น สตรีเผ่าม้งมีส่วนร่วมใน 

เร่ือง การเตรียมอาหาร และการให้อาหารสัตว์ และการใช้แรงงานในด้านไม้ผลยืนต้น และไม้ตัด 

ดอกนั้นมีส่วนร่วมในด้านการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การปลูก การดูแลรักชา การใส่'ปุย และการ 

พ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อมนั้น สตรีเผ่าม้งมีในเรื่องการลดพื้นที่การ 

ทำไร่เลื่อนลอย การกำจัดการใช้สารเคมีและการฝังกลบวัชพืชเพ่ือใช้เป็นปุยพืชสด

นเร เหล่าวิชยาและคณะ (2539: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในโครงการสุพรรณบุรี” โดยมีพื้นฐานว่าการที่ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

พัฒนาต่าง ๆ น้ันจะต้องต้ังอยู่บนเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี

1. ประชาชนจะต้องมีเวลาที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม กล่าวคือ การดำเนินกิจกรรมพัฒนาที่ 

จัดทำขึ้นจะต้อง เป็นเวลาที่ประชาชนว่างจากกิจกรรมงานประจำหรือการประกอบอาชีพ มิเช่นน้ัน 

แม้ว่าต้องการจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยเพียงใดก็ตามก็อาจมีประชาชนเข้าร่วม 

กิจกรรมได้น้อย เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องกระทำในช่วงน้ัน ๆ

2. โครงการพัฒนาต่าง ๆ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

มิเช่นน้ันประชาชนก็ใม่มีโอกาสจะเข้าร่วมกิจกรรมได้

3. ประชาชนจะต้องมีความตั้งใจ และเต็มใจท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีจัดให้มีข้ึนในหมู่บ้าน 

ประเสริฐ บัวคล่ีใบ (2543: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเกชตรกรในการ

อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”
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ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีการรับข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้ และได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน 

ระดับการมีส่วนร่วมโนการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนโนด้านต่าง ๆ โนด้านการได้รับข้อมูล 

ข่าวสารป่าชุมชนมีส่วนร่วมระดับมาก และโนด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการ 

ดำเนินการ ด้านการวางแผนมีส่วนร่วมระดับปานกลาง

สันติ พัฒนาศักดื้(2543: บทคัดย่อ) ได้สืกชาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเกชตรกรโนการ 

อนุรักษ์ป่าชุมชนที่บ้านตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โปง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียง'โหม่” ผล 

การสืกชา พบว่า เกชตรกรโดยเฉลี่ยแล้วมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพราะป่าชุมชนมี 

ความสำคัญต่อการกำรงชีวิตประจำวัน ป่าชุมชนยังเป็นที่รวมของชาวบ้านและยังเป็นที่เก็บของ 

ป่าอีกด้วย ส่วนการมีส่วนร่วมของเกชตรกรโนการอนุรักษ์ป่าชุมชน พบว่า เกชตรกรส่วนโหญ่มี 

ส่วนร่วมโนการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกป่าและทำแนวกันไฟรอบพึ้นที่ป่า 

ชุมชน

ศลิชา พึ่งแสงแก้ว (2537: บทคัดย่อ) ได้สืกชาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนโนการ 

อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนบ้านห้วยแก้ว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงโหม่” กระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ชาวบ้าน,โนลี่ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นตอนการวางแผนดำเนินงาน 

ขั้นตอนการการลงทุนและปฏิบัติและขั้นตอนการติดตามประเมินผลงาน ผลการสืกชาเซง 

ปริมาณ พบว่า ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมน้อย แต่การสืกชาเซงคุณภาพยืนยันได้ว่าทั้งลี่ขั้นตอน 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างมาก แต่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการเป็นส่วนมาก จึงทำโห้ 

ไม่สามารถวัดด้วยข้อมูลเซงปริมาณได้

พงษ์ศักดื้ ฉัตรเตชะ (2540: บทคัดย่อ) ได้สืกชาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนโน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โนพึ้นที่ป่าอนุรักษ์ พี้นที่อุทยานแห่งชาติแม่,โถ อำเภอฮอด จังหวัด 

