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This thesis has three objectives: 1) to explore conditions about sustainable tourism, 2) to study the results of the
development of designated areas for sustainable tourism according to DASTA (Designated Areas for Sustainable Tourism
Administration), which is a public organization, 3) to develop policy recommendations for sustainable tourism of Thailand.
The approach used in this study are policy recommendations and a framework on the development of policy
recommendations. The thesis is developed from three related steps: first is to gather and analyze documents on the
development of sustainable tourism, second is to compare the results of operation in designated areas for sustainable tourism,
using multisite case study and mixed methodology to survey impacts arised from tourism (by gathering data from the
stakeholders, which are people who live in the tourist sites and from the tourists, then mix the information from these two
steps and propose policy recommendations for sustainable tourism), third is to assess those recommendations regarding
accuracy, suitability, possibility, and benefits (by distributing questionnaires to stakeholders to confirm the recommendations
from key persons).
It is found, as a result of the study, that 1) policy recommendations for sustainable tourism in Thailand can be
categorized into 6 elements, 2) policy implementation of designated area for sustainable tourism is carried out by launching a
ten-year master plan along with the vision defined in the policy and there are 8 structural-oriented problems, 3) there are 13
policy recommendations for sustainable tourism in Thailand: 1) launching a management system on tourist sites regarding the
monitoring of impacts from tourism, the monitoring and inspecting of sustainability standards, and the restoring of security
measures for the tourists; 2) promoting and advertising goods and services from communities and the tourist sites’owners in
order to support and give sustainability to communities’ entrepreneurs with the focus on fair trades;
3) establishing
a management system on natural resources and environment regarding water usage, water supply and safety among the tourists
and the communities, water quality inspection, and water drainage; 4) establishing a management system on natural resources
and environment with the emphasis on reducing green-house effects, energy reservation, public transportation, and waste
management; 5) establishing a management system on social and cultural resources by inspiring the communities and the
tourists to protect and preserve cultural heritages and to respect intellectual properties of the communities; 6) establishing a
supporting system to encourage tourists to be volunteers for community development and for the preservation of cultural
heritages and bio-diversity; 7) establishing guidelines on sustainable tourism for tourists to induce proper behaviors and to
satisfy visitors; 8) using sustainable tourism as criteria for performance appraisal of the involved tour agencies; 9) emphasizing
the development of tourist sites in relevant to its main objective, for instances, religious places, archeologic sites, etc.; 10)
deploying designated areas of sustainable tourism for Niche market; 11) doing researches for feasibility studies of the next
designated areas for sustainable tourism; 12) supporting community networks on sustainable tourism to encourage
communication and cooperation among the involved agencies; 13) supporting the establishment of social enterprises to handle
a participation process of the tourist sites’ owners and the tourists.
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เพื(อนนิ สิต พัฒนศึ กษา รุ่ น 2 ทุกท่านที( คอยให้ความช่ วยเหลื อและเป็ นกําลังใจ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณ
และซาบซึ งกับมิตรภาพอันดีครังนีอย่างจริ งใจ
ผู ้วิ จ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ เสาวลัก ษณ์ สุ ข วิ รั ช และ ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ โกศล โรจนพันธุ์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที(ทาํ ให้ผวู ้ ิจยั ระลึกและ
ซาบซึ งกับคําว่า “เป็ นศิ ษย์มีครู ” อยู่เสมอ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ โสภา
พรรณ อมตะเดชะ ที( ไ ด้ ใ ห้ โ อกาสและสอบถามด้ ว ยความห่ ว งใยตลอดมา ผู ้วิ จ ัย ขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณแม่ จําเนียร แสงกระจ่าง ที(มี ความเมตตา กรุ ณาให้ทุนทรัพย์ กําลังใจ และสอบถาม
ถึงความก้าวหน้าของการศึกษาอย่างห่วงใย ใส่ ใจเสมอมา
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ได้รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี การศึกษา 2556
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การท่องเที ยวเพือการพักผ่อนหย่อนใจ (leisure) เป็ นรู ปแบบหนึ งของการเคลื อนย้าย
ทางพื)นที ซึ งแตกต่างจากการเคลื อนย้า ยทางพื) น ที อื น ๆ ในอดี ต ที ถู ก กระตุ น้ ด้ว ยเหตุ ผ ลทาง
เศรษฐกิ จ การค้า การเมือง ประชากรและครอบครัว รวมไปถึ งการจาริ กแสวงบุญตามความเชื อทาง
ศาสนาและประเพณี และมีจาํ นวนประชากรเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมกับ การเคลื อนย้า ยทางพื) นที เพื อการ
ท่องเทียวนี) ถึง 451 ล้านคนในช่ วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2553 และจากข้อมูลชุ ดเดี ยวกันรายงานว่ามี
ประเทศร้อยละ 83 (106 ประเทศจาก 127 ประเทศ) มีจาํ นวนนักท่องเทียวเพิมขึ)น และหนึ งในสามยัง
เป็ นการเพิมขึ)นของนักท่องเทียวเป็ นสองเท่าอีกด้วย มีเพียงร้อยละ 17 (21 ประเทศ จาก 127 ประเทศ)
เท่านั)นทีรายงานว่ามีจาํ นวนนักท่องเทียวลดลง จากภาพรวมจะมีนกั ท่องเทียวเพิมขึ)นร้อยละ 5 ในช่วง
เดื อน มกราคม - เมษายน ของปี พ.ศ. 2553 เมื อเปรี ย บเที ยบกับ ช่ วงเดี ย วกันในปี พ.ศ. 2552
(UNWTO, 2012: 1) ซึ งจากสถิติดงั กล่าวทําให้นกั ท่องเทียวทัวโลกปรับสู งขึ)นถึงระดับ 1 พันล้านคน
เป็ นปี แรกและรักษาระดับติดต่อกันจนเพิมสู งขึ)นถึง 1,138 คนในปี พ.ศ. 2557 เป็ นสถิติทีเพิมสู งขึ)น
จากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 4.7 และองค์การการท่องเทียวโลกยังทํานายว่าจะมีอตั ราการเพิมขึ)นของ
นักท่องเทียวในปี พ.ศ. 2558 ในระดับร้อยละ 3 – 4 จากเศรษฐกิจโลกทีฟื) นตัว (UNWTO, 2015: 1)
จากข้อมูลดังกล่าวนอกจากแสดงถึงการเจริ ญเติบโตของจํานวนนักท่องเทียวแล้วยังแสดง
นัยยะการเจริ ญเติบโตของรายได้จากการท่องเทียว ซึ งมีความเกียวข้องอย่างแนบแน่นกับการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศทีเป็ นจุดหมายปลายทาง (destination) ซึ งเมือพิจารณาอย่างถีถ้วนแล้วจะเห็ นว่า
เมือการท่องเทียวคือการปรากฏการณ์ทางสังคม ทีเกิดการเคลือนย้ายทางพื)นทีของผูค้ นภายใน และ
ระหว่างประเทศ เพือการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว การท่องเทียวยังเป็ นพลังทางสังคมทีส่ งอิทธิ พลต่อ
การเปลี ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และการเมื อง ของทั)งประเทศต้นทางของ
นักท่องเทียว (ส่ วนใหญ่เป็ นประเทศทีพัฒนาแล้ว) และประเทศทีเป็ นจุดหมายปลายทาง (ส่ วนใหญ่
เป็ นประเทศกําลังพัฒนา) ซึ งการเดินทางท่องเทียวถูกส่ งเสริ มในหมู่ชนชั)นกลางยุคใหม่ในประเทศ
ทีพัฒนาแล้ว เพือมีโอกาสได้พ บกับ การผจญภัย ที แปลกใหม่ และยัง ช่ วยสงวนรั ก ษาไว้ซึ งความ
สวยงามของภูมิทศั น์ทางธรรมชาติ รวมถึงก่อให้เกิดการสังสรรค์ทางด้านวัฒนธรรมของมนุ ษยชาติ
ทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันประเทศกําลังพัฒนาได้ฉวยโอกาสนี) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการท่องเทียว
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เพือเป็ นแหล่ ง ของเงิ นรายได้เพื อมาพัฒนาเศรษฐกิ จและสร้ า งความมังคังให้แก่ประเทศ (ชูศกั ดิ\
วิทยาภัค, 2554: 1-2)
ประเทศไทย ได้ใช้ยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็ นภาคเศรษฐกิ จนํา
มาตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษโดยการดําเนินนโยบายส่ งเสริ มการท่องเทียวเพือสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิ จของประเทศ นับตั)งแต่แผนการพัฒนาท่องเทียวแห่ งชาติฉบับแรกในปี พ.ศ. 2519 ทําให้
การท่องเทียวไทยสร้างรายได้สูงเป็ นอันดับหนึงในภาคบริ การอย่างต่อเนื องโดยขนาดของธุ รกิจการ
ท่องเทียวในปั จจุบนั ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเทียวมากทีสุ ด เมือเปรี ยบเทียบ
กับ ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9 ของ GDP นํา มาซึ งแหล่ ง งานมากกว่า 1.9
ล้านตําแหน่ ง คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของตําแหน่ งงานทั)งหมด ผลของการดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ทาํ ให้
ประเทศไทยมีนัก ท่ อ งเที ยวเข้า มาใช้บ ริ ก ารมาก เป็ นอัน ดับ สองในภู มิ ภ าค (รองจากประเทศ
มาเลเซี ย) ซึ งถ้าจํานวนนักท่องเที ยวเป็ นไปตามประมาณการแล้ว จะมีนกั ท่องเทียวเพิมขึ) นถึ ง 20
ล้านคนในปี พ.ศ. 2556 (ททท., 2554) รวมไปถึง การแถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิงลักษณ์ต่อ
ทีประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ว่าจะ"เร่ งผลักดันรายได้จากนักท่องเทียวเพิมเป็ น 2 เท่าในเวลา 5 ปี " ซึ ง
จากสถิ ติของกระทรวงการท่องเที ยวและกี ฬา พบว่า เมื อปี พ.ศ.2553 ที ผ่านมาประเทศไทยมี
นักท่องเทียวชาวต่างชาติ เดิ นทางเข้ามาท่องเทียว 15.9 ล้านคน สร้ างรายได้ 592,794.09 ล้านบาท
และเป้ าหมายเดิ มของปี พ.ศ. 2554 คือจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติ 18-18.3 ล้านคน ประมาณการ
รายได้ไว้ที 700,000 ล้านบาท ทําให้เกิดการตั)งเป้ าตัวเลขจํานวนนักท่องเทียวใหม่ โดยกําหนดไว้ที
19 ล้านคน เพิมรายได้เป็ น 900,000 ล้านบาท จากตัวเลขดังกล่าวทําให้ตวั เลขประมาณการ รายได้
จากการท่องเทียวในปี พ.ศ. 2558 อยูท่ ี 1.8-2 ล้านล้านบาท (จารุ พนั ธ์ จิระรัชนิ รมย์, 2554 : 6) ซึ งใน
ปี 2556 ทีเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่นกั ท่องเทียวต่างชาติยงั เดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทยเพิมขึ)น
สร้างสถิติสูงสุ ดด้วยจํานวน 26.5 ล้านคน สร้างรายได้เพิมกว่า 10.8 % ของ GDP (วศิน โรจยารุ ณ,
2558) ซึ งมีตวั เลขทีสู งเกินกว่าตัวเลขประมาณการในปี พ.ศ. 2554 ล่าสุ ดจากการรายงานผลงานใน
ไตรมาศแรกของปี พ.ศ. 2558 ของ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ
ท่องเทียวและกี ฬา ได้กาํ หนดนโยบายในการเพิมจํานวนนักท่องเทียวไว้สูงถึ ง 28.8 ล้าน และจะ
สร้างรายได้กว่า 2.2 ล้านล้านบาท (กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, 2558) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็น
ถึงพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของจํานวนนักท่องเทียว และรายได้จากการท่องเทียว ซึ งแน่นอนว่า
ย่อมสร้างผลกระทบทีเกิดจากปริ มาณนักท่องเทียวทีเพิมสู งขึ)นอย่างเป็ นเงาตามตัว
ผลของความพยายามทีจะเร่ งการเจริ ญเติ บโตของเศรษฐกิ จชาติดว้ ยอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว ทําให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย เพราะขนาดของการพัฒนาการท่องเทียวของไทยที
ไม่เหมาะสมกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคม
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ในหลายมิ ติ สังคมไม่สามารถปรั บตัวได้กบั กระแสรุ กคื บของการท่องเทียว ประกอบกับกระแส
การพัฒนาของโลกเกิด กระแสท้องถินนิ ยม (localism)ขึ)นมาต่อต้าน การพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักที
ไหลบ่ามากับ กระบวนการโลกาภิวตั น์ ทําให้รัฐเริ มทบทวนและปรับเปลียนแนวคิดในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมทีเน้นเศรษฐกิจกระแสหลักมาสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชน เศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมกับผลักดันแนวคิดประชาสังคมเพือสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชน และสนับสนุ น
กระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการทรั พ ยากรท้องถิน ตลอดจนฟื) นฟูธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถินเพือการพัฒนาทียังยืน ซึ งกระแสดังกล่าวส่ งผลต่อ อุตสาหกรรมท่องเทียวทําให้
เกิ ดการปรั บ เปลี ยนการท่อ งเที ยวไปสู่ แนวทางการพัฒนาการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544) ดังนั)นจากปั ญหาทีเกิดจากการพัฒนาการ
ท่องเทียวแบบมวลชน (mass tourism) และ การเปลี ยนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกทีมีผลต่อ
ประเทศไทยทํา ให้ แนวความคิ ด ที เชื อมโยงระหว่า งการท่ อ งเที ยวกับ การพัฒ นาทียังยืน หรื อ
แนวความคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน เป็ นกระแสที กลับ มาได้รั บ ความสนใจขึ) น อี ก ครั) ง
หลังจากแนวความคิดนี) เกิดขึ)นมากว่า 20 ปี แล้วก็ตาม ในต่างประเทศ มีการก่อตัวของกระแส “การ
ท่องเทียวแบบทางเลือก” (alternatives tourism) ซึ งเกิดขึ)นในช่วงท้ายของทศวรรษที 1980 เหตุของ
การก่อตัวนี)มาจาก การท่องเทียวแบบมวลชน (mass tourism) ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติไปอย่าง
มากมาย รวมถึ งการสร้ างความบิดเบือนให้กบั วัฒนธรรมและประเพณี ของแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ
ในโลกเพือตอบสนองต่อการท่องเทียวแบบกระแสหลัก ดังนั)นข้อเรี ยกร้องต่อการท่องเทียว ในเรื อง
ระบบนิเวศ ความเหมาะสม ผลกระทบทีตํา และความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ประเพณี จึงเกิดขึ)น (Sharpley, 2009: xi)
กว่า 20 ปี ทีผ่านมาหัวข้อเรื อง “การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน” (sustainable tourism
development) มี ก ารใช้อ า้ งอิ ง และแสดงบทบาทเฉพาะแต่ใ นวงวิช าการเท่า นั)น ผนวกกับ ตัว
แนวความคิดนี) ไปอิงแอบอยูก่ บั แนวความคิดเรื อง “การพัฒนาทียังยืน” (sustainable development)
ของ สหประชาชาติ แต่ความรุ นแรงของการเปลี ยนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) ใน
ปั จจุบนั ทําให้ประเทศทีใช้การท่องเทียวเป็ นภาคเศรษฐกิ จนํา และอุ ตสาหกรรมการท่องเที ยวที
กระจายอยูท่ วโลก
ั
ได้หันกลับมาทบทวน และเปลียนแนวความคิดและแนวปฏิ บตั ิโดยการเริ มต้น
ของแนวคิด การท่องเทียวเชิงนิเวศ (eco-tourism) ด้วยความเชื อทีว่า อุตสาหกรรมการท่องเทียวต้อง
มีแนวปฏิบตั ิเพือลดภาวะโลกร้ อนซึ งล่าสุ ดเมือวันที 20-22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555ได้มีการจัด
ประชุ ม Rio+20 ขึ)นอีกครั)งที นครริ โอฯ ประเทศบราซิ ล โดยหัวข้อหลัก (theme)ในการประชุ ม 2
เรื องได้แก่
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1. เศรษฐกิจสี เขียวในบริ บทการพัฒนาทียังยืนและการขจัดความยากจน
2. กรอบเชิงสถาบันระหว่างประเทศเพือการพัฒนาทียังยืน
ประกอบกับคณะกรรมการเตรี ยมการประชุม Rio+20 ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การประชุมในครั)งนี)ไว้ 3 ประการคือ
1. เพือฟื) นฟูคาํ มันสัญญาของฝ่ ายการเมืองต่อการดําเนิ นการตามข้อตกลงเกี ยวกับการ
พัฒนาทียังยืน
2. ประเมินผลความก้าวหน้าในการดําเนิ นตามข้อตกลงเกียวกับการพัฒนาทียังยืนจาก
การประชุมครั)งสําคัญ ๆ ทีผ่านมา
3. การพิจารณาถึงสิ งท้าท้ายใหม่ ๆ ทีจะเกิดขึ)น
เป็ นทีคาดการณ์วา่ ผลจากการประชุ ม Rio+20 จะก่อให้เกิดความเปลียนแปลงต่อแนวทาง
การพัฒ นาประเทศและการบริ ห ารจัด การด้า นสิ งแวดล้อมโลก (สถาบันธรรมรัฐเพือการพัฒนา
สังคมและสิ งแวดล้อม, 2555: 29-30) พร้อมกับเป็ นแรงสันสะเทือนจนเกิดการเปลียนแนวความคิด
และแนวปฏิบตั ิดว้ ยความเชือทีว่า อุตสาหกรรมการท่องเทียวต้องมีแนวปฏิบตั ิเพือลดภาวะโลกร้อน
อัน จะนํา มาซึ งกระแสที ได้รั บ ความสนใจขึ) น อีกครั)งของแนวความคิดการพัฒนาการท่องเทียวที
ยังยืน
ดังนั)นจาก ประวัติความเป็ นมาของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ยวในประเทศไทยที ใช้
การท่องเทียวแบบมวลชนหารายได้มาโดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ถึงแม้วา่ รัฐจะดําเนิ นนโยบาย
การท่องเทียวตามแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนแต่ตรรกะของการพัฒนาการท่องเทียวของ
รัฐยังคงยึดแนวทางการพัฒนาเพือเพิมรายได้ และใช้การท่องเทียวเป็ นเครื องมือกระตุน้ เศรษฐกิ จ
โดยการสร้ างโครงการขนาดใหญ่ แทนที จะให้ค วามสํา คัญกับ คุ ณ ค่า ทางวัฒนธรรมท้องถิน ซึ ง
สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาและอุปสรรค มากมายบนเส้นทางสู่ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนของไทย
ผนวกกับ กระแสการตืนตัวของโลกต่อเรื องการเปลียนแปลงสภาวะอากาศ ทีมีผลกระทบต่อมนุ ษย์
รุ นแรงขึ)นทุกวัน จึงทําให้เห็นการเปลียนแปลง หรื อการขยับตัวของภาครัฐ โดยเฉพาะการท่องเทียว
แห่งประเทศไทยซึ งจะเห็นได้จากการปล่อยโฆษณารณรงค์ตวั ใหม่ของปี พ.ศ. 2554 ว่า “เทียวหัวใจ
ใหม่ เมืองไทยยังยืน” ในภาคประชาสังคม ซึ งจะสังเกตได้จากหัวข้องานวิจยั เรื อง การจัดการการ
ท่องเทียวโดยชุ มชนเพื อความยังยืน เพิ มสู ง มากขึ) น ในช่ ว งหลายปี ที ผ่า นมานี) และประกอบกับ
ภาคเอกชนที ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระแสตื นตัวของโลกต่อเรื องการเปลียนแปลงสภาวะ
อากาศ เช่น มีขอ้ เรี ยกร้องเรื องการอนุรักษ์สิงแวดล้อมเพิมเข้ามาในเงือนไขทางธุ รกิจนําเทียว ซึ งข้อ
เรี ยกร้องนี) กาํ หนดโดยนักท่องเทียวเอง และล่าสุ ดการขยับตัวของภาครัฐ โดยเฉพาะการท่องเทียว
แห่ งประเทศไทยส่ งผลในเชิ งประจักษ์ให้เห็นในระดับนานาชาติเมือสมาคมส่ งเสริ มการท่องเทียว
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ภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก หรื อ Pacific Asia Travel Association (PATA) จัดงานให้กบั ผูเ้ ข้ารางวัล
ชนะเลิศทั)งประเภท Gold และ Grand Awards ในงาน PATA GOLD AWARDS ประจําปี 2012
โดยมีผูส้ ่ งงานและกิ จกรรมเข้า ร่ วมประกวดในนามขององค์ก รและกลุ่ ม บุ ค คล รวมทั)ง หมด 79
หน่ วยงาน ผลการตัดสิ นทีออกมามี 3 ประเทศทีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล เช่ น การท่องเทียว
ฮ่องกง การท่องเทียวมาเลเซี ย รวมถึ งการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย หรื อ ททท.สําหรับ ททท. ได้
ส่ งกิจกรรมและแหล่งท่องเทียวเข้าประกวดรวม 3 ประเภท คือ โครงการปฏิญญารักษาสิ งแวดล้อม
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน หรื อ 7 Green Concepts และแหล่งท่องเทียว 2 แห่ งคือ โครงการเกษตร
อินทรี ย ์ สนามบินสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย และชุมชนบ้านนาต้นจัน ตําบลบ้านตึก อําเภอศรี สัชนาลัย
จังหวัดสุ โขทัยผลปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับรางวัลใหญ่มาได้ถึง 3 รางวัล คือ จากรางวัล PATA
Grand Awards จํานวน 4 รางวัลนั)น ททท.ได้มา 1 รางวัล ในประเภท Environment กับโครงการ 7
Green Concepts ขณะทีรางวัล PATA Gold Awards จํานวน 23 รางวัล ประเทศไทยคว้ามาได้ 2
รางวัล คื อ โครงการเกษตรอิ น ทรี ย ์ สนามบิ น สุ โ ขทัย จัง หวัด สุ โ ขทัย ชนะเลิ ศ ในประเภท
Environment-Ecotourism และชุ ม ชนบ้า นนาต้นจัน ตําบล บ้านตึ ก อํา เภอศรี สั ชนาลัย จัง หวัด
สุ โขทัย ชนะเลิศในประเภท Heritage and Culture (สรณะ, 2555) ซึ งแสดงให้เห็นการตืนตัวและ
มุ่งมันของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย ในการนําแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน มาเป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการการท่องเทียวในภาพรวมของประเทศไทย
จากปั ญหาทีกล่าวมาทั)งหมดทําให้ผศู ้ ึกษาพบว่ามีปัญหาเกิดขึ)นอย่างน้อย 2 ประการคือ
(1) มีความขัดแย้งกันในเชิ งนโยบายระหว่า ง การหารายได้จ ากอุ ต สาหกรรมการท่อ งเที ยวกับ
การเรี ย กร้ อ งให้อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ยวเพิ มความรั บ ผิด ชอบต่อ สิ งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมของแหล่ ง ท่ อ งเที ยวมากขึ) น กว่า การคํา นึ ง ถึ ง รายได้ท างเศรษฐกิ จ แต่เพียงอย่างเดียว
(2) แนวทางการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนทีกลับมาได้รับความสนใจอีกครั) ง กับการนําแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืนมาปฏิ บตั ิ ทีเกิ ดขึ) นจริ งในประเทศไทยนั)นมี ความสอดคล้องและ
ขัดแย้งกันหรื อไม่ นอกจากนี)ยงั พบว่ามีส่วนทีขาดหายไป และมีความน่าสนใจในการศึกษา คือ การ
สังเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนสําหรับประเทศไทยเพราะปั ญหาทีกล่าวมา
ข้างต้น เป็ นปั ญหาคู่ตรงข้ามเรื องการท่องเทียวทีมีการวิพากษ์กนั มานานระหว่างการใช้อุตสาหกรรม
การท่องเที ยวเป็ นภาคเศรษฐกิ จนํา ในการพัฒนาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยให้มงคั
