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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการศึกษาการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในจังหวัดจันทบุรีได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีได้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่เกิดจากการบริโภคสินค้าและการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว ภาษีท่ีได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและการจ้างงานส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนา การเดินทางท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนและ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
 การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะไม่มุ่งเน้นเพียงการควบคุมและการจัดการผลกระทบทางด้านลบของ
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่อยู่ในต าแหน่งที่พิเศษมากของชุมชนท้องถิ่น  
การท่องเที่ยวได้สร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การสร้างความตระหนักและการสนับสนุนใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การด าเนินการต้องมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น มีการ
กระจายให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือที่จะท าให้ประชาชนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีแนวคิดเพ่ือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ การด าเนินกิจกรรมต่างๆต้องค านึงถึงส่วนรวม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบ
รูปแบบของกิจกรรมเพ่ือให้เข้ากับชุมชนนั้นๆและยังต้องค านึงว่าจะไม่ส่งผลเสียให้แก่ชุมชน ในการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวคนภายในชุมชนสามารถมีส่วนออกความคิดเห็นในการลงประชามติในการ
ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม ซึ่งล้วนแต่จะท าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดขึ้นตอบสนองถึงความยั่งยืน
ของชุมชนและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งหมดภายในชุมชนนั้นได้ 
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ภาพที่ 1.1: แผนที่ประเทศไทย 
 

 
       แสดงต าแหน่งที่ตั้งของจังหวัดจันทบุรี 
 
ที่มา:  แผนที่ประเทศไทย.  (2560).  สืบค้นจาก http://faploypailin.blogspot.com/p/blog- 
 page_7441.html. 
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ภาพที่ 1.2: แผนที่จังหวัดจันทบุรี 
 

 
 
ที่มา:  แผนที่จังหวัดจันทบุรี.  (2560).  สืบค้นจากhttp://www.chanthaburi.go.th/new/wp- 
 content/uploads/2013/02/chan1.jpg. 
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 ปัจจัยที่ท าให้จ านวนผู้เยี่ยมเยือนเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกิดจากคนไทยให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นผลมาจากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งท่ีเป็นแหล่ง
ธรรมชาติที่ได้รับความสนใจมากข้ึนจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ ชายหาด หาดเจ้าหลาว  
วัดเขาสุกิม น้ าตกสอยดาว เขาคิชกูฏ เป็นต้น  
 รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใน พ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี อาทิ งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิฌกูฏ มหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี เปิดโลกอัญมณีและ
ของดีเมืองจันท์  การแสดงโชว์ความสามารถของปลาโลมาที่โอเอซิส ซี เวิลด์ ประกอบกับ
นักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนเส้นทางมาท่องเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทยมากข้ึน และสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวพักผ่อน จับจ่ายซื้อสินค้าพลอยที่มีชื่อเสียงในถนนอัญมณีอีกด้วย รวมทั้งยังสามารถเดินทาง
ต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ประเทศกัมพูชา มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเข้าไปยังประเทศกัมพูชา
ได้หลายจุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอ าเภอโป่งน้ าร้อน ที่มีเส้นทางการค้าท่ีสะดวกกว่า เมื่อความสัมพันธ์
ของทั้งสองประเทศเพ่ิมข้ึน จึงตั้งให้เป็นจุดผ่านแดน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางข้ามเขตแดนไป
มาหากัน และในบริเวณจุดผ่านแดน มีการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากัน 
 ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ าจันทบุรีด้านตะวันตกแต่เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันว่า บ้านลุ่ม ซึ่งเป็น
ชุมชน เก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็น 
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของ จันทบุรีที่ส าคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันคือ
สถานที่ท่องเที่ยว มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง บริเวณ
ที่เรียกว่าท่าเรือจ้างอาคาร ส่วนใหญ่ เป็นที่พักอาศัย และร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่ง
สร้างมา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถว โบราณมี ลวดลายไม้จ าหลักอ่อนช้อย งดงาม อยู่
ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคาร ซึ่งจะพบรูปแบบเรือนขนมปังขิงปะปนอยู่ด้วย เพราะชาว
จันทบุรีได้รับอิทธิพลจากการ ติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศเมื่อสมัย ร. 5 ลักษณะการฉลุลายของ
ช่างฝีมือชาวจันทบุรี จัดได้ว่า มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะการจ าหลักฉลุช่องลม เป็นภาพ
จ าหลัก นูนรูปหัวพยัคฆ์สอดแทรก อยู่ตามก่ิงเครือเถา หรือความคมเฉียบของลายที่แฝง ไปด้วยความ
อ่อนช้อย ของลายจ าหลักจึงถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ของ จ.จันทบุรี 
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ภาพที่ 1.3: ชุมชนเก่าริมน้ าจันทบูร 
 

 
 
ภาพที่ 1.4: ชุมชนเก่าริมน้ าจันทบูร 
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 ย่านท่าหลวง-ตลาดล่าง มีความส าคัญต่อบทบาทการค้ากับต่างประเทศของจันทบุรีในยุคนั้น 
คือเป็นจุดที่เรือบรรทุกสินค้าของป่าที่ รวบรวมมาได้จากป่าแถบตะเคียนทอง น้ าขุ่น คลองพลู วังแซ้ม
ในบริเวณ เขาคิชฌกูฎและ เขาสอยดาว จะล่องลงมาตามล าน้ าจันทบุรี และ มาเทียบท่าที่ตลาดท่า
หลวงโดยมีกลุ่มชาวชองซึ่งเป็นชนพื้นเมือง เดิมที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาในจันทบุรี ระยอง และ
ตราด เป็นแรงงานในการจัดเก็บของป่าน ามาจ าหน่าย ในตัว เมืองจันทบุรี ในปีหนึ่งชาวชองจะล่องแพ
น าสินค้ามาจ าหน่ายในเมืองเพียง ครั้งเดียว คือในระหว่างเดือน 10 ถึง 12 (เดือนกันยายนถึง
พฤศจิกายน) 
 เนื่องจากเป็นฤดูน้ าหลากสามารถล่องแพลงมาตามล าน้ า ได้สะดวก ส่วนในฤดูแล้ง ระหว่าง
เดือน 3 ถึง 5 (เดือนกุมพาพันธ์ถึงเดือนเมษายน)ต้องล าเลียงทางเกวียนซึ่งล าบากและใช้เวลานาน จึง
ไม่ เป็นที่นิยมในช่วงที่กองทหารฝรั่งเศสเข้ามายึดครองจันทบุรี (พ.ศ. 2436-2447) การค้าขายในย่าน
นี้เป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากสินค้าป่าแล้ว ยังมีการลักลอบจ าหน่ายสินค้าประเภทสุรา ฝิ่น กาแฟ ชา 
การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของย่านท่าหลวง-ตลาดล่างส่งผลให้ทางรัฐบาลให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ ในบริเวณนี้ก่อนบริเวณอ่ืน 
 ในปี พ.ศ. 2451 จึงได้ประกาศให้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลที่ต าบลตลาดเมืองจันทบุรีเป็น
แห่งแรกในเขตจันทบุรี นอกจากนี้ในช่วงที่ มีการค้าขยายตัว มีจ านวนประชากรอพยพเข้ามาตั้งถ่ิน
ฐานชั่วคราวในย่านนี้ถึงปีละ 100 คน เศษมีพ่อค้าต่างถิ่น อาทิ แขก กุหล่า พม่า เข้ามาตั้งร้านค้า
ชั่วคราวรวมทั้งมีพ่อค้าเร่จากบ่อพลอยไพลิน บ่อนาวง ที่มาซื้อขายสินค้าต่างๆ และน าพลอยมาขายปี
ละนับพันคน เมื่อศูนย์กลางการค้าภายใน เมืองจันทบุรีย้ายไปอยู่ที่ ตลาดน้ าพุลักษณะทางกายภาพ
ของท่าหลวง-ตลาดล่างยังปรากฏให้เห็น วัฒนธรรมการตั้งบ้าน เรือนหรือ ร้านค้าที่ หันหลังให้แม่น้ า 
หันหน้าเข้าสู่ถนนบ้านเรือนเป็นเรือนติดดิน นิยมสร้างเป็นเรือนหลัง ใหญ่ทรงจั่วใช้วัสดุ ในท้องถิ่น 
ก่อสร้าง อาทิ ไม้แฝก ใบจากนิยมยื่นชายคากออกมาเพ่ือเป็นร้านค้าติดระเบียงทางเดิน ด้านหน้าตาม 
ลักษณะที่ พักอาศัยกึ่งพาณิชย์อันเป็นลักษณะวัฒนธรรมการค้าขายของชาวจีน อาคารพักอาศัยและ
ร้านค้า ย่านท่าหลวง เป็นชุมชน เก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากควรจะมีการอนุรักษ์
เอาไว้เพ่ือการท่องเที่ยว หรือโฮมสเตย์ ปัจจุบันยังมี กองถ่ายละคร และกองถ่ายภาพยนตร์ รวมทั้ง
ภาพยนตร์โฆษณา มาใช้สถานที่บริเวณนี้กันบ่อยครั้ง 
 ด้านศาสนา  
 ศาสนาของชุมชนริมน้ าจันทบูรในอดีตท่ีส าคัญมี 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ 
ชาวชุมชนตลาดบนและตลาดกลาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และชุมชนตลาดส่วนหนึ่งรวมทั้งกลุ่ม
บ้านญวนนับถือศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่สองฝากฝั่งริมแม่น้ าจันทบุรีตลอดแนวสุขาภิบาล
ได้แก่ วัดโบสถ์ วัดเขตร์นาบุญญาราม ศาลเจ้าตั้วเล่าเอ๊ีย ศาลเจ้าแม่กวนอิม และศาลเจ้าที่ตลาดล่าง 
ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตก ส่วนวัดจันทนาราม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลและศาลเจ้าพ่อ  
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สระบาป ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออก 
 ด้านวัฒนธรรม 
 ชุมชนริมน้ าในอดีตมีการผสมผสานวัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมไทย จีน ญวน 
เห็นได้ชัดเจนในเรื่องแต่งกาย ภาษาพูด การแต่งงานข้ามเชื้อชาติ การแสดงงิ้วเป็นภาษาไทย 
 ด้านประเพณี 
 ประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจ าปีชุมชนริมน้ าจันทบูร ได้แก่ การหล่อเทียนพรรษาที่วัดโบสถ์ 
การลอยกระทงและแข่งขันเรือท่ีวัดจันทนาราม การถือศีลกินเจและการประกอบพิธีบูชาดาวนพ
เคราะห์ที่วัดเขตร์นาบุญญาราม การแห่เจ้าและการทิ้งกระจาดของ 4 ศาลเจ้า การบูชาบรรพบุรุษ 
(เซ็งเม้ง) เป็นต้น 
 ด้านศิลปกรรม 
 ผู้คนที่เดินสัญจรไปมาบนถนนสุขาภิบาลสามารถพบเห็นศิลปะประกอบสถาปัตยกรรม
สิ่งก่อสร้างได้เกือบตลอดถนน มีทั้งลวดลาย การแกะสลักแบบฝรั่งเศสแบบจีน แบบไทย และแบบ
ผสมผสาน ซึ่งแต่ละบ้านจะออกแบบลวดลายแตกต่างกัน เช่น ระบายชายคา ไม้ฉลุแบบขนมปังปิ้ง 
ช่องลมไม้ฉลุลายเถาดอกไม้ ราวระเบียงเหล็ก หล่อลวดลายสวยงาม ระบายชายคาด้วยสังกะสีฉลุลาย
ไทยใหญ่ ลูกกรงหน้าต่างไม้ฉลุลายจีน เป็นต้น 
 ชุมชนริมน้ าจันทบูรได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศท่ียังคงอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมของสถานที่ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวยังมีความเป็นโบราณ 
อีกท้ังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางด้วยการเดินได้สะดวก รวมถึงการใช้ชีวิตของคนภายใน
ชุมชนที่ยังคงไว้ตั้งแต่ดั้งเดิม ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ อีกท้ังผู้วิจัยเป็นคน
จังหวัดจันทบุรีและเคยเดินทางไปท่องเที่ยว จึงท าให้ได้เห็นถึงสภาพโดยรวมของชุมชนริมน้ าจันทบูร
และมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนริมน้ าจันทบูร เนื่องจากเป็นชุมชนที่ผู้วิจัยให้ความสนใจที่จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและค านึงถึงทรัพยากรที่มีภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์จากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมน้ าจันทบูร ในลักษณะของการท่องเที่ยว 
เพ่ือชมวิถีชีวิตของประชากรในชุมชน 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ของชุมชนริมน้ าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี 
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1.3 ความส าคัญของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนริมน้ าจันทบูร อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้การ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล 
 
ภาพที่ 1.5: แผนที่ชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 

 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือชมวิถีชีวิตของ 
ผู้คนในชุมชนเพ่ือใช้ศึกษาและน ามาเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัย ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 – ตุลาคม 2561 เป็นเวลา 16 
เดือน 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 2. ผู้น าชุมชน 
 3. ผู้ประกอบการร้านค้า 
 4. หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน มีดังนี้ 
  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 
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  - ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดจันทบุรี 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
 5. นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมน้ าจันทบูร ในด้านของการท่องเที่ยวเพื่อชม
วิถีชีวิตของประชากรในชุมชน 
 1.4.2 ทราบถึงวิถีชีวิตของประชากรในชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 1.4.3 ชุมชนสามารถทราบถึงแนวทางท่ีจะพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 1.4.4 ชุมชนสามารถออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ในชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 1.4.5 ผู้วิจัยสามารถน างานวิจัยนี้ไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนริมน้ าที่อ่ืนได้ 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1 ชุมชน (Community) 
 ชุมชน หมายถึง เขตพ้ืนที่ระดับของความคุ้นเคย และการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจน
พ้ืนฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่างที่ท าให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพ่ือนบ้าน ชุมชนมีลักษณะ
เศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตัวเองทีจ ากัดมากกว่าสังคมแต่ภายในวงจ ากัดเหล่านั้นย่อมมีการสังสรรค์
ใกล้ชิดกว่า และความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกว่า อาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ  
เช่นเชื้อชาติ ต้นก าเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา 
 1.5.2 ลักษณะทางกายภาพ (Physical) 
 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวไดแก
พ้ืนดิน แหลงน้ า อากาศ ตนไมและสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
 1.5.3 การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (Integration) 
 การบรูณาการการท่องเที่ยวในมิติที่ควบคู่กันไปทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านวัฒนธรรม ตลอดจนมิติด้านจิตใจ และยังหมายถึงการบูรณาการแนวความคิดของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท้ัง 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
นักท่องเที่ยว แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้ประมวลผลร่วมกนเพื่อน าไปสู่การวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 
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 1.5.4 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึงการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดบริการอ่ืนๆ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยต้องด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
 1.5.5 การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
 การจัดการการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการจัดการการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการ
ด าเนินการที่เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้น ๆ อีกทั้งมีเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับ
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.5.6 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation of People) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ประชากรในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อที่จะ
พัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือให้มีความเจริญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ของชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 
 1.5.7 นักท่องเที่ยว (Tourist) 
 บุคคลที่เดินทางออกจากถิ่นที่ตนพ านักอยู่จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางเพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศแต่มิใช่เพ่ือไปหา
งานท าหรือหารายได้ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างแรม หรือท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ 
 1.5.8 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) 
 การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการ
จัดการ 
 1.5.9 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 
 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อ
การรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับ “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนริมน้้าจันทบูร อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจยั 
ได้ท้าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับชุมชนริมน้้าจันทบูร 
 2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 
 2.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับชุมชนริมน้้าจันทบูร 
 ชุมชนริมน้้าจันทบูรเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุประมาณ 300 ปี นับตั้งแต่สมัยพระนารายณ์
มหาราชทรงย้ายเมืองจันทบูรจากบ้านหัววัง ต้าบลพุงทะลาย มาตั้งที่บ้านลุ่มหรือค่ายตากสิน ศาล 
ศาลากลางจังหวัด วัดโบสถ์ ตัวเมืองจันทบูรสมัยนั้นสร้างอยู่บนเนินสูง เป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบน
คันดิน มีก้าแพงเมืองศิลาแลงรอบเมือง จากตัวเมืองจันทบูรมีพ้ืนที่ลาดลงมาถึงริมฝั่งแม่น้้าจันทบุรีก็
คือย่านท่าสิงห์และย่านท่าหลวง ซึ่งมีริมฝั่งแม่น้้าเป็นชาบหาดกว้างเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ย่านท่าหลวงในอดีตราว 100 ปี มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศุนย์กลางการค้าของ
จังหวัด มีท่าเทียบจอดเรือค้าขายหลายแห่ง และมีถนนสายแรกคือถนนริมน้้าหรือถนนสุขาภิบาล ใน
ระยะแรกท่ีฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบูร สมัย ร.ศ. 112-113 (พ.ศ. 2436 - 2447) บริเวณย่านท่าหลวง
ได้เคยเป็นที่ตั้งของจวนข้าหลวง ซึ่งใช้เป็นสถานทื่ท้างานของรัฐบาลและเป็นศาลด้วย และในสมัย ร.5 
(พ.ศ. 2442) ได้จัดตั้งเมืองจันทบูรเป็นมณฑลจันทบุรี ย่านท่าหลวงเป็นที่ตั้งของอ้าเภอท่าหลวง ซึ่งได้
เปลี่ยนแปลงมาจากด่านเก็บเงินภาษีในสมัย ร.4 และบริเวณนี้เป็นศุนย์กลางการเดินทางและการ
พาณิชย์ ดังปรากฏหลักฐานในบันทึกการเดินทางของ Henry Mouhot นักส้ารวจชาวฝรัง่เศสที่
เดินทางจากสยามไปส้ารวจเมืองกัมพูชา นอกจากนี้ พ้ืนที่ริมน้้ายังมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์เคย
เป็นพื้นที่รับเสด็จ ร.5 คราวเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีหลายครั้ง ครั้งส้าคัญคือ พ.ศ.2419 และ  
พ.ศ.2450 แต่ละครั้งมีการสร้างศาลาท่าน้้าที่ท่าหลวงเป็นที่รับเสด็จ และในถนนตลาดจันทบูรมีการตั้ง
ซุ้ม ปักธง แขวนโคมไฟตามรายทางอย่างวิจิตรงดงาม  
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 ชุมชนริมน้้าจันทบูรมีบ้านเรือนประมาณ 200 หลังคาเรือน ที่ตั้งอยู่สองฟากถนนสุขาภิบาล 
ต้าบลวัดใหม่ อ้าเภอเมืองจันทบุรี มีความยาวตลอดสายประมาณ 1 กิโลเมตร และชื่อ ชุมชนริมน้้า
จันทบูร พร้อมคติพจน์ “ย้อนวิถีจันท์สร้างสรรค์วิถีไทย” เป็นชื่อที่ได้มาจากการประกวดตั้งชื่อชุมชน
เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นการพัฒนาฟื้นฟูชุมชน เมืองจันทบุรีมีการย้ายถิ่นฐานที่ตั้งหลายครั้ง 
ตั้งแต่เมืองเพนียดเชิงเขาสระบาป บ้านหัววังฝั่งตะวันออกของแม่น้้าจันทบุรี และในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชได้ย้ายมาบ้านลุ่มฝั่งตะวันตกของแม่น้้าจันทบุรีมีการสร้างเมือง คูเมืองชัดเจนบนเนิน
บ้านลุ่ม (ค่ายตากสินในปัจจุบัน) ชาวบ้านซึ่งประกอบด้วยชาวไทย จีน และญวน ซึ่งบ้านเรือนเรียง
รายตามริมฝั่งแม่น้้าจันทบุรีมานานกว่า 300 ปี จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับ
ญวน จึงโปรดฯให้สร้างเมืองใหม่ที่บ้านเนินวง หลังจากญวนตกอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสแล้ว 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯให้ย้ายเมืองกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มเช่นเดิมจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเมืองใหม่
บ้านเนินวงคับแคบไม่เหมาะในการพัฒนาและขยายพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการ
ปกครองใหม่ของพระองค์ จึงถือได้ว่า ตัวเมืองจันทบุรีปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจากพ้ืนที่ชุมชนริมน้้า 
จันทบูร ด้วยพื้นที่ท่ีเหมาะสมตั้งแต่ตลาดเหนือ ตลาดกลาง และตลาดล่าง ชุมชนริมน้้าจันทบูรในอดีต
จึงเป็นศุนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและคมนาคม มีความเจริญรุ่งเรืองและคึกคักมาก มีผู้คนอพยพ
ย้ายถิ่นมาอาศัยเพ่ิมขึ้นทั้งคนไทย จีน และญวนดังปรากฏร่องรอยหลักฐานถึงปัจจุบันในภาพของวิถี
ชีวิต ภูมิทัศน์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาสาขาอาชีพต่างๆ ที่
เกิดจากการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญของชาติในแต่ละ
ยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาจันทบุรีถึง 12 ครั้งและครั้งสุดท้ายได้เสด็จพระ
ราชด้าเนินบนถนนเส้นนี้ด้วย เพื่อเยี่ยมเยือนปลอบขวัญพสกนิกรชาวจันท์ หลังจากท่ีฝรั่งเศส
ปลดปล่อยจันทบุรีและตราดแล้ว (พ.ศ. 2436 - 2450) และได้พระราชทานพระแสงดาบประจ้าเมือง
จันทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 
 วิถีชุมชนริมน้้าจันทูรเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่ 
9 เมษายน พ.ศ. 2533 และเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2542 และ 2549 ประกอบกับมีการพัฒนา
ขยายเมืองธุรกิจพลอยซบเซาลง ส่งผลให้ชุมชนไม่คึกคักและมีชีวิตชีวาเฉกเช่นอดีต จนกระท่ังปี พ.ศ. 
2552 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีมีนโยบายฟื้นฟูย่านการค้าเก่าและสถาบันอาศรมศิลป์ได้ส่ง
นักศึกษามาท้าวิทยานิพนธ์ในพ้ืนที่นี้จึงร่วมกันท้าประชาคม ส่งผลให้เกิดอาสาสมัครเป็น
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้้าจันทบูร (ต่อมาจดทะเบียนเป็นชมรมพัฒนาชุมชนริมน้้าจันทบูรเมื่อ 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) และร่วมมือกันด้าเนินการพัฒนาชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมน้า
การค้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส้านึกและความสามัคคีของชุมชนในการด้ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่มี
คุณภาพ  
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สืบสานและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชุมชน อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมชุมชนเพ่ือน้าไปสู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญของจังหวัด มรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับชุมชนและผู้มาเยือน ประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือนจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์คุณค่า
ของวันวานให้เป็นอมตะและแบ่งปันความสุข ความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
 