เชียงโหม,” โนบทบาทกระบวนการการมีส่วนร่วมโน 4 ข้ันตอน พบว่า โนภาพรวมแล้วชาวบ้าน 

มีส่วนร่วมโนระดับปานกลาง ส่วนผลการมีส่วนร่วมโนแต่ละขั้นตอนได้ผลดังนี้ ขั้นตอนการ 

ค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการและขั้นตอนการลงทุนและปฏิบัติ 

ประชาชนมีส่วนร่วมโนระดับปานกลาง ส่วนขั้นตอนการติดตามประเมินผล ชาวบ้านจะมีส่วน 

ร่วม'โนระดับต่ํา และยังพบอีกว่าชาติพันธ์ สถานภาพทางสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านป่า 

ไม้ จำนวนพี้นที่ถือครองเพื่อการเกชตรและการเคยเข้าไปเก็บหาของป่า มีความสัมพันธ์กับการ 

มีส่วนร่วมของชาวบ้านโนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แต่ อายุ ระดับการสืกชา และการพึ่งพิง 

ป่าของชาวบ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชาวบ้านโนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

สุรัสวดี หุ่นพยนต์(2528: บทคัดย่อ) ได้สืกชาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

โนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของประชาชนยากจนโนหมู่บ้านเขาดิน” พบว่า ประชาชนจะเข้าร่วม
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โนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนงานและขั้นตอนรับผลประโยชน์จากโครงการมากกว่าขั้นตอนการ 

ค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุ ข้ันตอนการกำหนดแนวทางแก้ไขและข้ันตอนการตัดสินโจ

นงกาญจน์ บูรณรักษ์ (2531: บทคัดย่อ) สืกชาเรื่อง “การมีส่วนร่วมโนการปฏิบัติงาน 

ของชาวกะเหรี่ยงโนจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี ภายโต้โครงการของกรมประชาสงเคราะห์” 

พบว่า จำนวนที่ดินทำกิน ความถี่โนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ความถี่โนการรับข่าวสารด้าน 

การเกชตรและการดำรงแพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมโนการปฏิบัติงานของชาว 

กะเหรี่ยง แต่ เพศ อายุและความถี่โนการติดต่อกับชุมชนเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน 

ร่วมโนการปฏิบัติงานของชาวกะเหรี่ยง

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2531: 125) กล่าวว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโนชนบทจะ 

มีความสัมพันธ์กับระดับการโห้ความช่วยเหลือของรัฐแก่ประชาชนโนชนบท กล่าวคือ

1. หากประชาชนโนชนบทเข้ามามีส่วนร่วมโนการพัฒนาชนบทโนระดับสูงหรือประชาชนมี 

ความพร้อมมาก ระดับการช่วยเหลือของรัฐที่โห้แก่ประชาชนกลุ่มนี้จะมีน้อยมาก คือ รัฐเพียงโห้ 

คำปรึกชาและแนะนำทางวิชาการเท่านั้น (Assistance)

2. หากประชาชนโนชนบทเข้ามามีส่วนร่วมโนระดับปานกลาง คือมีความพร้อมโนระดับ 

ปานกลาง ระดับการช่วยเหลือของรัฐที่โห้แก่ประชาชนกลุ่มนี้ก็อยู่โนระดับปานกลางด้วย คือเป็น 

การช่วย เหลือสนับสนุนบางส่วน (Facilitation)

3. หากประชาชนโนชนบทเข้ามามีส่วนร่วมโนระดับตํ่า โดยประชาชนไม,มีความพร้อม 

หรือมีความพร้อมน้อยมาก ระดับการช่วยเหลือของรัฐที่โห้แก่ประชาชนกลุ่มนั้นจะมีมากคือรัฐ 

ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าคลุกคลีกับประชาชนโนชนบท มีการกระตุ้นเร่งเร้า และโห้ความช่วยเหลือ 

ส่งเสริมทุกวิถีทางอย่างครบวงจร (Promotion)

นอก'จากน้ีวิ'รัช วิรัชนิภาวรรณ (2535: 15) ยังได้สืกชา “บทบาทขององค์กรท้องถิ่นที่มี 

ต่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม” พบว่าองค์กรโนท้องถิ่นมี 