ั งรุ่ งเรื อง กับ
ผลกระทบเชิ งลบของการส่ งเสริ มการท่องเทียวที มีต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมซึ ง การ
สังเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนสําหรับประเทศไทยของการศึกษาครั)งนี) จะ
เป็ นการค้นหาแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนทีอยูบ่ นพื)นฐานของการหาจุดสมดุลระหว่าง
ปั ญหาการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวกับผลกระทบเชิงลบทีเกิดจากการส่ งเสริ ม
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การท่องเที ยว รวมถึ งแนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน นั)นมี ค วามเป็ นมาและเชื อมโยงกับ
อุตสาหกรรมการท่อ งเที ยวในประเทศไทย ได้อ ย่า งไร เพราะจากปั ญ หาจะพบว่า แนวคิ ดการ
พัฒนาการท่องเทียวทียังยืน เป็ นแนวคิดที มี ก ารให้ ก ารนิ ย ามไว้ใ นหลายบริ บทที แตกต่ า งกัน
ประเทศไทยรับเข้ามาใช้ปฏิบตั ิใน หลักการ และแนวทางปฏิบตั ิแบบใด ดังนั)น การสังเคราะห์ขอ้ มูล
จากหนังสื อ วารสาร งานวิจยั จุ ลสาร ดุ ษฎี นิพนธ์ ท) งั ในประเทศและต่างประเทศ และการศึ กษา
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานเพือค้นหาข้อมูลทีเป็ นฉันทามติในการนําแนวคิดการท่องเทียวทียังยืน
ไปปฏิบตั ิ จากแหล่งท่องเทียวทีใช้แนวทางการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนเป็ นหลักในการดําเนิ นงาน
เพือศึกษาแนวความคิ ด “การพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน” ยัง เป็ นการศึ ก ษาเพื อเชื อมโยงส่ วนที
ขาดหายไปและ การพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย จะเป็ น
ข้อสรุ ปจากการสังเคราะห์ภาพรวมของแนวทางพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนสําหรับประเทศไทย
คําถามการวิจัย
1. ข้อมูลพื) น ฐานเกี ยวกับ การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวที ยังยืน สํา หรั บ ประเทศไทย มี
องค์ประกอบอะไรบ้าง
2. ผลการดําเนิ นงาน เรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนจากพื)นทีต้นแบบการท่องเทียว
อย่างยังยืน มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื อพัฒ นาการท่อ งเที ยวที ยังยืนสํา หรั บ ประเทศไทย ควรมี
ลักษณะอย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษา สภาวการณ์เกียวกับ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
2. เพือศึกษาผลการดําเนิ นงาน เรื องการพัฒนาการท่ อ งเที ยวที ยังยืน จากพื) น ที ต้น แบบ
การท่องเทียวอย่างยังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒ นาพื) น ที พิ เ ศษเพื อการท่ อ งเที ยวอย่า งยังยื น
(องค์การมหาชน)
3. เพือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาเรื อง ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ อ งเที ยวที ยังยืน สํา หรั บ ประเทศไทย
เป็ นการวิจยั เชิ งนโยบาย (Policy Research)โดยใช้ แนวทางการศึ กษานโยบายในเชิ งเสนอแนะ
(Prescriptive Approach) โดยมีข) นั ตอนคือ เริ มจากการศึกษาแนวความคิดการพัฒนาการท่องเทียวที
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ยังยืนทีบูรณาการแนวคิ ดจากองค์ความรู ้ เรื อง การท่องเที ยว ในศาสตร์ ต่าง ๆ เช่ น เศรษฐศาสตร์
สังคมวิทยา สิ งแวดล้อมศึกษา และนโยบาย เป็ นต้น ด้วยการวิจยั เอกสารซึ งประกอบไปด้วย วิธี
วิเคราะห์เอกสาร(Document Analysis) และศึกษาแนวความคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนโดย
เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานด้วยวิธีการวิจยั พหุ เทศะกรณี (Multi-site Case Study) เพือค้นหา
ข้อมูลทีเป็ นฉันทามติในการนําแนวคิดการท่องเทียวทียังยืนไปปฏิบตั ิ จากแหล่งท่องเทียวทีใช้แนวทาง
การพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน เป็ นหลัก ในการดํา เนิ นงาน ซึ งขอบเขตการศึ ก ษาด้า นพื) นที ใน
ขั)นตอนนี) คือ พื)นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนขององค์การบริ หารการพัฒนาพื)นทีพิเศษเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) จากนั)นผูศ้ ึกษาจึงใช้กรอบแนวคิดซึ งสังเคราะห์มาจาก
เรื อง การท่องเทียวกับการพัฒนาการท่องเทียวกับการพัฒนาทียังยืน การจัดการการท่องเทียวทียังยืน
แนวคิดพื)นฐานของข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษา ดังนั)นการศึกษา เรื อง
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย มีขอบเขตการวิจยั ดังนี)
1. ขอบเขตด้านเนื) อหาผูศ้ ึกษาได้สังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบาย
เพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทยเป็ นการวิจยั เชิ งนโยบายโดย แนวทางการศึกษานโยบาย
ในเชิ งเสนอแนะซึ งประกอบด้วย การวิจยั เอกสารด้วย วิธีวิเคราะห์เอกสาร(Document Analysis)
และข้อจํากัดเรื องการวิจยั เอกสารคื อ ความหลากหลายของศาสตร์ ต่ า ง ๆ ที มาเกี ยวข้อ งกับ การ
พัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ทําให้ผูศ้ ึกษาต้องใช้เกณฑ์ที จะคัดเลื อ กเอกสารเรื องการพัฒ นาการ
ท่องเทียวที ยังยืนในประเด็นทีเกี ยวข้องกับแนวคิ ดการพัฒนาที ยังยืน เป็ นหลัก และค้นหาข้อมูล
ฉันทามติของผลการดําเนินงานในการนําแนวคิดการท่องเทียวทียังยืนไปปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการศึกษาพหุ เทศะ
กรณี ศึกษา(Multi-site Case Study)และนําผลการศึกษาทีค้นพบจากทั)ง 2 แนวทาง มาสังเคราะห์
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนสําหรับประเทศไทยโดยมีกรอบแนวคิดเรื อง การท่องเทียว
กับการพัฒนา การท่องเที ยวกับ การพัฒนาที ยังยืน การจัดการการท่องเที ยวทียังยืน และแนวคิด
พื)นฐานของข้อเสนอเชิ งนโยบาย เป็ นกรอบแนวความคิดในการสังเคราะห์ แล้วจึงนําข้อเสนอมา
ประเมิ น เรื อง ความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้แ ละความเป็ นประโยชน์ โดย
แบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชียวชาญด้านการท่องเทียว เพือยืนยันและรับรองผลการศึกษา
2. ขอบเขตด้านพื)นที ผูศ้ ึกษาได้ใช้ พื)นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนขององค์การ
บริ หารการพัฒนาพื)นที พิเศษเพื อการท่องเที ยวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน) จํานวน 6 พื)นที ซึ ง
ประกอบไปด้ว ย หมู ่เ กาะช้า งและพื) น ที เชื อมโยง เมื อ งพัท ยาและพื) น ที เชื อมโยง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร จังหวัดเลย เมืองเก่าน่ าน จังหวัดน่ าน และเมือง
โบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
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ซึ งพื)นทีดังกล่าวได้ถูกได้รับการกําหนดโดยองค์การบริ หารการพัฒนาพื)นทีพิเศษเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) ซึ งผูศ้ ึกษาจะใช้การศึกษาพหุ เทศะกรณี ศึกษา (Multi-site
Case Study) โดยเลื อกพื) นที ในการศึ กษาเพื อตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้ า (Triangulation)ซึ ง
ข้อจํากัดในเรื องพื)นที นั)นมาจากเมือทําการศึกษาเรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนในประเทศไทย
พบว่ามี การเลื อกพื)นที ในการศึ กษาที แตกต่างหลากหลาย ในแต่ละภูมิภาค แต่จากการวิเคราะห์
พื)นทีทีใช้แนวความคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนเป็ นกรอบในการศึกษา มีความซํ)าซ้อนกัน
และพื)นทีทีได้รับความนิยม ก็มีชืออยูใ่ นพื)นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ขององค์การบริ หาร
การพัฒนาพื)นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) เช่ น เกาะช้าง เมืองเก่าน่ าน
จังหวัดน่านและจังหวัดเลย เป็ นต้น ดังนั)นผูศ้ ึกษาจึงใช้เขตพื)นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื)นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน เป็ นพื)นทีศึกษาวิจยั ในครั)งนี)
โดยการเลือกพื)นทีเพือศึกษาผลการดําเนิ นงาน จากเขตพื)นทีพิเศษทีมีลกั ษณะของแหล่งท่องเทียวที
แตกต่างกันคือ
2.1 แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมและโบราณคดี คืออุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
2.2 แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ คือ เมืองพัทยาและพื)นทีเชือมโยง
2.3 แหล่งท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึ)น คือ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การพัฒนาทียังยืน หมายถึ ง การพัฒนาทีเน้นความเท่าเทียมกันในการสร้างความยังยืน
ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม โดยมุ่งไปที การอนุ รักษ์ระบบนิ เวศและสร้างความเท่าเทียมกัน
ทางโอกาสในการเข้า ถึ ง และใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ทั)ง ในประชากรรุ่ น ปั จ จุ บ นั และประชากร
ในอนาคต
การท่ องเทียวทียังยืน หมายถึงการท่องเที ยวที สามารถสร้ า งความยังยืนในการพัฒนา
เศรษฐกิจทีตั)งอยู่บนเงื อนไขของความเท่า เที ย มกัน ทางสัง คม และการอนุ รัก ษ์สิงแวดล้อม โดย
ใช้หลักการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนเข้ามาชี)วดั กิจกรรมทางการท่องเทียว
การวิจัยเชิ งนโยบาย หมายถึ ง การศึ กษานโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการวิจยั เพือ
เอื) อ อํา นวยให้น ัก วิช าการได้ใ ช้เป็ นเครื องมื อ ในการวิเคราะห์ ก ระบวนการนโยบาย การเสนอ
หลักการในการกําหนดเป้ าหมายของนโยบายหลัก เพือทํานายผลของทางเลือกนโยบายต่าง ๆ หลัก
ในการเสนอแนะทางเลือกนโยบาย หลักในการควบคุ ม การนํา นโยบายไปปฏิ บ ตั ิ และหลัก ในการ
ประเมินผลนโยบาย
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ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนสํ าหรั บประเทศไทย หมายถึง เนื) อหาสาระ
เกียวกับนโยบายทีผูศ้ ึกษาพัฒนาขึ)นจากกระบวนการวิจยั เพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเกียวกับการท่องเทียว
ทียังยืนสําหรับประเทศไทย
พืน- ทีพิเศษเพือการท่ องเทียวอย่ างยังยืนหมายถึง พื)นทีพิเศษทีประกาศด้วยความเห็นชอบ
ของคณะรั ฐมนตรี ตามข้อเสนอขององค์การบริ หารการพัฒนาพื)นที พิเศษเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืน (องค์การมหาชน) เพือการกําหนดนโยบาย และแผนการบริ หารการพัฒนา การท่องเทียวอย่าง
ยังยืน
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. สามารถประมวลองค์ความรู ้ พ)ืนฐานทีเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั เชิ งนโยบาย (policy
research) ในเรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
2. สามารถประเมินผลการดําเนิ นงานเรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ขององค์การ
บริ หารการพัฒนาพื)นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
3. ทราบถึงปั จจัยทีมีผลต่อการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒนา
พื)นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
4. ได้แนวทางปฏิบตั ิเพือพัฒนาการท่องเทียวไทยทียังยืนของประเทศไทย

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาเรื อง การพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
เป็ นการวิจยั เชิ งนโยบายโดยใช้ แนวทางการศึกษานโยบายในเชิ งเสนอแนะ ซึ งมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
(1) เพือศึกษา สภาวการณ์เกียวกับ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน (2) เพือศึกษาผลการดําเนิ นงาน
เรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน จากพื6นทีต้นแบบการท่องเทียวอย่างยังยืน ขององค์การบริ หาร
การพัฒนาพื6นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) (3) เพือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย โดยผูศ้ ึกษาทําการศึกษาแนวความคิดการพัฒนาการ
ท่องเทียวทียังยืนทีบูรณาการแนวคิดจากองค์ความรู ้ เรื อง การท่องเทียว ในศาสตร์ ต่าง ๆ ด้วยการ
วิจยั เอกสารซึ งประกอบไปด้วย วิธีวิเคราะห์เอกสารและวิธีวิเคราะห์เนื6 อหาเพือ ศึกษาแนวความคิด
การพัฒนาการท่องเทียวที ยังยืน และใช้การวิจยั พหุ เทศะกรณี ศึกษาเพือตรวจสอบ ประเมิน และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลจากพื6นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื6นทีพิเศษ
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน)จากนั6นจึงใช้กรอบแนวคิดซึ งสังเคราะห์มาจาก เรื อง
การท่องเที ยวกับการพัฒ นา การท่ อ งเที ยวกับ การพัฒ นาที ยังยืน การจัด การการท่ อ งเที ยวที
ยังยืน สร้างข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทยโดยผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการวิจยั
ตามลําดับ โดยการศึกษาครั6งนี6ผศู ้ ึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องในแง่มุมต่างๆ
ตามรายละเอียด ดังนี6
1. สถานะแนวคิดและตัวชี6วดั การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนในปั จจุบนั
2. สถานะปั จจุบนั ของแผนและนโยบายการท่องเทียวประเทศไทย
3. แนวคิดเกียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ
4. แนวคิดเกียวกับการวิจยั พหุ เทศะกรณี (Multi-site Case Study)
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สถานะแนวคิดและตัวชี วัดการพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืนในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมการท่องเทียวปั จจุบนั มีจุดเริ มต้นในยุคหลังสงครามโลกครั6งที 2 องค์การ
การท่องเทียวโลก (UNWTO) ได้เริ มต้นเก็บสถิตินกั ท่องเทียวตั6งแต่ปี ค.ศ. 1950 ทีมีจาํ นวนเพียง 25
ล้านคนเท่านั6น (Weaver, 2006: 2) จนถึงปั จจุบนั จํานวนนักท่องเทียวทัวโลกมีมากกว่า 1,000 ล้านคน
แล้ว ซึ งนักท่องเทียวจํานวนดังกล่าวเกี ยวข้องกับ เงิ นส่ งออกจํานวน 1.2 ล้านล้านบาท ซึ งคิดเป็ น
ร้อยละ 6 ของการค้าทั6งโลก ร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP)ของทั6งโลก และสามารถสร้าง
งานได้ถึงร้ อ ยละ 8.333 จากจํา นวนตํา แหน่ ง งานทั6ง โลก (UNWTO, 2012) ทําให้องค์การการ
ท่องเทียวโลก ซึ งเป็ นองค์การหลักของ สหประชาชาติในการเผยแพร่ แนวคิดการพัฒนาการท่องเทียว
ทียังยืน ต้องจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างการท่องเทียวทีมีคุณภาพและลดผลกระทบจากการท่องเทียว
ผ่านทาง ออนไลน์ที http://1billiontourists.unwto.org/ ซึ งเนื6 อหานั6นเป็ นข้อเรี ยกร้ อง 5 ประการ
ประกอบด้วย
1. การซื6 อสิ นค้าของท้องถิน
2. การเคารพวัฒนธรรมของท้องถิน
3. การปกป้ องโบราณสถาน
4. การประหยัดพลังงาน
5. การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ
ทั6ง 5 ประการนี6มีความใกล้เคียงหรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ งของแนวคิด การพัฒนาการ
ท่องเทียวทียังยืน ซึ งก่อนหน้าทีจํานวนนักท่องเทียวจะเพิมสู งอย่า งในปั จจุ บ นั นั6น ประวัติศ าสตร์
ของระบบการท่องเทียวโลกเป็ นสิ งทีน่าสนใจ
หลังสงครามโลกครั6งที 2 ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริ กาทีได้รับผลกระทบจากสงคราม
สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งได้อีกครั6งในช่วง ทศวรรษที 1950s การท่องเทียวก็เพิมขึ6น
เป็ นเงาตามตัว จากการใช้เ วลาว่า งเพื อพัก ผ่อ นในวัน หยุด ของประชาชน และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีด้านการขนส่ งยังเป็ นอี กสิ งหนึ งที ทําให้การท่องเทียวขยายตัวเพิมขึ6น จากการขยายตัว
ของตลาดอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ใ นทศวรรษที 1950s และความก้า วหน้า และการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอากาศยานในทศวรรษที 1960s (Mowforth and Munt, 2006: 347) ซึ งการเพิมขึ6นและ
การเคลื อนย้ายของนักท่องเที ยวและระบบการท่องเทียวในทศวรรษแรก เป็ นการท่องเทียวภายใน
กลุ่มประเทศแถบทวีปยุโรปและทวีปอเมริ กาด้วยกันเอง และค่อยขยายตัวมาสู่ กลุ่มประเทศในทวีป
เอเซี ย อเมริ กากลาง อเมริ กาใต้และอัฟริ กาในทศวรรษที 1960s ด้วยเครื องบิ นที พัฒนาขึ6 นจาก
เทคโนโลยีทีทันสมัย และในขั6นตอนที 3 ของการเคลือนย้ายเกิดขึ6นเมือประเทศในทวีปเอเซี ย และ
อเมริ กาใต้ได้พฒั นาเศรษฐกิจขึ6นมาทําให้ประชาชนในประเทศต่างเหล่านี6 เริ มเข้าสู่ ระบบการท่องเทียว
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ทั6ง ท่ องเที ยวในกลุ่ ม ประเทศในทวีป เดี ย วกันและข้า มมาท่ องเที ยวในแถบทวีป ยุโ รปและทวี ป
อเมริ กา จึงทําให้จาํ นวนนักท่องเทียวทัวโลกเพิมขึ6นอย่างต่อเนือง (Weaver, 2006: 2-4)
จากสถานการณ์ ปัจจุบนั ของการท่องเทียวโลกทีมีจาํ นวนนักท่องเทียวเป็ นจํานวนมาก
และอุตสาหกรรมการท่องเทียวมุ่งสู่ ระบบการท่องเทียวแบบมวลชนเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้การท่องเทียว
มีผลกระทบต่อระบบ เศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรมและสิ งแวดล้อ ม ของประเทศที เป็ นแหล่ ง
ท่องเทียว (destination) ทําให้เแนวคิดการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืนเข้ามามี อิทธิ พลต่อการศึ กษา
ระบบการท่ องเที ยว จากการศึ ก ษาพบว่า สิ งที ทํา ให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงจาก การท่องเทียวแบบ
มวลชน มาสู่ การท่องเทียวทียังยืน คือ แนวคิดการพัฒนาทียังยืน (sustainable development) ซึ งเป็ น
ศัพท์ทีเกิดขึ6นในวงการนโยบายการพัฒนา ก่อนทีจะนํามาประยุกต์ใช้กบั การท่องเทียว หรื อ แนวคิด
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนนันเอง นอกจากเป็ นแนวคิดใหม่ทีเกิ ดขึ6 นในช่วงทศวรรษที 1990s
แล้วแนวคิดนี6 ยงั เป็ นพื6นทีทีรวมนักวิชาการกลุ่มทีมุ่งศึกษาผลกระทบด้านลบจากการท่องเทียวและ
กลุ่มทีมุ่งศึกษาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาการท่องเทียวเข้าไว้ดว้ ยกัน (Sharpley, 2009: xi)
ประวัติความเป็ นมาของการท่องเทียวทียังยืนทีได้รับอิทธิ พลมาจากแนวคิดการพัฒนาที
ยังยืนซึ งมีจุดเริ มต้นมาจากรายงาน Our Common Future ในกลางทศวรรษที 1980s และรายงาน
Agenda 21 จากการประชุ ม Earth Summit ในปี ค.ศ. 1992 (Weaver, 2006: 10) ได้รับความสนใจ
อย่างมากจากวงการวิชาการ ซึ งมีหลักฐานจากการขยายพื6นทีทางการวิจยั และการเปิ ดพื6นทีอภิปราย
ทีเพิมขึ6นทีผลิตขึ6นโดยเฉพาะ คือวารสารการท่องเทียวทียังยืน (Journal of Sustainable Tourism) ที
เริ มเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1992 และวารสารการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ (Journal of Ecotourism) ทีเริ มพิมพ์
ครั6งแรกในปี ค.ศ. 2002 รวมไปถึง บทความต่าง ๆ ในวารสารทางวิชาการทีตีพิมพ์ในหัวข้อ การ
พัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ยังมาจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น การศึกษาการพัฒนา สิ งแวดล้อม
ศึกษา และภูมิศาสตร์ (Sharpley, 2009: xii) จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนใน
วงการวิชาการสามารถจัดกลุ่มของการศึกษาออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. กลุ่มทีเน้นหลักการด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากร (resource-based tradition) เป็ นกลุ่มที
เน้นการอนุรักษ์และปกป้ อง ธรรมชาติและวัฒนธรรมจากการเปลี ยนแปลงที ไม่เหมาะสมอันเกิ ด
จากการท่องเทียวซึ งกลุ่มนี6 มีเทคนิ คในการจัดการการอนุ รักษ์ดว้ ยวิธีการคํานวณความสามารถใน
การรองรับนักท่องเทียวของแหล่งท่องเทียวเพือกําหนดจํานวนนักท่องเทียว
2. กลุ่มทีเน้นหลักการด้านการจัดกิจกรรม (activity-based tradition)เป็ นกลุ่มทีเชื อว่าการ
พัฒนาการท่องเทียวสามารถสร้ างความยังยืนได้ แนวคิดของกลุ่มนี6 มีความสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรม
การท่องเทียว เพราะต้องการทีจะรักษาทรัพยากรการท่องเทียวไว้เพือการพัฒนาในอนาคต
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3. กลุ่มทีเน้นหลักการด้านชุ มชน (community-based tradition) กลุ่มนี6 สนับสนุ นการมี
ส่ วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะชุมชนเจ้าบ้านของแหล่งท่องเทียว
แนวคิดของทั6ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกันคือกลุ่มทีเน้นทรัพยากร แตกต่างจาก 2 กลุ่มหลัง
เพราะมีสิงทีเป็ นรู ปธรรม หรื อมีลกั ษณะทางกายภาพทีสามารถอนุ รักษ์และวัดผลได้ แต่กลุ่มหลังที
เน้นกิจกรรมและชุมชน ซึ งเป็ นปรากฏการณ์ทีอยูบ่ นพื6นฐานของการผลาญทรัพยากรธรรมชาติเพือ
แลกกับเศรษฐกิจทีมังคังและผลประโยชน์ทางสังคม ดังนั6นวิถีทางของทั6ง 2 กลุ่มจึงเป็ นเรื องของ
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง อํา นาจระหว่า งผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับผูท้ ีมีอาํ นาจตัดสิ นใจ แนวทางของทั6งคู่
จึงเป็ นเรื องของ แนวคิดนิ เวศวิทยาการเมือง (political ecology) ในเรื องของการกําหนดว่าผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงและจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร (Holden, 2008: 161)
แต่การศึกษาเรื อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
มุ่งเน้นไปที การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนในส่ วนของ นโยบายการท่องเทียวและการวางแผน ทีมี
จุดเน้นเรื องการแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึ งหน่วยงานทีปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นนี6 ใ นระดับ โลกก็คือ
องค์การการท่องเทียวโลก หรื อ UNWTO นันเอง ซึ งองค์การนี6 ได้เสนอนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
เพือพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนมาอย่างยาวนาน เช่ น การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน: แนวปฏิบตั ิ