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวมีความส้าคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพต่างๆให้แก่คนในท้องถิ่น 
ทางด้านสังคมท้าให้มีการติดต่อระหว่างคนในประเทศหรือในท้องถิ่นต่างๆ มีการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อน
ใจ ตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยัง
ช่วยให้คนต่างถิ่นและคนท่องถิ่นได้มีโอกาสพบปะติดต่อกันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันท้า
ให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเปูาหมายหนึ่งที่ก้าหนดให้มีส่วนในการเข้ามาแก้ปัญหาโดยมี
การวางแผนพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญ ในการสนับสนุนเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การพัฒนาประเทศได้
เป็นอย่างดี โดยเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่ส้าคัญ ทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนสร้างงาน
เพ่ิมข้ึน  
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นแหล่งรายได้ น้ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้าง
งาน และการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค นับเป็นการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้น การท่องเที่ยวยังมีความส้าคัญเชิงสังคม อันได้แก่ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดความ
ผูกพันในครอบครัว และยังมีความส้าคัญเชิงการเมือง โดยมีการเดินทางติดต่อธุรกิจการค้าและ
การเมืองโดยอาศัยการท่องเที่ยวเพ่ือมาเยี่ยมเยือนและเจรจาร่วมกัน  
 2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นการท้ากิจกรรมต่างๆของบุคคลที่เดินทางไปและอยู่ในสถานที่ต่างจาก
สิ่งแวดล้อมเดิมของพวกเขา ไม่เกินหนึ่งปีติดต่อกัน เพื่อการพักผ่อนและอาจมีวัตถุประสงค์อ่ืนๆที่ท้า
ให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้น การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันจึงต้องอาศัยความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการ ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยและความบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางจะต้องไม่
รับค่าตอบแทนจากสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวและ
เพ่ือนๆ ระยะเวลาของการท่องเที่ยวมีการพักค้างคืนหรือไม่ค้างคืนก็ได้ นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการ
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ที่จะเดินทางออกนอกชุมชนไปสถานที่ใดที่หนึ่ง สถานที่นั้นจะให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้ และมีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคม นักท่องเที่ยวมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ของปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่ต่างกันไป ตลอดจนการเดินทางเพ่ือผ่อน
คลายความเครียดจากภารกิจประจ้าวัน 
 การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางพักผ่อนและยังเกี่ยวข้องไปถึงการด้าเนินกิจกรรมต่างๆทั้งการ
น้าเที่ยว การลงทุน และการจัดการในเชิงธุรกิจที่มีข้ันตอนซับซ้อน ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นนิยามท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีองค์ประกอบส้าคัญๆ คือองค์กร รูปแบบ
การด้าเนินธุรกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง การเดินทางและประกอบกิจการท่องเที่ยว
ของมนุษย์ การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในอดีตอาจเดินทางด้วยหลายจุดหมายแต่ในยุคปัจจุบันก็คือ 
การเดินทางปละประกอบธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีเปูาหมายหลักคือความพึงพอใจทั้งของผู้ประกอบการ 
ผู้น้าเที่ยว และนักท่องเที่ยวเป็นส้าคัญ  
 2.2.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นการท้ากิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
เดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจและไม่เป็นการประกอบอาชีพ
หรือหารายได้ซึ่งจากการท่องเที่ยวจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส้าคัญได้แก่ 
  1) สถานที่น่าสนใจหรือสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 
  สถานที่ที่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังปลายทางและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่า เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ความน่าประทับใจ รวมทั้ง มีมิตรไมตรีของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆด้วย เพื่อช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
สะดวกสบายและมีความสุข แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวแสดงความงดงามของภูมิ
ประเทศ เช่นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบนิเวศ อีกทั้งยังรวมไปถึงทรัพยากรวัฒนธรรมหรือ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงประเพณีต่างๆ เช่น มรดกทางวัฒนธรรม 
โบราณคดี ประเพณี ค่านิยม ศิลปะและงานฝีมือพ้ืนบ้าน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาดูและหาประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยว มีการออกเป็นเขตท่องเที่ยวโดยมี
การก้าหนดดังนี้ 
   1.1) เขตท่องเที่ยวที่สภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยหลัก คือ เขตท่องเที่ยวที่มีสภาพ
อากาศดี เหมาะแก่การรักษาสุขภาพและการพักผ่อนช่วงฤดูหนาว ช่วงฤดูร้อน 
   1.2) เขตท่องเที่ยวที่มีลักษะภูมิประเทศเป็นปัจจัยหลัก คือ เขตท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามทั่วไปคือ ภูเขา ทะเล เป็นต้น เขตท่องเที่ยวที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบ



15 

พิเศษคือ บริเวณชายหาดที่สามารถเล่นน้้าทะเลได้ มีน้้าตก มีหินผาหรือลานหิน มีถ้้าภูเขาไฟ ถ้้า จุด
ชมวิวและเขตท่องเที่ยวที่มีพืชพรรณหายาก เช่น มีปุาเขตร้อน เป็นต้น 
   1.3) เขตท่องเที่ยวที่สามารถเล่นกีฬาได้ เช่น กีฬาปีนเขา กีฬาทางน้้า กีฬาตก
ปลา ล่าสัตว์ ขี่ม้า ตีกอล์ฟ เทนนิส ฯลฯ 
   1.4) สถานพักฟ้ืนและสถานพักผ่อนสุขภาพ ได้แก่ สถานที่ที่มีน้้าแร่ บ่อน้้าร้อน 
หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่คนนิยมไปเพ่ือรักษาสุขภาพ 
   1.5) เมืองเก่า ปราสาท เมืองโบราณ ศิลปะ ภาพรวมของเมือง พื้นที่ที่เคยเกิด
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่บุคคลส้าคัญเคยอาศัยอยู่ 
   1.6) วิถชีีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชน ด้านจารีต ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ 
การแสดงทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้น เช่น สัปดาห์ทางวัฒนธรรม การแสดงละครกลางแจ้ง 
   1.7) สิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่ใช้เพ่ือประกอบธุรกิจ เช่น ท่าเรือ สนามบิน 
สะพาน ศูนย์การคมนาคมหรือศูนย์การขนส่ง โดยเฉพาะต้าแหน่งที่มีการเปลี่ยนการคมนาคมและจุด
ศูนย์กลางการศึกษา การสันทนาการ (Christaller, 1963) 
  2) ที่พัก (Accommodation) 
  ที่พัก หมายถึง สถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม โมเต็ล 
ที่ตั้งแคมป์ บ้านพักชาวบ้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส้าคัญของ
ธุรกิจการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องพักและเลือกรับประทานอาหารในสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ สถานที่ท่องเที่ยวจึงต้องจัดให้มีที่พักเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสรร
ได้ ที่พักเป็นการบริการที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ที่ให้ความสะดวกสบายและ
ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน การบริการนักท่องเที่ยวที่
ส้าคัญได้แก่ ที่พัก อาหาร แหล่งจ้าหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอื่นๆ ทั้งนี้
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีจ้าเป็นอื่นๆ เมื่อมีการเดินทางก็จ้าเป็นต้องมีการ
พักแรมและธุรกิจที่พักแรมสามารถท้ารายได้เป็นอันดับสอง รองจากอุตสาหกรรมที่ระลึก ร้านอาหาร
ภัตตาคาร กิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นในระหว่างที่นักท่องเที่ยวเดินทาง นอกจากนี้ มีการก้าหนดมาตรฐาน
ของที่พักของสมาคมโรงแรม ได้จ้าแนกการบริการของโรงแรมตามมาตรฐานคุณภาพแห่งยุโรปเป็น
ระบบ Hotelstars ตามการก้าหนดคุณภาพ ดังนี้ 
  3) การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว (Accessibility) 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะดึงดูความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก หากมีความสะดวก
ในการเดินทางเที่ยวชม การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวจะท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปและกลับจากที่
หมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสามารถใช้การเดินทาง ทางอากาศ ทาง
เรือและทางบก ด้วยเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารและรถส่วนตัว นักท่องเที่ยวสามารถซ้ือบริการได้จาก
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สายการบิน บริษัทรถโดยสาร หรือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริษัทรถเช่า ถ้าสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงามหรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ไม่มีถนน ทางรถไฟหรือสนามบิน สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นั้นก็จะไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
  4) สิ่งอ้านวยความสะดวก (Amenity) 
  สิ่งอ้านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ในสถานที่ให้บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ท้าให้มีความสะดวกสบาย สิ่งอ้านวยความสะดวกที่มีตัวตนอาจจะรวมถึงที่พัก 
อาหาร สวนสาธารณะ สระว่ายน้้า ห้องออกก้าลังกาย ส่วนสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีจับต้องไม่ได้ เป็น
สิ่งที่ท้าให้การเดินทางมาพักผ่อนสะดวกสบาย ได้แก่ ระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค การขนส่งหรือ
บริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้ง การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดท้าปูายบอกทาง 
สิ่งอ้านวยความสะดวกจะเป็นการบริการข้ันพ้ืนฐานให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น สิ่งอ้านวยความสะดวก
ที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวจะช่วยรักษาความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ 
ทรัพยากรสิ่งอ้านวยความสะดวกจะให้ประสบการณ์ที่ไม่ซ้้ากันในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็น
รากฐานที่ส้าคัญในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่จะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม
นันทนาการและการท่องเที่ยวในชุมชน และสิ่งอ้านวยความสะดวกมีนัยส้าคัญที่น้าไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูลจากแผ่นพับ อินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความส้าคัญมาก
ส้าหรับนักท่องเที่ยว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีความส้าคัญ เช่น สภาพภูมิอากาศท่ีส้าคัญต่อการเดินทาง 
ส่วนคู่มือท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมอย่างมากและควรปรับปรุงทุกปี คู่นี้ท่องเที่ยวนี้จะต้องมีค้าแนะน้าถึง
รูปแบบการเดินทาง และสามารถดาวน์โหลดผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
ส้านักงานท่องเที่ยวควรให้ความส้าคัญกับการบริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรม ที่พักและการขนส่ง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากเทศบาล
ของจังหวัดต่างๆอีกด้วย (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) 
 2.2.3 ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นถึง 1.5 พันล้านคน ท้าให้มีรายรับจากการท่องเที่ยว
จากนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 700 เหรียญสหรัฐต่อคน การท่องเที่ยวได้สร้างผลกระทบทางบวกและลบ การ
พัฒนาการทอ่งเที่ยวอาจจะท้าลายทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่และสามารถสร้างความเสียหายให้กับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ท้าลายตัวเองและท้าให้นักท่องเที่ยวลดลง
อีกด้วย 
 
 



17 

  1) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวกับชุมชน 
  การท่องเที่ยวจะช่วยสร้างความตระหนักในท้องถิ่น สร้างมูลค่าทางการเงินให้แก่
สถานที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถกระตุ้นความรู้สึกความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและระดับชาติ สร้างความสนใจในการอนุรักษ์ที่กว้างในชุมชนท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว บางครั้งการท่องเที่ยว
ได้ช่วยผ่อนคลายข้อจ้ากัดทางสังคมแบบดั้งเดิม เช่น ชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีความอ่อนไหวเมื่อสัมผัส
กับนักท่องเที่ยวตะวันตกจึงท้าให้มีแนวโน้มที่จะเลียนแบบการแต่งกายและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ขณะนั้นดูเหมือนจะเป็นผลกระทบเชิงบวกส้าหรับผู้ที่อยู่อาศัยและท้าให้ผู้น้าชุมชนก็ได้
ผ่อนคลายกฎระเบียบของชุมชนมากขึ้น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสามารถเพ่ิมพลังของชุมชนในหลายๆ
ด้าน เช่น ชาวบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมและเทศกาลของท้องถิ่น รวมทั้ง การฟ้ืนฟูและพัฒนากิจกรรม
รวมไปถึงเทศกาลของท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองความสนใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวได้
สร้างงานขึ้น ซึ่งจะท้าให้การอพยพแรงงานของชาวบ้านจากชนบทเข้าสู่เมืองลดลงและมีการฝึกอบรม
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและทักษะขององค์กรที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
  2) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอากาศและน้้าที่สะอาดของชุมชนมีอาชญากรรมต่้า 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นของแท้ ก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของชุมชน การเข้าเยี่ยมชม
ท้องถิ่นจะท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเคารพในวัฒนธรรมและสนับสนุนความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเที่ยวด้วย การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรในปริมาณที่น้อย
ที่สุดของทรัพยากรไม่หมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ มีการอนุรักษ์ รักษามรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยม
ดั้งเดิม รวมทั้งการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการซื้อสินค้าท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของธุรกิจ
ขนาดเล็กในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวมีส่วนในการรับผิดชอบการท่องเที่ยวจะเป็นการเดินทางไปสู่การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นเสาหลักของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบคือ ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม 
ความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคม 
  การท่องเที่ยวท้าให้เกิดผลกระทบทางสังคมหลายด้านโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหากได้รับความเสียหายจะฟ้ืนฟูได้ยาก ในการจัดการการท่องเที่ยวจึงควร
กระท้าในทิศทางที่แสดงเจตนาถึงความพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ระยะเวลาที่ผ่านมา การท่องเที่ยวได้มุ่งเน้นมิติทางเศรษฐกิจเป็นส้าคัญ การท่องเที่ยวที่ควบคู่กับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงท้าให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจ้านวนมากและก่อให้เกิด
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นเดียวกับการผลิต
การพัฒนาอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีทั้งผลดีและผลเสียอยู่ในตัว ในการจัดการการท่องเที่ยว
จะต้องพยายามควบคุมผลกระทบที่เกิดข้ึนและเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเห็นคุณค่า 
ปูองกันไม่ให้เกิดผลเสียหรือให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
  4) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ 
  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเติบโตเร็วที่สุด การท่องเที่ยว
สามารถให้ประโยชน์อย่างมากกับชุมชนท้องถิ่น การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์
ที่จะสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้สามารถด้าเนินการลดผลกระทบเชิง
ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ด้าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
จ้านวนมาก ท้าให้มีการจ้างงานสร้างรายได้จากภาษี แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและน้ารายได้ไป
พัฒนาในพ้ืนที่ชนบทในหลายๆประเทศ การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส้าคัญที่สุดเพียงอย่าง
เดียวของคนในชุมชน ดังนั้นจึงเป็นการเสี่ยงมากท่ีจะมีปัจจัยบางอย่างที่มาส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศนั้น เช่น การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางการเมือง การเกิดโรค
ระบาด ผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะท้าให้นักท่องเที่ยวลดลง และมี
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็ช่วยกระจายความเสี่ยงในระบบ
เศรษฐกิจเพ่ือให้มีความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นเศรษฐกิจที่
ส้าคัญ 
  5) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อมรดกทางวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมมีบทบาทท่ีส้าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมท้าหน้าที่เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ชาวบ้านเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท้าให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสุขกับการท้ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความสามารถเหล่านี้อาจมีผลกระทบรุนแรงทางสังคม วัฒนธรรมใน
เชิงลบจากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เช่น การผลิตงานศิลปะแบบดั้งเดิมที่เป็นทั้งการบ้ารุงรักษาและฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมต่างๆ แต่การท่องเที่ยวก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ด้วยการน้าวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น
และเทศกาลต่างๆ มาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เพ่ือการซื้อขาย (ฤทธี อนุจรพันธ์, 2543) 
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 2.2.4 แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 การเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากอดีตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่เพียงครอบคลุมระบบ
ชีวภาพ แต่ให้ความสนใจต่อสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืนใช้เป็น
เปูาหมายของการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนักวิชาการหลายท่าน
ได้มีการสร้างกรอบแนวคิดหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนซึ่งน้ามาใช้ได้กับการท่องเที่ยวและ
การจัดการทรัพยากร เช่น แนวทางการใช้สิทธิอ้านาจแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการปรึกษาและเป็น
พันธมิตร (Xu & Sofield, 2013) แนวคิดการพัฒนาชุมชนโดยมีพ้ืนฐานจากรูปแบบของระบบนิเวศ
ของการวางแผนการท่องเที่ยว (Murphy, 1985) แนวคิดเก่ียวกับการปูองกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดท้าฐานข้อมูลของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรม การควบคุมจ้านวนและเข้าใจประเภทของ
นักท่องเที่ยวจะช่วยลดผลกระทบที่ท้าลายทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นต้น แนวคิดอัน
เป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเมืองหรือพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนได้รับอิทธิพลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เช่น องค์การระหว่างประเทศ รัฐบาล 
ภาคเอกชน องค์การไม่แสวงหาก้าไร ประชาชน เป็นต้น ท้าให้เกิดแนวคิดที่สนับสนุนการพัฒนาอย่าง
มากสู่แนวคิดที่ต่อต้านการพัฒนาอย่างมากได้เช่นกัน คุ๊ก และโฮลเดน (Cook & Holden, 2008, pp. 
153-154) กล่าวว่าแนวคิดอันเป็นรากฐานการพัฒนาออกเป็น 2 แนวทางหลักที่อยู่คนละขั้ว คือ แนว
ทางการเน้นเทคโนโลยีและแนวทางการเน้นสิ่งแวดล้อม 
  1) แนวทางการเน้นเทคโนโลยี มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถใช้แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้โดยการประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยมีมุมมอง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม และใช้การควบคุม
ด้วยการรวมอ้านาจไว้ที่ส่วนกลางในระดับชนชั้นปกครองดีกว่าการกระจายอ้านาจการตัดสินใจไปสู่
ท้องถิ่น หน่วยงานการพัฒนาที่เน้นเทคโนโลยีมักได้รับอิทธิพลจากการเมืองและมีมุมมองที่เชื่อมโยง
กับระบบทุนนิยม การค้าเสรี และระบบเศรษฐกิจระดับโลก 
  2) แนวทางการเน้นสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ โดยใช้
เทคโนโลยีทางเลือกมากกว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ความส้าคัญกับระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ และการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่น หน่วยงานการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเน้นความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระดับการใช้ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวน้อยที่สุด ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มองค์การไม่แสวงหาผลก้าไรควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
 