ความต้องการโห้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโนการตัดสินโจและปฏิบัติโนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 

พัฒนาทรัพยากรและสิง แวดล้อมโห้มากข้ึน

สมโจ เข็มทอง (2531: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนโน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สืกชากรณี ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่” ผลการวิจัย 

พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ การมีส่วนร่วมของประชาชนโนการอนุรักษ์ป่าไม้ ได้แก่ อายุ การสืกชา 

อาชีพ รายได้ จำนวนท่ีดินท่ีโช้ประโยชน์ เข้ึอเพลิงท่ีโช้โนการหุงต้ม ความรู้ ความคิดเห็น การ 

ได้รับข่าวสาร และความเห็นพ้องต้องกันของเพื่อนบ้านโนการอนุรักษ์ป่าไม้ และจากวิจัย พบว่า 

ประชาชนส่วนโหญ่โนตำบลสะเอียบมีฐานะค่อนข้างยากจน มีการสืกชาค่อน'ข้างตํ่า มีท่ีดินโช้ 

ประโยชน์ไม่มากและมักโช้ฟืนและถ่านเป็นเขึ้อเพลิงโนการหุงต้มอาหาร
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วลัยภรณ์ ดาวสุวรรณ (2533: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์สิงแวดล้อมบึงขุนทะเล” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วน

ร่วมโนการอนุรักษ์สิงแวดล้อมบึงขุนทะเลโนระดับตํ่าและมีความรู้ความเข้าโจเกี่ยวกับการอนุรักษ์

สิงแวดล้อมน้อย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมโนการอนุรักษ์สิงแวดล้อมบึงขุนทะเล

พบว่า แหล่งที่พักอาศัย เพศ อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม การรับรู้

ข่าวสาร และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แตกต่างกัน จะก่อโห้เกิดความแตกต่างกันโนเรื่องฬ ่

การมีส่วนร่วมโนการอนุรักษ์บึงขุนทะเลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอายุ จำนวน 

สมา!๒ โนครัวเรือน จะก่อโห้เถิดความแตกต่างโนเรื่องการอนุรักษ์บึงขุนทะเลที่ระดับ 0.05 ส่วน 

การสืกชาระยะเวลาที่อาศัยโนท้องถิ่น การโช้ประโยชน์จากบึงขุนทะเลไม่มีความสัมพันธ์กับการมี 

ส่วนร่วม

เพ็ญศรี รัตนะ (2536: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนโน 

งานพ ัฒนาส ิงแวดล ้อมของกรมการพ ัฒนา ส ืกชาเฉพาะกรณ ี จ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ี” 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนส่วนมากมีการรับรู้งานพัฒนาสิงแวดล้อม แต่มีส่วนร่วมโนงาน 

พัฒนาน้อย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมโนงานพัฒนาสิงแวดล้อม 

พบว่า การถือครองที่ดิน การเป็นสมา!๒ กลุ่ม การเป็นอาสาสมัคร และการรับรู้เกี่ยวกับงาน 

พัฒนาสิงแวดล้อม จะก่อโห้เถิดความแตกต่างโนเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ 0.05 ส่วนการเป็นหนี้สิน การมีคนโนครอบครัวไปทำงานต่างกัน การเป็นกรรมการ 

หมู่บ้าน และการได้รับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกือบทุก 

กิจกรรม ส่วนปัจจัยโนเรื่อง อายุ อาชีพ และจำนวนสมา!๒ โนครัวเรือน ไม่มีความสัมพันธ์ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่อย่างโด

ปลึ้ม นับถือบุญ (2536: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ ความตระหนักและบทบาทที่ 

คาดหวังโนการมีส่วนร่วมของสภาตำบลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย เลน ณ เขตป่าสงวน 

แห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝังตะวันตกและป่าอ่าวมหาชัยฝังตะวันออก จังหวัดสมุทรสงคราม” 

ผลการวิจัยพบว่า กรรมการสภาตำบลส่วนโหญ่มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนโน 

ระดับปานกลาง มีส่วนร่วมโนการอนุรักษ์ป่าชายเลนโนระดับตํ่า โดยมีส่วนร่วมติดตามผลที่ได้ 