สําหรับนักวางแผนท้องถิน (Sustainable Tourism Development: A Guide for Local Planner) ในปี
ค.ศ. 1993 Agenda 21 สําหรับอุตสาหกรรมการเดิ นทางและการท่องเทียว (Agenda 21 for the
Travel & Tourism Industry) ซึ งเป็ นการพิมพ์เผยแพร่ ร่วมกับ คณะกรรมการการเดินทางและการ
ท่องเทียวโลก (World Travel and Tourism Council) ในปี ค.ศ. 1996 (Sharpley, 2009: xii)
ตัวชี6 วดั หลักเพือการท่องเที ยวที ยังยืนของ องค์การการท่องเทียวโลกในปี ค.ศ. 1996
ประกอบไปด้วย 11 ตัวชี6วดั เพือการจัดการการท่องเทียวทียังยืนดังนี6 (Weaver, 2006: 30)
1. การปกป้ องสถานทีท่องเทียว
2. จํานวนนักท่องเทียวต่อปี
3. ความเข้มข้นของการใช้งานวัดจากจํานวนนักท่องเทียวต่อขนาดพื6นที
4. ผลกระทบทางสังคม
5. การควบคุมการพัฒนาสถานทีท่องเทียว
6. การจัดการของเสี ยและสิ งปฏิกลู
7. กระบวนการวางแผน
8. ระบบนิเวศทีอยูใ่ นความเสี ยง โดยวัดจากจํานวนสิ งมีชีวติ ทีจะสู ญพันธ์
9. ความพึงพอใจของลูกค้า
10. ความพึงพอใจของท้องถินทีเป็ นสถานทีท่องเทียว
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11. การท่องเทียวทีช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชน
จากตัวชี6วดั ทั6ง 11 ตัว จะพบความหลากหลายของการวัดทั6งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ
และความหลากหลายของสาขาวิชา เช่ น สถิ ติ การศึกษาการพัฒนา สังคมวิทยา สิ งแวดล้อมศึกษา
พฤติกรรมศาสตร์ และการวางแผน
องค์ก ารการท่อ งเที ยวโลกได้เ สนอนโยบายเพื อการท่อ งเที ยวทียังยืนอย่างต่อเนื อง
เช่ นมาตราการทางจริ ยศาสตร์ สําหรับการท่องเทียว (Global Code of Ethics for Tourism) ซึ ง
เผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1999 และ เมือปี ค.ศ. 2004 องค์การนี6 ยงั ได้เสนอหลักการทีถือเป็ นจุดเปลียนที
สําคัญของ การท่องเทียวทียังยืน เพราะเสนอให้หลักการของการท่องเทียวทียังยืนสามารถใช้ได้กบั
ทุกประเภทของการท่องเทียว ซึ งรวมการท่องเทียวแบบมวลชนด้วย (Butowski, 2012: 6) เอกสาร
การนิ ยามกรอบแนวคิดการพัฒนาทียังยืนของการท่องเทียว (Sustainable Development of Tourism
Conceptual Definition) เกิดจากการประชุ มของคณะกรรมการองค์การการท่องทียวโลก เมือเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2004 ทีประเทศไทย ซึ งสรุ ปว่า แนวทาง และการจัดการการพัฒนาการท่องเทียวที
ยังยืนคือ แนวทางทีสามารถนําไปปรับใช้กบั ทุกรู ปแบบการท่องเทียว และในทุกประเภทของแหล่ง
ท่องเทียว ซึ งรวมถึงการท่องเทียวแบบมวลชน และการท่องเทียวกลุ่มเฉพาะ (niche tourism) หลัก
ความยังยืนต้องมาจากการพัฒนาการท่องเทียวใน 3 มุมมองคือ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิ จ และ
สิ งแวดล้อม และต้องสร้างความสมดุ ลจากทั6ง 3 มุ ม มองเพื อรั บ ประกันความยังยืนในระยะยาว
(UNWTO, 2004: 311) ดังนั6นการท่องเทียวทียังยืนตามนิยามข้างต้น จึงประกอบไปด้วย
1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุ ด เพือช่ วยอนุ รักษ์
มรดกทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เคารพต่ อ สั ง คมและวัฒ นธรรมของชุ มชนเจ้าบ้าน เพือเป็ นการอนุ รัก ษ์ม รดกทาง
วัฒนธรรม และเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม
3. สร้างความเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาว และกระจายผลประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุ ก คน ทั6ง รายได้ก ารจ้า งงาน การบริ ก ารทางสัม คมในชุ มชนเจ้า
บ้าน และสามารถขจัดความยากจน
4. สร้ างการมี ส่วนร่ วมแก่ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุ กคนโดยเฉพาะผูน้ าํ ทางการเมื องเพื อ
สร้างฉันทามติ
5. ต้องสร้างกระบวนการทีต่อเนืองโดยเฉพาะการกํากับติดตามผลกระทบ
6. ต้องรักษาความพึงพอใจสู งสุ ดแก่นกั ท่องเทียว และสร้างประสบการณ์ การรับรู ้ และ
การส่ งเสริ มการท่องเทียวทียังยืนแก่นกั ท่องเทียว (UNWTO, 2004: 311-312)
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เกณฑ์ การท่ องเทียวทียังยืนของโลก
เอกสารเชิ งนโยบายในระดับโลกฉบับล่ าสุ ดเกี ยวกับการท่องเทียวทียังยืนก็คือ เกณฑ์
การท่องเทียวทียังยืนของโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) เกิ ดจากการประชุ มอนุ รักษ์โลก
(World Conservation Congress) ทีกรุ งบาเซโลนา ประเทศสเปน มีเจ้าภาพคือ องค์การการท่องเทียว
โลก โครงการสิ งแวดล้อมแห่ งสหประชาชาติ (UNEP) และสหพันธ์ป่าฝน (Rainforest Alliance)
(Butowski, 2012: 6) ซึ งการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทยจะ
ใช้เกณฑ์ช6 ีวดั นี6 เป็ นแนวทางในการค้นหาข้อเสนอเชิ งนโยบายทีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย จาก
การศึกษาพบว่า เกณฑ์การท่องเทียวทียังยืนของโลกฉบับร่ างล่าสุ ดสําหรับแหล่งท่องเทียวได้เผยแพร่
เมื อวันที 12 ตุ ลาคม ค.ศ. 2012 ซึ งในปั จจุ บนั เกณฑ์ตวั นี6 บ ริ หารงานโดย คณะกรรมการการ
ท่องเทียวทียังยืนของโลก (Global Sustainable Tourism Council) (Global Sustainable Tourism
Council, 2013)
เกณฑ์การท่ อ งเที ยวที ยังยืน ของโลกประกอบไปด้ว ยประเด็ น หลัก 4 ประเด็ น และ
ประเด็นย่อยต่าง ๆ ดังนี6
1. มีการแสดงให้เห็นถึงการจัดการสถานทีท่องเทียวอย่างยังยืนประกอบไปด้วย
1.1 ยุทธศาสตร์ การท่องเทียว
1.2 องค์การเพือจัดการการท่องเทียว
1.3 การกํากับติดตามตรวจสอบ
1.4 การปรับตัวในเรื องการเปลียนแปลงสภาวะอากาศ
1.5 รายการสถานทีท่องเทียวทีน่าสนใจ
1.6 การวางข้อกําหนดเรื องการวางแผน
1.7 ให้สิทธิ ในการเข้าถึงแหล่งท่องเทียวสําหรับทุกคน
1.8 การได้มาซึ งสิ ทธิ ในทรัพย์สิน และทีดินของแหล่งท่องเทียว
1.9 ความพึงพอใจของนักท่องเทียว
1.10 มาตรฐานความยังยืน
1.11 ความปลอดภัยและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
1.12 ภาวะวิกฤติ และความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น
1.13 การส่ งเสริ มและโฆษณาเกียวกับ สิ นค้า บริ การ และการสร้างความยังยืน
2. สร้ างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดแก่ ชุมชนเจ้าบ้านและมีผลกระทบด้านลบที
น้อยทีสุ ด
2.1 การกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น การรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะ
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2.2 สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิน
2.3 การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.4 ความคิดเห็นของชุมชนท้องถิน
2.5 การเข้าถึงของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว
2.6 การรับรู ้เรื องการท่องเทียวทั6ง โอกาส ความท้าท้าย ความสําคัญของการสร้างความ
ยังยืน
2.7 ขัดขวางการหาประโยชน์ในทางทีผิด เช่น การค้าบริ การทางเพศ
2.8 สนับสนุนและพัฒนาชุมชน
2.9 สนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนและเน้นการค้าทีเป็ นธรรม
3. สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชน ผูม้ าเยือน และมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีผลกระทบ
ด้านลบทีน้อยทีสุ ด
3.1 การปกป้ องและอนุ รักษ์แห่งท่องเทียว
3.2 มีระบบการจัดการ นักท่องเทียว
3.3 มีแนวปฏิบตั ิเพือสร้างพฤติกรรมทีดีของนักท่องเทียว
3.4 ปกป้ องและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
3.5 มีการแปลข้อมูลทีสําคัญของแหล่งท่องเทียวในหลายภาษา
3.6 ให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญา
3.7 มีระบบทีสนับสนุ นให้นักท่องเทียวเป็ นอาสาสมัครหรื อช่ วยการพัฒนาชุ มชน
และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้แก่สิงแวดล้อมและมีผลกระทบด้านลบให้นอ้ ยทีสุ ด
4.1 ความเสี ยงต่อสิ งแวดล้อม
4.2 การปกป้ องคุม้ ครองระบบนิเวศทีอ่อนไหว
4.3 การอนุ รักษ์ชีววิตสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
4.5 การอนุ รักษ์พลังงาน
4.6 มีระบบการจัดการการใช้น6 าํ
4.7 มีระบบความปลอดภัยเกียวกับการใช้น6 าํ ระหว่างนักท่องเทียวกับชุมชน
4.8 คุณภาพนํ6า
4.9 ระบบกําจัดนํ6าเสี ย
4.10 มีระบบจัดการขยะ
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4.11 มีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสง
4.12 การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ
ดังนั6นจากการศึกษาวรรณกรรมเกียวกับ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน จะพบว่ามีการ
เสนอแนวคิดทีหลากหลายในเชิ งวิชาการจนยากจะหาข้อสรุ ปทีชัดเจนพอทีจะใช้เป็ นกรอบแนวคิค
ทีกระชับได้ ผู ศ้ ึ ก ษาจึ ง หัน ไปใช้ แนวคิ ด การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวทียังยืนในด้าน นโยบายการ
ท่องเทียวและการวางแผน มาเป็ นกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา การพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบาย
เพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย เพราะเป็ นกรอบแนวคิ ดที มี พ ฒั นาการมาอย่า งต่อเนื อง
กระชับ ชัดเจน ทันสมัยและสามารถเชื อมโยงกับแนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน ในเชิ ง
วิชาการได้เป็ นอย่างดี
กรณีศึกษาเกียวกับการพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืนในต่ างประเทศ
กรณี ตวั อย่างที 1 ประเทศเนปาล กับโครงการการท่องเทียวเพือการบรรเทาปั ญหาความ
ยากจนในชนบท
โครงการนี6 ต6 งั ขึ6นโดยโครงการการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) เพือแก้ไขปั ญหา
ความยากจนด้วยโครงการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน และระบุลงไปในในแผนพัฒนาชาติฉบับที 9
ระหว่างปี ค.ศ. 2000 – 2005 โครงการนี6 เป็ นโครงการบูรณาการวัตถุประสงค์ของภาคส่ วนต่าง ๆ
ทางเศรษฐกิ จและสังคม เพือสร้างความสําเร็ จในการบรรเทาความยากจน ทั6ง ในเรื อง สุ ขภาพ การ
ขนส่ ง การเกษตร และสิ งแวดล้อม ระยะแรกโครงการมุ่ ง ที จะอธิ บายว่า การท่ องเที ยวสามารถ
บรรรเทาความยากจนได้อย่างไร และทําให้วตั ถุประสงค์ของภาคส่ วนต่าง ๆ สําเร็ จไปพร้อม ๆ กัน
เช่น วัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในการจัด หานํ6า ดื มสะอาดสํา หรั บ ทุ ก ชุ ม ชนและ
ยกระดับสุ ขอนามัยของประชาชน ดังนั6นโครงการพัฒนาการท่องเทียวนี6 จะเกิดขึ6นไม่ได้ถา้ ขาดการ
สนับสนุนด้านนํ6าดืมและภาวะสุ ขอนามัยทีดี รวมไปถึงการใช้โครงการนี6 เพือปรับปรุ งความหลากหลาย
ทางกายภาพของสิ งแวดล้อมของเนปาล และแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ6นจากสภาพเงื อนไขทางเศรษฐกิ จ
และสังคมทีเปลียนไป โดยเฉพาะความยากจน
โครงการนี6 เริ มต้นในปี ค.ศ. 2001 ในจังหวัดทียากจนของเนปาลซึ งวัดโดยตัวชี6 วดั ของ
โครงการการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ โครงการได้สร้ าง มาตรฐานทางสาธารณสุ ข ยกระดับการ
อ่านออกเขียนได้ รวมถึ งการสร้ างโครงสร้างพื6นฐาน การขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศ และสร้าง
รายได้ต่อหัว โครงการดําเนิ นการใน 6 จังหวัด ซึ งในปี ค.ศ. 2006 มี ธุรกิ จท่องเที ยวร่ วมมือกับ
คณะกรรมการพัฒนาหมู่บา้ น 48 แห่ ง โครงการนี6 เป็ นมุ่งทีจะทําให้หมู่บา้ นมุ่งประเมินตนเองด้าน
ความสามารถและทรัพยากรสําหรับการท่องเทียว โดยมีหน่วยงานของรัฐบาลต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลื อ
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เช่ น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด ช่ วยในการเสริ มสร้ างพลังอํานาจให้กบั ชุ มชน เช่ นโครงการได้
สร้างทีพักให้กบั ลูกหาบชาว Sherpa จํานวน 60 คนซึ งประกอบไปด้วยทีนอน ห้องนํ6า พื6นทีซักล้าง
และครัว ซึ งก่อนทีจะมีการสร้างทีพักนี6ลูกหาบเหล่านี6ตอ้ งเสี ยชี วิตจากการติดเชื6 อซึ งเป็ นปั ญหาใหญ่
สําหรับ การท่องเทียวปี นเขาของเนปาล รวมถึงโครงการยังได้จดั สร้ างโครงการพลังงานนํ6าขนาดเล็ก
ในหมู่บ า้ น Phortse เพราะหมู่บ า้ นแห่ ง นี6 ใ ช้ก ารตัด ไม้เ พื อใช้เ ป็ นแหล่ ง พลัง งาน ซึ งอาจเกิ ด
ผลกระทบกับศัก ยภาพทางการท่อ งเที ยว โครงการยัง ดํา เนิ น การต่อ ในเรื อง การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะ เรื อง สิ งแวดล้อมกับการจัดการของเสี ย การอนุ รักษ์ และการจัดการที พักและการทํา
บัญชี (Holden, 2008: 143)
กรณี ตวั อย่างที 2 เรื องการท่องเทียวและการพัฒนาทียังยืนในประเทศภูฏาน
ราชอาณาจักรภูฏานเริ มเปิ ดประเทศตั6งแต่ ทศวรรษที 1960s และมีนกั ท่องเทียวกลุ่ ม
แรกเข้าไปในช่ วงกลางทศวรรษที 1970s โดยใช้เส้นทางผ่านประเทศอินเดี ย ซึ งเหตุการณ์ น6 ี เป็ น
จุดเริ มต้นของการเปิ ดประเทศรับการท่องเทียว ภูฏานเปิ ดสนามบินนานาชาติในปี ค.ศ. 1987 และ
ขยายลานบิ นในปี ค.ศ. 1990 ยิงทํา ให้จาํ นวนนัก ท่องเที ยวเพิ ม และเพิมรายได้เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากขึ6นด้วย ทําให้ประเทศทีมีทรั พยากรธรรมชาติ น้อยสามารถสร้ า ง
ระบบเศรษฐกิจให้ดีข6 ึนนอกจากรายได้จากการขายไฟฟ้ าพลังนํ6าให้กบั ประเทศอินเดียทีคิดเป็ นร้อยละ
12 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวม ซึ งกิ จกรรมเศรษฐกิ จของภูฏานคื อการเกษตร และป่ าไม้ ทั6งที มีพ6ืนที
เพาะปลูกเพียงร้อยละ 7 ดังนั6นทําให้ประชาชนซึ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวนา มีบา้ นอยูใ่ นเขตชนบทและมี
รายได้ตากว่
ํ า 1 ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ไม่ส ามารถเข้า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะได้กว่าร้ อยละ 80 สรุ ปว่า
ประชาชนกว่าร้อยละ 32 ยังยากจน แต่อย่างไรก็ตามประเทศภูฏานยังมีความมังคัง และหลากหลาย
ของวัฒนธรรม และมรดกธรรมชาติ ทีเตรี ยมไว้สําหรับนักท่องเทียว อีกทั6งยังเป็ นแหล่งทีอยู่ของ
สัตว์หิมาลัยหายาก ทิวทัศน์ทีสวยงาม วัฒนธรรมทีน่าตืนตาตืนใจ สถาปั ตยกรรมทีงดงาม และงาน
เทศกาลทีมีความพิเศษเฉพาะตัว
ภูฏานมีรายได้จากการท่องเทียว และมุ่งเน้นผลจากการพัฒนาที เกิ ดจากรายได้น6 ี และ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบจากการท่องเทียว โดยการกําหนดจํานวนนักท่องเทียวและเก็บค่าบํารุ ง
ตั6งแต่ปี ค.ศ. 1991 ซึ งเก็บอัตรา 200 ดอลล่าร์ สหรัฐ ในฤดูการท่องเทียวและ 165 ดอลล่าร์ สหรัฐ
นอกฤดูการท่องเทียวและตั6งระเบียบว่าการท่องเทียวภายในประเทศต้องใช้ธุรกิ จนําเที ยวของคน
ภูฏานเท่านั6น ซึ งในระยะแรกมีนักท่องเที ยวจากต่างประเทศ ประมาณ 200 คนและเพิมขึ6นโดย
ตลอด ในปี ค.ศ. 2007 มีนกั ท่องเทียวประมาณ 15,000 คน และสร้างรายได้มากกว่า 20 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
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กิ จกรรมการท่องเที ยวภายในประเทศอยู่ในความควบคุ มของกระทรวงท่องเทียวเพือ
จุดประสงค์เพือลดและขจัดผลกระทบทีเกิดจากการท่องเทียว แต่ในขณะทีการนําแนวคิดการท่องเทียวที
ยังยืนมาใช้ในภูฏานประสบความสําเร็ จ แต่ก็เกิดคําถามทีภูฏานต้องตอบเพือเสริ มสร้างการพัฒนาที
ยังยืนโดยการท่องเทียว
1. การสร้ างแนวทางทีทําให้ประชาชนท้องถิ นสามารถเข้าสู่ ธุรกิ จท่องเทียวและได้รับ
ผลประโยชน์ทางการเงิน
2. การท่ องเที ยวภู ฏ านพึ งพาฤดู ก าลสู ง ทํา ให้มี ผ ลกระทบกับ การจ้า งงานและระดับ
รายได้
3. กิ จ กรรมการท่ อ งเที ยวยัง อยู่ใ นพื6 น ที จํา กัด ทํา ให้ พ6ื น ที ห่ า งไกลยัง ไม่ ส ามารถรั บ
นักท่องเทียวและผลประโยชน์ทีเกิดจากการท่องเทียว
4. มีชุมชนท้องถินเข้าไปเกียวข้องกับการท่องเทียวน้อยมาก
5. จํานวนนักท่องเที ยวน้อยแต่การสร้ างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติก็ยงั เกิ ดขึ6 น
การทําลายป่ า การทําลายพืชพันธุ์ทีเปราะบาง หรื อแม้นแต่การสร้างขยะ
6. การเพิมขึ6นของจํานวนใบอนุ ญาตประกอบกิจการท่องเทียว อาจทําให้นกั ท่องเทียวมี
จํา นวนมากขึ6 นและเกิ ดการแข่ ง ขันด้า นราคาทํา ให้เกิ ดความท้า ท้า ยต่ อนโยบายกํา หนดจํา นวน
นักท่องเทียว
ดังนั6นการหานโยบายทีเหมาะสมจึงมีส่วนในการพัฒนาทียังยืนโดยการท่องเทียวให้แก่
ภูฏาน และรายได้จากการท่องเทียวจําเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของภูฏาน เพราะรายได้จาการ
ท่ อ งเที ยวคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25 ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมทั6ง หมดของภู ฏ านในปี ทีผ่านมา (Telfer and
Sharpley, 2008: 37-38)
กรณี ตวั อย่างที 3 การท่องเที ยวกับการพัฒนา และความยังยืน ในการท่องเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมของหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
การพัฒนาการท่องเที ยวของหลวงพระบางเริ มต้นมาจากการได้รับเลือกให้เป็ น เมือง
มรดกโลก โดยทีรัฐบาลลาวใช้การท่องเทียวเป็ นกลไกในการขจัดความยากจนของประชาชน หลวง
พระบางใช้การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมเป็ นกลไกขับเคลื อนโดยเน้นคุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม แต่การพัฒนาการท่องเทียวหลวงพระบางผูกติดกับการพัฒนาเศรษฐกิจชาติภายใต้นโยบาย
การสร้ างระบบเศรษฐกิ จแบบตลาด และมีความสัมพันธ์ กบั เศรษฐกิ จภูมิภาคในลุ่มแม่น6 าํ โขง ซึ ง
ได้รับการสนับสนุ นการพัฒนาจากธนาคารเพือการพัฒนาแห่ งเอเชี ย สิ งทีเกิดขึ6นคือ ประวัติศาสตร์
ประเพณี วฒั นธรรมของท้องถิ น ถูกทําให้กลายเป็ นสิ นค้า เกิ ดการทําลายวิถีชีวิตดั6งเดิม และอัตลักษณ์
ของท้องถิน เช่น ระบบสกุลเงินท้องถิน (ชูศกั ดิ• วิทยาภัค, 2554: 199)
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ด้านผลิ ตภัณฑ์ดา้ นการท่องเทียวหลวงพระบางเน้นที ทุนทางวัฒนธรรม และทุ นทาง
ธรรมชาติ แต่ทุนทางกายภาพและโครงสร้างพื6นฐานยังไม่สามารถขยายตัวตามจํานวนนักท่องเทียว
ดังนั6นธุ รกิ จท่องเที ยวหลวงพระบาง ต้องใช้ทุนข้ามชาติ ในการขยายกิ จการ เช่ น โรงแรมห้าดาว
ร้านอาหารนานาชาติ ทุนท้องถินจํากัดอยูแ่ ค่เพียงกิจการขนาดเล็ก เกิดการไล่ทีเพือเปิ ดพื6นทีให้กบั
การลงทุนด้านการท่องเที ยว เช่ น การย้ายท่าเรื อขนส่ งสิ นค้า โรงพยาบาล เรื อนจํา เป็ นต้น มี การ
นําเข้าแรงงานที มี ฝีมื อจากต่างประเทศ แรงงานท้องถิ นเป็ นแรงงานไร้ ฝีมื อซึ งค่าจ้างตํา ที อยู่ใ น
ประเภทงานทีไม่ใช้ความรู ้ แรงงานท้องถินเข้าไม่ถึงตําแหน่งงานทีมีรายได้สูง ๆ เกิดความขัดแย้ง
ในเรื องวัฒนธรรมการทํางานทีเน้นการบริ การทีดี เลิศ ระหว่างนายจ้างต่างชาติกบั แรงงานท้องถิ น
ความชํานาญในวิชาชี พด้านอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการบริ การเป็ นปั ญหาทีหลวงพระบาง
ต้องแก้ไข เพราะกําไรจากรายได้ของการท่องเที ยวจะตกไปอยู่ในมื อของนักลงทุ นข้ามชาติ ซึ ง
ตามมาด้วยคําถามว่า การพัฒนาการท่องเทียวสามารถทําให้ชีวิตของคนหลวงพระบางดี ข6 ึนได้อย่างไร
ในเมือเกิดการส่ งกําไรอันเกิดจากการท่องเทียวออกไปสู่ กระเป๋ าของนักลงทุนภายนอก หลวงพระบาง
แต่หลวงพระบางได้รับความเสี ยหายของสิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิน (ชูศกั ดิ• วิทยาภัค, 2554:
200-202)
ดังนั6นข้อสรุ ปจากการศึกษา กรณี ตวั อย่างของ 3 ประเทศ จะพบลักษณะร่ วมกันของ
ปั ญหาการท่องเทียวทียังยืนคือ
1. การใช้รายได้จากการท่องเทียวเพือแก้ไขปั ญหาความยากจน
2. การกระจายรายได้จากการท่ อ งเที ยวให้ ท วถึ
ั ง และครอบคลุ ม กลุ่ ม ประชาชนใน
ท้องถินทีอยูใ่ นบริ เวณโดยรอบแหล่งท่องเทียว
3. ปั จจัยจากภายนอกมี ผลทั6งทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน
เช่ น โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ ก ับโครงการพัฒนาการท่องเที ยวในเนปาล คําประกาศ
แต่งตั6งเมืองมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ
ของเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว และจํานวนนักท่องเทียวทีลงชื อรอเพิมมากขึ6นทุก ๆ ปี เพือขอ
เข้ามาท่องเทียวในประเทศภูฏาน
รู ปแบบการท่ องเทียวเพือพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืน
รู ปแบบการท่องเทียวในศตวรรษที 21 เป็ นการท่องเทียวในยุคโลกไร้พรมแดน นอกจาก
มองความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว สิ งแวดล้อมยังเป็ นประเด็นการพิจารณาที เพิ มเข้ามา
จากอิทธิ พลของ แผน Agenda 21 ซึ งใช้เป็ นกรอบในการจัดการเรื อง การพัฒนาการท่องเทียวที
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ยังยืน(sustainable tourism development) ซึ งมีหลักการสําคัญ 4 ประการคือ (ภูวนิ ดา คุนผลิน, 2550:
63)
1. การดําเนิ นกิ จการการท่องเทียวต้องอยู่ในขอบเขตความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรม
2. ตระหนักว่ากิจกรรมการท่องเทียวมีผลกระทบต่อ ชุ มชน ขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชน(เอกลักษณ์และอัตลักษณ์)
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการท่ อ งเที ยว มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศ ชุ ม ชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรม และวิถีชีวติ
4. ต้องประสานความต้องการและกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ เพือการดํารงอยูข่ อง
สังคม และการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถินอย่างยังยืน
ซึ งรู ปแบบการท่องเทียว ทีสามารถรองรับการเปลียนแปลงในศตวรรษที 21 และสร้าง
ความยังยืนทางเศรษฐกิ จ สังคม และสิ งแวดล้อมไปได้พร้ อม ๆ กันนั6นประกอบไปด้วย (ภูวนิดา
คุนผลิน, 2550: 68-72)
1. รู ปแบบการท่องเทียวในแหล่งวัฒนธรรม(cultural based tourism) ประกอบด้วย
1.1 การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม ประเพณี (cultural and traditional tourism) หมายถึง
การเดินทางท่องเทียวพือชมงานประเพณี ต่าง ๆ ทีชาวบ้านในท้องถินนั6น ๆ จัดขึ6น เพือศึกษาความเชื อ
การยอมรับนับถือพิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความเพลิดเพลินตืนตาตืนใจในสุ นทรี ยศิลป์ รวมไปถึง