20 

2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT)หมายถึง การท่องเที่ยวที่
ชุมชนมีการด้าเนินการเองนับตั้งแต่การวางแผน การด้าเนินการและการติดตามผล เพื่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมในชุมชน และเพ่ือ
บรรลุเปูาหมายที่ก้าหนดบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (ดรรชนี เอมพันธุ์, 2550) การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีหลักประการที่ส้าคัญ ดังนี้ 
 1) การท่องเที่ยวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชนและทรัพยากรการท่องเที่ยว ใน
ทั้งบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 2) การท่องเที่ยวต้องมีความยั่งยืน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรภายในสถานที่ท่องเที่ยว 
 3) ประชาชนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท้างานและร่วมประเมินผล
ติดตาม 
 4) การท่องเที่ยวน้ารายได้หรือประโยชน์อื่นๆมาสู่ชุมชนและเกิดการกระจายรายได้ดังกล่าว
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมากที่สุด 
 5) การท่องเที่ยวให้ประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ทั้งยังก่อให้เกิดจิตส้านึกในการท่องเที่ยว
ที่ดี และท้าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชน
ท้องถิ่นดูแลจัดการ 
 พร้อมกันนี้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
การท่องเที่ยว และผู้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการตั้งแต่คิดวางแผนด้าเนิน การตัดสินใจด้าเนินการ
ต่างๆ การประเมินผลโครงการและการรับผลประโยชน์ โดยค้านึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเป็นส้าคัญ ชุมชนแต่ละแห่งล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชุมชนนั้นมีอยู่นั้นมีอยู่ บางชุมชนมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติอันได้แก่ น้้าตก ปุาเขาล้าเนาไพร รวมทั้งสัตว์ปุาที่อาศัยอยู่หลากหลายชนิด บางชุมชนมี
ความโดดเด่นในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อัน ได้แก่ วัดวาอารามและโบราณสถานทาง
พุทธศาสนา หรือมีประวัติศาสตร์ทางท้องถิ่นท่ีน่าสนใจ รวมทั้งมีร่องรอยทางด้านโบราณคดีปรากฏให้
เห็น ขณะที่บางชุมชนมีข้อเด่นด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ มีวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการผลิตที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสามารถน้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็นอย่างดี (พลอยศรี โปราณานนท์, 2544) 
 นอกจากนี้เพ่ือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพ่ือให้เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
ก้าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้คนภายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการจัดการทรัพยากร เพื่อน้าไปสู่การท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม อย่างสมดุลมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการรายได้ และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สู่คนทุกกลุ่มในชุมชนอย่างเป็นธรรม 
 ในการเตรียมความพร้อมของชุมชน ชาวบ้านได้มีการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับข้อดีและ
ข้อเสียของการท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับ
ความรู้ถึงปัญหาร่วมกัน และช่วยกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือปรับแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวให้เหมาะสมอันจะช่วยให้การด้าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกและ
ลบน้อยที่สุดและเป็นการส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจอีกท้ังยังรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประชากรแต่ละ
ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในกานจัดการการท่องเที่ยวด้วยการใช้
ทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน อันเป็นการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่ส้าคัญ ชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันคิด ตัดสินใจ วางแผน และด้าเนินการท่องเที่ยว
โดยมุ่งเน้นการมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อน้าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว 
(ร้าไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2547) 
 2.3.1 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 พจนา สวนศรี (2546) ยกประเด็น “การประชุมเอิร์ธ ซัมมิท” หรือการประชุมสุดยอม
สิ่งแวดล้อมโลก ที่กรุงริโอ เดอ เจเนโร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2535 ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และก่อให้เกิดกระแสส้าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประการด้วยกัน ดังนี้ 
  1) กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก 
  2) กระแสของตลาดการท่องเที่ยว มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ที่ต้องการศึกษา
เรียนรู้หรือมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นประเด็นหลักของสังคมโลกเพ่ิมข้ึน 
  3) กระแสการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในความหมายของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนระดับรากหญ้า เพื่อบรรลุแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 จากกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวในแนวทางดังกล่าว มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมได้คิด
รูปแบบ “การจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ขึ้นในปี 2537 อันเป็นกิจกรรม
ภายใจโครงการท่องเที่ยวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองและ
พัฒนาสู่กระบวนการพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืนได้ ภายใต้มิติที่หลากหลายและเป็นองค์รวมดังนี้ 
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  1) มิติด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมมือกันใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งจ้ากัดให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย
ทีสุ่ด 
  2) มิติด้านการเมือง กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับล่าง โดยการสร้างกระบวนการวางแผน และการตัดสินใจในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 
  3) มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม มุ่งให้กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง
กานเท่าทันต่อวัฒนธรรมแบบเมืองที่เติบโตอย่างไร้รากฐาน 
  4) มิติด้านเศรษฐกิจ มุ่งให้กิจกรรมการท่องเที่ยวน้าไปสู่การกระจายรายได้ และผล
ก้าไรที่เกิดจากการท่องเที่ยวเกิดกับชุมชนอย่างแท้จริง ประชาชนในพื้นท่ีจะเป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนา และควบคุมการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนเอง ภายใต้มิติท่ีไม่ขัดแย้งกับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตรงที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นคนก้าหนดทิศทางการท่องเที่ยว หมายถึง การจัดการโดย
วัฒนธรรม ไม่ใช่เพียงองค์ประกอบหนึ่งของการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือ 
ชุมชนอยู่ในบทบาทของเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่ใช่หมู่บ้านที่มีการจัดการการท่องเที่ยวอยู่
แล้ว และหมู่บ้านที่จัดการท่องเที่ยวนั้นต้องมีการเตรียมการและวางแผนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้
แก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทางด้านเศรษฐกิจ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะเน้นให้
ความส้าคัญกับชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3.2 ลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นั้น ต้องครอบคลุมองค์ประกอบที่ส้าคัญโดยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีรายละเอียดของแต่
ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว ประเด็นส้าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น คือ ศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวในการดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการก้าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และความสามารถใน
การรองรับการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity)เพ่ือให้ทรัพยากรท่องเที่ยวยังคงอยู่ได้ยั่งยืน 
โดยไม่เสื่อมลงไปอย่างถาวร และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นตามมา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจึงด้าเนินการตามหลักการต่างๆ ได้แก่ 1)การ
ประเมินคุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสนใจเฉพาะด้านของ
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นักท่องเที่ยวที่มีต่อธรรมชาติ วิถีชีวิตท้องถิ่นและการอนุรักษ์ 2)การจัดการเพ่ือรักษาคุณค่า
ความส้าคัญในความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ให้ได้ 3)ต้องมีการจ้าแนกเขตการจัดการ
พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวและการรักษาระบบนิเวศ รวมไปถึงการก้าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขการใช้
พ้ืนที่ต่างๆ 4)แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5)ต้องมีหาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว 6)ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินสถานภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว  
  การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังต้องให้ความส้าคัญต่อประสบการณ์
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายคาดหวังจะได้รับและเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้านให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความประทับใจ เข้าใจในธรรมชาติ
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชุมชนให้มากขึ้น พิจารณาถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีมีในพ้ืนที่ สร้าง
เนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับที่อยู่บนหลักการของการเคารพวัฒนธรรมชุมชน
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนยังสามารถผสมผสานกับการ
ท่องเที่ยวรูปแบบอื่นได้ด้วย รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นท่ีผสมผสานกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  2) การจัดการด้านการตลาดและนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นโดยพยายามที่ใช้ชีวิตอย่างที่คนในท้องถิ่นนั้นท้าหรือเป็นอยู่ เช่น การกิน 
การพักบ้านของคนในชุมชน ร่วมท้ากิจกรรมในชีวิตประจ้าวันของชาวบ้าน ชอบที่จะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดทางด้านสังคม การเมือง และการพัฒนาสังคมหรือมีความสนใจพิเศษด้าน
มานุษยวิทยาหรือสิ่งแวดล้อม และต้องการที่จะสนับสนุนเพ่ือการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็น
นักท่องเที่ยวที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นและไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ืออ้านวยความสะดวกสบายในลักษณะเช่นเดียวกับถ่ินที่ตนเองอาศัยอยู่
หรือคุ้นเคย หรือในลักษณะที่ได้รับการบริการในเมืองใหญ่หรือแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ โดยทั่วไป  
  การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะยั่งยืนและประสบผลส้าเร็จทางเศรษฐกิจได้ต้องอาศัย
การตลาดเป็นเครื่องมือในการติดต่อประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยว การด้าเนินการ
ด้านการตลาดส้าหรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได้หมายถึงเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเท่านั้น แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือคัดเลือกนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รวมไปถึง
การสื่อสารให้เข้าใจตรงกันถึงลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจล่วงหน้าว่า
การท่องเที่ยวรูปแบบนี้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตนเองต้องการหรือไม่โดยการใช้กลยุทธ์ทาง
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การตลาดตามส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้ได้นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมเหมาะสม
กับรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากที่สุด 
  3) การบริการด้านต่างๆ การบริการส้าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครอบคลุมการ
บริการที่เก่ียวกับท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะขนส่งนักท่องเที่ยว ตลอดจนการบริการกิจกรรมท่องเที่ยว 
การน้าเที่ยวและการสื่อความหมายธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว ในบางแห่งการบริการเรื่องที่พักหรือ
อาหารอาจไม่จ้าเป็น ขึ้นอยู่กับสภาพหรือลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว การบริการด้านต่างๆ ที่มี
โอกาสสร้างรายได้แก่ประชาชนท้องถิ่น เช่น บริการที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และมัคคุเทศก์นั้น ต้อง
ให้ประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจการต่างๆ  ในภาคบริการดังกล่าว เช่น จัดที่พัก
ที่สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือจัดที่พักในบ้านของชาวบ้าน เป็น
มัคคุเทศก์น้าเที่ยวเดินปุา และเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาติ อย่างไรก็ดี การบริการด้านต่างๆต้อง
สอดคล้องกับหลักการของการจัดการการท่องเที่ยวข้ออ่ืนๆ เช่น การพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะวกควร
มีขนาดเล็ก และกลมกลืนกับการรักษาสภาพแวดล้อมท้องถิ่นนั้น การบริการอาหารไม่ควรน้าเนื้อสัตว์
ปุามาประกอบอาหารให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น และไม่พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพของวิถีชีวิตหรือ
ธรรมชาติเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาจากสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีความสุขสภาพตามความคุ้นชิน แต่
ควรเน้นการบริการที่สะอาด ประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
  4) การบริหารจัดการ จัดได้ว่าเป็นแกนหรือกลไกส้าคัญในการควบคุมดูแลและจัดการ
ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการนี้ ประกอบด้วย องค์กรและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย รวมไปถึง แผนงาน โครงการ มาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ในการควบคุมดูแล
ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามหลักหารที่ถูกต้องและยังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548) 
 2.3.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวในกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีการพัฒนาแตกแขนงออกไป
ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งการท่องเที่ยวแต่ละประเภทล้วนมี
รูปแบบการจัดการที่อิงอยู่บนพ้ืนฐานทรัพยากรของชุมชน และสภาพความเป็นจริงของชุมชนโดยได้
มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตัวเอง ชุมชนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ 
โดยยึดตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง และทราบถึงขีดความสามารถในการน้าทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้
เกิดคุณค่ามากท่ีสุด อีกท้ังยังมีการท้านุบ้ารุงทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย โดยการปลูก
จิตส้านึกให้แก่คนในชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเพณี ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือน้าไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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 ที่ส้าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชาวบ้านควรเข้าถึงทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่นโดยตรง รวมทั้งร่วมมือกันรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นมรดก
ของคนรุ่นลูกหลานและรุ่นต่อๆไป อาทิ การรักษาปุาต้นน้้าไว้ให้เป็นแหล่งน้้าที่ส้าคัญของชุมชนและ
เป็นฐานสนับสนุนการเกษตรกรรมซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2545) 
 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมีการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น มีการพัฒนา
ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีความรู้และความสามารถ เข้าใจภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศของท้องถิ่น ตระหนักถึง
ปัญหาผลกระทบจากการท่องเที่ยว ดุลยภาพของระบบนิเวศ รู้แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว 
 ส้าหรับการพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพของคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนผู้ที่จะเติบโตขึ้นมามีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นของตนสามารถกระท้าได้หลายวิธี 
เช่น การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายโดนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้
อาวุโสสู่เยาวชนรุ่นใหม่ และการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 
 ประเด็นส้าคัญของการด้าเนินกิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาดั้งเดิม เกิด
ความรักและความสามัคคีในชุมชน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน อีกทั้งน้าไปสู่
ความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนยังเชื่อมโยงไปถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชน โดยที่การจัดการการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ก่อให้เกิดการถ่ายโดนความรู้
ของคนในชุมชนจากแต่ละหมู่บ้าน สามารถน้าความรู้ไปแปรสู่การด้าเนินการให้บังเกิดผลขึ้นจริงด้วย
การน้าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่อันได้แก่ น้้าตก พ้ืน
พรรณไม้ในปุาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและมีความยั่งยืน (จิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์, 2547) 
 การศึกษาธรรมชาติและภูมินิเวศย่อยของพ้ืนที่ ช่วยให้รู้ว่าพ้ืนที่ต่างๆ มีศักยภาพในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในด้านใด และมากน้อยเพียงใด บางชุมชนอาจมีเฉพาะทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บางชุมชนมีข้อเด่นในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งล้วนเอื้อต่อการ
พัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งสิ้น อีกท้ังช่วยให้ประชากรในชุมชนเข้าถึงฐาน
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ได้เรียนรู้แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มี
การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม รวมทั้งมีการถ่ายโดนความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน โดย
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เกิดจากการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ของคนในชุมชน เพ่ือหาข้อดี
ข้อเสียและผลกระทบของการท่องเที่ยว มีการแสวงหาทางเลือกในการจัดการการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยยึดตามความต้องการของคนในชุมชนเป็นส้าคัญ พร้อม
ทั้งค้านึงถึงความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยตรง โดยการน้าเอาทรัพยากร
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการการท่องเที่ยว
ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืนและมีการผสานการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ากับการ
พัฒนาด้านสังคม และการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งค้านึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ล้วนเป็นรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 การจัดการในรูปแบบดังกล่าว นอกจากจะให้ความส้าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยให้มีการกระจายอ้านาจการจัดการทรัพยากร น้าทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่
มาใช้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
 เหนือสิ่งอื่นใด การด้าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยอาศัยฐานทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในท้องถิ่น เป็นกระบวนการพัฒนาที่คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน น้าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนต่างวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความชื่นชมซึ่งกันและกัน และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง (ดรรชนี เอมพันธุ์, 2550) 
 2.3.4 แนวทางการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้สิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากรและรักษาคุ้มครองทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น รวมทั้งน้าฐานทรัพยากรดังกล่าวมาจัดการให้
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดผลกระทบต่อทั้งชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม มีการค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส้าคัญ 
 การน้าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชน มาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวภายใต้กรอบ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะน้าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการเสริมความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนในหลายๆด้าน 
อาทิ การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ของคนภายในชุมชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาในพ้ืนที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 
 การน้าทรัพยากรซึ่งเป็นสินทรัพย์ร่วมของชุมชนท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศ เพ่ือน้าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ควรมีการ
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 
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  1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จะต้องค้านึงถึงศักยภาพความสามารถในการรองรับของ
พ้ืนที่ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับแผนพัฒนา 
  2) การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบการอนุรักษ์ และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  3) การก้าหนดทิศทาง และมาตรการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจะสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน ทั้งในด้านสภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจพ้ืนฐาน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
  4) การเตรียมมาตรการปูองกันและควบคุมปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ที่คาดว่าอาจจะเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  5) หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยว ต้องรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  6) จ้ากัดจ้านวนนักท่องเที่ยวโดยค้านงถึงสมรรถนะและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะรองรับได้ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหวของระบบนิเวศ เช่น การก้าหนด
จ้านวนนักท่องเที่ยว การก้าหนดระยะเวลา และการจัดให้มีทางเลือกต่างๆเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การฟ้ืนฟูจากการท่องเที่ยวของแต่ลพชุมชน 
  7) แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี มีการ
บริหารจัดการน้้าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งควบคุมคุณภาพอากาศและ
เสียงที่จะมีผลต่อนักท่องเที่ยว ชุมชน การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายในชุมชน มี
แนวทางจัดการที่ส่งผลให้น้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย 
  8) มีการก้าหนดสัดส่วนรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟู บูรณะ จัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น รวมไปถึงการน้ารายได้ไปพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนให้แก่ชุมชนนั้นๆอีกด้วย 
  9) หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวจะต้องดูแลรักษาเอกลักษณ์และคุณค่า
ดั้งเดิมของแหล่งท่องเที่ยวไว้โดยก้าหนดมาตรการควบคุมไม่ให้มีการดัดแปลงสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
ควบคุมการก่อสร้างบริการพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆให้กลมกลืน ไม่ลดคุณค่า
ความส้าคัญและเอกลักษณ์ที่แต่ละชุมชนมีมาแต่เดิม 
  10) หน่วยงานที่รับปิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยว ประสานกับหน่วยงานที่มีอ้านาจ
บังคับใช้กฎหมาย ให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพ่ือปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน (ดรรชนี เอมพันธุ์, 2550) 
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 กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้นยึดหลักการจัดการแบบมีส่วน
ร่วม เริ่มต้นที่การสอบถามความต้องการและความสนใจเข้าร่วมด้าเนินการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การวางแผน การด้าเนินการ และการติดตามประเมินผล กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชนที่ต้องการจัดตั้งเป็นองค์กรท่องเที่ยวของชุมชน มีข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมและศักยภาพของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ส้าคัญเพ่ือสอบถามความต้องการ ความคิดเห็น ทัศนคติ และความพร้อมของ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในขั้นตอนเริ่มต้นนี้ควรน้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ความหมายความส้าคัญของการจัดการการท่องเที่ยว ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ รวมถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดข้ึนกับชุมชน การให้ข้อมูลครบทุกด้านสามารถช่วยให้ชุมชนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หากชุมชนมี
ความต้องการและเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวแล้วจึงด้าเนินการขั้นต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 2 น้าเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท้า
ข้อเสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ระบุแนวคิด รูปแบบ วิธีการและแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับให้แก่สมาชิกชุมชนทราบ นอกจากนั้นข้อเสนอ
โครงการดังกล่าวยังสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
และมีบทบาทในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดท้าข้อเสนอโครงการนี้จัดท้าโดยสมาชิก
ของชุมชนเองหรือหน่วยงานพ่ีเลี้ยงที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็น
อย่างดีและขยายข้อมูลออกไปสู่สมาชิกในชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม เป็นขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เรียนรู้แนวทางและวิธีการจัดการ
การท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพและคาดคะเนปัญหาหรือประเด็น
ที่เป็นข้อจ้ากัดของชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลที่ส้าคัญต่อการก้าหนดแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้านทรัพยากรท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม การบริการ การพัฒนา กฎระเบียบข้อ
ปฏิบัติต่างๆของนักท่องเที่ยว 
  ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนที่น้า
ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้มาประกอบเป็นแผนงานและโรงการที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต ตลอกจนก้าหนดแผนงานส่งเสริมหรือเพ่ิมพูนศักยภาพของการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 5 การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ต่างๆที่จ้าเป็น
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ส้าหรับชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ โดยจัดประชุม
แนะน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่สมาชิกชุมชน การจัดตั้งองค์กร การก้าหนดกิจกรรมและ
โปรแกรมการท่องเที่ยว การจัด Home Stay เป็นการจัดท้าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย สัดส่วนการ
จัดสรรรายได้อย่างโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกในชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 6 การด้าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนที่สมาชิกภาย
ชุมชนได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว และมีการด้าเนินงานตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ 
  ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอน
ที่ด้าเนินการจัดสร้างเครื่องมือหรือก้าหนดแนวทางในการประเมินผลเชิงคุณภาพจากการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ทราบถึงจุดด้อยและพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (พจนา 
สวนศรี, 2546) 
 ขั้นตอนการวางแผนจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การวางแผนจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นกิจกรรมที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการ ตั้งแต่ก้าหนดประเด็นปัญหา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินศักยภาพและข้อจ้ากัด
ของชุมชน ตลาดและทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชน ทุกองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการด้านตลาด นักท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ การจัดการสิ่ง
อ้านวยความสะดวก และการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บรรลุเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวที่ชุมชนร่วมกันก้าหนดขึ้น 
 ในภาวะปัจจุบันพบว่าโอกาสที่ชุมชนท้องถิ่นจะริเริ่มและด้าเนินการจัดการท้าแผนการ
ท่องเที่ยวเองมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่การวางแผนการท่องเที่ยวของชุมชนจะเป็นการด้าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างนักวางแผนภายนอกที่มีหน้าที่หรือบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือให้ชุมชนสามารถดูแลจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือพัฒนาชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว ดังนั้น กระบวนการวางแผนการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีผู้อ้านวย
ความสะดวกหรือพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานภายนอกนั้น มักเน้นให้ชุมชนเป็นผู้ร่วมคิดและให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดการท้าแผนการท่องเที่ยวเพื่อให้แผนนั้นน้าไปสู่การยอมรับของชุมชนและการน้าไปปฏิบัติได้
นั้น โดยการเริ่มต้นกระบวนการวางแผนจากการสอบถามความต้องการของชุมชนในการร่วมวางแผน
และจัดการการท่องเที่ยว จากนั้นจึงเป็นการเริ่มต้นกระบวนการก้าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์
ของการวางแผนไปจนกระทั่งการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  1) การก้าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  ในขั้นต้นนี้เป็นการก้าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการหรือพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดขึ้นควรสะท้อนถึงความสมดุลของปัจจัยทั้ง 3 ด้านที่เก่ียวข้องกับ
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กระบวนการของการพัฒนา การจัดการ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังควรสะท้อนถึงเปูาหมายของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อการ
วางแผนด้าเนินการไประยะหนึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวนี้จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
เมื่อได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในชุมชนและนอกชุมชนเพ่ิมเติม 
  2) การส้ารวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
  เป็นการส้ารวจรวบรวมและประเมินสถานภาพด้านต่างๆของการจัดการการท่องเที่ยว 
โดยเน้นการศึกษาถึงศักยภาพ โอกาส และปัญหาหรืออุปสรรค ข้อจ้ากัดต่างๆของการพัฒนาและการ
จัดการระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท้ัง 4 องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว/ตลาดการท่องเที่ยว การบริการ และองค์กรบริหารจัดการ โดยใช้ SWOT Analysis 
  3) การก้าหนดนโยบายและร่างแผนทางเลือก  
  เป็นขั้นตอนของการก้าหนดนโยบายการพัฒนาส่งเสริมและจัดการการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน และตอบสนองต่อศักยภาพ โอกาส และปัญหาอุปสรรค ข้อจ้ากัดต่างๆ
ของการจัดการการท่องเที่ยว ในระหว่างขั้นตอนนี้มักมีการให้ความรู้และหลักการของการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ถูกต้องกับชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในทิศทาง
เดียวกัน โดยนักวางแผนภายนอกชุมชนซึ่งอาจเป็นพัฒนากรอ้าเภอ ครูอาจารย์ หน่วยงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน มักท้าหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ หรือจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อขยาย
วิสัยทัศน์ในการจัดการการท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกภายในชุมชน 
  4) การน้าแผนไปปฏิบัติ  
  รายละเอียดของแผนท่องเที่ยวระดับชุมชนต้องมีมากเพียงพอในการน้าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างสะดวก แผนงานและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วต้องน้ามาจัดท้าเป็นรายละเอียด
โครงการล้าดับความส้าคัญก่อน-หลัง จัดตั้งองค์กรจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ก้าหนดบทบาท
และแนวทางของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของพ้ืนที่ รวมทั้งงบประมาณและ
แหล่งที่มาของงบประมาณที่มีความเป็นไปได้ และวิธีการประเมินผลความส้าเร็จของโครงการ 
แผนงานที่ไม่สามารถน้าไปปฏิบัติได้ถือว่าเป็นแผนงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น นักวางแผน
จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญต่อกลยุทธ์ในการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสาน
ความร่วมมือ การก้าหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์และมาตรการต่างๆท่ีสามารถปฏิบัติได้ แผนงานด้าน
การเงินเพ่ือการสนับสนุนการลงทุนต่างๆต้องมีความเป็นไปได้ การกระตุ้นให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่มต้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการจัดท้าแผนจะน้าไปสู่ความร่วมมือในการน้าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
  5) การประเมินผลและติดตามผลการด้าเนินงาน 
  โครงการต่างๆเมื่อน้าไปปฏิบัติแล้ว จ้าเป็นต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
พิจารณาอุปสรรคและผลส้าเร็จของการด้าเนินงานตามแผน และที่ส้าคัญเป็นการติดตามผลกระทบ
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จากการการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อจะได้น้าข้อมูลไปใช้
ในการด้าเนินการจัดท้าแผนในระยะต่อไป (ดรรชนี เอมพันธุ์, 2550) 
 2.3.5 การจัดการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะยั่งยืนและประสบความส้าเร็จทางเศรษฐกิจได้นั้นต้องอาศัย
การตลาดเป็นเครื่องมือในการติดต่อประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อกลางระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว การตลาดยังเป็นเครื่องมือในการเลือกสรรกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นนักท่องเที่ยวที่ให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
นักท่องเที่ยวถึงรูปแบบการประกอบกิจกรรม และสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่มีภายใน
ชุมชน เป็นการสร้างความคาดหวังที่ถูกต้องเพ่ือให้แก่นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ส่วนประสมทางการตลาดส้าหรับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักการส้าคัญของการ
ด้าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่
ส้าคัญ ได้แก่ เปูาหมายทางเศรษฐกิจ เปูาหมายทางสังคม และเปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิด
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ดังนั้นการด้าเนินการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเปูาหมาย
เฉพาะด้านเศรษฐกิจหรือการผลก้าไรจากการด้าเนินงานเท่านั้น แต่ชุมชนต้องให้ความส้าคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวด้วย ซึ่งถือเป็นจุดขายที่ส้าคัญของชุมชน 
อย่างไรก็ตามชุมชนต้องสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางการตลาดเพื่อดึงส่วนแบ่งทางการตลาดของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย และด้าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้ได้ การด้าเนินการด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพิจารณาด้าเนินการตาม
ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยว 
 ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นองค์ประกอบหลายๆส่วนที่ชุมชน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ส้าหรับจัดการการตลาดการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากส่วน
ประสมทางการตลาดที่ชุมชนสามารถเข้ามาควบคุมหรือพัฒนาได้ แนวทางการจัดการส่วนประสมทาง
การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีดังนี้ 
  1) ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product) หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่
เป็นรากฐานในการประกอบกิจกรรมรวมถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น ที่
พัก อาหาร ของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่มีภายในชุมชน 
ชุมชนแต่ละแห่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันท้าให้เกิดความน่าสนใจที่แตกต่างกันในแต่ละ
ชุมชนด้วย สิ่งส้าคัญที่ชุมชนต้องด้าเนินการคือการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ชุมชนให้ตรงกับความชอบความสนใจของนักท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากรให้สูงขึ้น ตาม
แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นั้นคือ การให้ความส้าคัญกับการรักษา
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สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และเกิดผลกระทบที่น้อยที่สุด ไม่จ้าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยน หรือสร้างเพ่ิมเติม เพียงแต่พัฒนาตามศักยภาพและมีทางเลือกในการประกอบกิจกรรมที่