ปฏิบัติโนการบำรุงรักชามากที่สุด รองลงมาคือร่วมทำแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วม 

บำรุงรักชาตามสำดับ

วิมลรัตน์ ศรีสิงห์ (2538: บทคัดย่อ) ได้สืกชาเรื่อง “การมีส่วนร่วมโนการอนุรักษ์ 

ท ร ัพ ยากรธรรมช าต ิของกล ุ่มสตร ีกาญ จนบ ุร ี” พบว่า การม ีส ่วนร ่วมโนการอน ุร ักษ ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มสตรีกาญจนบุรีอยู่โนระดับปานกลาง และขั้นตอนการมีส่วนร่วมโน 

กิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ ขั้นตอนร่วมปฏิบัติ ส่วนความสัมพันธ์ของการมี



44

ส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับตัวแปรที่นำมาสืกชาพบว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่โน 

ท ้องถ ิ่น และการได ้ร ับการการสน ับสน ุนจากสาม ี ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับการม ีส ่วนร ่วม 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จิรายุ ทองขาวอ่อน (2527: บทคัดย่อ) ได้สืกชาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรโน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรโนจังหวัดลำพูน” พบว่า อายุ รายได้ของครัวเรือน พ้ึนท่ี 

ถือครองสมา!๒โนครอบครัว ตำแหน่งทางสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความเข้าโจ 

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

โนการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร ยกเว้น เพศ และระดับการสืกชา ไม่มีความสัมพันธ์ 

กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโนการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร

ฉอ้าน วุฑฒิธรรมรักชา (2536: บทคัดย่อ) สืกชาเรื่อง “ปัจจัยทางเศรษฐกิ'จและสังคมที่ 

มีผลต่อการเข้าร่วมของประชาชนโนโครงการสร้างงานโนชนบท” พบว่า

1. สถานภาพทางเศรชฐกิจ ไม่โซ่'ปัจจัยสำคัญที่ม ีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ 

ประชาชนแต่มีผลต่อปริมาณการเข้ามามีส่วนร่วม

2. สถานภาพทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือผู้นำท้องถิ่น 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนธรรมดาทั่วไป

3. มีความแตกต่างโนเรื่องเพศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ม ีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ 

ประชาชน คือ เพศชายเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง

4. ปัจจัยที่ท0าโห้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมมากที่ส ุด ได้แก่ ความต้องการความ 

สะดวกสบายโนการคมนาคมขนส่ง รองลงมาคือต้องการพัฒนาหมู่บ้าน ต้องการมีงานทำ
V  ®  I I " ^ 9 / 1  I 1 /  o  O S  1 /  I I 1 /1. บุคคลทิชกชวนเหเขามามิส่วนร่วม เดแก่ ผู้เหญบาน กานนผู้ซ่วยผูเ้หญ่บาน

2. ประชาชนทราบเร่ืองโครงการจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

3. สาเหตุท่ีไม่ได้เข้ามาร่วม เพราะมีงานอื่นทำอยู่แล้วไม่มีเวลาไม่ว่างมีธุรกิจโนครอบครัว

ธวัช เบญจาทิกุล (2529: บทคัดย่อ) ได้สืกชาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเข้ามี

ส่วนร่วมของชาวเขาโนการพัฒนากรณีสืกชา: หมู่บ้านชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน 

พัฒนาตัวอย่างของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงโหม่ ประจำปี 2527” ผลการ 

สืกชาวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย

-  ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ เพศอายุ การเสพล่น

-  ปัจจัยทางด้านเศรชฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ การครอบครองปัจจัยการผลิตฬ ่

-  ปัจจัยทางด้านการเมือง ได้แก่ สถานภาพทางสังคม ความเชีอโนตัวผู้นำ

-  ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ภาชาถิ่นภาคเหนือ การรับข่าวสาร 

จากภายนอก
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-  ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม ได้แก่ การยอมรับแบบอย่าง ความต้องการรางวัล 

สุจินต์ ดาววีระกุล (2527: บทคัดย่อ) ได้สืกชาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนโนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน : สืกชาเฉพาะกรณีหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน 

ดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2527” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ 