ได้รับความรู ้ ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิมขึ6นบนพื6นฐาน
ของความรั บ ผิดชอบ และมี จิตสํา นึ ก ต่อการรั ก ษาสภาพแวดล้อ มและมรดกทางวัฒนธรรม โดย
ประชาคมในท้องถินทีมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเทียว
1.2 การท่ อ งเที ยวเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ (historical tourism) หมายถึ ง การเดิ น ทาง
ท่องเทียวไปยังแหล่งท่องเทียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพือชื นชม เพลิดเพลิน และได้มี
ความรู ้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในท้องถิ นซึ งเป็ นพื6นฐานของความรับผิดชอบ
และมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมโดยประชาคมในท้องถินทีมีส่วนร่ วมต่อการจัดการ
ท่องเทียว
1.3 การท่องเทียวในชนบท (rural tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเทียวในหมู่บา้ น
ชนบททีมีลกั ษณะวิถีชีวติ และผลงานสร้างสรรค์ทีมีเอกลักษณ์พิเศษทีมีความโดดเด่นด้วยภูมิปัญญา
พื6นบ้าน เพือความเพลิดเพลินได้ค วามรู ้ ความเข้า ใจในวัฒ นธรรมท้อ งถิ นบนพื6นฐานของความ
รับผิดชอบ และมีจิตสํานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาคมใน
ท้องถินทีมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเทียว
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2. รู ปแบบการท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติ (nature based tourism) ประกอบด้วย
2.1 การท่องเทียวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึง การท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติทีมี
เอกลัก ษณ์ เฉพาะถิ นและแหล่ ง วัฒนธรรมที เกี ยวเนื องกับ ระบบนิ เวศ โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันของผูท้ ีเกี ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ งแวดล้อมและการท่องเทียวอย่างมีส่วนร่ วมของท้องถิ น
เพือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยังยืน
2.2 การท่องเทียวเชิงเกษตร (agro tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเทียวไปยังพื6นที
เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุ นไพร ฟาร์ มปศุ สัตว์และเลี6 ยงสัตว์ เพือชื นชมความ
สวยงาม ในสวนเกษตร โดยได้รับความรู ้และมีประสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื6นฐานความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานทีแห่งนั6น
2.3 การท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึง การท่องเทียวอย่าง
มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเทียวธรรมชาติทางทะเลและแหล่งท่องเทียวทีเกี ยวเนื องกับระบบ
นิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูท้ ีเกียวข้องภายใต้การจัดการสิ งแวดล้อม และ
การท่องเทียวอย่างมีส่วนร่ วมของท้องถินเพือมุ่งสร้างจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยังยืน
2.4 การท่ องเที ยวเชิ ง ธรณี วิทยา (geo tourism) หมายถึ ง การท่ องเที ยวในแหล่ ง
ธรรมชาติทีเป็ นหิ นผา ลานหิ นทราย อุโมงค์โพรง ถํ6านํ6าลอด ถํ6าหิ นงอกหิ นย้อย เพือดูความงามของ
ภู มิ ท ัศ น์ ที มี ค วามแปลกที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงของพื6 น ที บนโลก นอกจากได้ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ใ หม่แล้วยัง สร้ า งการท่องเที ยวทีรับผิดชอบ มีจิตสํานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
โดยประชาชนในท้องถินมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเทียว
2.5 การท่อ งเที ยวเชิ ง ดาราศาสตร์ (astrological tourism) หมายถึ ง การเดิ นทาง
ท่องเที ยวเพือการไปชมปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์ ทีเกิดขึ6นในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น สุ ริยุปราคา
ฝนดาวตก จันทรุ ปราคา และการดูดาวจักราศีทีปรากฏในท้องฟ้ าแต่ละเดื อน เพือการเรี ยนรู ้ ระบบ
สุ ริยจักรวาล สร้างความรู ้ความเข้าใจ ความทรงจําและประสบการณ์ทีเพิมขึ6น บนฐานการท่องเทียว
ทีมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ น โดยประชาชน
ในท้องถินมีส่วนร่ วม และมีการจัดการร่ วมกันอย่างยังยืน
3. รู ปแบบการท่องเทียวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบด้วย
3.1 การท่องเทียวเชิ ง สุ ข ภาพ (health tourism) หมายถึ ง การท่องเทียวในแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งวัฒ นธรรม เพื อการพัก ผ่อ นและเรี ย นรู ้ วิธี ก ารรักษาสุ ขภาพกายใจ ซึ งได้รับ
ความเพลิดเพลิน สุ นทรี ยภาพ และมีความรู ้ต่อการรักษาคุณค่าและคุณภาพชีวติ ทีดีมีจิตสํานึ กต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อมและวัฒ นธรรมท้อ งถิ น โดยประชาชนในท้อ งถิ นมี ส่ ว นร่ ว มต่อการจัดการ

23
ท่องเทียวทียังยืน การท่องเทียวเชิงสุ ขภาพนี6บางแห่ งอาจจัดรู ป แบบเป็ นการท่องเที ยวเพื อสุ ข ภาพ
และความงาม(health beauty and spa)
3.2 การท่องเทียวเชิ งทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) หมายถึง การ
เดินทางเพือทัศนศึกษา แลกเปลียนเรี ยนรู ้จากปรัชญาทางศาสนา เพือหาความรู ้ สัจจธรรมแห่ งชี วิต
มีการฝึ กสมาธิ เพือสร้างความรู ้และประสบการณ์ใหม่ ๆ สร้างจิตสํานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรมท้องถิน โดยประชาชนในท้องถินมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเทียวทียังยืน นอกจากนั6น
นักท่องเทียวบางกลุ่มยังมุ่งทีจะเรี ยนรู ้วฒั นธรรม และภูมิปัญญาไทยเช่น การทําอาหารไทย การนวด
แผนไทย รําไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหัตถกรรมไทย เป็ นต้น
3.3 การท่ อ งเที ยวเพื อศึ ก ษากลุ ่ ม ชาติ พ นั ธุ ์ หรื อ วัฒ นธรรมชนกลุ่ มน้อย (ethnic
tourism) หมายถึ ง การเดิ นทางท่องเที ยวเพือเรี ยนรู ้ วิถี ชีวิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมของชาวบ้า น
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรื อชนเผ่าต่าง ๆ เช่น หมู่บา้ นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้ นภูไท หมู่บา้ นชาวกุย
หมู่บา้ นชาวจีนฮ่อ เป็ นต้น เพือมีประสบการณ์และความรู ้ใหม่ทีเพิมขึ6น พร้อมกับสร้างจิตสํานึ กต่อ
การรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิน โดยประชาชนในท้องถินมีส่วนร่ วมต่อการจัดการ
ท่องเทียวทียังยืน
3.4 การท่องเทียวเชิงกีฬา (sport tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเทียวเพือเล่นกีฬา
ตามความสนใจ และความถนัด ในประเภทกีฬาต่าง ๆ เช่น กอล์ฟ ดํานํ6า ตกปลา สนุ กเกอร์ กระดาน
โต้คลืน สกีน6 าํ เป็ นต้น ซึ งให้ความเพลิดเพลินสนุ กสนาน ตื6นเต้นและได้ความรู ้และประสบการณ์ใหม่
เพิมขึ6น พร้อมกับสร้างจิตสํานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิน โดยประชาชน
ในท้องถินมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเทียวทียังยืน
3.5 การท่องเทียวแบบผจญภัย (adventure travel)หมายถึ ง การเดิ นทางท่องเทียวไป
ยังแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีมีลกั ษณะพิเศษ ซึ งนักท่องเทียวทีเข้าไปเที ยวแล้วจะได้รับ ความ
สนุกสนานตืนเต้น ผจญภัย ซึ งมีความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่
3.6 การท่องเทียวแบบพํานักในบ้านหรื อฟาร์ ม (home stay and farm stay) หมายถึง
นักท่องเทียวกลุ่มทีต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถินทีไปเยือน เพือการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ นและวัฒนธรรมท้อ งถิ น มี ป ระสบการณ์ ใ นชี วิต เพิ มขึ6 น โดยมี จิ ต สํา นึ ก ต่ อ การรั กษา
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิน โดยประชาชนในท้องถินมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเทียวที
ยังยืน
3.7 การท่องเทียวพํานักระยะยาว (long stay) หมายถึง กลุ่มผูใ้ ช้ชีวิตในบั6นปลายหลัง
เกษียณอายุจากการทํางานทีต้องการมาใช้ชีวติ ในต่างแดนเป็ นหลัก เพือเพิมการท่องเทียวเข้าไปเป็ น
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ปั จจัยทีห้าของชี วิต โดยจะเดิ นทางท่องเทียวต่างประเทศเฉลี ย 3-4 ครั6งต่อปี และจะพํานักอยู่ใน
ประเทศนั6น ๆ คราวละ 1 เดือน
ส่ วน ทิพวรรณ (2557: 23-24) เสนอการจัดการการท่องเทียวแบบยังยืน มี 8 รู ปแบบ
ได้แก่
1. การท่องเทียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็ นการท่องเทียวทีมีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของผูเ้ กียวข้อง เพือสร้างการมีส่วนร่ วมเพือมุ่ง เน้นให้เกิ ดจิ ตสํา นึ ก ต่อการรั ก ษาระบบนิ เวศอย่า ง
ยังยืน
2. การท่องเทียวชุมชน (Community – base Tourism) ซึ งมีจุดเน้นคือ การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเทียวในพื6นที เพือกระตุน้ เศรษฐกิจจากการสร้างงานและกระจายรายได้
พร้อมทั6งอนุรักษ์วฒั นธรรมและประเพณี ของชุมชน
3. การท่ อ งเที ยวเชิ ง เกษตร (Agro Tourism) เป็ นการท่ อ งเที ยวทีมี การเกษตรเป็ น
กิจกรรมหลัก และอยูใ่ นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร เช่น สวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ เป็ นต้น
4. การท่องเทียวในฟาร์ ม (Farm Tourism) เป็ นการท่องเทียวในเชิ งเกษตรแต่เน้นการ
ได้รับความรู ้เกียวกับ การกสิ กรรม การเลี6ยงสัตว์ การประมง และกิจกรรมต่าง ๆ ของการทําฟาร์ ม
5. การท่องเทียวชนบท (Rural Tourism) เป็ นการท่องเที ยวที มี จุดสนใจจากธรรมชาติ
ของชนบท สร้างการรับรู ้และมีประสบการณ์ชีวติ จากความเป็ นอยูใ่ นชนบท
6. การท่องเทียววัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็ นการท่องเทียวเพือเรี ยนรู ้และเข้าใจ
ถึงคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงความงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน
7. การท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ (Conservation Tourism) เป็ นการท่องเทียวทีเน้นการรักษา
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม และรวมถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้วย
8. การท่องเทียวเชิ งสุ ขภาพ (Health Tourism) เป็ นการท่องเทียวทีเน้นการรักษา ฟื6 นฟู
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยใช้เวลาในการท่องเทียวร่ วมกับการทํากิจกรรมเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การแบ่ ง ประเภทของการจัดการการท่ อ งเที ยวของนัก วิช าการต่ า งประเทศมี ค วาม
แตกต่ า งออกไปเพราะมี ก ารแบ่ ง ออกเป็ นลัก ษณะขั6วตรงข้ามจากการท่องเที ยวกระแสหลัก
(mass tourism) กับการท่องเทียวทางเลือก (alternative tourism) ซึ งการจัดการการท่องเทียวแบบ
ยังยืนมีแนวโน้มจะเป็ นการท่องเทียวกระแสทางเลือกมากกว่า เช่น (Weaver, 2006: 43-51)
1. การท่องเทียวฟาร์ มปศุสัตว์ (farm-based tourism)
2. การท่องเทียวเพือบํา เพ็ญ ประโยชน์ (volunteer tourism) คื อ เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างการอาสาสมัคร เช่น การปลูกป่ า การสร้างโรงเรี ยน การทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กับการ
เดินทางท่องเทียว
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3. การท่องเทียวแบบประหยัด (backpacking)
4. การท่องเทียวเมื อ งทางเลื อ ก (urban alternative tourism) เช่ น การจัดเส้นทาง
ท่องเทียวในเขตมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง
5. การท่องเทียวแบบทัศนศึกษา (education tourism)
6. การท่องเทียวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
นอกจากนี6 ยงั มีการเพิมความสําคัญของการมีส่วนร่ วมของประชาชนและ นโยบายการ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจเข้าไปในการท่องเทียวแบบทางเลือกอีกด้วย (Mowforth and Munt, 2006: 365)
7. การท่องเทียวโดยชุ มชน (Community-base tourism) เน้นทีการกระตุน้ ให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมและรู ้สึกเป็ นเจ้าของแหล่งท่องเทียว
8. การท่องเทียวเพือชมการแสดงสิ นค้า (Fair trade and ethical tourism) ซึ งนโยบาย
ส่ งเสริ มการท่องเทียวงานแสดงสิ นค้าเป็ นการสร้างประโยชน์ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิ จ
แก่ประชาชนในแหล่งท่องเทียว
9. และเพิมการท่องเทียวชนิดใหม่ล่าสุ ดเข้าไปคือ (Miller and Twining-Ward, 2005: 32,
Mowforth and Munt, 2006: 365)
10. การท่องเทียวเพือลดความยากจน (Pro-poor tourism) เป็ นการท่องเทียวทีช่ วยเพิม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ โดยการเพิมตําแหน่งงานในท้องถิ น เพิมโอกาสทางธุ รกิจและสามารถ
เก็บค่าธรรมเนี ยมและภาษี ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพิมการเข้าถึ งโครงสร้ างพื6นฐานและ
บริ การของท้องถิน เพิมการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และเพิมช่องทางในการสื อสารและรับข้อมูล
หรื อ อธิ บายอย่างง่ายว่า เน้นไปทีแหล่งท่องเทียวของประเทศกําลังพัฒนา โดยการใช้ผลประโยชน์
จากการท่องเทียวเพือลดความยากจน
สถานการณ์ ปัจจุบันของแผนและนโยบายการท่ องเทียวประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการประกาศเรื อง แผนพัฒนาการท่องเทียวแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559โดย
คณะกรรมการนโยบายการท่องเทียวแห่ งชาติ มีการกําหนด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทียวไทยที
เน้นการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที ยว มีบริ บททีเปลี ยนไป ทั6งสถานการณ์ และปั จจัย
เสี ยงด้านการท่องเทียว ทีนับวันจะมีความซับซ้อน รุ นแรง และเปลียนแปลงเร็ วขึ6น มีแนวโน้มการ
แข่งขันทีรุ นแรงมากขึ6นทุกประเทศต่างก็ให้ความสําคัญกับการลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเทียว
เพือสร้างรายได้ให้ประเทศจึงมีความจําเป็ นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวไทย โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย พันธกิ จและยุทธศาสตร์ การพัฒนา ดังนี6 (กระทรวงการ
ท่องเทียวและกีฬา, 2556: 25-26)
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วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเทียวในระดับโลก สามารถสร้ างรายได้และกระจายรายได้โดยคํานึ งถึงความเป็ นธรรม สมดุ ล
และยังยืน
เป้ าประสงค์
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวของประเทศไทยเพิมขึ6น
2. รายได้จากการท่องเทียวของประเทศเพิมขึ6น โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมทีสร้างมูลค่า
และคุณค่า
3. สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคํานึงถึงความสมดุลและยังยืน
เป้ าหมาย
1. อันดับขี ดความสามารถในการแข่ง ขันด้า นการท่องเที ยวของประเทศไทยเพิมขึ6น
ไม่นอ้ ยกว่า5 อันดับ หรื อเป็ นลําดับ 1-7 ของทวีปเอเซี ย
1.1 อันดับขี ดความสามารถด้านกฎระเบี ย บที เกี ยวข้องด้า นการท่องเที ยวเพิ มขึ6 น
ไม่นอ้ ยกว่า5 อันดับ หรื อเป็ นลําดับ 1-7 ของทวีปเอเซี ย
1.2 อันดับขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกด้านการ
ดําเนินธุ รกิจเพิมขึ6นไม่นอ้ ยกว่า 5 อันดับ หรื อเป็ นลําดับที 1-7 ของทวีปเอเซี ย
1.3 อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพิมขึ6น
ไม่นอ้ ยกว่า 5 อันดับ หรื อเป็ นลําดับที 1-7 ของทวีปเอเซี ย
2. รายได้จากการท่องเทียวของประเทศเพิมขึ6นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
3. กลุ่มท่องเทียวได้รับการพัฒนา 8 กลุ่มท่องเทียว
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้ า งพื6 น ฐานและสิ งอํา นวยความสะดวกเพื อการท่องเทียว ตลอดจน
ปั จจัยสนับสนุนด้านการท่องเทียว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนาและฟื6 นฟูแหล่ ง ท่องเที ยวให้มี ศ กั ยภาพ มี ก ารพัฒนาอย่า งยังยืนสร้ า งความ
สมดุ ลระหว่างการใช้ประโยชน์ทรั พยากรท่องเที ยวควบคู่ไปกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อมสังคม และวิถีชีวติ ของชุมชน
3. เตรี ยมความพร้อมของภาคบริ การและปั จจัยสนับสนุ นการท่องเทียวให้มีความพร้อม
ในการรองรับการเปลียนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนและฟื6 นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
4. สร้างความเชือมันและส่ งเสริ มการท่องเทียว ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
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5. บูรณาการงานด้านการท่องเทียวให้มีเอกภาพ ลดความซํ6าซ้อนของภารกิจ สร้างกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเทียว และการบริ หารจัดการอย่างมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
ยุทธศาสตร์
เพื อให้ บ รรลุ วิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าประสงค์ ของแผนพัฒ นาการ
ท่องเทียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 จึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ออกเป็ น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี6
ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพื6นฐานและสิ งอํานวยความสะดวกเพือการท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาและฟื6 นฟูแหล่งท่องเทียวให้เกิดความยังยืน
ยุทธศาสตร์ ที 3 การพัฒนาสิ นค้า บริ การและปั จจัยสนับสนุนการท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 4 การสร้างความเชือมันและส่ งเสริ มการท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 5 การส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการบริ หารจัดการทรัพยากรการท่องเทียว
แผนพัฒนาการท่องเทียวแห่ งชาติ พ.ศ. 2555– 2559 มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที ยวและกี ฬา พ.ศ. 2555– 2559 ในหลายหัวข้อ ซึ งยุทธศาสตร์ กระทรวงการ
ท่องเทียวและกีฬาประกอบไปด้วย (กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, 2556: 32)
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรหลักในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเทียว การกีฬา และนันทนาการ เพือ
เป็ นกลไกในการขับเคลือนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยังยืน
พันธกิจ
1. กําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาในทุกระดับทีสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาของประเทศ
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น พัฒนา และผลักดันการนํานโยบายด้านการท่องเทียว การกี ฬา
และนันทนาการไปสู่ การปฏิบตั ิ
3. บูรณาการและบริ หารจัดการอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สร้ า งการมี ส่ วนร่ วมจากทุ ก ภาค
ส่ วนในการพัฒนาการท่องเทียว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั6งกําหนดแนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่ วนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. พัฒนาโครงสร้ างพื6นฐาน ตลอดจนปั จจัยสนับสนุ นด้านการท่องเทียว การกี ฬา และ
นันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริ หาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเทียว การกี ฬา
และนันทนาการให้มีศกั ยภาพ
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ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเทียวให้มีคุณภาพและปลอดภัย
2. การส่ งเสริ มการท่องเทียวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยังยืน
3. การส่ งเสริ มและพัฒนาการพลศึกษา กี ฬาขั6นพื6นฐาน กี ฬาเพือมวลชน นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์ การกีฬา เพือให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยทีแข็งแรง
4. การส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพื6นฐาน และระดับอุดมศึกษาด้านการ
พลศึกษา นันทนาการกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา และสุ ขภาพ
5. การส่ งเสริ มและพัฒนาการกี ฬา และวิทยาศาสตร์ การกี ฬา อย่างเป็ นระบบเพือมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศและเพือการอาชีพ
6. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ และสนับ สนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านการท่องเทียวและกีฬา
แผนพัฒนาการท่องเทียวแห่ งชาติ พ.ศ. 2555– 2559 มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา พ.ศ. 2555– 2559 ในเรื อง ยุทธศาสตร์ เรื อง การพัฒนาโครงสร้าง
พื6นฐานและสิ งอํานวยความสะดวกเพือการท่องเทียวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาสิ นค้าและบริ การ
ด้านการท่องเทียวให้มีคุ ณ ภาพและปลอดภัย และยุท ธศาสตร์ เ รื อง การพัฒ นาและฟื6 นฟูแหล่ ง
ท่องเทียวให้เกิดความยังยืน กับยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการท่องเทียวในเชิ งคุณภาพให้มีการเติบโต
อย่างสมดุ ลและยังยืน และยุท ธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที ยวและกี ฬ า พ.ศ. 2555– 2559 ยังให้
ความสํา คัญกับ ยุทธศาสตร์ เรื อง การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ และสนับ สนุ นการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้ นการท่องเทียว อีกด้วย
แผนและนโยบายทีสําคัญอย่างยิงต่อการศึกษาเรื อง การพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืนของประเทศไทยคือ แผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ
องค์ก ารบริ ห ารการพัฒ นาพื6 น ที พิ เ ศษเพื อการท่ อ งเที ยวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) ซึ งแผน
ดังกล่าวประกอบด้ว ยยุท ธศาสตร์ ที สํา คัญ ดัง นี6 (องค์ก ารบริ ห ารการพัฒ นาพื6 น ที พิ เ ศษเพื อการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน, 2556)