หลากหลาย การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนต้องจัดการให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเปูาหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาวิจัยการตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อดูระดับความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
  2) การก้าหนดราคา (Price) ราคาเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพหรือ
ระดับของการให้บริการการท่องเที่ยว การก้าหนดราคาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นอยู่กับคุณค่า
ของทรัพยากรหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวและคุณภาพของการให้บริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวเปูาหมายได้ การก้าหนดราคาการท่องเที่ยวนิยมก้าหนดราคาจากต้นทุน
บวกก้าไรที่ต้องการ การก้าหนดราคามีความยืดหยุ่นตามความต้องการของตลาดหรือแนวโน้น
นักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มข้ึนในฤดูกาลท่องเที่ยวหรือลดลงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนั้นการก้าหนด
ราคาอาจพิจารณาจากระยะเวลาการพ้านักหรือตามประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว 
  3) ช่องทางการจ้าหน่าย (Place) หมายถึงกระบานการหรือช่องทางหรือวิธีการที่จะท้า
ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงและตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนได้ง่ายที่สุด วิธีการกระจาย
และจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนไปยังนักท่องเที่ยวมี 2 วิธีหลักๆ ได้แก่ (1) การจัด
จ้าหน่ายโดยชุมชน หมายถึง วิธีการที่ชุมชนมีเจ้าหน้าที่ฝุายขายท้าหน้าที่น้าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว
ของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายทราบและตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน
เอง หรือการด้าเนินการขายตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการขายผ่านทางโทรศัพท์ วิธีการนี้
เจ้าหน้าที่ฝุายขายจะต้องทราบถึงข้อมูลทุกด้านของชุมชน และสามารถก้าหนดกลุ่มเปูาหมาย
นักท่องเที่ยวชุมชนได้ มีช่องทางในการติดต่อประสานงานส่วนอื่นๆเพ่ือให้ข้อมูลถึงกลุ่มเปูาหมายได้
รวดเร็วที่สุด (2) การขายผ่านคนกลางหรือตัวแทน คนกลางหรือตัวแทนจ้าหน่ายในความหมายนี้คือ 
ผู้ประกอบการธุรกิจน้าเที่ยวนั้นเอง ซึ่งชุมชนควรพิจารณาเลือกสรรตัวแทนจ้าหน่ายที่ถูกต้องแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนส้าคัญในการช่วยคัดสรรนักท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของชุมชน 
ตัวแทนจ้าหน่ายจะมีฐานข้อมูลของลูกค้าท่ีเป็นนักท่องเที่ยวให้แก่ตัวแทนจ้าหน่ายในราคาส้าหรับ
ผู้ประกอบการน้าเที่ยว 
  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ได้หวังผลก้าไรทางธุรกิจเป็นเปูาหมายหลัก แต่เพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายของการ
ด้าเนินการทุกด้านได้อย่างแท้จริง การส่งเสริมการขายถือเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีการตื่นตัว
ทางการท่องเที่ยวอยู่เสมอ  การส่งเสริมการตลาดจึงเน้นการน้าเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
และตัวกลางต่างๆอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว
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กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือแจ้งข่าวสารหรือจูงใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน การด้าเนินการเพ่ือส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถด้าเนินการได้
หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละชุมชนนั้นๆ (พจนา สวนศรี, 2546) 
 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 
 การท่องเที่ยวภายในประเทศที่เกิดขึ้นในอนาคตท่ีท้าให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่
ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด การท่องเที่ยวจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
สังคมและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน นักท่องเที่ยวและผู้ส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมีความ
เข้าใจต่ออันตรายที่จะเกิดข้ึนจากผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งหมด
ได้ จึงพยายามที่จะปกปูองสถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวก็พยายามที่จะท้าให้เกิดผลกระทบเชิง
บวกท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงเป็นวิธีการที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ให้บรรลุเปูาหมายได้ การท่องเที่ยวจะไม่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์เพราะการท่องเที่ยวถือว่าเป็น
อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบ แต่ก็สามารถจะท้าให้มีความยั่งยืนมากข้ึนได้ 
 2.4.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 
 การท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ในปัจจุบันได้มีการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด เพื่อที่จะ
สามารถรักษาสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้ได้ระยะยาว การท่องเที่ยวควรค้านึงถึงผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจากความต้องการของนักท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม ให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยืนยาว รวมทั้งการคืนประโยชน์กลับสู่ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 การท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวที่เคารพทั้งผู้คนในท้องถิ่น นอกจากนั้นก็คือ
มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยพยายามที่จะให้นักท่องเที่ยวได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ และ
ได้รับการศึกษาที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้การท่องเที่ยวเพื่อ
ความยั่งยืนมีอย่างน้อย 4 มิตคิือ 
  1) มิติความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว 
  2) มิติทางนิเวศวิทยาที่เน้นความส้าคัญของระบบนิเวศวิทยา 
  3) มิติของการแข่งขันแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวในระยะยาว 
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  4) มิติที่ยอมรับการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
  การท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนควรรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและสร้าง
ความมั่นใจว่า ประสบการณ์ที่ให้กับนักท่องเที่ยวนั้น มีความหมาย มีประโยชน์ การสร้างความ
ตระหนักของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนและการส่งเสริมการปฏิบัติด้านการ
ท่องเทีย่วเพ่ือความยั่งยืนในกลุ่มนักท่องเที่ยว (ดรรชนี เอมพันธุ์, 2542) 
 2.4.2 การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
 การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนเป็นการพัฒนาให้มีทรัพยากรที่เพียงพอเพ่ือคุณภาพคุณภาพชีวิต มี
การวางแผนในช่วงเวลาที่ยาวนานและทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 
  1) มิติทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในระดับที่แตกต่างกัน
ของสังคมและลดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด กิจกรรมและความสามารถของพวกเขา
ที่จะได้รักษาไว้ในระยะยาว ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชากรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องสามรถ
ขจัดความยากจนและเน้นการกระจายโอกาสในการใช้ทรัพยากร เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม 
ผู้ร่้ารวยจะต้องมีส่วนช่วยเหลือผู้ยากจน ประเทศอุตสาหกรรมที่มีฐานะมั่งค่ังผู้ร่้ารวยควรมีส่วนช่วยใน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับประเทศท่ียากจน 
  ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   1.1) ขจัดปัญหาความยากจน ชุมชนมีรายได้เพ่ิม เนื่องจากชุมชนมีส่วนได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ท้าให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน มี
รายได้เพ่ิมข้ึน ฐานะทางเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น 
   1.2) เกิดกองทุนในการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน เพราะเมื่อมีการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน มีการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ท้าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ย่อม
ท้าให้ชุมชนสามารถมีรายได้จากการเก็บภาษีท้องถิ่น หรือจัดท้าแผนงบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือ
น้ามาเป็นกองทุนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป 
   1.3) รัฐบาลมีรายได้จากนักท่องเที่ยว ท้าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต 
สามารถน้ารายได้ไปพัฒนาประเทศต่อไป 
  2) มิติทางด้านสังคม หมายถึง การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของคน
ในสังคม ต้องมีการกระจายความเท่าเทียมกันของผลประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการบรรเทาความยากจน 
และให้ความส้าคัญกับชุมชนท้องถิ่นคือ การรักษาและการเสริมสร้างระบบสนับสนุนชีวิตของชาวบ้าน 
รับรู้และเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลีกเลี่ยงรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ (บุญเลิศ 
ตั้งจิตวัฒนา, 2542) 
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  ผลทางสังคมที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   1.1) ได้ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยน เกิดการท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
   1.2 ) ไม่โดดเดี่ยว เพราะภาครัฐหรือเอกชน เมื่อไปท้างานร่วมกับชุมชนย่อมท้า
ให้ชุมชนเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างรัฐกับชุมชน 
   1.3) มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ้าเป็นให้กับชุมชน 
   1.4) มีคุณค่าชีวิตที่ดีข้ึน เพราะสามารถเข้าถึงการศึกษา การสาธารณสุข 
   1.5) การท่องเที่ยวชุมชนได้เพ่ือ ได้พันธมิตรเพ่ิมข้ึน 
   1.6) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเคารพซึ่งกันและกัน และยอมรับกัน 
   1.7) เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   1.8) เกิดการฟื้นฟูและสืบทอดทางวัฒนธรรม จากรุ่นอาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ 
  3) มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรที่มี จึงท้าให้
เกิดการด้าเนินการเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ ทางบกและทางน้้า การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีการพิทักษ์และสงวนรักษาความ
หลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ในสภาพธรรมชาติไว้ให้ได้ เพราะสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศรวมทั้ง
มนุษย์ ต่างก็มีวิวัฒนาการร่วมกัน  
  ผลทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   1.1) มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการการใช้ประโยชน์
โดยค้านึงถึงความยั่งยืน 
   1.2) มีการวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
จัดการเส้นทาง การหยุดการพังทลายของดิน การไม่รบกวนสัตว์ปุา การจ้ากัดให้มีนักท่องเที่ยวที่
เหมาะสม การก้าจัดขยะมูลฝอย 
   1.3) เกิดแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ปูองกันไม่ให้มีการลักลอบท้าลายสิ่งแวดล้อมของนายทุนซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถสอดส่องดูแลได้
ทั่วถึง ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส้าหรับผู้มาเยือน ควรสอดแทรกการปลูกจิตส้านึกให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการสอดส่องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 
  ทั้ง 3 หลักนี้เป็นวิธีการของการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่สามารถเป็นไปได้ทั้งการ 
ร่วมมือกันหรือการแข่งขันของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งการ
บริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นให้มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรม การพัฒนาจะต้องมีความสมดุลที่เหมาะสมกันทั้ง 3 หลัก ที่จะท้าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระยะยาว ดังนั้นจึงต้องมี 3 แนวทางท่ีจะช่วยท้าให้การพัฒนามีความสมดุลเพ่ิมข้ึน เปรียบ
เหมือนกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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  1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบส้าคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว การรักษากระบวนการทางนิเวศวิทยาที่ส้าคัญและให้ความช่วยเหลือ เพื่อการ
อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้ดีที่สุด 
  2) เคารพความถูกต้องทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่อนุรักษ์และการใช้ชีวิต
ร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมดั้งเดิม ที่จะน้าไปสู่ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 
  3) ตรวจสอบให้แน่ใจถึงศักยภาพของการด้าเนินงานทางเศรษฐกิจใน 
ระยะยาวที่ให้สิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการกระจายอย่างเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้ง การจ้างงานที่มั่นคงและโอกาสสร้างรายได้และบริการสังคมของชุมชนท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน (นิศา ชัชกุล,2550) 
 2.4.3 หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 อีเบอร์ (Eber, 1993 อ้างใน ร้าไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2547) กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนมี
หลักการที่ส้าคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มาท้าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ปัญหาทั้งภายใยและภายนอกท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยอาศัย
การเจรจาต่อรองและการสร้างมติจากภายในชุมชน ด้วยการอาศัยประเด็นทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับภายในชุมชน การพัฒนามีหลักการที่ส้าคัญ 7 ประการ มีดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆให้ความ
ร่วมมือและการสื่อสารที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนได้จัดขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์ความ
เป็นอยู่ของวัฒนธรรม ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนที่ครอบคลุมความคิดเห็นของทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นของคนภายในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีการแบ่งปันข้อมูลการสื่อสารเพ่ือเป็นท้าให้คนภายนอกชุมชนได้รู้จักชุมชนของตนเอง
อีกท้ังยังถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชน ดังนั้นจึงท้าให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างคนในชุมชนเดียวกันด้วยความมุ่งมั่น มีการท้างานร่วมกันและได้
ผลประโยชน์ร่วมกัน ผลลัพธค์ือท้าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึน ท้าให้คนภายในชุมชนมีน้้าหนึ่งใจเดียวกันและ
มีการแบ่งปันความรู้ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอีกด้วย 
  2) การตัดสินใจ ถือได้ว่ามีความส้าคัญอย่างมาก เนื่องจากก่อนที่จะเกิดการตัดสินใจ
ของชุมชน ก็ล้วนแต่ต้องผ่านการลงประชามติที่เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน การพิจารณาและการ
ทบทวนด้วยการสร้างความตระหนักอย่างไตร่ตรองดีแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อชุมชน การตัดสินใจเกิดจาก
การรับฟังความคิดเห็นของคนภายในชุมชน ซึ่งจะมีท้ังข้อสนับสนุนและข้อขัดแย้ง เพื่อให้ได้ความคิด
เห็นที่ตรงกันมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมจากคนภายในชุมชนก็เพ่ือพูดคุยและอภิปรายด้วยการทบทวน
และพิจารณา จึงท้าให้เกิดการตัดสินใจที่มีผลต่อชุมชนของพวกเขา 
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  3) การเป็นหุ้นส่วน การเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งจะต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน จึง
ท้าให้เกิดการจัดกลุ่มและเครือข่ายสังคมภายในชุมชน เพื่อเอาไว้ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะ
ถูกแพร่กระจายสู่คนภายในชุมชน กุญแจส้าคัญของการจัดตั้งหุ้นส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด คือสมาชิกของคนภายในชุมชนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ทักษะความรู้ที่จ้าเป็นในการ
ด้าเนินงานออกมาให้ดีที่สุด จะต้องพึ่งความสามารถจากคนภายในชุมชน สมาชิกภายในชุมชนจะต้อง
มีการรับมือกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลกระทบการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนใน
ชุมชนของตนเอง การจัดตั้งเครือข่ายก็เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจให้กับคนภายในชุมชน 
  4) การก้ากับดูแล การปกครองท้องถิ่นที่ดีจะต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมี
ความรับผิดชอบ การก้ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
ควบคุมมากข้ึน โดยการควบคุมนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของคนภายในชุมชน และเป็นที่ยอมรับแก่คน
ภายในชุมชน การก้ากับดูแลกิจการที่ดีไม่ควรเกิดความคลาดเคลื่อน หรือเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อย เพื่อ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับคนภายในชุมชน โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ก้ากับดูแลในการตัดสินใจเพ่ือที่จะปรับปรุงการบริหารชุมชนอีกทั้งยังเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชนมากท่ีสุด และยัง
น้าพามาซึ่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวล้วนแต่มีความ
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบต่างๆภายในชุมชน โดยเฉพาะคนภายในชุมชน เพราะการตอบสนองของคน
ในภายชุมชนจะต้องผ่านการลงประชามติ จึงจะท้าให้ผู้ที่ก้ากับดูแลด้าเนินการต่อไปได้ 
  5) ความรู้และข้อมูล การจัดการกับข้อมูลภายในชุมชนจะต้องมีความเหมาะสม ตรง
เวลา และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ก้าหนด หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกส้าหรับ
นักท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจในชุมชนนั้นๆ เพ่ือท้าการศึกษา เพ่ือการท่องเที่ยว หรือ
แม้กระทั่งการน้ามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ข้อมูลที่มีความส้าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ 
สภาพแวดล้อมของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี การด้ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การเกษตร เพราะ
ข้อมูลเหล่านี้มีผลที่จะท้าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่มากก็น้อย ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ สิ่งต่างๆ
ที่อยู่ภายในชุมชน 
  6) การปรับปรุง การปรับปรุงของชุมชนในที่นี้หมายถึงการตรวจสอบ ประเมินความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และน้าผลของการตรวจสอบมาพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น ส่วนประกอบที่ส้าคัญ
ของการด้าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือ การตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้าหรือ
ประสิทธิภาพของการปรับปรุง ว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่ อีกท้ังยังเปิดรับความคิดเห็น
ของคนภายในชุมชน เพื่อที่จะน้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพแลถะประสิทธิผล เนื่องจากคนภายในชุมชนจะ
ได้พบปะกับนักท่องเที่ยว จึงท้าให้คนภายในชุมชนทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 
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  7) วิถีชีวิตที่ดี การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว แหล่ง
ชุมชน ให้มีความยั่งยืนโดยการสร้างพฤติกรรมจากคนภายในชุมชน ค่านิยมและจริยธรรมที่ดีในการ
ด้าเนินชีวิต การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนก็ข้ึนอยู่ที่พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จริยธรรมและ
ระบบค่านิยมที่น้าไปใช้โดยคนภายในชุมชนในแต่ละชุมชน ท้ายที่สุดแล้วความส้าเร็จในการสร้างวิถี
ชีวิตที่ดี นั่นก็คือการสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับชีวิของคนภายใน
ชุมชนของพวกเขามาตั้งแต่เกิด  
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอาจจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวมากข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมี
นักท่องเที่ยวจ้านวนมากมาเท่ียวก็จะท้าให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งจะ
ท้าให้เกิดการสูญเสียทางมรดกทางวัฒนธรรม และมีการพ่ึงพาเศรษฐกิจมากข้ึน ในทุกกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต้องมีการพัฒนาและการจัดการที่ยั่งยืนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาเพ่ือพักผ่อน เพ่ือผจญภัย 
หรือเพ่ือประชุม ได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นการที่เที่ยวที่ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งมั่นที่จะรักษาธรรมชาติและสามารถบูรณาการกับการใช้ชีวิตของคน
ภายในชุมชน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในหลายๆที่สามารถรักษาศักยภาพ ความน่าสนใจของสถานที่
ท่องเที่ยวได้อย่างไม่จ้ากัดเวลา 
 การพัฒนาทุกรูปแบบ รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งต่างๆ แต่
การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวขนาดเล็กท้ังหมด ก็จะมีผลกระทบที่น้อยลงและมีความรุนแรงน้อยกว่า
การพัฒนาขนาดใหญ่ รวมทั้งรูปแบบของการท่องเที่ยวทางเลือก เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีตั้งอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่มีความเปราะบางและความเสี่ยง ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบมากเช่นกัน 
นอกจากนี้ จ้านวนนักท่องเที่ยวก็จะมีผลต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวแบบ
มวลชน ก่อให้เกิดผลกระทบสูงกว่าการท่องเที่ยวทางเลือกท่ีมีนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มขนาดเล็ก อย่างไร
ก็ตามการท่องเที่ยวขนาดใหญ่หรือการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ก็มีจุดแข็งที่สามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบมวลชนมีการตลาดและทักษะการสื่อสาร อีกท้ัง
ยังมีโอกาสในการติดต่อกับกลุ่มคนต่างๆ ที่มีความสนใจในการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้บริโภคจ้านวนมากที่
ซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวแบบมวลชนจะมีอิทธิพลเหนือกว่าผู้ผลิต
และผู้จัดจ้าหน่าย ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยวแบบมวลชนสามารถใช้ศักยภาพของตนใน
การจูงใจ โน้มน้าวและน้านโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับนักท่องเที่ยวได้ง่าย รวมทั้งสามารถควบคุม
ก้ากับให้นักท่องเที่ยวช่วยกันพัฒนาชุมชนที่เข้าไปท่องเที่ยว ให้เกิดความยั่งยืนจากผู้ที่เข้าไปท่องเที่ยว
ได้อีกด้วย การท่องเที่ยวที่มีเปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จึงต้องมีความ
มุ่งม่ัน การปรับตัวเพ่ือการสร้างสมดุลให้กับสถานที่ท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เพราะ
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลก จึงท้าให้ต้องมีการวางแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ
วางแผนด้านการท่องเที่ยวในระยะยาว 10-20 ปี ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปแบบ
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ค่อยๆ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องให้ผลประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งคนภายใน
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และรัฐบาล (บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา,2542) 
 นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันนี้จะไม่เกิดเหนือภาคธุรกิจอื่นๆ ส่วน
ใหญ่ผู้บริโภคการท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่านักท่องเที่ยว จะเดินทางไปยังผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมี
ลักษณะพิเศษ 3 ด้านที่เป็นเอกลักษณ์ของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
  1) ปฏิสัมพันธ์ คือธรรมชาติของการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่
อยู่บนพื้นฐานของการส่งมอบประสบการณ์ในสถานที่ใหม่ๆ การท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับการท้างาน
ร่วมกันขององค์กรต่างๆภายในชุมชน องค์ประกอบต่างๆจ้านวนมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่าง
นักท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
  2) ให้ความรู้ ในที่นี้หมายถึงการท่องเที่ยวจะท้าให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นเกิด
จิตใต้ส้านึกต่อปัญหาของสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งความแตกต่างของวัฒนธรรมภายใน
ชุมชนที่นักท่องเที่ยวแสวงหาที่จะเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลก็มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
  3) พ่ึงพา การตัดสินใจท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะได้สัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ของชุมชน ความสะอาด พ้ืนที่ธรรมชาติมีความดึงดูดน่าสนใจ ประเพณีทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีแต่เดิมของชุมชน การต้อนรับจากคนภายในท้องถิ่น ล้วนแต่จะท้าให้
นักท่องเที่ยวมีความสนใจมากยิ่งขึ้น  
 การท่องเที่ยวจะเกิดข้ึนได้ล้วนแต่เกิดจากคุณลักษณะเหล่านี้ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคน
ภายในชุมชนกับนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวมีความดึงดูดน่าสนใจ โดยการท่องเที่ยวสร้างความ
เสียหายจ้านวนมากต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพราะฉะนั้นคนภายในชุมชนต้องมีการ
วางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดตามมา 
 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งการตลาดก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ท้าให้
ความส้าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านกายภาพ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมจะได้รับความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกรายละเอียด โดยใช้หลักการของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่อยู่ในแนวทางเดียวกันกับหลักพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมส้าหรับการท่องเที่ยวในยุคสมัยนี้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
เชิงลบที่เกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว 
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 การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวจะมีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อสถานที่ท่องเที่ยว การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจึงเป็นความพยายามที่จะหาความสมดุลระหว่างผลกระทบที่มีเพ่ือการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต้องค้านึงถึง 3 หลักการ  
  1) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนา คือการบ้ารุงและรักษา
กระบวนการทางนิเวศวิทยา ที่ส้าคัญคือความหลากหลายและทรัพยากรชีวภาพ 
  2) ความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าการพัฒนาเข้ากันได้กับ
วัฒนธรรมและค่านิยมของชาวบ้านท้องถิ่นที่รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว จะมีการรักษาเอกลักษณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด 
  3) ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้แน่ใจว่า ได้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการจัดการทรัพยากรเพ่ือให้สามารถสนับสนุนคนรุ่นต่อไป (บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 2542) 
 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลกระทบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรมีการก้าหนดการปฏิบัติและกลยุทธ์ส้าหรับการวางแผนการท่องเที่ยวที่จะสามารถ
บรรเทาผลกระทบด้านลบและส่งเสริมให้มีผลกระทบด้านบวก การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจ้าเป็น
จะต้องให้ความส้าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยจะมี
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเปิดโอกาสให้คนภายในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา แต่ยังคงรักษาธรรมเนียมประเพณีไว้ได้ มีการศึกษาและการวางแผนเพ่ือส่งเสริม
และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและยาวนานที่สุด  ในขณะเดียวกันต้องอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่หรือเสื่อมสภาพน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดแต่เกิดการ
น้าไปใช้เรื่อยๆ ก็จะท้าให้ทรัพยากรไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
 การท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
หากการท่องเที่ยวยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กับสภาพแวดล้อมของชุมชนก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดความยั่งยืนมากข้ึนภายในชุมชน รูปลักษณ์ที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีการออกแบบการใช้พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรน้้า จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีใน
สถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ที่เน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่
ละแหล่งท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้
ผลตอบแทน ให้ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังท้าให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
อีกด้วย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542) 
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 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ถูกผลกระทบน้อยที่สุด
เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติที่ส้าคัญและมีคุณค่าต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การท่องเที่ยวจึง
ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรค้านึงถึง
สภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและลักษณะทางภูมิประเทศของสถานที่ท่องเที่ยว โดยการไม่ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดผลเสียหาย โดยที่จะเป็นไปตามหลักการของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดย
ไม่ท้าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมที่มีมาแต่ก่อนและมุ่งเน้นการ
กระจายรายได้ให้แก่คนภายในชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งคนภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและลง
มือท้าอย่างเท่าเทียมกัน 
 2.4.4 การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 การวางแผนการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อหน่วยงานภาครัฐ บริษัท เอกชน กลุ่มประชาชนและบุคคลให้ได้รับผลประโยชน์มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามหลักการทางจริยธรรมด้วยความเคารพทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ท้องถิ่น เศรษฐกิจและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน การท่องเที่ยวควรจะมีการวางแผนและ
การบริหารจัดการในลักษณะที่ยั่งยืน ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อมนุษย์ ต่อ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งก่อนและระหว่างการพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส้าหรับคนในท้องถิ่น ควรจะได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาทความเป็นผู้น้าในการวางแผนและ
การพัฒนา ด้วยความช่วยเหลือของผู้ประกอบการที่จะสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมี
อิทธิพลต่อทิศทางของการพัฒนา โดยค้านึงการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการวางแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ก่อนที่จะเริ่มโครงการที่ส้าคัญ มีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงความแตกต่างของการพัฒนาการท่องเที่ยวและวิธีการที่พวกเขาจะเชื่อมโยงกับการใช้งาน
ที่มีอยู่ในวิถีชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาการท่องเที่ยว การด้าเนินงาน
ประเมินควรมีความระมัดระวังในการตรวจสอบและมีหลักในการไกล่เกลี่ย ควรที่จะด้าเนินการเพ่ือให้
ประชาชนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสหรือเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะมีการ
ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคภายในประเทศอย่างจริงจัง 
ก่อนสู่การพัฒนาท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพ่ือเป็นหลักประกันถึงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่าง
จ้านวนนักท่องเที่ยวกับระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่ อีกท้ังยังส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในโครงการต่างๆ ที่จะมีผลตกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาโดยใช้ความส้าคัญกับขีดความสามารถ
ในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งนี้ควรพยายามผลักดันให้การท่องเที่ยวได้รวมเข้าเป็นส่วน
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หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเพ่ือ
การก่อสร้างและการใช้ประโยชน์จากผลผลิตต่างๆของท้องถิ่นเพ่ือจะช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศ
ได้ทางหนึ่งและเป็นการเพ่ิมรายได้กับคนในท้องถิ่นด้วยซึ่งจะท้าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถน้า
รายได้เข้าสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์ระยะยาวของชุมชนและมุ่งเสริมรูปแบบของงานที่มีความ
น่าสนใจและได้รับผลตอบแทนสูงให้กับคนในท้องถิ่น (ศรีพร สมบุญธรรม, 2536) 
 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อเริ่มตั้งแต่
วัตถุประสงค์ของการด้าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ขั้นตอนในการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของนักท่องเที่ยว ก้าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการท่องเที่ยว วางแผนด้านการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ส้ารวจความพร้อม
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน วางแผนในการใช้งบประมาณในการพัฒนา วางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่จัดโครงสร้างการบริหาร การท้าตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและก้าหนดช่วงเวลาในการพัฒนา (Bhatia, 1983) 
 2.4.5 การสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 เครือข่ายเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญประการหนึ่งในการท้าให้งานหรือโครงการต่างๆส้าเร็จลุล่วงไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวมีความซับซ้อน หลากหลายมากขึ้น
และมีความเก่ียวข้องกับภาคส่วนต่างๆมากขึ้น ดังนั้นการรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นเครือข่ายจะท้าให้
สามารถประสานประโยชน์กับผู้ร่วมเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
 เครือข่ายในการจัดการการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) หมายถึง การ
ประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์กรที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงขยายผล
การท้างานหรือแนวคิดไปสู่กลุ่มองค์กรอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมพลังในการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มท่ีจะ
น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายร่วมกันของทุกฝุาย 
 การสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นการอาศัยความร่วมมือในการ
พัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว เพ่ือให้มีการร่วมมือกัน
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ เครือข่ายในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายรูปแบบ 
โดยอาจเป็นไปในลักษณะของการสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร เครือข่ายการ
กระจายข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายการให้ความร่วมทุนระหว่าง
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรในภาคส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่ง
ส้าคัญต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากท้าให้แน่ใจได้ว่าประโยชน์ที่เกิดข้ึนจะน้าไปสู่การพัฒนาทรัพยากร
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การท่องเที่ยวอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐ แหล่งท่องเที่ยว บริษัทน้าเที่ยว ตัวแทนการ
ท่องเที่ยว พนักงานในองค์กรการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
 การสื่อสารระหว่างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเป็นการท้าให้ทุกๆ ภาคส่วน เช่นชุมชนท้องถิ่น 
บริษัทน้าเที่ยว หน่วยงานภาครัฐบาลต่างๆ นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายทางการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวยังเป็นส่วนส้าคัญในการเชื่อมโยงและพัฒนาด้านต่างๆของการท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 
  1) สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพของคนในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั้งชุมชนและหน่วยงาน อีกท้ังยังช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับคนภายในชุมชน และ
ยังให้ความส้าคัญถึงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
นักท่องเที่ยวด้วย การจะท้าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถรักษาคุณค่าทางสังคมในด้าน ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามไว้ต่อไปอย่างระยะยาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวจะเป็นอีกปัจจัยที่จะ
ท้าให้คนสนใจคุณค่าดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 
  2) ด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายได้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะเพ่ิมโอกาส
ในอาชีพของคนภายในชุมชนส้าหรับอาชีพท่ีสร้างรายได้ใหม่ๆ การน้าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว 
  3) ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะ
สามารถท้าให้ชุมชนและธรรมชาติสามารถด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยลดปัญหาเกี่ยวกับการท้าลาย
หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปในทางท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติอาจน้าไปสู่การออกกฎระเบียบหรือข้อก้าหนดที่จ้าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2549) 
  