ตำแหน่งทางสังคมโนหมู่บ้าน การรู้ส ืกว่าตนเองมีความสำคัญต่อหมู่บ ้านและการมีความ 

กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ความต้องการเกียรติ การได้รับการชักชวน 

จากกรรมการหมู่บ ้าน นายอำเภอ และพัฒนากรอำเภอ มีผลต่อระดับการมีส ่วนร่วมของ 

ประชาชนโนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ส่วนเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน 

ความคาดหวังต่อรางวัลการประกวดหมู่บ้าน และความต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน 

บ้าน ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

LACK (1997: 12)ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเซงเกชตรโนประเทศโคลัมเบีย” 

ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์โนการจัดการมี 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์แรก เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ 

เป็นชาวไร่ ชาวนา โดยเน้นการหาโอกาสโห้ผู้มาเยือนโช้จ่ายโนฟาร์มโห้ได้มากที่สุด มากว่าที่จะ 

เน้นที่จำนวนของผู้มาเยือน และกลยุทธ์ที่สอง เกี่ยวกับสมาคมทางการเกชตรและการท่องเที่ยว 

โดยเน้นโห้รัฐบาลส่งเสริมเอเจนชี ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวเซงเกชตร และการโช้กลยุทธ์ 

โนการเป็นพันธมิตรกับสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเซงเกชตร

TANNIS (1999: 15) ได้สืกชาเรื่อง “การท่องเที่ยวเซงนิเวศ โนหมู่บ้าน CHURCHILL เมือง

MANITOBA โนประเด็นของหลักการ ทัศนคติ และโอกาส” ผลการสืกชา พบว่า คนโนชุมชนมี

ความพึงพอโจกับการท่องเที่ยวเซงนิเวศโนฐานะที่ส่งผลบวกต่อเศรชฐกิจโนชุมชน และพบว่าคน

โนชุมชนมีความห่วงโยต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวเซงนิเวศทั้งด้านบวกและด้านลบ

GILLEN AND HUGO (1998: 52)ได้วิจัยเรื่อง “ ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเซงนิเวศและ 

การดำเนินการด้านการเกชตรดั้งเดิมโนเมือง CHIAPAS ประเทศเม็กซโก” ผลการวิจัย พบว่า 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเซงนิเวศมิโช่กิจกรรมที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุด ไม่เกิดการส่งเสริมการ 

อนุ'รักษ์ป่าไม้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนมืไม่มาก

MITCHELL (1998: 45) ได้สืกชาเรื่อง “ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนโนการ 

ท่องเที่ยวเซงนิเวศ ทำการเปรียบเทียบ 2 ชุมชน โนประเทศเปรู” ผลการสืกชา พบว่า การรับรู้ 

และผลประโยชน ์ต ่อการเป ็นอ ันหน ึ่งอ ันเด ียวก ันของช ุมชนโนการท ่องเท ี่ยวเซงน ิเวศม ี 

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการตัดลินโจอย่างเป็นธรรม การแบ่งงาน และ 

รายได้ โนเกาะทากิลย์ พบว่ามีระดับการควบคุมการท่องเที่ยวเซงนิเวศโนส่วนของการมีส่วนร่วม 

โนการเป็นเจ้าของ และการจัดการมากกว่า
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จากการทบทวนงานวิจ ัยที่เก ี่ยวข้องทำโห้ผ ู้ว ิจ ัยทราบว่า กระบวนการพัฒนาการ 

ท่องเที่ยว ควรให้ประชาชนโนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะความจริง 

ที่ว่าเขาเป็นเจ้าของพึ้นที่ และเป็นผู้ที่จะใด้รับผลประโยชน์ ดังนั้น ความรัก ความหวงแหน และ 

ความรู้สืกเป็นเจ้าของ จะทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวมีประสิทธิผล นอกจากนั้นแล้วทำให้ 

ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และสามารถนำผลการวิจัยของ 

บุคคลอื่น ๆ มาเปรียบเทียบกับผลการสืกชาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ผลการวิจัย 

แตกต่างกัน และสนับสนุนผลการสืกชาวิจัยให้เกิดความเช่อถือมากขึ้น เมื่อผลการสืกชาวิจัย 

ออกมาสอดคล้องกน