1. ประสานการพัฒนาพื6นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
2. การพัฒนาสิ นค้าบริ การและสิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียว
3. การส่ งเสริ มการตลาดการท่องเทียวในพื6นทีพิเศษและการท่องเทียวชุมชน
4. การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวในพื6นทีพิเศษ
5. การสร้างเครื อข่ายการพัฒนาทุกภาคส่ วน
6. การให้บริ การด้านองค์ความรู ้ เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวอย่างยังยืน
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ยุทธศาสตร์ ท6 งั 6 ข้อประกอบด้วยโครงการตามแผนฯ จํานวนมากทีใช้งบประมาณในปี
พ.ศ. 2556 และโครงการเหล่านี6 ยงั ครอบคลุมไปถึงพื6นทีพิเศษเพือการท่องเทียวทียังยืน ทั6ง 3 พื6นที
ซึ งนอกจากการศึกษา เรื องการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนของประเทศไทย
จะไปเก็บข้อมูลพื6นฐานของแหล่งท่องเทียวแล้ว ยังจะเข้าไปศึกษาประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิงาน
ตามแผนฯ ในเชิงคุณภาพของแหล่งท่องเทียวอีกด้วย
แนวคิดเกียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ขอบข่า ยของวิช ารั ฐประศาสนศาสตร์ ใ นปั จ จุ บ นั นอกจากวิช าพฤติ ก รรมองค์ก าร
วิทยาการจัดการ แล้วยังรวมถึงวิชานโยบายสาธารณะอีกด้วยนโยบายสาธารณะ เป็ นวิชาทีให้ความ
สนใจเรื องเกียวกับสาธารณะและการเมือง และมีความเห็นว่าการบริ ห ารเป็ นเรื องที แยกออกจาก
การเมืองไม่ได้ ซึ งเป็ นการเน้นความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดระหว่า งรั ฐศาสตร์ ก บั รั ฐประศาสนศาสตร์
ประโยชน์ของการศึกษาวิชานี6 มีส่วนทีจะทําให้รัฐประศาสนศาสตร์ มีเอกลักษณ์ นอกจากนี6 ยงั เป็ น
วิชาทีให้ความสําคัญทั6งในทฤษฎี เชิ งปทัสถานและทฤษฎีเชิ งประจักษ์ (Normative and Empirical
Theory) รวมทั6งการให้ความสําคัญทั6งในด้านวิชาการและวิชาชี พแก่ราชการ หน่วยราชการ เป็ นการ
อุดช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ แต่วิชานโยบายสาธารณะมีป รากฏในวิช ารั ฐศาสตร์ และ
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความแตกต่างกันคือ นักรัฐศาสตร์ ให้ค วามสํา คัญ กับ การศึ ก ษานโยบาย
สาธารณะในแง่ของ “กระบวนการ” (Process) ในขณะทีนักรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ความสนใจกับ
การศึกษานโยบายสาธารณะในแง่ของผลผลิต (Output) (จุมพล หนิมพานิช, 2552: 1-2)
แนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ
แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะโดยทัวไปมี อ ยู่ 3 แนวทาง (พิท ยา บวรวัฒนา,
2555: 1) ด้วยกัน คื อ แนวทางแรก เป็ นแนวทางที พิ จารณาเรื องของกรอบวิ เคราะห์ น โยบาย
สาธารณะว่าควรจะมีลกั ษณะประการใด เพือนํามาใช้อธิ บายกระบวนการนโยบาย แนวทางทีสอง
เป็ นการศึกษานโยบายสาธารณะทีเจาะลึกไปในนโยบายด้านใดด้านหนึ ง แนวทางทีสาม เป็ นการ
มองวิช านโยบายสาธารณะในฐานะที เป็ นเครื องมื อ การบริ หารอันหนึ ง บางทีเรี ยกวิชานโยบาย
สาธารณะว่าการวิเคราะห์นโยบาย
แนวทางแรก เป็ นแนวทางที พิจ ารณาเรื องของกรอบวิเ คราะห์ น โยบายสาธารณะ
แนวทางนี6 มุ่งสร้ างตัวแบบหรื อทฤษฎี เกี ยวกับนโยบายสาธารณะขึ6 นมา ประการที หนึ ง เพือช่ วย
ขยายความคิดเกียวกับการเมือง และนโยบายสาธารณะให้กระจ่างชัดเจนยิงขึ6น ประการทีสอง เพือ
ช่วยระบุลกั ษณะของปั ญ หานโยบายที สํา คัญ ๆ ประการที สาม เพื อช่ ว ยการสื อสารระหว่า งกัน

30
ประการทีสี ช่วยให้มีความเข้าใจนโยบายสาธารณะดียิงขึ6นว่าอะไรคือสิ งทีมีความสําคัญ อะไรคือ
สิ งทีไม่มีความสําคัญ และประการสุ ดท้ายช่วยในการอธิ บายทีมาของนโยบายสาธารณะและทํานาย
ผลทีตามมาแต่ในทรรศนะของดาย (Thomas R. Dye) เห็นว่าตัวแบบหรื อทฤษฎีทีจะนํามาใช้ในการ
อธิ บายทีมาของนโยบายสาธารณะ และขณะเดี ยวกันอธิ บายด้วยว่า การกําหนดนโยบายสาธารณะ
อาศัยหลักเกณฑ์ประการใดทีสําคัญ ๆ ได้แก่ ทฤษฎีหรื อตัวแบบทีเน้นในเรื องกิจกรรมของสถาบัน
และองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ (Institutional Model) ตัวแบบทีเน้นกระบวนการภาระหน้าที (Process
Model) ตัวแบบกลุ่ม (Group Model) ตัวแบบชนชั6นนํา (Elite Model) ตัวแบบเหตุผล (Rational
Model) ตัวแบบการเพิมขึ6นในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป (Incremental Model) ตัวแบบกลุ่ม (Group
Model) และตัวแบบระบบ (Systems Model)(Nicholas Henry, 2011: 261-276)
แนวทางทีสอง เป็ นการศึกษานโยบายสาธารณะทีเจาะลึกไปในนโยบายใดนโยบายหนึ ง
(Substantive Policy Area) เช่น เรื องของการศึกษาการเคหะ การจราจร การคมนาคม การป้ องกัน
ประเทศ การพัฒนาหมู่บา้ นยากจน ทั6งนี6 เพือทําความเข้า ใจเกี ยวกับ ข้อเท็จจริ ง ของนโยบายแต่ล ะ
เรื องมากกว่าทีจะสนใจเสนอกรอบวิเคราะห์ตวั แบบหรื อทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะ
แนวทางทีสาม เป็ นความพยายามของนักวิชาการทีพยายามเสนอให้วิชานโยบายสาธารณะ
เป็ นศาสตร์ ประยุกต์ทีมีหลักเกณฑ์แบบวิทยาศาสตร์ เพือเอื6ออํานวยให้นกั ปฏิบตั ิได้ใช้เป็ นเครื องมือ
ในการวิเคราะห์กระบวนการนโยบาย เช่น เสนอหลักในการกําหนดเป้ าหมายของนโยบายหลักใน
การทํานายผลของทางเลื อกนโยบายต่าง ๆ หลักในการเสนอแนะทางเลื อกนโยบาย หลักในการ
ควบคุมการนํานโยบายไปปฏิบตั ิและหลักในการประเมินผลนโยบาย
แต่นกั วิชาการนโยบายสาธารณะบางท่านเห็นว่า แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะมี
เพียง 2แนวทาง ได้แก่ (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539: 29-30)
แนวทางแรก แนวทางการศึ ก ษานโยบายสาธารณะในเชิ ง พรรณนา (Descriptive
Approach) เป็ นการศึกษาหาความรู ้ เกี ยวกับตัวนโยบายและกระบวนการนโยบาย โดยอาจแยกเป็ น
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
1. การศึ กษาเนื6 อหาสาระของนโยบาย (Policy Content) ซึ งจะครอบคลุ ม เรื องความ
เป็ นมา เจตนารมณ์ ลักษณะ สาระเนื6อหา และการดําเนินงานของนโยบายด้านใดด้านหนึง
2. การศึ กษาเกี ยวกับกระบวนการนโยบาย (Policy Process) ซึ งเน้นการอธิ บายว่า
นโยบายถูกกําหนดขึ6นอย่างไร มีใครเข้ามาเกียวข้องในแต่ละขั6นตอน และผูเ้ กี ยวข้องมีอิทธิ พลต่อ
การกําหนดนโยบายอย่างไร มักเป็ นการศึกษากรณี แต่ละกรณี สาํ หรับนโยบายแต่ละเรื อง
3. การศึกษาปั จจัยกําหนดนโยบาย (Policy Determinants) และผลผลิต (Policy Outputs)
ของนโยบาย ซึ งเป็ นการอธิ บายรู ปแบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลระหว่ า งตัว แปรหรื อปั จ จัย
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สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และตัวบ่งชี6 ต่าง ๆ ทีเป็ นผลของนโยบาย เช่น จํานวน
เงินงบประมาณ คนทีเกียวข้อง
4. การศึกษาผลลัพธ์หรื อผลกระทบของนโยบาย (Policy Outcome/Impact) ซึ งเป็ นการ
อธิ บายผลทีเกิดขึ6นของนโยบาย และผลกระทบต่อสังคมส่ วนรวมทั6งในส่ วนทีคาดหวังและในส่ วน
ทีไม่ได้คาดหวังไว้
แนวทางทีสอง แนวทางการศึกษานโยบายในเชิ งเสนอแนะ (Prescriptive Approach)
เป็ นการศึกษาหาความรู ้ ในกระบวนการนโยบายเพือตอบคําถามว่านโยบายควรได้รับการกําหนด
อย่างไร โดยเน้นเรื องต่อไปนี6
1. การให้สารสนเทศสําหรับการกําหนดนโยบาย เช่ น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเพือประกอบการตัดสิ นใจของผูก้ าํ หนดนโยบาย การให้คาํ แนะนําเกียวกับทางเลือกเชิ งนโยบาย
ในแง่มุมต่าง ๆ โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงนโยบายต่าง ๆ เข้าช่วย
2. การให้การสนับสนุนนโยบาย เป็ นการประยุกต์เทคนิควิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพืออ้าง
เหตุผลสนับสนุ นนโยบายใดนโยบายหนึ ง หรื อทางเลือกใดทางเลือกหนึ งที เหมาะสมที สุ ดในการ
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของสังคม
แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะหรื อ การวิเคราะห์นโยบายเป็ นกิจกรรมทีต้องอาศัย
ความรอบรู ้ท6 งั ด้านศาสตร์ และศิลป์ อย่างกว้างขวาง ทั6งนี6 เพราะนโยบายสาธารณะเป็ นเรื องทีผูต้ ดั สิ นใจ
นโยบายจะต้องเลือกตัดสิ นในนโยบายทีตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล และผลลัพธ์จากการนํานโยบายไปปฏิบตั ิจะส่ งผลกระทบต่อสถานภาพและความ
มันคงทางการเมืองของผูต้ ดั สิ นใจนโยบายทั6งทางตรงและทางอ้อม หากตัดสิ นใจผิดพลาดอาจส่ งผล
ให้อนาคตทางการเมืองของผูต้ ดั สิ นใจนโยบายสะดุดลงทันที ด้วยเหตุน6 ี จึงกล่าวได้วา่ นักวิเคราะห์
นโยบายมีบทบาทอย่างสําคัญในการนําเสนอทางเลือกนโยบายทีเหมาะสมให้แก่ผตู ้ ดั สิ นใจนโยบาย
เพื อให้ ผูต้ ัด สิ น ใจนโยบายสามารถเลื อ กทางเลื อ กนโยบายที จะนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ ห้ ป ระสบ
ความสําเร็ จและเป็ นทีพอใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ งหมายถึงความมันคงทางการเมืองของ
ผูต้ ดั สิ นใจนโยบายโดยตรง
การวิเคราะห์ นโยบายในกระบวนการนโยบาย
ตามแนวความคิ ดของดันน์ (Dunn, 2008: 56) จุ ดมุ่ง หมายหลัก ของการวิเคราะห์
นโยบายคือการปรับปรุ งการกําหนดนโยบาย ในกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย ดันน์ (2008: 57-59)
ได้จาํ แนกระเบียบวิธีการวิเคราะห์ทีสําคัญ 5 ประการได้แก่
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ประการแรก การกําหนดโครงสร้ างของปั ญหา (problem structuring) เป็ นระเบียบวิธี
วิเคราะห์นโยบายทีใช้สําหรับรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับปั ญหาและแนวทางแก้ไขเพือให้การจําแนก
และระบุปัญหาชัดเจน รวมทั6งการทบทวนสภาพปั ญหาใหม่หลังจากการนํานโยบายไปปฏิ บตั ิและ
ปรากฏผลลัพธ์ข6 ึนมา ทั6งนี6เพือทําการตรวจสอบแก้ไขว่ามีอะไรเปลียนแปลงไปบ้าง ทั6งสถานการณ์
ทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทัศนคติของผูน้ าํ หรื อทําการตัดสิ นใจ
ซึ งจะทําให้การพิจารณาปั ญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งทีเปลียนแปลงไป ข้อมูลเหล่านี6 จะ
เป็ นประโยชน์ในการเปลียนแปลงแก้ไขทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาใหม่ดว้ ย
ประการทีสอง การทํานาย (forecasting) เป็ นระเบียบวิธีการวิเคราะห์ทีใช้ในการทํานาย
สภาพแวดล้อมและผลลัพธ์ของชุดการปฏิบตั ิทีจะเกิดขึ6นในอนาคต สําหรับทางเลือกแต่ละทางเลือก
ที จะใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หานโยบายโดยพิ จ ารณาว่า ทางเลื อ กจะก่ อให้ เ กิ ดผลดี ผ ลเสี ย อย่า งไร
ระเบียบวิธี วิเ คราะห์ เ พื อการทํา นายนี6 ใ ช้ค วามรู ้ จ ากวิช าการสาขาต่า ง ๆ มากมาย เพื อให้การ
คาดหมายมีประสิ ทธิ ผล ผลกระทบหรื อผลลัพธ์ทีเกิ ด ขึ6 น จากการตัดสิ น ใจยอมรั บ ทางเลื อกเพื อ
นําไปปฏิบตั ิน6 นั ขึ6นอยูก่ บั ทั6งคุณสมบัติของทางเลือกและสถานการณ์หรื อสภาพแวดล้อมทีปรากฏอยู่
โดยพิจารณาถึงทางเลือกทีจะนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลมากทีสุ ด ถ้าหากช่วงเวลาทีนักวิเคราะห์
ต้องทํานายทางเลือกค่อนข้างยาวนานในอนาคต ซึ งมีโอกาสจะเกิดความไม่แน่นอนมากขึ6น กรณี น6 ี
นักวิเคราะห์ ต้องกํา หนดเงื อนไขต่า ง ๆ ที จํา เป็ นสํา หรั บ ทางเลื อ กแต่ล ะทางเลื อ กไว้ด้วย ซึ ง
ผลกระทบของแต่ล ะทางเลื อกจะพิจารณาได้จากเงือนไขของแต่ละทางเลือก และการทํานายจะ
กระทําในระหว่างการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ทีจะใช้ในการแก้ไขปั ญหานโยบาย
ประการทีสาม การเสนอแนะ (recommendation) เป็ นระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบายทีใช้
ในการวิเคราะห์เพือจัดลําดับทางเลือกต่าง ๆ ทั6งนี6โดยวิเคราะห์ ถึงความสอดคล้องกับ สถานการณ์
ทางการเมือง สภาพแวดล้อม และค่านิ ยมของผูต้ ดั สิ นใจ หากการเสนอแนะทางเลือกไม่สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ห รื อ ค่ า นิ ย มของผู ต้ ดั สิ น ใจ ทางเลื อ กนั6น ก็ อ าจไม่ ไ ด้รั บ การนํา ไปปฏิ บตั ิ การ
เสนอแนะนอกจากจะใช้ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์แล้วยังต้องใช้ขอ้ มูลเชิ งปทัสถานประกอบด้วย เพราะ
เป็ นเรื องทีเกียวข้องกับค่านิ ยมของผูต้ ดั สิ นใจมาก ผูต้ ดั สิ นใจมัก จะเลื อกทางเลื อกที สอดคล้องกับ
ค่านิยมของตนเองเสมอ
ประการทีสี การกํากับนโยบาย (monitoring) เป็ นระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบายทีใช้ใน
การตรวจสอบข้อ มูล เกี ยวกับ สาเหตุ แ ละผลของนโยบายที ผ่านมา เพือนํา มาปรั บปรุ ง ในการ
กํากับ การนํานโยบายไปปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และผลลัพธ์นโยบาย ดังนั6น การกํากับ
นโยบายจึ ง เป็ นส่ ว นเชื อมโยงที สํ า คัญ ระหว่า งการนํา นโยบายไปปฏิ บ ัติ แ ละผลลัพ ธ์ น โยบาย
กล่าวคือผลลัพธ์จะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ6นอยูก่ บั ขีดความสามารถในการ
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กํากับนโยบาย ซึ งหน่วยงานของรัฐทีทําหน้าทีในการควบคุมและตรวจสอบการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประการสุ ดท้าย การประเมิ นผล (evaluation) เป็ นระเบี ยบวิธีวิเคราะห์นโยบายที ใช้
สําหรับตรวจสอบข้อมูลเกียวกับคุณค่าหรื อค่านิ ยมของแนวทางปฏิบตั ิของนโยบายในอดีตหรื อใน
อนาคต ซึ งการประเมินนี6สามารถกระทําได้ท6 งั ก่อนทีจะนําไปปฏิบตั ิและหลังจากการนําไปปฏิบตั ิแล้ว
เพือเป็ นการตรวจสอบทางเลื อกที นําไปปฏิ บตั ิ วา่ มีประสิ ทธิ ผลเพียงใด โดยเปรี ยบเทียบกับผลได้
ผลเสี ยทีประมาณการไว้ในทางเลื อกแต่ละทางเลื อกกับผลลัพธ์ นโยบายทีเกิ ดขึ6นหลังจากการนํา
นโยบายไปปฏิบตั ิ การประเมินผลจึงสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผลลัพธ์นโยบายกับทางเลือกนโยบาย
ซึ งจะบอกถึงระดับความสําเร็ จของผลลัพธ์นโยบาย (policy performance) การประเมินผลจะบอก
ให้ท ราบว่า นโยบายที นํา ไปปฏิ บ ัติจะก่ อให้เกิ ดความแตกต่ า งอะไรบ้า งกับ สภาพเดิ ม ที เป็ นอยู่
รวมทั6งบอกด้วยว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกจะก่อให้เกิดผลได้ผลเสี ยอะไรบ้าง
ตามแนวคิ ด ของ ดัน น์ เห็ น ว่า ในกระบวนการวิเ คราะห์ นโยบายนั6น ทั6งระเบี ยบวิธี
วิเคราะห์นโยบายและระบบข้อมูลนโยบายมีความสัมพันธ์เป็ นอันหนึ งอันเดียวกันเมือการวิเคราะห์
นโยบายเน้น ที ปั ญ หานโยบายในฐานะที เป็ นศู น ย์ก ลางของการศึกษา ความสัมพันธ์ดงั กล่าวซึ ง
ประกอบด้วย ปั ญหานโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ ผลลัพธ์นโยบาย และระดับความสําเร็ จของ
นโยบายคือ โครงสร้างหลักของกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย โดยมีปัญหานโยบายเป็ นศูนย์กลาง
ของกระบวนการวิเคราะห์ ส่ วนระเบียบวิธีวิเคราะห์ นโยบาย ซึ งประกอบด้วย โครงสร้ างปั ญหา
การพยากรณ์ การเสนอแนะ การกํา กับ และการประเมิ น ผล จะทํา หน้า ที ในการเชื อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบข้อมูลนโยบาย กล่าวคือปั ญหานโยบายจะถูก
นํามาพิจารณาโดยการจําแนกโครงสร้างของปั ญหาให้ชดั เจน ส่ วนการวิเคราะห์อนาคตนโยบายซึ ง
เกี ยวข้อ งกับ การเลื อ กทางเลื อ กนโยบายที เหมาะสมนั6น ย่อมขึ6นอยูก่ บั คุณภาพของการพยากรณ์
ซึ งจําเป็ นจะต้องใช้ขอ้ มูลทั6งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เพือพิจารณาแนวโน้มของการเปลียนแปลง
ในอนาคตให้มีความน่าเชื อถือมากทีสุ ด สําหรับการเสนอแนะนโยบายก็คือขั6นตอนของการตัดสิ นใจ
เลื อกนโยบายที เหมาะสมเพื อนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ป รากฏเป็ นจริ ง ส่ วนการกํากับนโยบายก็เพือ
สร้างความมันใจว่าการนํานโยบายไปปฏิบตั ิจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทีพึงปรารถนา และเพือให้มนใจว่
ั า
ผลลัพธ์นโยบายเป็ นไปตามเป้ าประสงค์หรื อไม่เพียงใด จึงต้องทําการประเมินผลเพือเปรี ยบเทียบ
ระดับความสําเร็ จของนโยบาย ซึ งเป็ นการเปรี ย บเที ย บระหว่า งเป้ าประสงค์ห รื อ วัต ถุ ป ระสงค์
ของนโยบายกับผลลัพธ์ ทีเกิ ด ขึ6 น จริ ง จากการนํา นโยบายไปปฏิ บ ตั ิ ผลการประเมิ น จะทําให้
นักวิเคราะห์ นโยบายทราบว่านโยบายที นําไปปฏิ บตั ิ น6 นั สามารถแก้ไขปั ญหานโยบายได้เพียงใด
สมควรจะดําเนินการต่อไป หรื อจําเป็ นจะต้องปรับปรุ งแก้ไข หรื อหากการดําเนิ นการไม่ได้ผล อาจ
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จําเป็ นต้องเสนอให้ทาํ การยกเลิกนโยบาย แล้วกลับไปสู่ การพิจารณาปั ญหานโยบายใหม่เพือวิเคราะห์
ทางเลือกนโยบายใหม่ให้มีความเหมาะสมต่อการแก้ไขปั ญหานโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Dunn,
2008: 56)
การศึกษาเรื องการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
เกียวข้องกับระเบียบวิธีการวิเคราะห์นโยบายในเรื อง การเสนอแนะ และการประเมินผลซึ งเกณฑ์ที
ใช้วดั สําหรับวิธีวิเคราะห์ท6 งั 2 ประการนี6 เป็ นเกณฑ์เรื องเดียวกันเพียงแต่ใช้ในช่วงเวลาทีต่างกันคือ
เกณฑ์สาํ หรับการเสนอแนะใช้ประเมินผลทีคาดหวังไว้ แต่เกณฑ์สําหรับการประเมินผลใช้ประเมินผล
ทีเกิ ดขึ6นหลังการนํา นโยบาย แผนและโครงการไปปฏิ บตั ิแล้ว (Dunn, 2008: 354) ซึ งเกณฑ์ทีใช้
ตัดสิ นสําหรับประเมิน การเสนอแนะ และการประเมินผลประกอบไปด้วย 6 เกณฑ์คือ ประสิ ทธิ ผล
ประสิ ทธิ ภาพ ความพอเพียง (adequacy) ความเป็ นธรรม (equity) การตอบสนอง (responsiveness)
และ ความเหมาะสม (appropriateness) (Dunn, 2008: 221)
ความสั มพันธ์ เชิ งเครือข่ ายนโยบาย
แนวคิดของเครื อข่ายนโยบายมาจากทฤษฎีบรรษัทนิ ยม (corporatist theory) โดยสนใจ
กลุ่มผลประโยชน์ทีมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มอํานาจรัฐ และยังเน้นว่านโยบายสาธารณะในยุคปั จจุบนั
ไม่ได้มาจากรัฐบาลพียงแหล่งเดียว แต่ยงั มาจากภาคประชาสังคม (civil society) อีกด้วย เพราะกลุ่ม
ประชาสังคมต่าง ๆ ถึงจะเป็ นอิสระจากกัน แต่ก็ยงั รวมพลังกันเป็ นเครื อข่ายนโยบาย ซึ งแนวทาง
การใช้เครื อข่ายนโยบายมาใช้อธิ บายความสัมพันธ์น6 ันมี 3 แนวทางคือ (เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ,
2550: 125 – 126)
1. ใช้เครื อข่ายนโยบายออกแบบโครงสร้างการปกครองใหม่ทีต่างไปจากการปกครอง
เดิ ม ซึ งต่างไปจากระบบราชการ และระบบธุ รกิ จ เป็ นความรวมมือจนสามารถจัดองค์การได้เอง
โดยใช้เครื อข่ายความสัมพันธ์ จนมีลกั ษณะของการปกครองตนเองและต่อต้านอํานาจรัฐ
2. ใช้เครื อข่ายนโยบาย เป็ นรู ปแบบปฏิสัมพันธ์ของผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ในการกําหนด
นโยบาย ดังนั6นการอธิ บายด้วยเครื อข่ายแบบนี6 จะมีรูปแบบส่ วนใหญ่ คือ บทบาทและการแข่งขันที
หลากหลายของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ เน้นความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. ใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม ทีมีลกั ษณะอันซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ งมีตวั แปรในการพิจารณาทีสําคัญคือ ระดับการรวมอํานาจ การเชื อมโยง
และความเข้มข้นของความสัมพันธ์
การนําแนวคิดแบบเครื อข่าย (networks) มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
ซึ งเป็ นความพยายามในการขยายแนวทางการอธิ บ ายในรู ป แบบเดิ ม ของความสั ม พันธ์ ใ นเชิ ง
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นโยบาย เช่น การพึงพิงเชิ งอํานาจ และการตัดสิ นใจเลือกอย่างมีเหตุผล โดยใช้ปัจจัยเชิ งโครงสร้าง
และปั จจัยเกี ยวกับผูก้ ระทําการเป็ นตัวอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างเครื อข่ายนโยบายกับผลของ
นโยบายว่ามีผลกระทบต่อกันอย่างไร และเครื อข่ายนโยบายนี6 ยงั สามารถชี6 ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระดับสังคมโลกในรู ปแบบของนโยบายได้อีกด้วย รู ปแบบของเครื อข่ายนโยบายประกอบไปด้วย 2
รู ปแบบหลัก(อนุสรณ์ ลิมมณี , 2558: 148 – 160)
1. รู ปแบบชุมชนนโยบาย (policy community) ซึ งมีลกั ษณะทีประกอบไปด้วย มีจาํ นวน
สมาชิ กจํากัด การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในชุ มชนจะต่อเนื องยาวนาน มี การประชุ มของผูม้ ี ส่วน
เกียวข้องอย่างต่อเนื อง มีการกําหนดเป้ าหมายในการเจรจาต่อรองร่ วมกัน มีการแบ่งปั นผลประโยชน์
และผลเสี ยของนโยบายอย่างทัวถึงทั6งเครื อข่าย และการควบคุมสมาชิ กในเครื อข่ายสามารถกระทํา
ผ่านผูน้ าํ ของกลุ่มได้
2. เครื อข่ายประเด็นปั ญหา(issue networks) ซึ งมีลกั ษณะทีประกอบไปด้วย มีสมาชิ ก
และกลุ่ มคนจํานวนมากเข้ามาเกี ยวข้อง การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในชุ มชนขาดความต่อเนื อง มี
กํา หนดการประชุ ม ของผูม้ ี ส่ วนเกี ยวข้องทีไม่แน่ นอน การกําหนดเป้ าหมายในการเจรจาต่อรอง
ร่ วมกันเป็ นไปได้ยาก นอกจากนี6 ผลประโยชน์และผลเสี ยของนโยบายจะเป็ นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ ง
โดยเฉพาะ และการควบคุมสมาชิกในเครื อข่ายเป็ นไปได้ยากสมาชิ กอาจจะไม่ยอมรับข้อตกลงหาก
เสี ยประโยชน์
กรอบการพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบาย
ขั6นตอนของการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย คือการเปลียนรู ปร่ าง(transformation) ข้อมูล
จากผลลัพธ์ของนโยบายที คาดหวัง มาสู่ ข้อ มู ล ในขั6น ตอนการจัด ทํา นโยบาย ดังนั6นขั6นตอนการ
จัดทําข้อเสนอจึงเป็ นบรรทัดฐานทีใกล้ชิดกับคําถามเกียวกับคุณธรรมและจริ ยธรรม (Dunn, 2008:
213 – 214)
การออกแบบข้อเสนอเชิ ง นโยบาย เป็ นการสร้ า งสมดุ ล ระหว่า งความต้องการในการ
แก้ปัญหาของนโยบาย กับ จังหวะเวลา ความต้องการทรัพยากร และการสนับสนุ นทางการเมือง
ดังนั6นแนวทางในการสร้างจุดประสงค์ของทางเลือกควรประกอบไปด้วย(Majchrzak and Markus,
2014: 93 – 96)
1. หลักฐานอันประกอบไปด้วย ข้อเท็จจริ ง และข้อมูล จากการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ การ