2.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 2.5.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมหรือชุมชนเป็นแกนน้าในการจัดการหมายถึง การจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้ด้าเนินการ นับตั้งแต่การวางแผน การด้าเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนเกิดการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรมในชุมชนนั้นๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนจ้าแนกตามลักษณะของการด้าเนินงานที่
ประชาชนท้องถิ่นมีโอกาสมีส่วนร่วมเก่ียวกับการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (ดรรชนี  
เอมพันธุ์, 2550) 
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  1) การมีส่วนร่วมระดับรายบุคคลรับผลประโยชน์โดยตรง เช่น สมาชิกชุมชนจัด
ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการดังกล่าว เช่น เรือ บังกะโล ที่พัก 
อาหาร เป็นต้น หรือเป็นการจ้าหน่ายสินค้าท่ีผลิตจากชุมชน 
  2) การมีส่วนร่วมระดับชุมชนโดยรวมกลุ่มจัดระบบการบริการนักท่องเที่ยว โดยชุมชน
รวมกันจัดตั้งเป็นองค์กร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ก้าหนดมาตรการรองรับการท่องเที่ยว มี
การจัดระบบการให้บริการในกิจกรรมต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความสะดวกและมีมาตรฐาน
เดียวกัน มีการจัดสรรรายได้สู่ผู้ให้บริการโดยตรงและกับสมาชิกของชุมชนทั้งหมดในรูปของกองทุน
หมู่บ้าน จัดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนอาจประสานงานกับบริษัทน้าเที่ยว 
เพ่ือให้บริษัทน้าเที่ยวน้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน หรือชุมชนมีส่วนร่วมใน
การระดมทุนในธุรกิจกิจการท่องเที่ยวร่วมกับผู้ลงทุนอ่ืนๆ และชุมชนได้รับประโยชน์จากธุรกิจ
ท่องเที่ยว น้ามาจัดสรรใช้ประโยชน์ในชุมชนตามท่ีชุมชนได้ตั้งกฎกติกาไว้โดยยึดหลักความยั่งยืนของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมี
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 2 ประการ ได้แก่ 
  1) ปัจจัยภายในชุมชน ความพร้อมด้านทักษะการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กล่าวคือการบริการสื่อความหมายของธรรมชาติ การน้าเที่ยว การจัดเตรียมที่พักและอาหาร
ส้าหรับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงความพร้อมของทรัพยากรที่จ้าเป็นในการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความต้องการของชุมชนในการที่จะเข้าร่วมจัดการและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ความเข้มแข็งของชุมชนและผู้น้าชุมชนก็ต้องได้รับการนับถือ สามารถให้สมาชิกของชุมชนรวมกลุ่มกัน
ด้าเนินการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชนได้ ชุมชนมีความสามัคคี และยอมเสียสละ
ในการท้างานเพื่อชุมชนในการจัดตั้งองค์กรการท่องเที่ยวและจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
ชุมชนเหล่านั้นก็จะสามารถเรียนรู้และจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวได้ 
  2) ปัจจัยภายนอกชุมชน นโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเปิดโอกาส
ให้ท้องถิ่นเข้าร่วมในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นโยบายของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน
ท้องถิน่ อีกทั้งความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งองค์การ
ท้องถิ่นส้าหรับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสนับสนุนจากผู้ประกอบการในการ
น้านักท่องเที่ยวมาใช้บริการของท้องถิ่น เช่น มัคคุเทศก์ ที่พักและอาหารจากท้องถิ่น เป็นต้น 
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 ระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส้าหรับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปัจจุบันมี 4 ระดับ 
คือ 
  1) การให้ข้อมูลเพ่ือใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการ
มีส่วนร่วมในระดับต่้าสุด มักเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวที่ชุมชนไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวโดยตรง หรือเป็นการวางแผนระดับมหภาค แต่ชุมชนมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการ
ก้าหนดนโยบายหรือแผนการท่องเที่ยว 
  2) การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว เป็นการมี
ส่วนร่วมที่ตัวแทนของชุมชนอาจเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการ หรือการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนในโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
  3) การด้าเนินการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เป็น
การมีส่วนร่วมที่ชุมชนมีอ้านาจในการตัดสินใจด้าเนินการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐเพ่ือประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม 
  4) การท่องเที่ยวที่ด้าเนินการโดยชุมชนเอง เป็นการมีส่วนร่วมที่ชุมชนด้าเนินการ
ทั้งหมด นับตั้งแต่การวางแผน การด้าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนการเกิดการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมในชุมชน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2555) 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วรรณวิมล ภู่นาค (2558) ได้ศึกษาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษา ตลาดน้้าอัมพวา เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพ่ือเสนอแนวทางในการเสริม
ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้้าอัมพวาผลการศึกษาพบว่าศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมือง พบว่า ไม่สามารถด้าเนินการจัดการอย่าง
เป็นระบบและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนได้ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
จากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเพื่อตระหนักในคุณค่าและความส้าคัญของวิถีชีวิต ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พบว่า ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมอย่าง
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ต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการได้รับประโยชน์ พบว่า ชุมชนไม่มีการรวมตัวกันเพื่อ
ประกอบธุรกิจร่วมกัน และส่วนใหญ่ชุมชนจะมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
 กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย เนื่องจาก ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว แต่ยังขาดความร่วมมือในการด้าเนินงาน 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านการเนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ด้านการด้าเนินการและปฏิบัติการ ด้าน
การแบ่งปันผลประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผล 
 รชาดา เครือทิวา (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของ
ภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการ และประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ควรร่วมกันกระตุ้น ให้เกิดการท้างานในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันอย่างสม่้าเสมอโดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม มีการกา หนความ
ต้องการการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการนา ผลการประเมินมาทบทวนการด้าเนินงานเพ่ือการ
ประเมิน จะช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความ
ยั่งยืนมากขึ้นชุมชนควรส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนานาการ
ท่องเที่ยวชุมชน และเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความ
ยั่งยืน จัดหาเจ้าภาพหลักท่ีมั่นใจและมั่นคงต่อการพัฒนา ไม่แสวงหาผลประโยชน์และเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาได้ซึ่งอาจเป็นการจัดตั้งองค์กรชมรม/สมาคม โดยภาคเอกชน หรือผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้ประกอบการอาจรวมตัวก้าหนดเปูาหมายให้ชัดเจน มีแผนการด้าเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนโดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนไปพร้อมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีได้ 
 จิราภรณ์ แก้วมณี (2557) ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนบ้านหัวเขาจีน อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนจัดสรรสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และสามารถทดแทนสิ่งที่หายได้
ด้วยอย่างสมบูรณ์ ถือได้ว่าเป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกนและกันโดยไม่ท้าลายระบบนิเวศของธรรมชาติ
และชาวบ้านในชุมชนเห็นคุณค่าในทรัพยากรตระหนักถึงให้มีการอนุรักษ์เพ่ือคงอยู่ต่อไปให้นานที่สุด 
อีกท้ังในเรื่องของวัฒนธรรม ชาวบ้านในชุมชนมีวัฒนธรรมเก่าแก่ มีการด้าเนินชีวิตตามแบบ
วัฒนธรรมของตนโดยค้านึงถึงศีลธรรมอันดีงามเป็นที่ตั้งรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมมือ
ช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดงานประจ้าปีของไทยทรงด้าและพิธีการเสนเรือนของชุมชน ชุมชนมีการ
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วางแผนวางอย่างมีหลักการและด้าเนินงานไปตามที่วางแผนไว้เพื่อให้ได้ตามเปู าหมายที่ต้องการ การ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีมีการจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติให้เกื้อกูลกันโดยไม่ส่งผลเสียแต่อย่างไร ทั้งนี้มุ่งเน้นให้มีการจัดการที่
ยังยืนลดผลกระทบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและชุมชน การจัดการให้
ประสบผลส้าเร็จนั้นต้องดูจากหลักบริหารที่ส้าคัญคือ 4’M ได้แก่Man (การบริหารคน) Money (การ
บริหารเงิน) Materials (การบริหารวัสดุในการด้าเนินงาน) และ Manage (การบริหารการจัดการ) 
รวมกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการทั้งปัญหาในเรื่องกลิ่น เรื่องน้้าขังระบายไม่ทัน เรื่อง
ปูายบอกทางเพ่ือประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างองค์กรชุมชนให้พัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้น 
 รุ่งวิทย์ ตรีกุล, กมล เสวตสมบูรณ์ และธนชาติ เราประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบึงพลาญชัยในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในชุมชน
บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ อาทิมีการเสนอความคิดเห็นร่วมกับชุมชนหรือ
เทศบาล เพ่ือหาวิธีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา
บุคลากรทางการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันการศึกษาในด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้
ร่วม ลงมติหรือลงความเห็นที่จะช่วยกันจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วม ในการ
ปฏิบัติการอาทิได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดหรือตกแต่งชุมชนให้มีความสวยงาม 
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนอยู่เสมอ มีการรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากสื่อ
ต่างๆเช่น โทรทัศน์วิทยุนิตยสาร หนังสือพิมพ์จดหมายแผ่นพับ ใบปลิว ปูายติดประกาศ/ปูายโฆษณา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์โดยชุมชนมีความม่ันใจว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวบึงพลาญชัยเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว และ
มั่นใจว่ามีการลงทุนประกอบกิจการร้านค้าและบริการต่างๆภายในบริเวณบึงพลาญชัยตามงาน
เทศกาลประเพณีต่างๆ ประชาชนเห็นด้วยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่องเนื่องจากในชุมชนได้มีจัดกิจกรรมประเพณีสม
มาน้้าคืนเพ็ง เส็งประทีป  
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ชุมชนริมน้้าจันทบูร อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจัยใช้วิธีการด้าเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.6 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ชุมชนริมน้้าจันทบูร อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  
 เพ่ือศึกษาถึงเรื่องกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ประชาชนในชุมชนเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะด้าเนินกิจกรรมภายในชุมชน รวมถึงเจ้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้การ
สนับสนุน ผู้วิจัยเป็นผู้ด้าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในประเด็น
ค้าถามที่เก่ียวข้องกับกระบวนการการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน รูปแบบที่เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ การรักษาทรัพยากรภายในชุมชน การใช้ทรัพยากรที่มีภายในชุมชนให้
คุ้มค่าที่สุด และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในชุมชน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท้าการสัมภาษณ์โดยเฉพาะบุคคลที่เจาะลึกไปที่ผู้ที่มี
หน้าที่ดูแลกิจกรรมภายในชุมชน ประชาชนที่ท้าการค้าขายภายในชุมชน กระบวนการจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจะตั้งค้าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมภายในชุมชนที่
เหมาะสม ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในชุมชน โดยการสัมภาษณ์จะมีการ
บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ และน้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์อย่างละเอียด ซึ่ง
แบบสัมภาษณ์ศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ชุมชนริมน้้าจันทบูร ประกอบด้วยค้าถามจ้าแนกตามกลุ่มดังต่อไปนี้ 
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 กลุ่มท่ี 1ผู้น้าชุมชน 
  - ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
  - จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในของชุมชน 
  - ข้อดีข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  - เป้าหมายและแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  - แนวทางและรูปแบบในการบริหารพื้นที่ภายในชุมชน 
  - การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรมของ
สถานที่ท่องเที่ยว 
  - กิจกรรมที่เคยด้าเนินการและผลตอบรับที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว 
  - ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการ 
  - ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐ 
 กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน 
  - ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
  - จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
  - ข้อดีข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  - เป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  - นโยบายและแนวทางท่ีน้ามาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  - การสนับสนุนจากภาครัฐ การส่งเสริม และกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์
ชุมชนนี้ 
  - ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 กลุ่มท่ี 3 ผู้ประกอบการร้านค้า 
  - ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
  - จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
  - ข้อดีข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  - การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรมของสถานที่
ท่องเที่ยว 
  - ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
 กลุ่มท่ี 4 ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนริมน้้าจันทบูร 
  - ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
  - จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
  - ข้อดีข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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  - การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรมของสถานที่
ท่องเที่ยว 
  - กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันภายในชุมชน 
  - การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภายในชุมชนสู่คนภายนอกชุมชน 
 กลุ่มท่ี 5 นักท่องเที่ยวชาวไทย 
  - ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
  - วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
  - การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรมของสถานที่
ท่องเที่ยว 
  - ความคาดหวังในการมาท่องเที่ยวในชุมชน 
  - ความประทับใจที่ได้รับจากการท่องเที่ยว 
 