อธิ บาย การสังเกต และกรณี ศึกษา
2. ทางเลื อก หรื อข้อเสนอเชิ งนโยบายคือ แนวทางทีผูก้ าํ หนดควรปฏิ บตั ิ หรื อไม่ควร
ปฏิบตั ิ
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3. ทางเลือกนโยบายควรเหมาะสมกับการแก้ปัญหานโยบาย
ซึ งสรุ ปว่าขั6นตอนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มี 5 ขั6นตอนคือ
1. พัฒนากรณี พ6ืนฐาน (การศึกษาพหุ กรณี ) เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบนั โดย
ใช้วงล้อของการเปลียนแปลงปั ญหานโยบาย เช่ น เหตุผลของรู ปแบบปั ญหา ผลลัพธ์ของนโยบาย
และความเสี ยงของการแก้ไขปั ญหา
2. การสร้างทางเลือกของข้อเสนอแนะ ประกอบไปด้วย ข้อ เสนอแบบถึงรากถึงโค่น
(Big-Bang Intervention) ข้อเสนอแบบส่ วนเพิม (Incremental Intervention) และข้อเสนอแบบส่ วน
เสริ มเติมเต็ม (Complementary Intervention)
3. การประเมินชุดของข้อเสนอแนะทั6ง 3 แบบจากข้อที 2 โดยสร้างคําอธิ บายและค้นหา
ข้อสนับสนุ นและคัดค้าน หลังจากนั6นจึ งสร้ างมิ ติก ารประเมิ นโดยเปรี ย บเที ย บกรณี พ6ืนฐาน กับ
ทุกข้อเสนอของนโยบายทีสร้างขึ6น ในทุกมิติการประเมิน
4. การสร้ างและประเมินการนําไปปฏิ บตั ิ จากคําถามเหล่านี6 อะไรคือความพิเศษของ
ข้อเสนออะไรคือขอบเขตของข้อเสนอใครคื อผูน้ าํ ไปปฏิ บตั ิ และช่ วงเวลาและขั6นตอนการนําไป
ปฏิบตั ิ ของข้อเสนอ
5. การเขี ย นเอกสาร ข้อ เสนอเชิ ง นโยบาย ประกอบไปด้ว ย บทนํา กรณี พ6ืนฐาน
ประกอบด้ว ย สถานการณ์ ปั จ จุ บ นั หลัก ฐานของปั ญ หา เกณฑ์ที ใช้ป ระเมิ น ทางเลื อ กของ
ข้อเสนอแนะ และทางเลือกทีประเมินแล้ว และการประเมินทางเลือกของข้อเสนอแนะ เช่น อธิ บาย
ทางเลื อกที 1 และประเมิ นทางเลื อกด้วยเกณฑ์สนับสนุ น และคัดค้าน(Majchrzak and Markus,
2014: 93-116)
การวิจัยพหุเทศะกรณี(Multi-site Case Study)
การวิจยั แบบพหุ เทศะกรณี มีทีมาจากคําในภาษาอังกฤษหลายคําทีสามารถใช้แทนกัน
ได้คือ multi-site case study, collective case studies, multiple-case studies และ comparative case
studies ซึ งคําต่าง ๆ เหล่ านี6 สามารถนิ ยามโดยรวมได้ว่าเป็ นการวิจยั ที เป็ นวิธีการทําความเข้าใจ
ปั จ เจกบุ ค ล เหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ นโยบาย โครงการ ต่ า ง ๆ ด้ว ยวิ ธี ก าร หาคํา ตอบจากตัว แทนที
หลากหลายมาอธิ บ ายปรากฏการณ์ ด ัง กล่ า ว หรื อ อี ก นัย หนึ งก็ คื อ การให้ ค วามกระจ่ า งด้วย
ประสบการณ์ การให้ความหมายโดยนัย ยะ และแสดงผลของปรากฏการณ์ทีมาจากแหล่งข้อมูล
ตั6งแต่ 2 แหล่งขึ6นไป ซึ งสามารถสร้างความเข้าใจทีลึกซึ6 งต่อปรากฏการณ์น6 นั (Bishop, 2010: 587)
และนิ ยามทีกระชับขึ6นของ เครสเวล (Creswell, 2007: 74) ทีสรุ ปว่า การวิจยั แบบพหุ เทศะกรณี คือ
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การทีนักวิจยั ใช้วิธีการศึกษาโดยเลื อกประเด็นในการศึกษา 1 ประเด็น แต่นกั วิจยั สามารถค้นหา
แหล่งข้อมูลทีนํามาใช้ในสนับสนุนหรื อหาคําตอบให้กบั ประเด็นนั6น ได้จากกรณี ศึกษาทีหลากหลาย
ส่ วนวิธีการออกแบบการวิจยั แบบพหุ เทศะกรณี น6 นั ใช้วิธีการทีเป็ นแบบอย่างเดี ยวกัน
ในทุ ก พื6 น ที วิ จยั (sites) เช่ น การใช้ค าํ ถามในการวิ จยั เดี ย วกัน การใช้หน่ วยการวิ เคราะห์ แบบ
เดี ยวกัน รวมไปถึ ง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล และการรายงานผล ซึ งจะใช้ขา้ ม
ระหว่างพื6นทีวิจยั ดังนั6นการวิจยั แบบพหุ เทศะกรณี จึงมีศกั ยภาพทีจะสังเคราะห์ผลการวิจยั ทีตรง
ประเด็น และใช้อา้ งอิงเป็ นคําตอบได้ (Bishop, 2010: 587) หรื อที เครสเวล (2007:75)เรี ยกว่า การ
วิเคราะห์ขา้ มกรณี ศึกษา (cross-case analysis) ซึ งมีข6 นั ตอนคือ การพรรณารายละเอียดของแต่ละ
กรณี ศึ ก ษาและหั ว ข้อ หรื อ ประเด็ น ต่ า ง ๆ ภายในกรณี ศึ ก ษาหนึ ง หรื อ การวิ เ คราะห์ ภ ายใน
กรณี ศึกษา (within-case analysis) ก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์ใจความสําคัญของทุกกรณี ศึกษา เพือเป็ น
การยืนยันหรื อการแปลความหมายของข้อมูลจากกรณี ศึกษาทั6งหมดทีใช้ในการวิจยั
ตัวอย่ างงานวิจัยทีใช้ วธิ ีวจิ ัยพหุเทศะกรณีศึกษา
เรื องแรกเป็ นงานวิจ ยั ทางการแพทย์ เรื อง การริ เ ริ มการใช้ป ระวัติ ค นไข้แ บบ
อิเลคทรอนิคร่ วมกันโดยใช้ทฤษฎีการกระจายนวัตกรรมและการวิจยั พหุ เทศะกรณี (Greenhalghand
others, 2008) ซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือ ริ เริ มระบบการใช้ประวัติคนไข้ร่วมกัน หรื อระบบ SCR (the
summary care record) ในอังกฤษ และเป็ นเสนอบทเรี ยนเกี ยวกับการนําโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดู แ ลสุ ข ภาพไปปฏิ บ ตั ิ งานวิจ ยั นี6 อ อกแบบโดยใช้ พื6 น ที วิจ ยั ที หลากหลาย
ผสมผสานวิธีการวิจยั แบบกรณี ศึ ก ษา โดยมุ่ ง ทํา ให้เ กิ ด ประโยชน์ แ ละเน้นไปที การประเมินผล
งานวิจยั นี6เลือกพื6นทีในการวิจยั ไว้ 4 แห่ งคือ พื6นทีทีนําระบบ SCR ไปใช้ในเขตเมือง 3 แห่ งและใน
ต่างจังหวัดอีก 1 แห่ งข้อมูลและการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์บุคลากร 250 คน การ
สังเกตการณ์ในเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา (ethnographic observation) การสัมภาษณ์คนไข้ 170 คน การ
วิเคราะห์เอกสารทีเกี ยวข้องและนํามาวิเคราะห์หาใจความสําคัญทีเกี ยวข้องกันเพือเสนอ รู ปแบบ
ของการเปลียนแปลงทีพัฒนาขึ6นตามทฤษฎีทีใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์
ข้อค้นพบหลักของงานวิจยั นี6 คือ ระบบ SCR ยังไม่มีความพร้ อมทางด้านเทคนิ ค ขาด
คุณภาพของการติดต่อและรับส่ งข้อมูล มีประเด็นจรรยาบรรณของการใช้ขอ้ มูลสําคัญ เป็ นการเพิม
งานประจําให้กบั เจ้าหน้าที และมีบริ บททางการเมืองเข้ามาเกียวข้องกับโครงการ สรุ ปว่าระบบ SCR
เป็ นนวัตกรรมทีซับซ้อนต้องได้การยอมรับจากคนไข้และเจ้าหน้าทีก่อนจึงจะนําไปบรรจุเป็ นงาน
ประจําได้
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งานวิจยั ชิ6นที 2 เป็ นงานวิจยั ทางการศึกษา เรื อง การศึกษาพหุ เทศะกรณี เรื อง วัฒนธรรม
ของโรงเรี ย นขนาดกลางในการใช้ การสอนที เน้นข้อมู ล เพื อปรั บ ปรุ ง ผลสั ม ฤทธิ• ของนัก เรี ย น
(James, 2010) การศึกษานี6เพือค้นหาแนวทางในการสร้างความสําเร็ จจากระบบการสอนทีใช้ขอ้ มูล
เป็ นฐาน โดยใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ แบบการศึกษาพหุ เทศะกรณี การวิจยั นี6 ใช้การตรวจสอบแบบ
สามเส้ าด้วยวิธี การสัมภาษณ์ แบบโครงสร้ าง การลงเยียมชมพื6นทีวิจยั และการวิจยั เอกสาร กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ น ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร และครู ของโรงเรี ยนขนาดกลาง
ข้อค้นพบคือ ผูบ้ ริ หารควรกําหนดวิสัยทัศน์ นิ ยาม ความคาดหวังของการใช้ขอ้ มูลเพือ
ปรับปรุ งผลสัมฤทธิ• ของนักเรี ยน ควรมีแนวทางการทํางานของระบบการใช้ขอ้ มูลเป็ นฐาน ผูม้ ีส่วน
เกียวข้องควรเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และผูม้ ีส่วนเกียวข้องควรอุทิศการทํางานให้กบั ระบบการใช้ขอ้ มูล
เป็ นฐาน
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
รวิวงศ์ ศรี ทองรุ่ ง (2553) สรุ ปว่า การจัดการท่องเทียวโดยชุ มชนสามารถกระทําได้หาก
ชุ มชนมีความรู ้ ความเข้าใจหลักการบริ หารจัดการ มีทกั ษะด้านการจัดการการท่องเทียว สามารถ
สร้างความภาคภูมิใจ และการตระหนักในคุณค่าของอัตลักษณ์ของท้องถินตนเอง เพือใช้ประโยชน์
ในการส่ งเสริ มการท่องเทียวอย่างระมัดระวัง ไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม เจ้าของพื6นทีท่องเทียวเป็ นผู ้
เข้าใจปั ญหาของท้องถินได้ดีและสามารถบริ หารจัดการแก้ปัญหาท้องถินได้ในทีสุ ด ควรสนับสนุ น
ให้ภาคท้องถินมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเทียว โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนเป็ นฝ่ ายสนับสนุ นใน
ปั จจัยทีท้องถินต้องการความช่วยเหลือ และการมีตวั ชี6 วดั การท่องเที ยวโดยชุ มชนที ชัดเจนนําไปสู่
การสร้างตัวแบบบการท่องเทียวโดยชุมชนทีสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
มณฑาวดี พูลเกิด (2552) องค์ความรู ้ทีได้คือ รู ปแบบการจัดการท่องเทียวเชิ งระบบเพือ
ความยังยืนโดยชุมชน ประกอบไปด้วย
ด้านปั จจัยนําเข้า ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความสามารถของชุ มชน ด้านสิ งจูงใจ
ของชุมชน ด้านศักยภาพชุมชน และการมีส่วนร่ วมในการลงทุน
ด้านกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการจัดองค์การ ด้านการ
บริ หารจัดการ การมีส่วนร่ วมในการวางแผน การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินกิจกรรมหรื อปฏิบตั ิตามแผน และการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล
ด้านผลผลิ ต ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบด้า นเป้ าหมายในการจัดการท่องเทียว ด้าน
การควบคุม 3 ตัวแปรทีเกียวกับนักท่องเทียวคือ การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่ วม
ในการรับผิดชอบ และการมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษา

39
ด้านการป้ อนกลับ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการควบคุม 6 ตัวแปร ทีเกียวข้องกับ
การป้ องกันและส่ งเสริ มการจัดการท่องเทียว และการมีส่วนร่ วมในการกําหนดกฎ ระเบียบ กติกา
ด้านสิ งแวดล้อม ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการมีส่วนร่ วม
ในการใช้ประโยชน์
ศรายุทธ ผลโพธิ• (2549) เสนอองค์ความรู ้เรื องแนวทางในการพัฒนาการท่องเทียวทาง
นํ6าแบบยังยืน การพัฒนาการท่องเทียวทางนํ6าอย่างยังยืนเป็ นการประสานบทบาทและองค์ประกอบต่าง ๆ
ทีเกียวข้องเข้าด้วยกันเพือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวมไปพร้อม ๆ กัน จากการศึกษาสามารถ
สรุ ปแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี6ได้ดงั นี6
1. แนวทางการพัฒ นาด้า นกายภาพและบริ ก ารของสถานที ท่ อ งเที ยวทางนํ6า เช่ น
ปรับปรุ งแหล่งท่องเทียวทางนํ6าทีเสื อมโทรม และ อนุ รักษ์และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทีดีภายใน
แหล่งท่องเทียว และบริ เวณภายนอกสถานทีท่องเทียว
2. แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที ยวรู ปแบบแรกเป็ นการท่องเที ยวระยะทางสั6น
และรู ป แบบที สองคื อการท่องเที ยวโดยเรื อทัวร์ หรื อบริ ษ ทั จัดนํา เที ยวเน้นประชาสัมพันธ์ โดย
หน่วยงานของรัฐทีเกี ยวข้องโดยตรงคือ การท่องเที ยวแห่ งประเทศไทยควรมี ก ารเผยแพร่ ข ้อ มู ล
ข่าวสารด้านการท่องเทียว
3. แนวทางการพัฒนาบทบาทขององค์ก รรั ฐที เกี ยวข้องต่ อการพัฒนาการท่ องเที ยว
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเทียวโดยจัดสรรงบประมาณและมอบหมายหน่วยงานทีเกียวข้องเข้า
ทําการปรับปรุ ง ปฏิสังขรณ์ แหล่งท่องเทียวทีเสื อมโทรมให้มีสภาพทีสามารถรองรับนักท่องเทียว
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแนวทางการพัฒนาบทบาทของชุ มชนท้องถิ นต่อการพัฒนาการท่องเทียว
โดย การสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาและกํากับดูแลการท่องเทียวในท้องถิน
ของตนเอง โดยการเสนอรางวัลให้แก่ชุมชนหรื อหมู่บา้ นทีประสบความสําเร็ จในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที ยวเพื อเป็ นกํา ลัง ใจให้ชุม ชนที จะเสี ย สละและเต็ม ใจในการเข้า มามี ส่ วนร่ วมพัฒนาการ
ท่องเทียวการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการแหล่งท่องเทียว และการวางแผนจัดทํา
โครงการ วางแผนดําเนินงานแต่ละขั6นตอน
ดวงใจ หล่ อธนวณิ ชย์ (2550) ค้นพบองค์ความรู ้ ว่า ระบบคิ ดและวัฒนธรรมท้องถิ น
รวมถึ งกลไกทางสังคมวัฒนธรรมเป็ นเงือนไขสําคัญในการกําหนดความสําเร็ จของการจัดการการ
ท่องเทียวในชุ มชน แนวทางสําหรับรัฐท้องถิ นและชุ มชนในการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวที ยังยืน ให้
ประสบผลสําเร็ จนั6น จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องปกปั กรั กษาสภาพแวดล้อมทางสัง คมวัฒนธรรมและ
คนท้องถิ นควรเข้า มามี ส่ ว นในกระบวนการพัฒ นาการท่องเทียวในทุกระดับ ความเข้มแข็งของ
สังคมเกิ ดขึ6นจากการทีคนหลายชาติพนั ธ์ทีอยูใ่ นท้องถินเดียวกันมีสํานึ กร่ วมกันโดยผ่านการสร้าง
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กระบวนการการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิน และคงรักษาอัตลักษณ์ทอ้ งถิน ปายเป็ นกรณี
ตัวอย่างของความล้ม เหลวของรั ฐท้อ งถิ นในเรื องการ บูรณาการชุ ม ชนและสร้ า งสํานึ กท้องถิ น
ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมีความหลากหลายทําให้ปาย อ่อนแอ โดยการเชิ ญชวนนักลงทุนต่างถินเข้า
มาทําลายทรัพยากรท่องเทียวในขณะที ในโยมิ ต นั รั ฐ ท้อ งถิ นญี ปุ่ นสร้ า งความเข้มแข็งให้กบั คน
ท้องถินและบูรณาการภายในชุมชนได้สาํ เร็ จจึงสามารถจัดการท่องเทียวได้ยงยื
ั น
กิ ตติ อริ ย านนท์ (2005) กระบวนการวิจ ยั เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ วม มี ค วาม
เหมาะสมทีจะใช้ในการทําให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื องการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทียวซึ งเป็ นแนวทาง
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน และเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการสิ งแวดล้อมศึกษา จึงควรนํา
วิธีการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมไปใช้ในกระบวนการพัฒนาสิ งแวดล้อมศึกษาด้านอืนๆ ที
มีว ตั ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จ ัย เพื อให้ เ กิ ด สั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นรู ้ แ ละการปฏิบตั ิ รวมทั6งเกิดพัฒนาการ
ทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม และสิ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสถานทีท่องเทียวอืนๆ ทีขาดการดูแลรักษา
และจัดการที ดี นอกจากนี6 ควรคํานึ งถึ งปั ญหา และต้องการของสถานที ท่องเทียวนั6นๆ และควรมี
ความต่อเนืองเพือให้ประชาชนในท้องถินมีรายได้ และทรัพยากรการท่องเทียวไม่เสื อมโทรม อันจะ
นําไปสู่ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
ชามิ (Chami 2002)สรุ ปว่าการวิจยั นี6 ใช้รูปแบบ Almost Ideal Demand System และ
Stated Preference Method ในการวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเทียวใน แทนซาเนี ยและเคนย่า เรื องนี6
เริ มจากการเสนอการศึกษาการท่องเทียวในภูมิภาค ค้นหารู ปแบบการเปรี ยบเทียบผลการทํางานของ
สองประเทศ และทดสอบระดับการพัฒนาการท่องเทียวของภูมิภาคในปั จจุบนั ว่ายังยืนหรื อไม่ ข้อ
ค้นพบจากการใช้ ตัวชี6วดั ของ AIDS ศึกษาในช่วงปี 1970 - 1998 เคนย่า ใช้นโยบายกระตุน้ ตลาดทํา
ให้มีผลการทํางานดีกว่าเเทนซาเนี ยซึ งรับนโยบายสังคมนิ ยมมาใช้ต6 งั แต่ปี1967 อย่างไรก็ตามตั6งแต่
ปี 1990 แทนซาเนี ยได้แสดงผลการทํางานทีดีกว่าเคนย่า เพราะเริ มใช้นโยบายกระตุน้ ตลาดตั6งแต่ปี
1980 จึงทําให้แทนซาเนียเป็ นจุดหมายของนักท่องเทียวธรรมชาติ ผลจากการวัดการทํางานของสอง
ประเทศซึ งเป็ นส่ วนหนึงของตลาดการท่องเทียวภูมิภาค ผูว้ ิจยั เสนอให้มีการสนับสนุ น แทนซาเนี ย
เคนย่า อูกนั ดา ให้เป็ นแหล่ งท่องเที ยวเดี ยวกันภายใต้ชือชุ มชนแอฟริ กนั ตะวันออก ผลจาก SPM
แสดงให้เ ห็ น ว่า เคนย่า เป็ นที รู ้ จ กั ของนัก ท่ อ งเที ยวมากกว่า เพราะบริ การทีดีกว่า แทนซาเนี ยได้
ปรั บ ตัว สํา หรั บ เอกลัก ษณ์ เ รื องทรั พ ยากรสัตว์ป่า ซึ งเป็ นศักยภาพสํา หรั บ การพัฒ นาในอนาคต
อย่างไรก็ตามการบริ การยังเป็ นข้อพิจารณาที สําคัญของแทนซาเนี ยเพราะเมื อเที ยบระดับของค่า
SPM เคนย่าก็ดีกว่าทําให้นกั ท่องเทียวเลื อกเคนย่าเป็ นจุดหมาย การท่องเทียวของทั6งสองประเทศ
ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กบั คนท้องถินและเป็ นการขัดขวางพวกเขาจากการอนุ รักษ์ธรรมชาติ การ
ท่องเทียวในแอฟริ กาตะวันออกพัฒนาโดยปราศจากเงื อนไขทางสิ งแวดล้อมนําไปสู่ การพังทลาย
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ของหน้าดิน การทําลายป่ า และการสู ญพันธ์ของสัตว์ป่าหายาก งานวิจยั มีขอ้ เสนอแนะให้เพิมความ
ยังยืนให้กบั การท่องเทียวในภูมิภาค โดยความพยายามในการเพิมบริ การ อนุ รักษ์สิงแวดล้อม และที
สําคัญทีสุ ดคือคืนผลตอบแทนกลับสู่ คนในท้องถิน
เพทเทอร์ สัน (Patterson 2005) สรุ ปว่าการท่องเทียวเป็ นเครื องมื อทีสําคัญสําหรับการ
พัฒนาทียังยืน แต่ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องขาดการวัดความสําเร็ จอย่างเหมาะสมในเชิง เศรษฐศาสตร์ สังคม
และสิ งแวดล้อม การท่องเทียวทียังยืน แสดงนัยขอบเขตจํากัดของการเจริ ญเติบโตของการท่องเทียว
ซึ งการเปรี ยบเทียบตัวชี6วดั ด้านสิ งแวดล้อมไม่ได้พฒั นาเพืออธิ บายถึงสมรรถนะของแหล่งท่องเทียว
งานวิจยั นี6 ใช้จากแนวคิดเศรษฐศาสตร์ เชิ งนิ เวศ มาอธิ บายตัวชี6 วดั ความยังยืนสําหรับการพัฒนาการ
ท่องเทียว ตัวชี6วดั รอยเท้าเชิงนิเวศวิทยา ถูกนํามาใช้ในประชากร 2 กลุ่ม (เจ้าบ้าน และนักท่องเทียว)
ซึ งรั บ ผิดชอบต่ อกระแสสิ งแวดล้อ มทั6ง ของท้อ งถิ นและระดับโลก การแบ่งมีความสําคัญเพราะ
แนวคิ ดเดิ มของสมรรถนะที สนับสนุ นการท่องเที ยวมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเทียว งานวิจยั นี6 จึง
สร้างความเป็ นไปได้ทีกิ จกรรมการท่องเทียวจะไม่ไปสร้างผลกระทบกับส่ วนอืน ๆ ของโลก ส่ วน
ระดับการวัดของค่ารอยเท้าเชิ งนิ เวศ ผูว้ ิจยั แสดงจํานวนและเสนอความแตกต่างกระแสสิ งแวดล้อม
สําหรับการท่องเทียวในระดับท้อ งถิ นและระดับ โลก สิ งสนับ สนุ น การท่อ งเที ยวทางเลื อก(การ
ท่องเที ยวเชิ งเกษตร การท่องเที ยวเชิ งนิ เวศ การท่องเที ยวโดยใช้จกั รยาน) ของเขตลุ่ มนํ6า Merse
ในทัสคานีถูกพัฒนาขึ6 นเพือดู ดซับนักท่องเที ยวที ล้นออกมาจากเมืองหลัก ข้อค้นพบของผูว้ ิจยั คือ
การผสมผสานระหว่างกิ จกรรมในท้องถิ นของเจ้าบ้าน และนักท่องเทียวไม่เกินความสามารถของ
การรองรับของระบบนิ เวศ(ตัวชี6 วดั รอยเท้าทางนิ เวศวิทยา)ของเมือง Val di Merseอย่างไรก็ตามค่า
ดังกล่าวจะสู งเกินเมือรวมเรื องการเดินทางมาสู่ แหล่งท่องเทียวเข้าไป ซึ งค่ารอยเท้าทางนิ เวศจะพุ่ง
สู งขึ6นจาก 5.36 สู่ 38.15 GHA ต่อคน ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่าความถีของการท่องเทียวทําให้เกิดความยังยืนแก่
ท้องถินโดยปราศจากการตรวจสอบถึงผลกระทบในระดับโลก ผูว้ ิจยั มีจุดมุ่งหมายรู ปแบบแนวความคิด
ทางเลื อกที เป็ นพื6 น ฐานสํา หรั บ การจัดการความรู ้ ที ก้า วข้ามเกณฑ์ช6 ี วดั ทีหลากหลาย กลยุทธเชิ ง
นโยบายของท้องถินสําหรับการท่องเทียวคือการสํารวจการใช้รูปแบบแนวความคิด และใช้วิเคราะห์
ระหว่าง ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรัพยากร กับ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในพื6นที
ลี (Le2005) สรุ ปว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวัฒนธรรมทําให้
เวียดนามมีศกั ยภาพในการพัฒนาการท่องเทียว แต่การผ่านช่วงสงครามที ยาวนานและการพัฒนา
ตามนโยบายเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที 60 70 และ80ทําให้เกิดความเสื อมโทรมของทรัพยากรใน
หลายเรื องเช่ น การพังทลายของหน้าดิ น การเจื อปนสารพิษในแหล่ งนํ6า และความไม่สมดุ ลของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจทีเริ มเมือ 1986 ภายใต้นโยบายโด่เหม่ย
(doimoi) รั ฐบาลเวียดนามเริ มใช้นโยบายเปิ ดตลาด อุ ตสาหกรรมขนาดเบาและการท่องเทียวมี
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ความสํา คัญเพิ มขึ6 นโดยภาคการเกษตรยัง เป็ นภาคการผลิตหลักของระบบเศรษฐกิจ จุดเน้นของ
นโยบาย โด่เหม่ย คือการปกป้ องสิ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติคือความสําเร็ จของการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดังนั6นแผนของรัฐบาลคือการสนับสนุ นการพัฒนาทียังยืนกับการท่องเทียว ข้อสนับสนุ น
เชิ ง ประจัก ษ์แสดงให้เห็ นความสํา เร็ จของโครงการการพัฒนาการท่ องเที ยวที ยังยืนที เป็ นความ
ร่ วมมือระหว่างชุมชนท้องถิน รัฐบาล นักท่องเทียว และตัวแสดงทีมีส่วนเกียวข้อง ในขณะทีกฏอุป
สงค์ของนักท่องเที ยว นโยบายรั ฐ และ องค์การเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน ได้มี
การศึกษาในงานวิจ ยั ที แตกต่า งหลากหลาย ซึ งมี น้อยงานที ศึ ก ษาเรื องนี6 จ ากมุ ม มองทางธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะธุ รกิ จในประเทศกําลังพัฒนาอย่างเวียดนาม งานวิจยั นี6 เป็ นการอุดช่ องว่างดังกล่าวโดย
สํารวจมุมมองการท่องเทียวของคนเวียดนามทีรับเอาการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนมาใช้
งานวิ จ ัย นี6 ใช้ท ฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายของนวัต กรรมของโรเจอร์ เ ป็ นกรอบในการ
วิเคราะห์ ผลจากการสํารวจระหว่างบริ ษทั ทัวร์ 149 แห่ งและโรงแรม 497 แห่ งคือ 40% ให้การตอบรับ
และแสดงให้เห็นความซับซ้อนของนวัตกรรมและผลประโยชน์ทีได้รับโดยเฉพาะภาพลักษณ์ทาง
การตลาด ซึ งเป็ นจุดสําคัญทีเป็ นแรงจูงใจในการรับเอาการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนไปใช้ ขณะที
จํานวนของนวัตกรรมทีบริ ษทั ทัวร์ นาํ ไปใช้ไม่มีสหสัมพันธ์กบั ขนาดของบริ ษทั ชนิดของนวัตกรรม
ที นํา มาใช้มี ค วามแตกต่ า งกัน ระหว่า งบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ ก ับ ขนาดเล็ ก เพราะการเพิ งรั บ เอาการ
พัฒนาการท่อ งเที ยวที ยังยืนมาใช้ใ นเวีย ดนาม บริ ษ ทั ทัวร์ ย งั มี ค วามระแวงสงสัยอยู่ พวกบริ ษทั
มีเงือนไขในการรับมาใช้กบั เรื องความเสี ยงอธิ บายจากความสัมพันธ์ทีเข้มข้นระหว่างการวัดเรื อง
ความเสี ยงกับการรับเอาแนวคิดไปใช้ จากการค้นพบผูว้ ิจยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะแก่องค์การการท่องเทียว
แห่ งชาติเวียดนาม ในการวางแผนสร้างความสําเร็ จให้กบั โครงการการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
โดยการสร้างรายการมาตรฐานตัวชี6วดั สําหรับการท่องเทียวทียังยืน ซึ งรายการดังกล่าวจะช่วยบริ ษทั ทัวร์
ประสบความสํา เร็ จ ในความพยายามใช้นวัตกรรมทีซับซ้อน องค์การการท่องเทียวควรให้การ
สนับสนุ นบริ ษทั ทีบุกเบิกเริ มต้นและใช้เป็ นตัวอย่างสําหรับบริ ษทั อืน ๆ ความสําเร็ จของบริ ษทั ใน
ปั จจุบนั ทําให้ความระแวงสงสัยในการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนลดลง และโอกาสสําหรับการ
พัฒนาการท่องเทียวทียังยืนในเวียดนามสดใสขึ6น
สลิงเจอร์ (Slinger 2002) สรุ ปว่างานวิจยั นี6 เป็ นการพยายามทีจะตัดสิ นการท่องเทียวเชิ ง
นิ เวศซึ งเป็ นการทํานายผลกระทบที ระดับ รากหญ้า ในหมู่ เ กาะแคริ บ เบี ย น ประเทศโดมินิกนั
การศึ กษานี6 ใช้ระเบี ยบวิธีผสมผสาน การท่องเที ยวเชิ งนิ เวศ คื อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จทางเลื อก
สําหรับประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา ประเด็นแรก ในการค้นคว้าสําหรับผลกําไรทางการเงิ น
รัฐบาลจะหัน ไปใช้ก ารท่ อ งเที ยวแบบเดิ ม ในการสะสมทุ น อย่า งไรก็ ต ามผลในระยะยาวเป็ น
การทําลายวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเทียวในประเทศ นอกจากนี6 การ
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ทํานายผลการสะสมทุนจากการท่องเทียวแบบเดิมเป็ นผลทีไม่จริ งเพราะนักลงทุนต่างชาติจะส่ งคืน
รายได้อ อกไปจากประเทศกํา ลัง พัฒนา สถานะการณ์ น6 ี นัก อนุ รั ก ษ์นิย มฝ่ ายซ้า ย รั ฐบาล และ
ประชาชน ค้นหารู ปแบบทีอ่อนโยนสําหรับการท่องเทียว เกิ ดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ นใน
ขณะเดียวกันก็รักษาวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อมด้วย ทั6งหมดมุ่งไปทีการท่องเที ยวเชิ ง นิ เวศซึ งเป็ น
การท่องเทียวทีบรรลุ ผลทั6งผลกําไรทางการเงิ น ผลประโยชน์ข องท้อ งถิ น และการบํา รุ ง รั ก ษา
วัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม แต่การศึกษาแหล่งท่องเทียวเชิ งนิ เวศใน ลาติ นอเมริ กา และแอฟริ กา
แสดงไว้วา่ ผลทีคาดไม่ปรากฏให้เห็น โดมินิกนั เสนอสถานที สํา หรั บ ศึ ก ษาการท่องเที ยวเชิ ง นิ เวศ
ซึ งเป็ นประเทศเกาะเล็ก ๆ ทีกําลังพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างครบวงจร
ผลการศึกษาเสนอว่าการท่องเทียวเชิ งนิ เวศในโดมินิกนั สร้างการเชื อมต่อกับส่ วนอืน ๆ
ของเศรษฐกิจโดมินิกนั เช่นภาคการเกษตร และเพิมความหลากหลายของการพัฒนาภูมิภาคบนเกาะ
เหตุสนับสนุนบนความสามารถของการท่องเทียวเชิงนิเวศทําให้นกั ท่องเทียวตามฤดูกาลลดลงยังไม่
มีบทสรุ ป อย่างไรก็ตาม มันก็แสดงให้เห็นในอุตสาหกรรมการท่องเทียวเชิ งนิ เวศและเกียวข้องกับ
การพึงพาสิ งแวดล้อมเป็ นปั จจัย ดึ ง ดู ดใจที เข้ม แข็ง ในการทํา ให้ป ระชาชนมี เข้า ใจและเป็ นห่ วง
สิ งแวดล้อมของพวกเขาและลงมื อร่ วมใจอนุ รัก ษ์สิงแวดล้อม การศึกษาการท่องเทียวเชิ งนิ เวศที
โดมินิกนั นี6 อาจจะพิสูจน์ขอ้ มูลเมือพิจารณาเรื อง การพัฒนาทียังยืนของการท่องเทียว โดยเฉพาะกับ
ส่ วนอืนของแคริ บเบียน และประเทศกําลังพัฒนาอืน ๆ การศึกษานี6 มีการปฏิบตั ิทีสําคัญของรัฐบาล
โดมิ นิกนั ในเวลาที อุ ตสาหกรรมอยู่ในช่ วงเยาว์วยั และการปรั บตัวที สามารถหลี กเลี ยงจากความ
เสี ยหายทีไม่สามารถแก้ไขได้ การวิจยั นี6 ทาํ บนทางเลือกของการพัฒนาทียังยืน และทีสําคัญเพราะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสําคัญทีมีมาก่อนเช่น การส่ งออกผลิตภัณฑ์เกษตรต้องปิ ดตัวลงในหลายประเทศ
ไทเมอร์ (Timur2005) สรุ ปว่าการวิจยั นี6 เป็ นการศึกษาว่านโยบายการท่องเทียวทียังยืน
สามารถพัฒนาและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในแหล่งท่องเทียวในเมืองได้อย่างไร การศึกษา
ทดสอบว่าแนวคิดการท่องเทียวที ยังยืนอธิ บายแหล่งท่องเทียวเมื องอย่างไรและวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัม พันธ์ ระหว่า งการกํา หนดระเบี ย บของผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ของแหล่ ง ท่องเที ยวเมื องกับ
ศักยภาพของผูม้ ีอิทธิ พลทางกฎหมายและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีมีอิทธิ พลในการกําหนดนโยบายการ
ท่องเทียวกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั นี6 มี 3 กลุ่ม คือกลุ่มอุตสาหกรรม ชุ มชน และเจ้าหน้าทีรัฐ ใน 3 เมือง
การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกใช้การวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์และระยะทีสอง
ใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้การสํารวจ การศึกษานี6 ใช้การวิเ คราะห์ เ ครื อ ข่า ยและการวิเ คราะห์
ทางสถิติในการทดสอบข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยของแหล่งท่องเที ยว ซึ งเป็ นแนวทางใหม่ใ นการวิเคราะห์ ซึ งการวิเคราะห์เครื อข่ายอธิ บายถึง
โครงสร้างพื6นฐานของการทํางานของการท่องเทียวในเมือง และให้เอกลักษณ์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

44
ในเครื อข่ายการท่องเทียวที สําคัญมากทีสุ ด สําคัญ และไม่สาํ คัญ องค์การจัดการแหล่งท่องเทียวเป็ น
ผูเ้ กี ยวข้องทีมีความสําคัญทีสุ ดของเครื อข่ายการท่องเทียว โครงสร้ างหน้าทีขององค์ก ารดัง กล่ า ว
สามารถเสนอแนะและเป็ นส่ วนสําคัญในการกําหนดนโยบายการท่องเทียว การศึกษานี6 สนับสนุ น
ความก้าวหน้าของทฤษฎีการท่องเทียวทียังยืนสําหรับเมือง โดยเสนอมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ที หลากหลายในเรื องการท่องเที ยวที ยังยืนในบริ บ ทของแหล่ ง ท่องเทียวเมือง การศึกษาใช้กรอบ
นโยบายเรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนเป็ นตัวนําเรื อง ซึ งกรอบดังกล่าวพัฒนาโดยการวิเคราะห์
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยซึ งใช้ เอกลักษณ์ ของกระบวนการทางกฎหมาย และผูเ้ กี ยวข้องทีมีอิทธิ พลใน
การวางแผนการท่ องเที ยว การพัฒนา หรื อการกํา หนดนโยบาย และการถ่ วงดุ ล จุ ดมุ่ ง หมายที
หลากหลาย และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของแหล่งท่องเทียวในกระบวนการจัดการผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย มุมมองของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของการศึกษาครั6งนี6 สนับสนุ นการพัฒนาทฤษฎีผมู ้ ีส่วน
ได้ส่ วนเสี ย ไม่ ใ ช่ แค่ ข อบเขตเชิ ง นโยบายเท่านั6น แต่ยงั วิเคราะห์ความสัมพันธ์ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องที
หลากหลายและเป็ นอิสระมากว่าทีจะวิเคราะห์เป็ นคู่ความสัมพันธ์ กรอบการวิเคราะห์มีความมุ่ง
หมายที จะอุ ดรอยรั วของ"ช่ องว่างเชิ งนโยบาย"ในแหล่ งท่องเที ยว โดย การร่ วมมื อวางแผนการ
ท่องเทียวและพัฒนางานทีได้รับมอบหมายขององค์การจัดการแหล่งท่องเทียว
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สภาวการณ์ เกียวกับ
การพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืน

ผลการดําเนินงาน เรืองการพัฒนาการท่ องเทียวที
ยังยืนจากพืนทีต้ นแบบการท่ องเทียวอย่ างยังยืน

บูรณาการข้ อมูลจากการวิเคราะห์ เนือหาและผลการดําเนินงาน เรืองการ
พัฒนาการท่ องเทียวทียังยืนเพือพัฒนาข้ อเสนอแชิงนโยบายเพือการ
ท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย

ปรับปรุงและรับรองข้ อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืน
ของประเทศไทย โดยแบบประเมินยืนยันข้ อเสนอฯ จาก
ผู้เชียวชาญ ด้ านการท่ องเทียว

ข้ อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทยฉบับสมบูรณ์

ภาพที 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื อง การพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
ผูศ้ ึกษาใช้การวิจยั เชิงนโยบาย (Policy Research) โดยใช้แนวทางการศึกษานโยบายในเชิงเสนอแนะ
(Prescriptive Approach) และกรอบการพัฒนาข้อเสนอเชิ ง นโยบาย โดยนํา เสนอเนื< อหาสาระ
เกียวกับนโยบายทีผูศ้ ึกษาพัฒนาขึ<นจากกระบวนการวิจยั 4 ขั<นตอนคือขั<นที 1 เป็ นการสังเคราะห์
แนวความคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนทีบูรณาการแนวคิดจากองค์ความรู ้เรื อง การท่องเทียว
ในศาสตร์ ต่าง ๆ เช่ น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สิ งแวดล้อมศึกษา และนโยบาย โดยใช้การวิจยั
เอกสารด้วย วิธีวเิ คราะห์เอกสาร (Document Analysis)
ขั<นที 2 ศึกษาแนวความคิดการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน โดยเปรี ย บเที ย บผลการ
ดําเนินงานด้วยวิธีการวิจยั พหุ เทศะกรณี (Multi-site Case Study) เพือค้นหาข้อมูลทีเป็ นฉันทามติใน
การนําแนวคิดการท่องเทียวทียังยืนไปปฏิบตั ิ จากแหล่งท่องเทียวทีใช้แนวทางการพัฒนาการท่องเทียว
ทียังยืนเป็ นหลักในการดําเนิ นงาน ซึ งเป็ นวิธีการแสวงหาความรู ้โดยพิจารณาจากปรากฏการณ์ทาง
สั ง คมตามสภาพความเป็ นจริ ง ซึ งในขั<น ตอนนี< ผู ศ้ ึ ก ษาได้ใ ช้ วิธี ก ารวิจ ยั แบบผสม (Mixed
Methodology) คือนอกจากใช้การเปรี ยบเทียบข้อมูลจากกรณี ตวั อย่างด้วยวิธีพหุ เทศะกรณี แล้ว ผูศ้ ึกษา
จะใช้การแจกแบบสอบถามเพือสํารวจผลกระทบทีเกิดจากการท่องเทียวจากกลุ่มประชากรทีอาศัย
ในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว และแจกแบบสอบถามเพือสํารวจความพึงพอใจของนักท่องเที ยว
แล้วจึงนําเนื< อ หาสาระเกี ยวกับ นโยบายที ได้จ าก 2 ขั<นตอนมาสัง เคราะห์ ข< ึ น เป็ น ข้อเสนอเชิ ง
นโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
ขั<นที 3 นําเนื<อหาสาระเกียวกับนโยบายทีได้จาก 2 ขั<นตอนทีได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ
การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การสนทนากลุ่ม ซึ งเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยข้อมูล
เอกสารจากขั<นตอนที 1 จะใช้ การวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ เพือสังเคราะห์
แนวความคิดการท่องเทียวทียงยื
ั น และข้อมูลภาคสนามจากขั<นตอนที2ทีใช้การศึกษาผลการดําเนินงาน
จากพื< นที พิ เศษเพื อการท่ องเที ยวอย่างยังยืน ขององค์การบริ ห ารการพัฒนาพื< นที พิ เศษเพื อการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน)พร้อมทั<งใช้วธิ ี การตรวจสอบแบบสามเส้า มาสังเคราะห์ข< ึน
เป็ น การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
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ขั<นที 4 นําข้อเสนอแนะฯดังกล่าว มาประเมิน เรื อง ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชี ยวชาญ ด้านการ
ท่องเทียว ซึ งประกอบไปด้วย นักวิชาการด้านการท่องเทียว ผูบ้ ริ หารจากองค์การภาครัฐทีเกียวข้อง
กับการท่ อ งเที ยว เช่ น การท่ อ งเที ยวแห่ ง ประเทศไทย สํา นัก งานส่ ง เสริ ม การจัด ประชุ มและ
นิทรรศการ(องค์การมหาชน) และ องค์การบริ หารการพัฒนาพื< นที พิเศษเพื อการท่องเที ยวอย่าง
ยังยืน (องค์การมหาชน) เป็ นต้น เพือยืนยันและรับรองผลการศึกษาสําหรับการศึ กษาในครั< งนี< มี
วิธีดาํ เนินการวิจยั ดังต่อไปนี<
ขันที 1 เป็ นการสั งเคราะห์ แนวความคิดการพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืน
กลุ่มตัวอย่ าง และผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญ
ขั<นตอนนี< ใช้ก ารวิเ คราะห์ เ อกสาร (Document Analysis) โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ น
การศึกษาเพือค้นหาสภาพการณ์ร่วมสมัย ของการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน รวมไปถึงบูรณาการ
องค์ประกอบและตัวชี<วดั จากบริ บทและประสบการณ์ของทั<งในประเทศไทย และต่างประเทศ และ
จากหลากหลายสาขาวิชาเพือสามารถสรุ ปให้ได้องค์ความรู ้ทีเป็ นปั จจุบนั ของแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเทียวทียังยืน กลุ่มตัวอย่าง ทีผูศ้ ึกษาใช้ศึกษาด้วย การวิเคราะห์เอกสาร ประกอบไปด้วยเอกสาร
ได้แ ก่ หนัง สื อ วารสาร จุ ล สาร บทความวิ ช าการ รายงานประจํา ปี และข้อ มู ล ออนไลน์ ท าง
อินเตอร์ เน็ต ฯลฯ เก็บข้อมูลโดยการอ่า น แล้ว จัดแบ่ง หมวดหมู่ข อ้ มูล เรี ย งลํา ดับ เพื อดําเนิ นการ
วิเคราะห์เอกสารตามกรอบการวิเคราะห์ แหล่งข้อมูลทางเอกสารทีสําคัญคือ หนังสื อ ตํารา งานวิจยั
และบทความทั<งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทีเกียวกับ แนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน เพือ
จะได้เข้าใจข้อมูลเบื<องต้น เพราะการวิเคราะห์เอกสารถือเป็ นวิธีหลักของการวิจยั เพราะข้อมูลทีได้
จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารจะให้ภาพของบริ บททางสังคมตลอดจนปรากฏการณ์ ต่างๆที
เกิดขึ<นในสังคม
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั<นตอนนี< ใช้ แบบวิเคราะห์เอกสารเพือวิเคราะห์สภาพการณ์ร่วมสมัย ของแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ซึ งประกอบไปด้วย เอกสาร ได้แก่ หนังสื อ วารสาร บทความวิชาการ
รายงานประจําปี และข้อมูลออนไลน์ทางอิ นเตอร์ เน็ ต ฯลฯ เก็ บข้อมูลโดยการอ่าน แล้วจัดแบ่ ง
หมวดหมู่ ข ้อมู ล เรี ย งลํา ดับ เพื อดํา เนิ นการ การวิเคราะห์ เอกสาร ตามกรอบการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบ (Pattern Matching) ซึ งแหล่งข้อมูลทางเอกสารทีสําคัญคือ หนังสื อ ตํารา
งานวิจยั และบทความทั<งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทีเกียวกับ แนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวที
ยังยืน
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั<น ตอนนี< เป็ นการศึ ก ษาแนวความคิ ด การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวที ยังยื น โดยใช้ก าร
วิเคราะห์เอกสาร ซึ งเป็ นการสัง เคราะห์ แนวความคิ ดการพัฒนาการท่องเที ยวทียังยืนทีบูรณาการ
แนวคิ ด จากองค์ค วามรู ้ เ รื อง การท่ อ งเที ยว ในศาสตร์ ต่ า ง ๆ เช่ น เศรษฐศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา
สิ งแวดล้อมศึกษา และนโยบาย โดยใช้การวิจยั เอกสารด้วย วิธีวิเคราะห์เอกสาร จากแหล่งข้อมูล
ประเภท หนังสื อ ตํารา งานวิจยั และบทความทั<งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสาร บทความ
วิ ช าการ รายงานประจํา ปี และข้อ มู ล ออนไลน์ ท างอิ น เตอร์ เ น็ ต ฯลฯ ที เกี ยวกับ แนวคิ ด การ
พัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน เก็บข้อมูล โดยการอ่าน แล้วจัดแบ่งหมวดหมู่ขอ้ มูล เรี ยงลําดับเพื อ
ดําเนินการ การวิเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ ตามกรอบการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล
ขั<นตอนนี< เป็ นการสังเคราะห์แนวความคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนทีบูรณาการ
แนวคิ ด จากองค์ค วามรู ้ เ รื อง การท่ อ งเที ยว ในศาสตร์ ต่ า ง ๆ เช่ น เศรษฐศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา
สิ งแวดล้อมศึกษา และนโยบาย โดยใช้การวิจยั เอกสารด้วย วิธีวิเคราะห์เอกสาร โดยสรุ ปแนวคิด
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนทีครอบคลุมของตัวชี< วดั และบูรณาการเพิมขึ<นในทุกมิติตามระยะเวลา
และการนําไปใช้อา้ งอิง ระหว่างนักวิชาการทีศึกษาเรื องการท่องเที ยวที ยังยืนกับหน่ วยงานในเชิ ง
นโยบายระดับโลก เช่ น องค์การการท่องเทียวโลก (UN-WTO) ซึ งแสดงถึง ลักษณะแบบแนวคิด
ทัวไป (generalization) ของแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
ขันที 2 ศึกษาแนวความคิดการพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืน โดยเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานด้ วย
วิธีการวิจัยพหุเทศะกรณี
การเลือกพืนทีในการวิจัย
งานศึกษาชิ<นนี< เป็ นการศึ ก ษาเรื องการพัฒ นาการท่องเที ยวที ยังยืน ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง สํา รวจ
พบว่า พื<นทีทีใช้แนวทางการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนเป็ นกรอบแนวทางในการบริ หารจัดการใน
ประเทศไทย คือพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ทีได้รับการกําหนดโดยองค์การบริ หารการ
พัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) จํานวน 6 พื<นทีได้แก่
1. หมู่เกาะช้างและพื<นทีเชือมโยง
2. เมืองพัทยาและพื<นทีเชือมโยง
3. อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
4. จังหวัดเลย
5. เมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน
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6. เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
งานศึกษาชิ<นนี< ยงั ใช้วิธี ก ารเก็บ ข้อมูล ด้ว ยการลงพื< นที ภาคสนาม และการสัม ภาษณ์
เจาะลึ กและ การสนทนาพูด คุ ย และการสนทนากลุ ่ ม กับ ผู ใ้ ห้ข ้อ มู ล สํา คัญ เพื อศึ กษาผลการ
ดําเนินงาน เพือวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงปรากฏการณ์ของการจัดการการท่องเทียวอย่างยังยืนใน
ประเทศไทย ผูศ้ ึกษาเลือกพื<นทีเพือศึกษาผลการดําเนินงาน จากเขตพื<นทีพิเศษทีมีลกั ษณะของแหล่ง
ท่องเทียวทีแตกต่างกัน 3 ประเภท คือ
1. แหล่งท่ องเที ยวทางวัฒนธรรมและโบราณคดี คื อ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุโขทัยศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
อพท. มี ภารกิ จด้านการบริ หารการพัฒนาพื<นที พิเศษ โดยจะต้องพัฒนา “ต้นแบบ”
การบริ หารจัดการพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียว ซึ งได้เลือกพื<นทีอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โขทัย ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร เป็ นพื<นทีพิเศษเพือการท่ อ งเที ยวอย่ า งยั งยื น ประ เภทของแหล่ ง
ท่องเที ยวทางโบราณสถาน
อพท. จึงได้ดาํ เนินการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืนอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร เพือพิจารณาการประกาศ
พื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน โดยจะใช้เป็ น “ต้นแบบ” ของการบริ หารจัดการพื<นทีพิเศษ
แหล่งท่องเทียวประเภทประวัติศาสตร์ ด้วยการให้ค วามสํา คัญ กับ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนใน โดยผลของความคิดเห็นร้อยละ 99.48 เห็นชอบให้ประกาศพื<นทีพิเศษฯ เพือให้ อพท.
ทําหน้าทีประสานและบูรณาการนโยบายแผนงาน และโครงการของหน่วยงานต่างๆ
2. แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ คือ เมืองพัทยาและพื<นทีเชือมโยง
พัทยาเป็ นพื<นทีท่องเทียวทีมีชือเสี ยงระดับโลก สามารถสร้ า งรายได้ให้ป ระเทศปี ละ
ประมาณ 48,000 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของรายได้จากการท่องเทียวทั<งประเทศ นอกจากนี<ยงั
มี เรื องราวทางประวัติศาสตร์ ที น่ าสนใจเกี ยวกับการเดิ นทัพของพระเจ้าตากสิ น เมืองนี<จึงได้ชือ
ว่า “ทัพพระยา” มาก่อนทีจะเปลียนเป็ น “พัทยา”
เมืองพัทยาจึงได้แจ้งความจํานงมายัง อพท. ขอพิจารณาประกาศเป็ นพื<นทีพิเศษเพือ
การท่องเที ยวอย่างยังยืน เมื อวันที 23 พฤษภาคม 2551 อพท. จึ งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประกาศพื<นทีพิเศษ เห็นว่าเมืองพัทยาและพื<นที ใกล้เคี ย งเป็ นพื< นที ที มี ค วามโดดเด่ นอันทรงคุณค่า
ทางธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ทั<งยังมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์
และศิ ลปวัฒนธรรมทีน่ าสนใจและตามวิสัยทัศน์ของ อพท. ว่าด้วยการประสานทุ กภาคี เพือการ
พัฒนาการท่ องเที ยวอย่า งยังยืน ครอบคลุ ม พื< นที 928.47 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 580,293.75 ไร่
ประกอบด้วย
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2.1 เมืองพัทยา (ครอบคลุมพื<นทีเกาะล้าน เกาะไผ่)
2.2 เทศบาลตําบลหนองปรื อ
2.3 เทศบาลตําบลบางละมุง
2.4 เทศบาลตําบลตะเคียนเตี<ย
2.5 เทศบาลตําบลโป่ ง
2.6 เทศบาลตําบลห้วยใหญ่
2.7 เทศบาลตําบลนาจอมเทียน
2.8 องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองปลาไหล
2.9 องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาไม้แก้ว
ในขั<นตอนของการจัดทําแผนแม่บทการบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเมืองพัทยาและ
พื<นทีเชื อมโยง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน พบว่ามีความจําเป็ นต้องขยายเขตพื<นที
พิเศษให้ครอบคลุม “องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาจอมเทียน” เนื องจากเป็ นพื<นทีติดต่อกับเทศบาล
นาจอมเที ยน และมี แหล่ งท่องเที ยวทีสําคัญอยู่มาก ซึ งมี ขนาดพื<นที 59.25 ตารางกิ โลเมตร หรื อ
37,031.25 ไร่
3. แหล่งท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึ<น คือ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
คณะรัฐมนตรี มีมติประกาศพื<นทีพิ เ ศษเพื อการท่ อ งเที ยวอย่า งยังยื น ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้ า งสรรค์ (Creative Economy) ได้ข อให้หน่ วยงานที เกี ยวข้อ งให้ค วามร่ วมมือและ
สนับสนุ น องค์การบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (อพท.) ในการจัดทํา
แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการการบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนทั<ง 2 แห่ ง
คือเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน และเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรีโดย อพท. ต้องการแปลงทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพือสร้างรายได้ให้เกิ ดขึ<นจากแนวคิด เศรษฐกิ จสร้างสรรค์และเป็ น
การเชิญชวนให้เกิดกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์แพร่ ขยายในวงกว้าง
สําหรับ พื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนเมืองโบราณอู่ทอง ลําดับที 7 (สพพ.