3.2 กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 - ผู้น้าชุมชน 
  - คุณประภาพรรณ ฉัตรมาลัย (ประธานกลุ่มชมรมพัฒนาชุมชนริมน้้าจันทบูร) 
 - หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน 
  - คุณวิทูรัช ศรีนาม (ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) 
  - ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) 
  - คุณธิป ศรีสกุลไชยรัก (สถาบันอาศรมศิลป์) 
  - คุณดวงเดือน สดแสงจันทร์ (ผู้อ้านวยการส้านักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
จันทบุรี) 
  - คุณวณิชชา วัฒนพงศ์ (นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี) 
 - ผู้ประกอบการร้านค้า 
  - ร้านขนมไข่ป้าไต๊ (บ้านเลขท่ี 90 ถนนสุขาภิบาล ย่านตลาดล่าง ร้านขนมไข่ป้าไต๊ 
เปิดมานานกว่า 60 ปี เดิมใช้เตาถ่านในการท้า ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการใช้เตาอบ แต่ก็ยังคงใช้สูตรขนม
ไข่แบบดั้งเดิม ใส่ถุงตั้งขายในราคาไม่แพง ) 
  - ร้านไอศกรีมจรวด (บ้านเลขที่ 255/3-7 เป็นโรงงานไอศครีมตราจรวด และบ้านพัก
อาศัย มีอายุกว่า 100 ปี ร้านไอศครีมตราจรวด ที่เป็นยี่ห้อเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี เป็นร้านไอศครีม
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เจ้าแรกๆ ของจันทบุรี ด้าเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ถือเป็นเจ้าแรกท่ีใช้เครื่องจักรในการท้า
ไอศกรีม) 
  - ร้านจันทบุรีเบเกอรี่ 
  - ร้านขนมเทียนแก้วลุงจุ่น 
  - ร้านข้าวตังโบราณป้าจินดา 
  - ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม 
  - ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มย้าทะเลเจ๊อ๊ีด(เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมานาน อยู่ในย่านชุมชนริมน้้า
จันทบูร ขายอาหารทะเลแบบอาหารจานเดียว จานด่วน และก๋วยเตี๋ยว) 
 - ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนริมน้้าจันทบูร 
 - นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.3.1 ผู้วิจัย ศึกษาเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากหนังสือที่เก่ียวข้อง และงานวิจัยต่างๆ 
เพ่ือออกแบบงานวิจัยให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยฉบับนี้ 
 3.3.2 การสังเกตการณ์ (Observation) โดยใช้ทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้้าจันทบูร สภาพสังคมในชุมชน 
การสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชน และใช้กระบวนการ
ศึกษาระหว่างท้าการสัมภาษณ์ซึ่งจะท้าไปพร้อมๆกัน การซักถาม การจดบันทึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ธรรมชาติ และใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผู้วิจัยได้ใช้
เครื่องมือนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา หรือใช้การสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วมควบคู่ไปด้วยในขณะท้าการศึกษา การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลสภาพการณ์
ปัจจุบันของชุมชน ข้อจ้ากัด ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนของชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือวัตถุต่างๆ โดยการ
ใช้ประสาทสัมผัส เพื่อท้าการศึกษาบริบทชองชุมชนและทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชน จนถึง
กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 
 3.3.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์โดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในประเด็นที่ไม่เข้าใจที่ได้รับจากการ
สังเกตการณ์ และให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่ต้องการศึกษาของงานวิจัย ซึ่งการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ ผู้วิจัยจะท้าการนัดหมายผู้ที่จะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ยกเว้นการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจะ
ใช้รูปแบบการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยสามารถสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างผู้วิจัยและผู้ถูกสัมภาษณ์ เป็นกันเองให้มากที่สุด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยยึดแนวคิดตามกรอบวิจัยที่จะน้ามาใช้ในการก้าหนดหัวข้อต่างๆส้าหรับ
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การใช้สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งลักษณะของค้าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะเป็นค้าถามปลายเปิด 
(Open ended Question) ลักษณะค้าถามเป็นการพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
จากนั้นน้าไปสู่ประเด็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในระหว่างที่สัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการจะด้าเนินงานควบคู่กับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือเก็บข้อมูลทางสภาพสังคม 
ข้อมูลทางด้านลักษณะของวัฒนธรรมชุมชน โดยกลุ่มประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมาจากวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากข้อมูลที่ทางผู้น้าชุมชนเป็นผู้แนะน้า และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากค้าแนะน้าของกลุ่มประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในการบอกต่อ เพื่อให้ได้ปริมาณท่ีจะสัมภาษณ์ให้ได้มากท่ีสุด และสัมภาษณ์จนกว่าจะได้ข้อมูลที่
ตรงกัน หรือได้ข้อมูลในประเด็นที่ตรงกัน 
 3.3.4 การบันทึกภาพและเสียง ผู้วิจัยจ้าเป็นต้องเก็บภาพและบันทึกเสียงระหว่างที่มีการ
สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ในการลงพื้นที่ เพ่ือน้าภาพและเสียงมาประกอบการเขียนรายงานการวิจัย 
และรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 ในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 - ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการท้าวิจัย 
 - รวบรวมข้อมูล เพ่ือน้ามาก้าหนดแนวค้าถาม 
 - ร่างแนวค้าถามมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท้าการตรวจสอบ และน้ามาแก้ไขให้เหมาะสม
ตามค้าแนะน้า 
 - น้ามาแก้ไขและปรับปรุงอีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง 
 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อช่วยสร้างความ
เข้าใจพื้นฐานในการวิจัย ช่วยในการออกแบบสอบถาม รวมไปถึงช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึนโดยมี
แหล่งที่มีของข้อมูล ดังนี้ 
 - ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Personal 
Interview) ซึ่งจะด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้ก้าหนดไว้จนครบตามจ้านวน 
 - ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือ
แหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงเป็นการค้นหาข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่  เอกสารและวารสาร
ที่สามารถอ้างอิงได้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 
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3.6 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 จากการเก็บข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ การสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพและเสียง และการจด
บันทึกภาคสนาม ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัยนี้โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) 
 3.6.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลที่มา โดยพิจารณาจากแหล่งเวลา เมื่อเก็บข้อมูลที่ต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่ง
สถานที่ เมื่อเก็บข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งบุคคล เมื่อบุคคลที่ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป 
ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ถือเป็นสิ่งที่นักวิจัยจะต้องตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะต้องท้าไปพร้อมกันใน
การเก็บข้อมูล เป็นการตรวจสอบทันทีในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท้ังหมดแล้ว ผู้วิจัยน้าข้อมูลไปตรวจสอบความ
ถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 3.7.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
 3.7.2 ตรวจสอบข้อมูลและตีความข้อมูลของชุมชน 
 3.7.3 น้าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และผลจากการตรวจสอบข้อมูลมาวิเคราะห์แนวทางใน
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การจดบันทึก และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ แล้วน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาประเด็นที่คล้ายคลึงกัน และมี
ทิศทางเดียวกันแล้วน้ามาจัดเข้ากลุ่ม และเขียนข้อมูลเป็นข้อความเชิงบรรยาย (Descriptive) ส้าหรับ
จัดท้าข้อสรุปในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์และการน าเสนอผลของการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนริมน้ าจันทบูร อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดย
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์และได้วิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชนริมน้ าจันทบูร ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นตามค าถามท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วนได้แก ่
 4.1 ส่วนที่ 1 ผลที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยได้เขียนสรุปบรรยายเชิงพรรณนาเพ่ือให้การ
น าเสนอข้อมูลและความเข้าใจในเนื้อหา ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 
ประเด็น ดังนี้ 
  4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมน้ าจันทบูร 
   4.1.1.1 จุดเริ่มต้นของโครงการฟื้นฟูชุมชนเก่า 
   4.1.1.2 วิถีชีวิตของชุมชน 
   4.1.1.3 การถ่ายทอดวัฒนธรรมภายในชุมชน 
  4.1.2 ด้านทรัพยากรในการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปภายในชุมชน 
   4.1.2.1 บรรยากาศภายในชุมชนริมน้ าจันทบูร 
   4.1.2.2 ร้านค้า ร้านอาหารภายในชุมชน 
   4.1.2.3 นโยบายในการบริหารพื้นที่ภายในชุมชน 
  4.1.3 การมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและการสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
   4.1.3.1 แนวทางการด าเนินงานและพัฒนาร่วมกับชุมชน 
   4.1.3.2 การออกแบบรูปแบบและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน 
   4.1.3.3 ผลประโยชน์ร่วมกันของคนภายในชุมชน 
  4.1.4 การพัฒนาชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน 
   4.1.4.1 การพัฒนาและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนภายในชุมชน 
   4.1.4.2 หลักการกระจายรายได้ภายในชุมชน 
  4.1.5 ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   4.1.5.1 ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดจันทบุรี 
   4.1.5.2 สถาบันอาศรมศิลป์ 
   4.1.5.3 ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี 
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4.1 ส่วนที่ 1 ผลที่ได้จากการศึกษา 
 4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมน้ าจันทบูร 
  4.1.1.1 จุดเริ่มต้นของโครงการฟื้นฟูชุมชนเก่า 
  8 ธันวาคม พ.ศ.2553 ทางสถาบันอาศรมศิลป์ได้ร่วมพูดคุยกับคณะท างานของชุมชน
เพ่ือหารือถึงแนวทางของโครงการท ากระบวนการปรับปรุงบ้านเก่าในชุมชน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุน
โครงการมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบ้านหลังอื่นๆ 
  22 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้มีการนัดพบกับเจ้าของอาคารในชุมชน ที่สนใจจะเข้าร่วม
โครงการ โดยมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการดังนี้ บ้านที่เป็นโครงการน าร่องเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ก่อตั้งกองทุนขึ้นเรื่องของการอนุรักษ์อาคารเก่าที่จะหาทุนจากหลายๆแหล่งเพ่ือเข้ามาสนับสนุน
โครงการ 
  4.1.1.2 วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ าจันทบูร 
  ในสมัยนี้มีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฟากถนน แต่ฝากติดริมแม่น้ าจะมีบ้านเรือนหนาแน่น
กว่า บ้านที่ติดริมแม่น้ ามักมีท่าน้ าส่วนตัวและมีบางบ้านที่มีที่ดินเพียงพอที่จะสร้างท่าน้ าเพ่ือใช้เป็นท่า
เทียบเรือขนส่งสินค้าท่ีตนติดต่อค้าขายเช่น มะพร้าว กก สมุนไพร ข้าว เป็นต้น ในอดีตประมาณ 80 
ปีที่แล้วมีท่าเรือส าคัญๆที่ใช้เป็นท่าน้ าสาธารณะประมาณ 7 ท่า เรียงตามล าดับจากหัวถนนสุขาภิบาล
ไปจนสุดถนน ได้แก่  
   (1) ท่าหลวง เป็นท่าเทียบจอดเรือ จอดแพ และท่าข้ามฝั่ง มีพ้ืนที่กว้าง เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งด้านการค้าขาย และการติดต่อราชการในสมัยก่อน 
   (2) ท่าหมอทอด เป็นท่าน้ าส าหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียงใช้ในการอาบน้ า ซัก
ล้าง 
   (3) ท่าประชานิยมเป็นท่าเทียบเรือยนต์ ขนถ่ายสินค้า 
   (4) ท่าแม่ผ่องศรี เป็นท่าเรือแจวข้ามฟากไปโรงสีนายมงคล 
   (5) ท่าศาลเจ้าที่ เป็นท่าเรือแจวข้ามฟากไปโรงสีนายหวาน 
   (6) ท่าวัดโรมันคาทอลิก มีศาลาพัก เป็นท่าเรือแจวรับจ้างข้ามฟากส าหรับ
บุคคลทั่วไป เสียเงินเที่ยวละ 1 สลึง ส าหรับนักเรียนและชาวคริสต์ที่ข้ามไปโรงเรียนและวัดคาทอลิก 
ที่อยู่บนฝั่งจันทนิมิตไม่ต้องเสียเงิน 
   (7) ท่าตาโท มีการสร้างศาลาพักท่าน้ าเมื่อ พ.ศ.2474 เป็นท่าเรือแจวรับจ้าง
ข้ามฟากส าหรับบุคลทั่วไปที่จะข้ามไปวัดไผ่ล้อมและบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันท่าเรือดังกล่าวไม่มีอีก
แล้ว แต่ยังหลงเหลือหลักฐานให้เห็นบ้างเป็นบันไดท่าน้ า ได้แก่ ท่าหลวง ท่าหมอทอด ท่าประชานิยม  
และท่าตาโท 
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 4.1.2 ด้านทรัพยากรในการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปภายในชุมชน 
  4.1.2.1 บรรยากาศภายในชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 
ภาพที่ 4.1: ชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 

 
 
ภาพที่ 4.2: ชุมชนริมน้ าจันทบูร 
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ภาพที่ 4.3: ชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 

 
  
ภาพที่ 4.4: ชุมชนริมน้ าจันทบูร 
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ภาพที่ 4.5: ชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 

 
 
  4.1.2.2 ร้านค้า ร้านอาหารภายในชุมชน 
 
ภาพที่ 4.6: ร้านค้า ร้านอาหารภายในชุมชน 
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ภาพที่ 4.7: ร้านค้า ร้านอาหารภายในชุมชน 
 

 
 
ภาพที่ 4.8: ร้านค้า ร้านอาหารภายในชุมชน 
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4.1.3 การมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและการสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
 การพัฒนาชุมชนริมน้ าจันทบูรยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชนเป็นส าคัญ หลังจาก
มีกลุ่มอาสาสมัครในพ้ืนที่เข้าร่วมงาน จึงเกิดการท างานร่วมกันระหว่างชาวชุมชน ภาครัฐ และภาคี
ต่างๆ จนในปัจจุบันกลุ่มอาสาสมัครได้รวมกันเป็น “ชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ าจันทบูร” ซึ่งได้มีการ
ท างานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปี พ.ศ.2553 จึงได้ด าเนินการในกิจกรรมที่
สอดคล้องวิสัยทัศน์ของชุมชน ซึ่งเป็นการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมให้เห็นมากขึ้น การเปิดบ้านเรียนรู้
ชุมชนในบ้านเลขท่ี 69 การเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น นับได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นเล็กๆของกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมืองเก่า ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนใน
ชุมชน คนในพื้นท่ี ภาครัฐ นักวิชาการรวมถึงคนนอกท่ีสนใจเข้ามาในชุมชน ที่จะร่วมหาทิศทางของ
การด าเนินชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน ที่จะต้องเตรียมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนต่อไป
ในอนาคตด้วย 
  4.1.3.1 แนวทางการด าเนินงานและพัฒนาร่วมกับชุมชน 
  การด าเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนเริ่มจากการหาเป้าหมายในการพัฒนา
ร่วมกัน จนได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันสร้างจิตส านึกและความสามัคคีของชุมชนในการด ารงไว้ซึ่ง
วิถีชีวิตที่มีคุณภาพ ร่วมกับฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นย่านการค้า สืบสานเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของชุมชนและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาย่านริมน้ าจันทบูรให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีส าคัญของจังหวัดจันทบุรี 
  4.1.3.2 การออกแบบรูปแบบและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน 
  จากกิจกรรมที่เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ในปี พ.ศ.2552 สามารถสรุปขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรมเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
   (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
   - ท าให้เกิดความเข้าใจพ้ืนฐานและบริบทของชุมชน สร้างความคุ้นเคยกับ
คนภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 
   (2) การจัดกิจกรรมชุมชนหรือการจัดการพูดคุยกลุ่มย่อย 
   - เพ่ือการกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ได้ด้วย
ตนเอง รวมถึงท าให้เกิดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเท่าเทียม เพ่ือน าไปสู่การ
ตั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูร่วมกัน 
   (3) ค้นหาชาวชุมชนที่มีความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และ
ปรับปรุงและปรับปรุงอาคาร 
   (4) ค้นหาอาคารในชุมชนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์และปรบปรุงอาคาร 



61 

   - โดยให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของเจ้าของอาคารและผู้อาศัยอยู่ใน
อาคาร เก็บข้อมูลรายละเอียดของแต่ละอาคาร จัดท าเป็นประวัติข้อมูลบ้าน 
   (5) ด าเนินการเรื่องการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร 
   - บันทึกรายละเอียดการท างาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การอนุรักษ์ปรับปรุงอาคารหลังอ่ืนๆ 
  จากกระบวนการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ชุมชน การเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน เป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน นับตั้งแต่ความเป็นมาตั้งแต่อดีต วิถีชีวิต 
เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท าให้เกิดการต่อยอดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นให้เป็นความรู้
สาธารณะ เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
  4.1.3.3 ผลประโยชน์ร่วมกันของคนภายในชุมชน 
  ชุมชนริมน้ าจันทบูรได้รับผลตอบรับทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี รวมถึงนักท่องเที่ยวยังให้ความ
สนใจในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ซึ่งท าให้
เกิดผลประโยชน์กับชุมชนในด้านเศรษฐกิจที่ดีข้ึน และนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ที่
บ้านเลขท่ี 69 ที่เป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของชุมชนริมน้ าจันทบูร  

4.1.4 การพัฒนาชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน 
  4.1.4.1 การพัฒนาและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนภายในชุมชน 
  ในปี พ.ศ.2552 ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรีมีนโยบายที่จะพัฒนาย่านเก่าแห่ง
นี้ให้กลับมาเป็นย่านการค้าที่ส าคัญอีกครั้ง จึงได้มีการจัดประชาคมเพ่ือก าหนดทิศทางของการพัฒนา
และเกิดกลุ่มอาสาสมัครที่ท างานภายในชุมชนเพ่ือช่วยในการฟื้นฟูและพัฒนา โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนริมน้ าจันทบูรที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูชีวิตของชุมชนกลับมาอีกครั้งซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี 
  4.1.4.2 หลักการกระจายรายได้ภายในชุมชน 
  ผู้คนภายในชุมชนส่วนใหญ่ท าอาชีพค้าขายทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดย
อาชีพค้าขายถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ส่งต่อมาในแต่ละครัวเรือน และมีอีกจ านวนหนึ่งที่ท าอาชีพค้าพลอย
ซึ่งตลาดพลอยอยู่ไม่ไกลจากชุมชนริมน้ าจันทบูร และยังสร้างรายได้และอาชีพให้กับผู้คนภายในชุมชน 

4.1.5 ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.1.5.1 ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดจันทบุรี 
  4.1.5.2 สถาบันอาศรมศิลป์ 
  ความเป็นมาแห่ง “สถาบันอาศรมศิลป์” 
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  สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือรับใช้สังคม “สถาบันอาศรมศิลป์” เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก ที่ด าเนินงานในรูปแบบของกิจการเพ่ือสังคม  (SE : Social 
Enterprise:) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ตุลาคม 2549 
  ปัจจุบัน สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดให้บริการวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร ใน 3 สาขา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)  พร้อมทั้งให้บริการชุมชน  ด้วยความ
เชี่ยวชาญจากศาสตร์ทั้งสามและการบูรณาการข้ามศาสตร์  ร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและ
ต่างประเทศ  โดยด าเนินงานในรูปแบบของโครงการเพ่ือร่วมสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4.1.5.3 ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี 
  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญาและราชการอื่นๆ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
พาณิชย์ 
  บทบาทหลักของกระทรวงพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
  1. ภารกิจด้านในประเทศ 

- การดูแลราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกร 
- ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ 
- คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

  2. ภารกิจด้านต่างประเทศ 
 - เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการเจรจาภายใต้กรอบ WTO FTA 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ 
 - จัดระเบียบและบริหารการน าเข้าส่งออก รวมทั้งการขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามัน
ส าปะหลัง สินค้าข้อตกลงต่างๆ 
 - แก้ไขปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า 
  พันธกิจของกระทรวงพาณิชย์ 
  1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับอย่างครบ
วงจร 
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  2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการ
สร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นและขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร 
  3. พัฒนาระบบการค้าให้มีความเป็นธรรมและมีมาตรฐาน สนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบสากล 
  4. มุ่งส่งเสริมการค้าการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงกับระบบ
การค้าโลกโดยสร้างการยอมรับในสินค้าและบริการของไทยพร้อมกับขยายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทุกรูปแบบ (แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์พ.ศ.2561-2564, 2561) 
 
4.2 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์  

ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 
 กลุ่มท่ี 1 ผู้น าชุมชน ผู้ริเริ่มโครงการฟ้ืนฟูชุมชนเก่า จ านวน 3 คน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 
24 เมษายน 2561) 
 กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน จ านวน 3 คน (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 28 เมษายน 2561) 
 กลุ่มท่ี 3 ผู้ประกอบการร้านค้าในพ้ืนที่ จ านวน 8 คน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 30 เมษายน 
2561) 
 กลุ่มท่ี 4 ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนริมน้ าจันทบูร จ านวน 10คน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 
พฤษภาคม 2561) 
 กลุ่มท่ี 5 นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 11 คน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7-18 พฤษภาคม 
2561) 
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ตารางที่ 4.1: ประเด็นสัมภาษณ์ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ : ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 

กลุ่มท่ี 1 การคงสภาพของอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมของชุมชนที่ยังคงเหลือให้นึกถึงความรุ่งเรืองของพ้ืนที่ในอดีต ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแต่
ก็ยังหลงเหลือเสน่ห์ของการเป็นเมืองเก่าไว้ได้อย่างชัดเจนโดยเสน่ห์ของชุมชนริมน้ าจันทบูรอยู่ตรงวิถีชีวิตอันเงียบสงบและความคลาสสิคของ
บ้านเรือนทั้งสองฝั่งแม่น้ าจันทบุรี ซึ่งถึงแม้กาลเวลาจะแปรเปลี่ยนไป แต่ที่นี่ก็ยังคงมีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ให้ได้พบเห็นจากสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ของบ้านเรือนริมน้ าเหล่านี้ ใครที่ได้มาเยือนชุมชนริมน้ าแห่งนี้ก็จะรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต 

กลุ่มท่ี 2 ย่านเก่าแก่ริมน้ าจันทบูรแห่งนี้มีพลังดึงดูดด้วยสถาปัตยกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบกับเรือนแถวไม้ฉลุสวยงาม ท าให้ย่านเก่าแก่
แห่งนี้กลายเป็นโลเคชั่นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการภาพยนตร์และโฆษณาว่าสามารถปรับเป็นฉากเมืองเก่าได้อย่างเหมาะเจาะ ภายใต้
รปูธรรมที่งดงามนี้ยังเป็นรากฐานการก่อร่างชุมชนริมน้ าจันทบูรให้ต่างจากชุมชนริมน้ าอื่นๆ ที่ได้พัฒนาเป็นตลาดโบราณจนโด่งดังชุมชุนริมน้ า
จันทบูรเป็นชุมชนที่มีการตั้งบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ าจันทบุรี โดยลักษณะการตั้งบ้านเรือนขนานไปกับล าน้ าและยังสามารถสัญจรทางน้ าได้ด้วย 

กลุ่มท่ี 3 ในชุมชนริมน้ ามีร้านค้าหลายร้านที่เปิดขายมาเป็นระยะเวลานาน และร้านค้าแต่ละร้านยังมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่
เปิดริมน้ า ร้านกาแฟที่มีหลากหลาย โรงแรมที่เปิดให้บริการภายในชุมชน ซึ่งตอนเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยที่ท าให้เรือนแถวไม้ในชุมชนถูกเผาเป็น
จ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันบริเวณช่วงกลางของชุมชนได้กลายเป็นอาคารพาณิชย์และร้านค้ามากมายด้วยความที่ชุมชนนี้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ า ท าให้
ครั้งที่มีการขยายตัวทางการค้าแนวชุมชมติดริมน้ านั้นส่งผลให้ที่นี่เป็นที่ตั้งของท่าจอดเรือสินค้าหลายแห่งและมีการติดต่อไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยน
และขายสินค้า กลายเป็นย่านตลาดคึกคักท่ีมีการติดต่อค้าขายทั้งซื้อขายภายในและนอกชุมชนของจังหวัดจันทบุรี 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ประเด็นสัมภาษณ์ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ : ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 

กลุ่มท่ี 4 สภาพอาคารบ้านเรือนที่มีความโดดเด่น แต่ในปัจจุบันได้ปรับให้มีระบบการก่อสร้างที่ทันสมัยมากข้ึน มีการตกแต่งให้สวยงามตามยุคสมัยแต่ก็ยัง
มีบ้านที่อนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้ โดยเฉพาะบ้านหลวงราชไมตรี และบ้านเรียนรู้ชุมชนที่ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 69 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ
ชุมชนให้แก่ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาบ้านเรือนที่ติดริมน้ าจะมีลักษณะพิเศษตรงที่เหมือนมีหน้าบ้านสองฝั่งคือหน้าบ้านติดถนนและติดล าคลอง ซึ่งส่วน
ใหญ่หน้าบ้านที่ติดถนนมักท าเป็นร้านค้า ส่วนด้านหลังจะเอาไว้ขนถ่ายสินค้าเพ่ือน ามาจ าหน่ายให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยว 

กลุ่มท่ี 5 การคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท่ียังคงมีการจัดงานในทุกๆปี ท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว การอนุรักษ์วัฒนธรรมที่
มีร่วมกันภายในชุมชนโดยเห็นได้ชัดเจนว่ามีท้ังวัดไทยและวัดจีน รวมถึงฝั่งตรงข้ามชุมชนริมน้ าที่มีวัดโรมันอีกด้วย 

           ผูว้ิจัยได้สรุปประเด็นด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน โดยทุกกลุ่มมีความเห็นที่สอดคล้องกันคือเรื่องสถาปัตยกรรมภายในชุมชน บ้านตึก
ทรงยุโรป เรือนแถวไม้ชั้นเดียวและสองชั้นที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งความดั้งเดิม อีกท้ังยังกล่าวถึงวัฒนธรรม ประเพณีที่สะท้อนถึงศิลปะประกอบกับสถาปัตยกรรม 
สิ่งก่อสร้าง มีทั้งลวดลายการแกะสลักแบบฝรั่งเศส แบบจีน แบบไทย และแบบผสมผสาน ซึ่งแต่ละบ้านก็จะออกแบบลวดลายต่างกัน โดยผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว
สามารถมองเห็นได้ตลอดเส้นทางของชุมชน 
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ตารางที่ 4.2: ประเด็นสัมภาษณ์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ : จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

กลุ่มท่ี 1 จุดแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความดั้งเดิมที่มีมาแต่ก่อนในเรื่องของการค้าขายที่
คงความเก่าแก่ไว้ กล่าวคือผู้คนที่ออกมาค้าขายหน้าบ้าน รวมถึงร้านค้าที่เปิดภายในบ้านนั่นคือคนในพ้ืนที่จริงๆ นอกนั้นที่เห็นว่ามีการตั้งร้านค้า
ขายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาอาศัยหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้และบูรณะอาคารบ้านเรือนแล้ว และยังมีขนมไทยโบราณ อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัด ของที่ระลึกที่มีขายตลอดเส้นทางของชุมชน จุดอ่อนของชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือการคมนาคมภายในชุมชนแออัดโดยมีการจราจรของ
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ซึ่งมองเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดแก่นักท่องเที่ยว ผู้คนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ที่ค้าขายบริเวณหน้าบ้าน รวมถึง
เรื่องของพ้ืนที่จอดรถให้ร้านค้าเช่าไม่เพียงพอ 

กลุ่มท่ี 2 จุดแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ได้รับการส่งทอดรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การด ารงชีวิต
ภายในชุมชน การอยู่ร่วมกันของคนภายในชุมชนและนักท่องเที่ยว อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชนริมน้ าจันทบูร ทั้ง
ในด้านศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงด ารงไว้ซึ่งความดั้งเดิมในเรื่องของอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมต่างๆภายในชุมชน ด้านการด ารงชีวิตในชุมชนที่
ไม่ว่าชุมชนไหนก็ล้วนน าไปปรับใช้เป็นตัวอย่างผู้คนภายในชุมชนยังแสดงออกให้เห็นอีกว่ามีความสอดคล้องกันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จุดอ่อนของ
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือลักษณะการด าเนินงานของผู้ที่พยายามจะเข้ามาพัฒนาชุมชน ว่ามีความประสงค์ท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนโดย
การค้าแบบเสรี หรือเป็นการค้าท่ีต้องอยู่ภายใต้กรอบของเวลา เช่นการจัดท าเป็นถนนคนเดินในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จึงท าให้ผู้คนภายใน
ชุมชนเกิดข้อขัดแย้งในการที่จะท าการค้าแบบโดนบังคับ อีกทั้งยังไม่ถือเป็นการอนุรักษ์ความดั้งเดิมของชุมชนที่มีมานานตั้งแต่สมัยก่อน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): ประเด็นสัมภาษณ์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ : จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

กลุ่มท่ี 3  จุดแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ,ผัง รวมถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน 
ถึงแม้จะผ่านการบูรณะก็ยังคงเก็บรักษาและแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของอาคารบ้านเรือนที่สามารถใช้วัสดุใหม่ เทคนิคใหม่เข้ามาใช้ในการ
ซ่อมแซมและต้องไม่ส่งผลกับอาคาร การชะลอความเสื่อมโทรมของอาคารบ้านเรือนที่ผู้คนภายในชุมชนช่วยกันรักษาไว้โดยที่รักษาเอกลักษณ์
บางจุด เปลี่ยนแปลงบางจุด โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมให้เป็นแบบเก่า และสื่อในปัจจุบันได้ท าให้เกิดการแพร่หลายจากการที่นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาใช้บริการร้านค้าหรือการบริการที่พัก โดยนักท่องเที่ยวได้โพสต์รูปภาพกับค าบรรยายในเชิงบวกให้กับสถานที่ที่นักเที่ยวมาเยือนไม่ว่าจะเป็นรูป
อาหาร สถาปัตยกรรมภายในชุมชนสภาพแวดล้อมภายในชุมชน จึงท าให้ร้านค้าหรือการบริการที่พักต่างๆมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น จุดอ่อนของ
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อการค้าขายผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นประจ าทุก
ปีท าให้ผู้คนภายในชุมชนอพยพย้ายออกจากพ้ืนที่ ร้านค้ารวมถึงผู้คนในชุมชนบางส่วนจึงย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่เนื่องจากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นทุกปี จึง
ท าให้การคา้ขายที่เคยคึกคักได้ซบเซาลงอย่างมาก 

กลุ่มท่ี 4 จุดแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือทรัพยากรภายในชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้จะเกิด
เหตุการณ์ที่ท าให้ชุมชนทรุดโทรมแต่ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าบูรณะ รวมถึงความร่วมมือของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนและผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่
ภายในชุมชน ด้านการค้าขายที่เกิดภายในชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากจุดยืนของผู้น าชุมชนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ไม่เปลี่ยน
การจัดงานนิทรรศการในทุกๆปี ไม่เปลี่ยนแปลงการค้าขายให้เป็นตลาดนัด จุดแข็งอีกด้านคือผู้ที่การบริการของผู้น าเที่ยวของบริษัทน าเที่ยวที่มี
ความรู้ความสามารถในการอธิบายความเป็นมาของชุมชนริมน้ าจันทบูร รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆภายในชุมชน โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนจึงท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ อีกท้ังนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวยังสามารถสอบถามเรื่องที่เก่ียวข้องกับชุมชนได้  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): ประเด็นสัมภาษณ์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ : จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

กลุ่มท่ี 4 เนื่องจากบางบ้านก็เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายยาแผนโบราณ ร้านกาแฟ ที่เจ้าของบ้านเป็นผู้ด าเนินกิจการด้วยตนเอง จุดอ่อนของชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวคือผลกระทบจากร้านอาหารที่เปิดในช่วงเวลากลางคืนที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับ เนื่องจากเกิดเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่ม
วัยรุ่นท าให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านเรือนข้างเคียง การทะเลาะกันหน้าบ้าน การขาดพ้ืนที่จอดรถ การจอดรถขวางหน้าบ้าน กลิ่นควันที่เกิดจาก
ร้านอาหาร ความขัดแย้งระหว่างผู้ค้ากับผู้อยู่อาศัยเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่สม่ าเสมอ 

กลุ่มท่ี 5 จุดแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือ การจัดท าป้ายแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ถ่ายภาพต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน การจัดระบบแสงสว่างในเวลากลางคืนที่มีอย่างเพียงพอ มีคนคอยดูแลพ้ืนที่ในเวลากลางคืนจึงท าให้มีเกิดความปลอดภัย ไม่เปลี่ยว 
และการด ารงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมในการสร้างอาคารบ้านเรือนของสมัยก่อนที่ชุมชนยังคงพยายามรักษาให้เหมือนเดิม การประชาสัมพันธ์ที่
กว้างขวางของชุมชนจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและท าให้การค้าขายดีขึ้น จุดอ่อนของชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือ การคมนาคมภายในชุมชนที่
ยังขาดการบริหารจัดการ เห็นได้ชัดจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนและนักท่องเที่ยว ควรจ ากัดการใช้รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หรือการเดิน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวส่วนมากจะเดินเท้ามากกว่าการใช้ยานพาหนะต่างๆ อีกท้ังยังจะ
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชนที่จะเกิดกับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 

   ผู้วิจัยไดส้รุปประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยทุกกลุ่มมีความเห็นที่ตรงกันวา่ จุดแข็งด้านการทอ่งเที่ยวภายในชุมชนคือศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนที่ยงัคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบนั ความดัง้เดิมที่มีมาแต่กอ่นในเร่ืองของการค้าขายที่คงความเก่าแก่ไว้ การอนุรักษ์สถาปตัยกรรมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ,ผัง รวมถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน ถึงแม้จะผา่นการบูรณะก็ยังคงเก็บรักษาและแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของอาคารบา้นเรือนที่สามารถใช้วัสดุใหม่ 
เทคนิคใหม่เข้ามาใช้ในการซ่อมแซมและต้องไม่สง่ผลกบัอาคาร จุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชนคือการจัดท าเป็นถนนคนเดินในทุกวนัศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จึง
ท าให้ผู้คนภายในชุมชนเกิดข้อขัดแย้งในการที่จะท าการค้าแบบโดนบงัคับ อีกทั้งยังไม่ถือเป็นการอนุรักษ์ความดั้งเดิมของชุมชนที่มีมานานตัง้แต่สมัยก่อน 
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ตารางที ่4.3: ประเด็นสัมภาษณ์ข้อดีและข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

กลุ่มท่ี 1 ข้อดีของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ การริเริ่มที่เกิดจากเจตนาที่ดีโดยเริ่มจากการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สะท้อนภาพลักษณ์ของ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้คนหลายกลุ่มเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน การมีจุดประสงค์ที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนที่มีการวางแผน
และพิจารณาอย่างรอบคอบในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ การรักษาวิถีชีวิตของคนจันทบูรเป็นหลักและการท่องเที่ยวเป็นรองเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สุด เกิดการลงทุนทางการเงินภายในชุมชน มีการลงหุ้นเพ่ือน าเงินมาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ข้อเสียของการพัฒนาชุมชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือ เกิดความขัดแย้งกันระหว่างแนวทางที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ที่จะให้เกิดความยั่งยืน หรือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อการค้า 

กลุ่มท่ี 2 ข้อดีของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาที่ด าเนินการควบคู่กันไปไม่หยุด และด าเนินตามความพร้อมของ
ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การวางแผนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพชุมชนเพ่ือที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยวและผู้คนจากภายนอกชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพัฒนา ข้อเสีย
ของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือ การไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์หลักของการพัฒนาชุมชนว่าไม่ได้มุ่งเน้นไปในทางการค้า แต่มุ่งเน้นให้เกิด
ความยั่งยืนโดยยึดวิสัยทัศน์ของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

กลุ่มท่ี 3 ข้อดีของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือ การกระจายรายได้ในชุมชนมีมากขึ้น รายได้ในการค้าขายเพ่ิมมากข้ึน นักท่องเที่ยวมีส่วนช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ จึงท าให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่ม 
ข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือ การไม่ค านึงถึงการใช้ชีวิตของคนภายในชุมชนโดยการเปิดร้านอาหารกลางคืนจึงส่งผลให้ก่อ
ความเดือดร้อนให้กับบ้านข้างเคียง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): ประเด็นสัมภาษณ์ข้อดีและข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

กลุ่มท่ี 4 ข้อดีของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ มีแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม โดยที่สามารถเปิดบ้านต่างๆเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ชมถึงความงดงามของบ้านแต่ละหลัง ท าให้บรรยากาศชุมชนมีความคึกคักมากขึ้น มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนมากข้ึน ข้อเสีย
ของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ขาดการสื่อสาร ประสานงานเกี่ยวกับการท ากิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ความไม่ชัดเจนในด้านการ
อนุรักษ์ชุมชนว่าควรปฏิบัติในทิศทางใด 

ผู้วิจัยได้สรุปประเด็น ข้อดีและข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยทุกกลุ่มมีความเห็นที่ตรงกันว่า ข้อดีของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคือ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากขึ้น ท าให้เกิดการลงทุนทางการเงิน การลงหุ้นที่น ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่
อาศัยอยู่ภายในชุมชนและหน่วยงานที่เข้ามาช่วยวางแผนพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันของชุมชนและนักท่องเที่ยว ให้เกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับการ
ท่องเที่ยวซึ่งส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ข้อเสียของการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ การไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการพัฒนาชุมชนเพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยว มีความขัดแย้งกันระหว่างแนวทางการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ หรือ เพ่ือการค้า 
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ตารางที่ 4.4: ประเด็นสัมภาษณ์เป้าหมายและแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

กลุ่มท่ี 1 มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มีความพอดี การพัฒนาการใช้ชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงผู้ที่ประกอบ
ธุรกิจสามารถอยู่ได้ มีการจัดหาพื้นที่เช่าจอดรถให้กับร้านค้า นักท่องเที่ยว การก าหนดเวลาเปิด-ปิด ของร้านอาหารที่เปิดในเวลากลางคืน มีการ
จัดสรรการใช้พ้ืนที่ของแต่ละบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการนัดพูดคุยกันระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเพ่ือสร้างช่อง
ทางการสื่อสารของทุกฝ่าย รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา สร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึกของเจ้าของอาคาร
และผู้เช่ากิจการ ในการรับผิดชอบผลกรทบที่จะเกิดกับบ้านข้างเคียง 

กลุ่มท่ี 2 มีนโยบายที่จะพัฒนาย่านเก่าให้กลับมาเป็นย่านการค้าที่ส าคัญ ได้มีการจัดประชาคมเพ่ือก าหนดทิศทางของการพัฒนาและมีการสร้างกลุ่ม
อาสาสมัครที่ท างานชุมชนในเรื่องการฟ้ืนฟูและการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้ าที่คอยด าเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟู 
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ตารางที่ 4.5: ประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชน 
 

การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
สืบทอดวัฒนธรรมของสถานที่
ท่องเที่ยว 

มีการรวมตัวกันของกลุ่มอาสาสมัครที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนโดยเริ่มจากการหาเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนาจนได้ข้อสรุป
ที่ว่าจะร่วมกันสร้างจิตส านึกและความสามัคคีของคนภายในชุมชนในการด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ ร่วมกันฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นย่านการค้า สืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาชุมชนริมน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ที่ส าคัญของจังหวัดจันทบุรี  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้
ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเป็นหลัก หลังจากมีกลุ่มอาสาสมัครเข้าร่วมท างานจึงเกิดการท างานระหว่างชาวชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคีต่างๆ จนในปัจจุบันกลุ่มอาสาสมัครได้รวมกันเป็นชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ าจันทบูร ร่วมกันหาทิศทางของการด าเนิน
ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน การเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน กลุ่มอาสาสมัครจะ
ด าเนินการเป็นขั้นตอนเพ่ือความเข้าใจตรงกัน ขั้นตอนแรกเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือท าให้เกิด
ความเข้าใจพ้ืนฐานและบริบทของชุมชน รวมถึงการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่สองมีการจัดกิจกรรมชุมชนหรือการจัดการพูดคุยกลุ่มย่อย เพ่ือเป็นการกระตุ้น
จิตส านึกในการอนุรักษ์ชุมชนโดยเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างเท่าเทียมเพ่ือน าไปสู่การตั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูร่วมกัน ขั้นตอนที่สามเริ่มค้นหาชาว
ชุมชนที่มีความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร ขั้นตอนที่สี่ค้นหาอาคารในชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการอนุรักษ์และท าการปรับปรุงอาคาร โดยให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของเจ้าของอาคารและผู้ที่อาศัยอยู่ใน
อาคาร เก็บข้อมูลรายละเอียดของแต่ละอาคารเพ่ือจัดท าเป็นประวัติข้อมูลบ้าน ขั้นตอนที่ห้าด าเนินการอนุรักษ์และ
ปรับปรุงอาคารโดยเริ่มจากบันทึกรายละเอียดการท างาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): ประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชน 
 

กิจกรรมที่เคยด าเนินการ
และผลตอบรับที่ได้รับจาก
นักท่องเที่ยว 

กิจกรรมที่เคยท าในชุมชนทางชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ าจันทบูรได้ประชุมกับพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเรื่องการพัฒนาย่านการค้า โดย
ร่วมกันวางแผนกับชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการฟ้ืนฟูเป็นย่านการค้าและเริ่มวางแผนการท างาน เริ่มจากการกระตุ้นชุมชนให้เกิด
ความร่วมมือกันภายในชุมชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน มีการจัดกิจกรรมนักโบราณคดีน้อยเพื่อสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าในชุมชนโดยเป็นการเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของแต่ละบ้านในชุมชน กิจกรรมงานย่านการค้าอัญมณีและถนน
วัฒนธรรม ภาคตะวันออกอีกแหล่งของประเทศไทย ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจทั่วประเทศที่ย่ าแย่ รวมถึงปัญหาจากการเมือง
ของรัฐบาลที่ไม่นิ่งรวมถึงการชุมนุมต่างๆที่เกิดข้ึน น าไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจในการค้าขายนักลงทุนไม่กล้าเดินทางมาค้าขายแต่ 
จังหวัดจันทบุรี สามารถสวนภาวะนี้ได้ โดยจัดงานกระตุ้นนักท่องเที่ยวและนักลงทุนมาสร้างรายได้ให้กับจังหวัด โดยผลตอบรับที่
ได้รับจากนักท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากเป็นชุมชนอยู่ใกล้กับแหล่งค้าขายพลอย(ตลาดพลอย) ซึ่งสามารถเดินถึงกันได้ 
นอกจากจะมีเพชรพลอยขายแล้วยังมีอาหารพ้ืนเมือง ขนมไทยพ้ืนบ้าน ขายอีกด้วย 

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

การหวังพ่ึงผลประโยชน์ของหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่ไม่มีส่วนช่วยในการพัฒนา การจะน าชื่อเสียงหรือวิสัยทัศน์
ของชุมชนไปขายทางการตลาด เน้นการออกสื่อจนเกินไปจนเกินวัตถุประสงค์ของกลุ่มอาสาสมัคร โดยกลุ่มอาสาสมัครไม่ได้
ต้องการที่จะน าเสนอชุมชนจนเกินไป แต่เน้นความดั้งเดิมของชุมชนและไม่ต้องการให้ผู้ที่หวังผลก าไรเข้ามาก้าวล้ าความโบราณ
ของชุมชน โดยทางผู้น าชุมชนปฏิเสธการท าสื่อน าเสนอในรูปแบบที่เกินความเป็นจริง เน้นการรับรู้ความรู้สึกด้วยตนเองมากกว่า 
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ตารางที่ 4.6: ประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน 
 

เป้าหมายในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนได้อนุรักษ์และฟ้ืนฟูอาคารบ้านเรือนและเกิดเป็นวิสัยทัศน์ข้ึนว่า “วัฒนธรรมน าการค้า” โดยน าเสนอแนวคิดการอนุรักษ์
อย่างบรูณาการในรูปแบบของกิจการสังคมเพ่ืออนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน เพื่อสร้างรายได้แล้วน าผลก าไรมาแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ปันผลสู่ผู้ถือหุ้น และ(2) เป็นทุนสะสม เพ่ือน าไปสนับสนุนชมรมริมน้ าจันทบูรเพ่ือท ากิจกรรมทาง
วัฒนธรรม หรทอรวมถึงน าไปร่วมพัฒนาย่านเก่าอ่ืนๆต่อไป 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 
การส่งเสริม และกิจกรรม
ทางการตลาด  
การประชาสัมพันธ์ ชุมชนนี้ 

มีการวางแผนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพชุมชน เพื่อรองรับผู้คนจากภายนอกชุมชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการวางแผนและพิจารณากันอย่างรอบคอบโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่สังเกตได้ชัดเจนบริเวณรอบๆชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

ไม่พบปัญหา เนื่องจากผู้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังช่วยกันวางรูปแบบของการด าเนินการอีกด้วย 
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ตารางที่ 4.7: ประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบทอดวัฒนธรรม 

ชุมชนได้มีแนวทางการออกแบบการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งเกิดจากมติยอมรับร่วมกันว่ามีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
เพราะว่าเห็นถึงความจ าเป็นของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมากข้ึน กระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆได้สร้างระดับการมีส่วนร่วมที่จ าเป็นต่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนได้สื่อสารให้มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างคนในชุมชน
กันเอง อีกทั้งหาแนวร่วมในการลงทุนเพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของวิถีชีวิตและชุมชนโดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่
ชุมชนเป็นส าคัญ 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การประกอบอาชีพ 

ปัญหาหลักๆที่ได้รับจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ท าให้การค้าขายภายในชุมชนซบเซาลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถซื้อขายกับผู้ประกอบการผ่านทางสื่อต่างๆได้ อีกท้ังยังง่าย
และสะดวกต่อการใช้บริการจึงท าให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันง่ายยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.8: ประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนริมน้ าจันทบูร 
 

การมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบทอด
วัฒนธรรม 

การมีส่วนร่วมที่เห็นได้ชัดคือการเคารพสิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้พูดถึงการคมนาคมทางน้ าโดยใช้เรือในการสัญจร ใช้ในการค้าขาย 
เชื่อมโยงผู้คนไปมาระหว่างพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่เมือง ซึ่งผู้คนยังให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์รูปแบบการเดินทางทางเรือ ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
จะน้อยลงมากก็ตามแต่ก็ยังมีการล่องเรือชมชุมชน ที่เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน นอกจากนี้ผู้คนในชุมชนได้
ช่วยกันฟ้ืนฟูอาคารบ้านเรือนให้มีความดั้งเดิม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสวยงามของชุมชนเก่าอย่างแท้จริง 

กฎเกณฑ์การอยู่
ร่วมกันภายใน
ชุมชน 

การเคารพซึ่งกันและกันของชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการร้านค้า และนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่อย่างไม่เกิน
ตัวของชุมชน ไม่มุ่งเน้นการค้าจนท าให้เสียคุณค่าความดั้งเดิมของชุมชนจนเกินไป และมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สึกที่ดีเมื่อได้มา
ท่องเที่ยว 

การถ่ายทอด
วัฒนธรรมจาก
ภายในชุมชนสู่
คนภายนอก
ชุมชน 

ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ให้ความเห็นว่า ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านของศาสนาของชุมชนที่
ส าคัญมี 2 ศาสนาคือ ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่สองฟากฝั่งริมน้ าจันทบุรี เมื่อชุมชนได้จัดเทศกาลต่างๆของ
ศาสนาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จึงท าให้นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้คนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชน ท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
และยังเป็นจุดรวมของวัฒนธรรมต่างๆโดยชุมชนริมน้ าจันทบูรได้ผสมผสานวัฒนธรรม 3 วัฒนธรรมคือ ไทย จีน และญวน โดยเห็นได้ชัด
จากการจัดประเพณีลอยกระทง ทิ้งกระจาด งานหล่อเทียนพรรษา 
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ตารางที่ 4.9: ประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว มาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ เพราะนักท่องเที่ยวบางคนไม่รู้จักชุมชนแห่งนี้ แต่เมื่อ
ได้มาท่องเที่ยวก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ รวมถึงยังมาเพ่ือซื้อของฝากที่ข้ึนชื่อของจังหวัดจันทบุรีโดยของฝากเป็นของที่
ร้านค้าต่างๆท าขายเอง 

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอด
วัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวท าให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนทั้งเรื่องรายได้ภายในชุมชน การเป็นที่รู้จักของคนภายนอกชุมชน การ
หมุนเวียนเกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างภายในชุมชนด้วยกันเอง และการหมุนเวียนกันระหว่างภายในชุมชนกับภายนอกชุมชน
การพัฒนาความทันสมัยที่ยังคงรักษาความดั้งเดิมโดยนักท่องเที่ยวมีส่วนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จัดใน
ชุมชน 

: ความคาดหวังในการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชน 

การเปิดประสบการณ์ใหม่ๆโดยให้ชุมชนมอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชนรวมถึงผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีขึ้นชื่อ
และการให้บริการที่ดีจากร้านค้าและที่พักภายในชุมชน การต้อนรับที่ดีจากผู้ที่อาศัยภายในชุมชนการท่องเที่ยวที่เน้น
ความดั้งเดิมเพ่ือที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ า 

ความประทับใจที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยว 

ได้รับความสนุกสนานในการเดินท่องเที่ยวชมตลาดนัดที่จัดในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ พบสิ่งที่แปลกใหม่และไม่เคยเจอ
โดยเฉพาะรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยังคงมีให้เห็นถึงแม้ว่าจะเก่าแต่ก็ยังมีคุณค่าได้รับการต้อนรับที่ดีส่งผลให้อยากกลับไป
ที่ชุมชนแห่งนี้อีกครั้งถ้ามีโอกาส ได้รูปถ่ายสวยๆเป็นที่ระลึกจากชุมชนนี้เพราะมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะ รวมถึงอาหารที่ขึ้น
ชื่อของจังหวัดก็มีขายเป็นจ านวนมาก คาเฟ่ที่มีการตกแต่งหลากหลายรูปแบบและรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มอร่อย 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ชุมชนริมน้้าจันทบูร อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้น้า
ผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมน้้าจันทบูร ในลักษณะของการท่องเที่ยว 
เพ่ือชมวิถีชีวิตของประชากรในชุมชน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ของชุมชนริมน้้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้น้าชุมชน ผู้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูชุมชนเก่า จ้านวน 3 คน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน จ้านวน 8 คน ผู้ประกอบการร้านค้าในพ้ืนที่ จ้านวน 
12 คน ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนริมน้้าจันทบูร จ้านวน 10 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทย จ้านวน 20 
คน รวมทั้งสิ้น 53 คน  
 
5.1 สรุปผล 
 ส่วนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของผู้น้าชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การด้าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์
ภายในชุมชนและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากผู้น้าชุมชนวางแผนที่จะรื้อฟ้ืนชุมชนเก่าหลังจากท่ีเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้ และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นได้มีการ
รวมหุ้นเพื่อน้าเงินมาพัฒนา ซ่อมแซม ชุมชนริมน้้าจันทบูร โดยผู้ถือหุ้นคือผู้น้าชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน รวมทั้งผู้คนภายนอกชุมชนที่มีความ
ประสงค์จะช่วยเหลือชุมชนริมน้้าจันทบูร และจากการสัมภาษณ์ผู้น้าชุมชนเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการด้าเนินการ ผู้น้าชุมชนได้ให้ความเห็นว่า “สิ่งที่เป็นปัญหาหลักคือการพัฒนาโดยการใช้
การตลาดเพื่อสร้างความนิยมด้านการท่องเที่ยวจนเกินไป หรือชุมชนเน้นการออกสื่อมากจนเกิน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มอาสาสมัคร เช่น การใช้ค้าในการโฆษณาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจนเกินความเป็น
จริงทั้งนี้ กลุ่มอาสาสมัครต้องการเพียงเน้นความดั้งเดิมของชุมชนและไม่ต้องการให้ผู้ที่หวังผลก้าไรเข้า
มาก้าวล้้าความเป็นตัวตน ความโบราณของชุมชน โดยทางผู้น้าชุมชนต้องการให้ชุมชนคงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมเดิมๆ ประเพณีเดิมๆ ซึ่งจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวด้วยตัวของมันเอง” 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในชุมชน โดยเริ่มมาจากการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อาศัย
อยู่ภายในชุมชน พบว่าผู้คนภายในชุมชนได้สะท้อนข้อดีและข้อเสียของชุมชน โดยมีการสรุปการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนดังนี้ 
 1. ข้อสังเกต คือ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยว
แล้วยังมีกองถ่ายหนังมาขอใช้พ้ืนที่ในการถ่ายท้าบ้างและมีนักลงทุนมาเปิดกิจการร้านค้าจึงท้าให้มี
จ้านวนร้านค้าเพ่ิมมากขึ้น ท้าให้พ้ืนที่มีความคึกคักมากกว่าเดิม 
 2. ข้อดี คือ  
 - ท้าให้ชุมชนมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น เนื่องจากได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจึงท้า
ให้เศรษฐกิจภายในชุมชนได้รับการกระตุ้น 
 - มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนท้าให้ร้านค้ามีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 - ในเวลากลางคืนไม่อันตรายเพราะพ้ืนที่มีคนเข้ามาอาศัยในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ข้อกังวล 
 - ผลกระทบจากร้านค้าท่ีเปิดในเวลากลางคืน ได้แก่ เสียงดังรบกวน การจอดรถขวาง
หน้าบ้าน กลิ่นควันที่มาจากร้านอาหาร ความขัดแย้งกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน 
 - ขาดการสื่อสาร ประสานงานกันระหว่างการด้าเนินกิจกรรม 
 - มีความขัดแย้งกันระหว่างแนวทางการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน กับประโยชน์ด้าน
การค้า 
 จึงสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนรวมถึงตัวแทนผู้คนที่อาศัยอยู่ภายใน
ชุมชน โดยได้เสนอวิธีการแก้ปัญหา ดังนี้ 
 - มีการก้าหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่พอดี เพื่อให้ภายในชุมชนเกิด
คุณภาพที่ดีข้ึน รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและผู้ประกอบการธุรกิจอยู่ได้ 
 - มีการจัดหาพ้ืนที่จอดรถให้ร้านค้า และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว 
 - มีการก้าหนดเวลาเปิด-ปิด ของร้านอาหารที่เปิดในเวลากลางคืน 
 - มีการก้าหนดการใช้พื้นที่ในการใช้งาน การบริหารจัดการพ้ืนที่ 
 - มีการจัดระบบแสงสว่างในเวลากลางคืนให้เพียงพอ และมีความปลอดภัย 
 - มีการจัดประชุมและสร้างช่องทางการแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
 - สร้างความตระหนัก จิตส้านึกของเจ้าของอาคารและผู้เช่าที่ท้ากิจการ ในการ
รับผิดชอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับข้างบ้าน 
 ส่วนที่ 2 ข้อดีและข้อเสียในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้น้าชุมชนต้องการให้
ชุมชนริมน้้าจันทบูรเป็นชุมชนที่ยังคงด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม โดยให้มีการพัฒนา
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ต่อไปแต่ไม่เน้นการตลาดที่ใช้การโฆษณาเกินจริงหรือการขายชุมชนเพ่ือสร้างประโยชน์ในด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น โฆษณาการท่องเที่ยวที่ท้าให้ดูน่าสนใจแต่เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า
ไม่ได้มีความน่าสนใจเหมือนที่ได้เห็นในโฆษณา จึงพบว่าเป็นชุมชนเก่าธรรมดาไม่ได้หวือหวามาก แต่
นักท่องเที่ยวก็ยังคงชื่นชอบในชุมชนแห่งนี้เนื่องจากยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนไว้ 
 ข้อดีในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 1) การรักษาวิถีชีวิตของคนจันทบูรเป็นหลักและการท่องเที่ยวเป็นรองเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สุดรวมถึงมีการลงหุ้นเพื่อน้าเงินมาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนทั้งผู้ประกอบการ
ร้านค้าต่างๆและผู้ถือหุ้นส่วน จึงท้าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินที่เกิดขึ้นในชุมชนและภายนอกชุมชน
โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว 
 2) ท้าให้มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพชุมชนเพ่ือที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยวและผู้คนจากภายนอกชุมชน ท้าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์
อาคารเก่า ไม่ใช่เพียงการรักษาทางกายภาพ แต่ยังเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็น
สิ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในอดีตที่เป็นรูปธรรม ท้าให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพัฒนา 
 3) นักท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ จึงท้าให้ร้านค้าเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่ม 
 4) มีแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม โดยที่สามารถเปิดบ้านต่างๆเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ชมถึงความงดงามของบ้านแต่ละหลัง โดยเริ่มจากการส้ารวจเก็บข้อมูลของแต่ละ
อาคารเพ่ือเก็บข้อมูลอาคารในด้านประติศาสตร์และกายภาพ จากนั้นประเมินสภาพอาคารเพ่ือน้า
ข้อมูลพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ สภาพปัญหาของอาคาร ประเมินแนวทางการปรับปรุง และด้าเนินการ
ปรับปรุงอาคารตามแนวทางที่ได้ประเมินเอาไว้ โดยมีการบันทึกข้ันตอนของการปรับปรุงเอาไว้ 
 ข้อเสียในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 1) ท้าให้เกิดความไม่ชัดเจนระหว่างแนวทางที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ท่ีจะให้เกิด
ความยั่งยืน หรือการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการค้า และการไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์หลักของการ
พัฒนาชุมชนว่าไม่ได้มุ่งเน้นไปในทางการค้า แต่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนโดยยึดวิสัยทัศน์ของการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 2) ขาดการสื่อสาร ประสานงานเกี่ยวกับการท้ากิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ความไม่ชัดเจนใน
ด้านการอนุรักษ์ชุมชนว่าควรปฏิบัติในทิศทางใด 

โดยชุมชนได้เสนอปัญหาที่ต้องการแก้ไข เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาน้าไปปรับปรุง ดังนี้ 
 - การป้องกันอัคคีภัย 
 - การป้องกันอุทกภัย 
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 - ความปลอดภัยภายในชุมชน 
 - การป้องกันสิ่งรบกวนต่างๆ เช่น เสียงจากลูกค้าและการเปิดเพลงที่ดังเกินไป กลิ่น
และควันจากการท้าอาหารของร้านค้า ความสกปรกบริเวณหน้าบ้านข้างเคียง 
 โดยผู้น้าชุมชนได้ให้ความคิดเห็นว่าจะหาข้อยุติที่ดีที่สุดและฝากให้ค้านึงถึงเรื่องการเป็น
เจ้าของบ้านของแต่ละหลังที่ดี เพราะมีการเปิดประชาคมอาเซียน จึงท้าให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกฝ่าย
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน และช่วยกันหาแนวทางเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดความยั่งยืนภายในชุมชนริมน้้าจันทบูร 
 
ภาพที่ 5.1: โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนริมน้้าจันทบูรเพื่อความยั่งยืน 
 

 
 
 
 



82 

5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมน้้าจันทบูร ชุมชนริมน้้าจันทบูรเป็นชุมชนเก่าแก่มี
อายุประมาณ 300 ปี นับตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชทรงย้ายเมืองจันทบูรจากบ้านหัววัง ต้าบล
พุงทะลาย มาตั้งที่บ้านลุ่มหรือค่ายตากสิน ศาล ศาลากลางจังหวัด วัดโบสถ์ ตัวเมืองจันทบูรสมัยนั้น
สร้างอยู่บนเนินสูง เป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนคันดิน มีก้าแพงเมืองศิลาแลงรอบเมือง จากตัวเมือง
จันทบูรมีพื้นที่ลาดลงมาถึงริมฝั่งแม่น้้าจันทบุรีก็คือย่านท่าสิงห์และย่านท่าหลวง ซึ่งมีริมฝั่งแม่น้้าเป็น
ชายหาดกว้างเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ด้านการคมนาคมขนส่ง ย่านท่าหลวงในอดีตราว 100 ปี มี
ความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางการค้าของจังหวัด มีท่าเทียบจอดเรือค้าขายหลายแห่ง  
 วิถีชีวิตของชุมชนริมน้้าจันทบูรเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ในสมัยนั้นมีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฟากถนน
สุขาภิบาล แต่ฟากติดแม่น้้ามีบ้านเรือนหนาแน่นกว่า บ้านที่ติดริมแม่น้้ามักมีท่าน้้าส่วนตัวและบาง
บ้านมีที่ดินเพียงพอก็สร้างท่าน้้าเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าที่แต่ละบ้านมีเพียงพอส้าหรับ
การค้าขาย โดยชุมชนริมน้้าจันทบูรได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในด้านต่างๆ 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านวัฒนธรรม ชุมชนริมน้้าจันทบูรในอดีตมีการผสมผสานระหว่าง 3 วัฒนธรรม 
คือวัฒนธรรมไทย จีน และญวน เห็นได้ชัดจากการแต่งกาย ภาษาท่ีพูด การแต่งงานข้ามเชื้อชาติ การ
แสดงงิ้วเป็นภาษาไทย ส้าหรับการแต่งกายตามวัฒนธรรมและการแสดงแสงสีเสียง ในปัจจุบัน
สามารถพบเห็นได้เฉพาะช่วงเทศกาล หรือช่วงที่จัดกิจกรรมภายในชุมชนขึ้น 
  2) ด้านประเพณี ประเพณีท่ีปฏิบัติกันเป็นประจ้าทุกปีของชุมชนริมน้้าจันทบูร ได้แก่ 
การหล่อเทียนพรรษาที่วัดโบสถ์ งานลอยกระทงและแข่งเรือที่วัดจันทนาราม การถือศีลกินเจและการ
ประกอบพิธีบูชาดาวเสริมดวงที่วัดเขตร์นาบุญญาราม การแห่เจ้าและการทิ้งกระจาดของ 4 ศาลเจ้า 
การบูชาบรรพบุรุษ เป็นต้น 
  3) ด้านสถาปัตยกรรม ชุมชนริมน้้าจันทบูรมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็น
บ้านเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปีขึ้นไป เช่น บ้านแบบจีนที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น(บ้านหลวงประกอบ
นิติสาร) บ้านตึกทรงยุโรป(บ้านขุนบุรพาภิผล) อาคารแบบตึกฝรั่ง(บ้านหลวงราชไมตรี) บ้านไม้หลังคา
ทรงปั้นหยา เรือนไม้แถวชั้นเดียวและสองชั้น เป็นต้น และยังมีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นิรมลซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดล่าง เป็นวัดโรมันคาทอลิกท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายใน
ประดับด้วยกระจกสีเป็นรูปนักบุญสวยงาม และรูปปั้นแม่พระประดับพลอย รวมทั้งมีศิลปะน่าสนใจ
อีกหลายอย่างภายในอาสนวิหาร 
  4) ด้านศิลปกรรม ผู้คนที่เดินสัญจรไปมาสามารถพบเห็นศิลปะประกอบกับ
สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างได้ตลอดถนน มีทั้งลวดลายการแกะสลักแบบฝรั่งเศส แบบจีน แบบไทย และ
แบบผสมผสาน ซึ่งแต่ละบ้านจะออกแบบลวดลายต่างกัน เช่น ระบายชายคาไม้ฉลุแบบขนมปังขิง 
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ช่องลมไม้ฉลุลายเถาดอกไม้ ราวระเบียงเหล็กหล่อลวดลายสวยงาม ระบายชายคาด้วยสังกะสีฉลุลาย
ไทยใหญ่ ลูกกรงหน้าต่างไม้ฉลุลายจีน เป็นต้น 
 ชุมชนริมน้้าจันทบูรเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แบบเห็นวิถีชีวิตชุมชนคนพ้ืนถิ่นในรูปแบบเดิม ได้
เห็นเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมแบบเก่าแก่ของแท้  ตัวบ้านหรืออาคารเก่าเพียงซ่อมแซม ปรับปรุง ทาสี
ให้ดูใหม่ในกลิ่นอายของต้นฉบับเดิม ไม่ได้มีการดัดแปลง หรือแปรสภาพ คนในชุมชนยังคงเป็นคนใน
พ้ืนที่ เป็นเจ้าของบ้านเดิมที่ยังท้าการค้ากันมา ตั้งแต่ครั้งอดีตจากรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่จนถึงรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน 
ที่เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าชมความสวยงามในอดีต ยินดีให้ถ่ายรูป และเปิดใจให้เข้าไป
สัมผัสวิถีชีวิตแบบย้อนยุคของแท้ 
 5.2.2 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ริมน้้าจันทบูร นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความยั่งยืนให้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ เพื่อมีส่วน
ร่วมในการได้ลงมือเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน เช่น พัฒนาชุมชน การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มา
จากชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ จากความเป็นธรรมชาติของพ้ืนที่ ไม่ปรุง
แต่ง เพ่ิมเติม หรือสร้างเพ่ือการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องการสร้างสรรค์คุณค่าจากสิ่งที่ตนเองมีเพ่ือ
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้อ่ืนให้สามารถด้ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากข้ึน โดยยึดแนวทางการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ความเป็นชุมชน จึงต้องช่วยกันส่งเสริมเพ่ือให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้
จ้าต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมจากทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยว ซึ่งต่างก็มีบทบาทส้าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ดังต่อไปนี้ 
  1) ให้ความส้าคัญกับการศึกษาและปลูกฝังจิตส้านึกของคนในชาติต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และค้านึงถึงความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และด้านการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการท่องเที่ยว เช่น การจัดจุดคัดแยกขยะเพ่ือไม่ให้เกิดมลภาวะทั้งทางบก 
ทางน้้า และทางอากาศ 
  2) ก้าหนดมาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งระบบตรวจสอบขีดความสามารถ 
ในการรองรับนักท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่การท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างสม่้าเสมอ และมีมาตรการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชน เช่น การปรับปรุงบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้เหมือนเดิม 
โดยยึดโครงสร้างเดิมของบ้านเรือน,ปรับปรุงสถานที่รกร้างให้เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก หรือ ร้านอาหาร 
  3) ควรมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงการให้ค้าแนะน้าแก่
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ เช่นการลดใช้ถุงพลาสติกเม่ือซื้อของภายในชุมชน เพ่ือลดผลกระทบที่อาจ
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ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเมินผลเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชน 
  4) เลือกใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ 
สนับสนุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควรท่องเที่ยวอย่างมีจิตส้านึกต่อสิ่งแวดล้อม ไม่
ท้าลายทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน ทั้งที่รู้และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และระมัดระวัง
พฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น การนั่งเรือท่องเที่ยวเพ่ือชม
ชุมชนริมน้้าจันทบูร 
  5) ให้ความร่วมมือกับชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน ร่วมท้า
กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนจากนักท่องเที่ยว หรือผู้คน
ที่สัญจรเข้ามาภายในชุมชน โดยชุมชนมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมออกแบบพวงกุญแจ 
โปสการ์ด 
 ดังนั้นชุมชนริมน้้าจันทบูรจึงเป็นสถานที่เก่าแก่ เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีที่พัก
หลากหลาย เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ ส้าหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เลือกพักผ่อน ด้วยราคาที่ย่อมเยา 
นอกจากการมาพักผ่อนที่ชุมชนริมน้้าจันทบูรแล้ว จังหวัดจันทบุรียังเป็นเมืองผลไม้หลากหลายชนิด 
เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีนิยมปลูกมาก คือ มังคุด ทุเรียน สละและเงาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“ทุเรียน” เป็นผลไม้ท่ีจังหวัดจันทบุรีปลูกและมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากที่สุดในประเทศไทย 
อาหารทะเลที่สดใหม่ และอัญมณีเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
 5.3.1 ควรมีการท้าการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มนักท่องเที่ยวถึงความพึงพอใจต่อการมา
ท่องเที่ยวชุมชนริมน้้าจันทบูร เพื่อน้าข้อมูลไปพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนและสร้างความ
ประทับใจให้เพ่ิมมากขึ้น 
 5.3.2 ควรมีการท้าวิจัยเชิงคุณภาพกับ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนริมน้้าจันทบูรมากข้ึน ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
และผู้ประกอบการร้านค้าอีกด้วย 
 5.3.3 ควรศึกษาด้านการตลาดของการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของพื้นที่ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การน้ามาใช้ให้เกิดความนิยมของทุกกลุ่มนักท่องเที่ยว 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนริมน้้าจันทบูร 
 5.4.1 จากปัญหาและประเด็นต่างๆในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง พัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1) ปัญหาด้านการคมนาคมภายในชุมชนริมน้้าจันทบูร ซึ่งเส้นทางการสัญจรภายใน
ชุมชนมีพ้ืนที่แคบ รถยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้ การเดินทางเข้ามาในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการ
เดินเท้ามากกว่าการใช้ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ควรมีการน้าแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานและน้ามาใช้ในการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้้าจันทบูร โดยมี
การจัดเส้นทางให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรให้ใช้การเดินทาง 2 รูปแบบ 
คือ การเดินเท้าและการใช้รถจักรยาน เนื่องจากเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชนที่จะเกิด
แก่นักท่องเที่ยว ผู้ที่สัญจรไปมา และผู้ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน อีกท้ังยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีของชุมชน 
  2) ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากผู้ที่
อาศัยอยู่ภายในชุมชนส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุจึงท้าให้การพัฒนาไม่เต็มที่ และการไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการสอบถามข้อมูลของผู้น้าชุมชนเพ่ือที่จะน้ามาท้างานวิจัย  
 5.4.2 ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  1) ชุมชนควรมีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีความถี่ 
ปีละ 2-3 ครั้ง เพราะจะท้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน วางแผน
รูปแบบของกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชน เพ่ือท้าให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวและรายได้ที่
รับเกิดขึ้นสามารถน้าไปใช้พัฒนาและบ้ารุงชุมชนริมน้้าจันทบูรให้เกิดความยั่งยืน 
  2) ชุมชนควรสร้างกลุ่มอนุรักษ์และคิดกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆที่อยู่
ภายในชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวทุกรูปแบบที่เกิดภายในชุมชนล้วนท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นสึกหลอลงไปทุกครั้งที่เกิดการท่องเที่ยว และน้าไปสู่การเรียนรู้หลักการ
จัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม สามารถด้าเนินการได้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม 
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