7) มีวิสัยทัศน์คือ “อู่ทองเมืองโบราณ ต้นกําเนิ ดประวัติศาสตร์ อารยธรรมสุ วรรณภูมิ” ครอบคลุ ม
พื<นทีทั<งตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี เนื< อที 38.16 ตารางกิ โลเมตร มีหลักฐานทาง
โบราณคดี ทีสั นนิ ษ ฐานได้ว่าเคยเป็ นเมื องหลวงของอาณาจักรทวาราวดี และเป็ นศู นย์ก ลางของ
ดินแดนสุ วรรณภูมิ ซึ งเป็ นจุดเริ มต้นของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของชนชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ ก่อนจะหลอมรวมเป็ นชาติไทยในปั จจุบนั ซึ ง อพท. จะพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองเป็ น
แหล่งประวัติศาสตร์ ทีสามารถสื บค้นเรื องราวเกียวกับการก่อกําเนิ ดชนชาติไทยและศิลปวัฒนธรรม
ทางประวัติศาสตร์ ของชนชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ในพื<นทีดินแดนสุ วรรณภูมิให้มีความชัดเจนยิงขึ<น
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วิธีวจิ ัยเชิ งคุณภาพ
ผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญ
วัตถุประสงค์การศึกษา เรื องปรากฏการณ์ของการจัดการการท่องเทียวในประเทศไทย
ในพื< นที ที ใช้แนวทางการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวที ยังยืนเป็ นกรอบแนวทางในการบริ ห ารจัดการ
ทําการศึ กษาด้วยการลงพื<นที ภาคสนาม (Field Research) และใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth
Interview) การสนทนาพูดคุย และการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
(Key Informants) ซึ งประกอบด้วย
1. ประธานชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชนในพื<นทีพิเศษฯ จํานวน 5 คน
2. เจ้าหน้าทีพื<นทีพิเศษฯ จํานวน 5 คน
3. เจ้าหน้าทีหน่วยงานทีเกียวข้องกับพื<นทีพิเศษ จํานวน 3 คน
ด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) งานศึกษาเรื อง การพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ใช้หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ใน
การศึกษา เป็ น ปรากฏการณ์ ดา้ นต่างๆของสภาพการดําเนิ นการของพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
เพือค้นหาข้อมูลฉันทามติของผลการดําเนินงานในการนําแนวคิดการท่องเทียวทียังยืนไปปฏิบตั ิ ซึ ง
เป็ นข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ใ นพื< น ที ที ประกาศขึ< นด้ ว ยเหตุ ผ ลที มี ค วามผู ก พัน อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ
แนวความคิ ดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนรวมถึ งปั จจัยและเงื อนไขของการดํารงอยู่ของพื<นที
พิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืน (องค์การมหาชน) ซึ งรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเทียว และผลทีเกิดจาก
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน โดยสํารวจจากการทอดแบบสอบถามให้ ก ับ ประชาชนในพื< น ที
แหล่งท่องเทียว
สรุ ปว่าการวิจยั พหุ เทศะกรณี ในครั<งนี<จะทําการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth
Interview) การสนทนาพูดคุยและการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
(Key Informants) ซึ งประกอบด้วย ประธานชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนในพื<นทีพิเศษฯ
เจ้าหน้าทีพื<นทีพิเศษฯ และเจ้าหน้าทีหน่ วยงานที เกี ยวข้องกับ พื< น ที พิเ ศษเพื อการท่องเที ยวอย่าง
ยังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) ด้วย
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในขั<นตอนนี< ใช้ แบบการสัมภาษณ์ (Interview) สําหรับการสัมภาษณ์ทีใช้ใน
การศึกษาครั<งนี<จะเน้นการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเป็ นหลัก โดยจะใช้ในทุ กประเด็นที เกี ยวข้องเพือตอบ
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คําถามการวิจยั โดยเลื อ กสัม ภาษณ์ จ ากผูใ้ ห้ข อ้ มูล สํา คัญ ซึ งได้แ ก่ ประธานชมรมส่ ง เสริ ม การ
ท่องเทียวโดยชุ มชนในพื<นทีพิเศษฯ เจ้าหน้าทีพื<นทีพิเศษฯ และเจ้าหน้าทีหน่ วยงานทีเกียวข้องกับ
พื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน (องค์ก ารมหาชน) โดยจะใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง (Non-Structured
Interview) ซึ งหัวข้อในแบบสัมภาษณ์ ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การปรึ กษา ปรับปรุ งแก้ไขกับอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์แล้วเพือให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องและครอบคลุมประเด็นทีศึกษามากทีสุ ด ตามขั<นตอนดังนี<
1. กําหนดประเด็น หรื อหัวข้อในการสัมภาษณ์
2. ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกับประเด็น หรื อหัวข้อในการสัมภาษณ์
3. กําหนดกรอบคําถามเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ เพือเป็ นแนวทางให้ได้ขอ้ มูลที
ต้องการ
4. นํากรอบคําถามทีเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ มาขอคําปรึ กษา กับอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล
การศึกษาในขั<นตอนนี< ใช้ แบบการสังเกต (Observation) การสังเกตทีใช้ในการศึกษา
ครั<งนี<เป็ นการสังเกตทั<งแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
(Non-Participant Observation) ในกิจกรรมต่างๆทีเกียวข้องกับพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืนรวมทั<งการเข้าไปคลุ กคลี และเรี ยนรู ้ สภาพการณ์ ทีเป็ นอยู่ของพื<นทีพิเศษเพือการท่องเที ยว
อย่างยังยืนแต่ละแห่ งตลอดจนการร่ วมกิจกรรมต่างๆทีเกียวข้องกับการท่องเทียวในพื<นทีพิเศษเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืนเพือให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึ กมากยิงขึ<นโดยในการสังเกตผูศ้ ึกษาจะวางแนว
ทางการสังเกตไว้ล่วงหน้าว่าจะสังเกตในประเด็นใดบ้างและจะกําหนดประเด็นในการสังเกตไว้
อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ ซึ งหั ว ข้อ ในแบบสั ง เกตผู ้วิ จ ัย ได้ทาํ การปรึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
กับ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้ว และในบางครั<งอาจจะใช้ก ารสั ม ภาษณ์ ป ระกอบการสั ง เกต
เพิมเติมทั<งนี<ข< ึนอยูก่ บั สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ ซึ งขั<นตอนการพัฒนาแบบการสังเกตมีดงั นี<
1. กําหนดประเด็น หรื อหัวข้อในการสังเกต
2. ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกับประเด็น หรื อหัวข้อในการสังเกต
3. กํา หนดกรอบหัวข้อเป็ นแนวทางในการสั งเกต เพื อเป็ นแนวทางให้ได้ข ้อมู ล ที
ต้องการ
4. นํากรอบหัวข้อที เป็ นแนวทางในการสัง เกต มาขอคํา ปรึ ก ษา กับ อาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ส่ วนการสนทนาพูดคุยกลุ่มนั<น ใช้ประเด็นการสนทนาพูดคุยกลุ่ม ซึ งประเด็นทีนํามาใช้
ในการศึกษาครั<งนี< เป็ นการสนทนาพูดคุ ยทั<งที เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเพือให้ได้ขอ้ มูลที
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ครอบคลุ มและตอบโจทย์การวิจยั ซึ งหัวข้อในประเด็นการสนทนาพูดคุ ยกลุ่ มผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
ปรึ กษา ปรับปรุ งแก้ไขกับอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้ว ตามขั<นตอนดังนี<
1. กําหนดประเด็น หรื อหัวข้อในการสนทนากลุ่ม
2. ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกับประเด็น หรื อหัวข้อในการสนทนากลุ่ม
3. กําหนดกรอบหัวข้อเป็ นแนวทางในการสนทนากลุ่ม เพือเป็ นแนวทางให้ได้ขอ้ มูลที
ต้องการ
4. นํากรอบหัวข้อทีเป็ นแนวทางในการสนทนากลุ่ ม มาขอคํา ปรึ ก ษา กับ อาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การค้น หาผลการดํา เนิ น งานของพื< น ที พิ เ ศษเพื อการท่ อ งเที ยวอย่ า งยังยื น โดยใช้
การศึกษาในลักษณะของการวิจยั พหุ เทศะกรณี ซึ งเป็ นวิธี ก ารแสวงหาความรู ้ โดยพิจารณาจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคมตามสภาพความเป็ นจริ ง สําหรับการศึกษาในขั<นตอนนี< ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั
เชิ งคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์เชิ งลึก การสังเกต การสนทนาพูดคุย การ
สนทนากลุ่มโดยการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ซึ งได้แก่ ประธานชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียว
โดยชุมชนในพื<นทีพิเศษฯ เจ้าหน้าทีพื<นทีพิเศษฯ และเจ้าหน้าทีหน่วยงานทีเกียวข้องกับพื<นทีพิเศษ
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
(องค์การมหาชน) โดยเน้นผูท้ ีมีประสบการณ์และมีบทบาทต่อการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืนเพือให้ได้ขอ้ มูลทีหลากหลายและมีความเทียงตรงซึ งจะทําให้ทราบถึงผลการดําเนิ นงาน
ของการท่องเทียวภายในพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ขั<นตอนนี< ผูศ้ ึ กษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื<นที พิเศษเพือการท่องเที ยวอย่างยังยืนจํานวน3แห่ ง
ได้แก่แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมและโบราณคดี คือ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย- ศรี สัชนาลัยกําแพงเพชร แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ คือ เมืองพัทยาและพื<นทีเชื อมโยง และแหล่งท่องเทียวที
มนุ ษย์สร้างขึ<น คือ เมืองโบราณอู่ทองเพือค้นหาผลการดําเนิ นงานของการท่องเทียวในพื<นทีพิเศษ
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืนทีนําแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนไปปฏิบตั ิ
การจัดการข้ อมูลและการตรวจสอบข้ อมูล
นําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุ ยกลุ่ ม ซึ งเป็ นข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Data) สําหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบ
สามเส้าในการศึกษาครั<งนี< ก็เพือให้ได้ขอ้ มูลทีมีความถูกต้องและเชื อถื อได้ (Valid and Reliable)
เพือพิสูจน์ว่าข้อมูลทีผูศ้ ึกษาได้มานั<นถูกต้องหรื อไม่โดยการหาข้อมูลจากหลายฝ่ ายหรื อใช้วิธีการ
หลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นเดี ยวกันจนกระทังได้ความคิ ดหรื อข้อมูลเกี ยวกับ
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ประเด็นหรื อเรื องนั<น ๆ ออกมา (Chare Subjectivity) สําหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ทีผูศ้ ึกษา
นํามาใช้ในการตรวจสอบข้อมู ล คื อ 1) การตรวจสอบสามเส้ า ด้า นข้อ มู ล (Data Triangulation)
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ ิจยั (Investigator Triangulation) 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี
(Theory Triangulation) และ 4) การตรวจสอบสามเส้ าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล(Methodological
Triangulation) (Denzin 1978 : 294-304)
1. การตรวจสอบสามเส้ าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คื อ จะเน้นการตรวจสอบ
ข้อมูลทีได้มาจากแหล่งต่างๆ นั<นว่ามีความเหมือนกันหรื อไม่ซึงถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ขอ้ ค้นพบ
มาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลทีผูว้ ิจยั ได้มามีความถูกต้อง สําหรับวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล
(Data Triangulation) ได้แก่การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งเวลาแหล่งสถานทีและแหล่งบุคคลซึ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี<
1.1 แหล่งเวลากล่าวคือถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรื อแตกต่างกันหรื อไม่
1.2 แหล่ ง สถานที กล่ าวคื อถ้าข้อมู ล ต่ างสถานที กันจะเหมื อนกันหรื อแตกต่ า งกัน
หรื อไม่ ซึ งผูศ้ ึกษาใช้แนวทฤษฎีขอ้ นี<ในเลือกพื<นทีเพือศึกษาผลการดําเนิ นงาน จากเขตพื<นทีพิเศษที
มีลกั ษณะของแหล่ ง ท่องเที ยวที แตกต่า งกัน 3 ประเภท คื อแหล่ ง ท่องเที ยวทางวัฒ นธรรมและ
โบราณคดี คื อ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย - ศรี สัช นาลัย -กํา แพงเพชร แหล่ ง ท่อ งเที ยวทาง
ธรรมชาติ คือ เมืองพัทยาและพื<นทีเชื อมโยง และแหล่งท่องเทียวทีมนุ ษย์สร้างขึ<น คือ เมืองโบราณ
อู่ทองเพือเป็ นการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งสถานที
1.3 แหล่งบุคคลกล่าวคือถ้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลียนไป ข้อมูลจะเหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
หรื อไม่
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ ิจยั (Investigator Triangulation) คือจะเน้นการตรวจสอบ
จากผูว้ จิ ยั หรื อผูเ้ ก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้ขอ้ ค้นพบทีเหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร ซึ งถ้าผูว้ ิจยั
หรื อผูเ้ ก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบทีได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลทีผูว้ ิจยั ได้มามีความ
ถูกต้อง
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือจะเน้นการตรวจสอบว่า
ถ้ามีการใช้ทฤษฎีทีหลากหลายแล้ว ข้อมูลทีได้มาเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่ ถ้าผูว้ ิจยั พบว่า
ไม่วา่ จะนําทฤษฎีใดมาใช้ ได้ขอ้ ค้นพบทีเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลทีผูว้ จิ ยั ได้มามีความถูกต้อง
4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล(Methodological Triangulation)คือ
จะเน้นการใช้วิธีการหลายๆวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือรวบรวมข้อมูลในประเด็นหรื อเรื อง
เดียวกันซึ งผูศ้ ึกษาใช้ เป็ นต้น
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การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล
การค้นหาผลการดําเนิ นงาน โดยใช้การศึกษาในลักษณะของพหุ เทศะกรณี มาสังเคราะห์
เพือสร้างเนื< อหาสาระเกี ยวกับ นโยบาย หรื อ การพัฒ นาข้อ เสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวที
ยังยืนของประเทศไทยขึ< นร่ วมกับการจัดกระทําข้อมูล และสรุ ปเป็ นข้อค้นพบ เรื อง ข้อสรุ ปรวม
ลักษณะเฉพาะบางพื<นที และเอกลักษณ์ เฉพาะพื< น ที ของผลการดํา เนิ น งานในพื< น ที ต้น แบบการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน ซึ งผูศ้ ึกษาสามารถจําแนกผลการดําเนิ นงานของพื<นทีพิเศษฯ ทั<ง 3 พื<นทีนั<น มี
ลักษณะบางประการดังนี<คือ
1. ข้อสรุ ปรวม มีลกั ษณะเป็ นฉันทามติทีทุกพื< นที พิเ ศษฯ มี ก ารนํา ไปปฏิ บ ตั ิ โดยไม่มี
ความแตกต่างกันตามลักษณะพื<นที และบริ บทของพื<นที
2. ลักษณะเฉพาะบางพื<นที มีลกั ษณะทีค้นพบได้ใน 2 พื<นทีพิเศษฯ แต่อีก 1 พื<นทีพิเศษฯ
กลับไม่พบลักษณะดังกล่าว
3. เอกลักษณ์เฉพาะ มีลกั ษณะโดดเด่นของพื<นทีพิเศษฯ ทีค้นพบ และอาจส่ งผลให้การ
ดําเนินงานมีลกั ษณะแตกต่างจากพื<นทีพิเศษฯ อืน ๆ
การจําแนกลักษณะพิเศษทั<ง 3 ประเด็นข้างต้น สามารถสรุ ปผลโดยเปรี ยบเทียบให้เห็น
ชัดเจนโดยการแสดงให้เห็นเป็ นรายพื<นทีซึ งสามารถแสดงเป็ นตารางเปรี ยบเทียบ
ส่ วนผลการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืน(องค์การมหาชน) จากการสัม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ข อ้ มูล สํา คัญ ซึ งผูศ้ ึ ก ษาสรุ ปตามประเด็นสําคัญ
ข้อมูลทีสอดคล้องกับข้อค้นพบเรื องข้อสรุ ป รวม ลัก ษณะเฉพาะบางพื< น ที และเอกลัก ษณ์ เฉพาะ
พื<นทีของผลการดําเนินงานในพื<นทีต้นแบบการท่องเทียวอย่างยังยืน
วิธีวจิ ัยเชิ งปริมาณ
ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง
เมือผูศ้ ึกษาได้พ<ืนทีศึกษาแล้ว คือ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี เมืองพัทยาและ
พื<นทีเชือมโยง อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัช นาลัย -กํา แพงเพชร หลัง จากนั<นผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้
กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาดังนี<
1. ประชากร (Population) ประชากรที ใช้ในการศึ กษาเชิ ง ปริ ม าณครั< ง นี< ป ระกอบด้วย
ประชากร จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเทียวและประชาชนในพื<นทีแหล่งท่องเทียวทั<ง 3แห่ งซึ ง
ประชากรทีเป็ นนักท่องเทียวและประชาชนในพื<นทีแหล่งท่องเทียว ทั<ง 3 แห่ ง ผูศ้ ึกษาจะกําหนด
เป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษา
2. กลุ่มตัว อย่า ง (Sample) สํา หรั บ ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า ง (Sample Size) ทีเป็ น
นักท่องเทียวและประชาชนในพื<นทีแหล่งท่องเทียว ทั<ง 3 แห่ งทีจะทําการเก็บข้อมูลจากการสํารวจ
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ความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี<
2.1 นักท่องเทียว สําหรับการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร เมืองพัทยาและพื<นทีเชื อมโยง และเมือง
โบราณอู่ทอง ผูศ้ ึกษาจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัว อย่า งโดยกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งที จะเก็ บ
ข้อมูลรวมทั<งสิ< นจํานวน 400 คนโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมาจากการคาดคะเน
จากจํานวนนัก ท่องเที ยวชาวไทยที เข้า มาท่องเที ยวในสถานทีแต่ละแห่ งประกอบไปด้วย จังหวัด
สุ โขทัย 408,572 จังหวัดกํา แพงเพชร 222,245 คน (อุ ทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย กําแพงเพชร) จังหวัดชลบุรี 2,885,506 คน (เมืองพัทยาและพื<นทีเชื อมโยง)และจังหวัดสุ พรรณบุรี
435,123 คน (เมืองโบราณอู่ทอง)(ข้อมูลปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 สํานักงานสถิติแห่งชาติ) รวมประชากร
นักท่องเทียวชาวไทยในพื<นทีทั<งสิ< น 3,951,446 คนและเมือนํามาหาจํา นวนกลุ่ ม ตัว อย่า งจะอยู่ใ น
ระดับสู งสุ ดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็ จของ ยามาเน่(Yamane, 1973: 727-729) คือจํานวน 400
คนมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวในแต่ละแห่งดังต่อไปนี<
2.1.1 นักท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยฯ จํานวน 150 คน
2.1.2 นักท่องเทียวในเมืองพัทยาและพื<นทีเชือมโยง จํานวน 150 คน
2.1.3 นักท่องเทียวในเมืองโบราณอู่ทอง จํานวน 100 คน
2.2 ประชาชนในพื<นทีแหล่งท่องเทียวสําหรับการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
จากประชาชนในพื<นทีของ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร เมืองพัทยาและ
พื<นทีเชือมโยง และเมืองโบราณอู่ทอง ผูว้ ิจยั จะเก็บ ข้อมูล จากกลุ่ ม ตัวอย่า งโดยกํา หนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื<นทีแหล่งท่องเทียวทั<ง 3 แห่ง รวมทั<งสิ< น จํานวนคน โดยการใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973: 727-729) ในการคํานวณเพือกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื<นทีทีระดับความเชือมัน ร้อยละ 95 ยอมให้มีความคลาดเคลือน ร้อยละ 5 ซึ งมีรายละเอียดของการ
คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื<นทีดังต่อไปนี<
สู ตร n =
เมือ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ความคลาดเคลือนของการสุ่ ม (0.05)
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ประชาชนในพื<นทีอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยฯ จํานวน 53,195 คน
ประชาชนในพื<นทีเมืองพัทยาและพื<นทีเชือมโยง จํานวน 122,103 คน
ประชาชนในพื<นทีเมืองโบราณอู่ทอง จํานวน 25,088 คน
รวมประชาชนในพื<นทีทั<ง 3 แห่ง
จํานวน 200,386 คน
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน2556)
จากการคํานวณหาค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื<นที ค่าที คํานวณได้
เท่ากับ 399.1265 ดังนั<นผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื<นที จํานวน 400 คน
โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่ ง ขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งประชาชนในพื< นที ออกเป็ นแต่ ล ะแห่ ง เพื อให้ข ้อ มู ล มี
การกระจาย และครอบคลุมดังรายละเอียดต่อไปนี<
2.2.1 ประชาชนในพื<นทีอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จํานวน 150 คน
2.2.2 ประชาชนในพื<นทีเมืองพัทยาและพื<นทีเชือมโยง จํานวน 150 คน
2.2.3 ประชาชนในพื<นทีเมืองโบราณอู่ทอง จํานวน 100 คน
สําหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั<งนี< กระทําโดยวิธีการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบัง เอิ ญ (Accidental Sampling) ซึ งเป็ นการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่างแบบไม่ได้ยึดตาม
หลักเกณฑ์ เพียงแต่ต< งั เป้ าหมายของกลุ่มตัวอย่างให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นหลัก
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนนี< คือแบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับ
แบบสอบถามที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั<งนี< เป็ นแบบสอบถามที ผูว้ ิจยั ได้สร้ างและพัฒนา
เครื องมือขึ<นเอง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั ต่า งๆที เกี ยวข้องกับ เกณฑ์
ของการท่องเทียวทียังยืนมาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพือการวิจยั ซึ งแบบสอบถาม
ทีใช้ในการศึกษาครั<งนี<แบ่งออกเป็ น 6 ตอนได้แก่
1. แบบสอบถามสําหรับนักท่องเทียว แบบสอบถามสําหรับนักท่องเทียวเป็ นแบบสอบถาม
ทีประกอบด้วยคําถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questions) และคํา ถามปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี<
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของนัก ท่องเที ยวได้แก่ เพศอายุระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ดรายได้
อาชีพและภูมิลาํ เนาเป็ นต้นเป็ นลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที 2 – 6 ข้อ มู ล เกี ยวกับ การจัด การด้า นสถานที ท่ อ งเที ยว การจัด การด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม การจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรมการสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเทียว ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
ทีมีต่อพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนซึ งมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating
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scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ทีมีระดับของการประเมิน 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด
มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุ ด(Babbie,2001: 167-168)โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี<
มากทีสุ ด คิดเป็ นคะแนน 5 คะแนน
มาก
คิดเป็ นคะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง คิดเป็ นคะแนน 3 คะแนน
น้อย
คิดเป็ นคะแนน 2 คะแนน
น้อยทีสุ ด คิดเป็ นคะแนน 1 คะแนน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปั จจัยจูงใจทีส่ งผลให้นกั ท่องเทียวทั<งในภาพรวมและ
ในรายข้อ ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามแนวคิดของเบสต์ (Best, 1981: 179-187)
ดังนี<
คะแนนเฉลีย 4.50 - 5.00 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ มากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.50 - 4.49 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ มาก
คะแนนเฉลีย 2.50 - 3.49 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.50 - 2.49 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ น้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.49 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ น้อยทีสุ ด
ตอนที 3 ข้อคิดเห็นหรื อข้อ เสนอแนะทัวไปซึ งเป็ นลัก ษณะของคํา ถามปลายเปิ ด
เพือให้นกั ท่องเทียวได้แสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเกียวกับการท่องเทียวพื<นทีพิเศษเพือการ
ท่องเทียวอย่างยังยืนได้อย่างอิสระ
2. แบบสอบถามสํ า หรั บ ประชาชนในพื< น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวเป็ นแบบสอบถามที
ประกอบด้วยคํา ถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questions) และคํา ถามปลายปิ ด (Close-Ended
Questions)โดยแบ่งออกเป็ น 6 ตอน ดังนี<
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของประชาชนในพื< นที ได้แก่ เพศอายุ ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด
รายได้อาชีพและภูมิลาํ เนาเป็ นต้นเป็ นลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที 2 – 6 ข้อมูลเกี ยวกับความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเรื อง การจัด การด้า น
สถานทีท่องเทียว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว การจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม การมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาการท่องเทียวต่อพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนซึ งมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบ
มาตรประเมินค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ทีมีระดับของการ
ประเมิน 5 ระดับคือมากทีสุ ดมากปานกลาง น้อยและน้อยทีสุ ด (Babbie, 2001: 167-168)โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี<

59
มากทีสุ ด คิดเป็ นคะแนน 5 คะแนน
มาก
คิดเป็ นคะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง คิดเป็ นคะแนน 3 คะแนน
น้อย
คิดเป็ นคะแนน 2 คะแนน
น้อยทีสุ ด คิดเป็ นคะแนน 1 คะแนน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความคิดเห็นของประชาชนในพื<นทีต่อพื<นทีพิเศษเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืนทั<งในภาพรวมและในรายข้อ ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
ตามแนวคิดของเบสต์ (Best, 1981: 179-187) ดังนี<
คะแนนเฉลีย 4.50 - 5.00 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ มากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.50 - 4.49 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ มาก
คะแนนเฉลีย 2.50 - 3.49 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.50 - 2.49 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ น้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.49 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ น้อยทีสุ ด
ตอนที 3 ข้อคิ ดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะทัวไป ซึ งเป็ นลักษณะของคําถามปลายเปิ ด
เพือให้ประชาชนในพื<นทีได้แสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเกียวกับการท่องเทียวพื<นทีพิเศษ
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืนได้อย่างอิสระ
การจัดการข้ อมูลและการตรวจสอบข้ อมูล
สําหรับวิธีการหาคุ ณภาพของแบบสอบถามทั<ง 3 ชุ ด จะใช้วิธีการตรวจสอบความเป็ น
ปรนัย (Objectivity) ซึ งดู จากความชัด เจนของข้อ คํา ถามและคํา ตอบ และการตรวจสอบความ
เทียงตรงด้านเนื< อหา (Content Validity) และภาษา โดยการพิจารณาจากนิ ยามเชิ งทฤษฎีและนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ โดยให้ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 ท่ าน ทําการตรวจสอบรวมทั<งมี ตารางแสดงประเด็นที
ต้องการวิจยั ควบคู่กบั ข้อคําถามว่า แบบสอบถามนั<นมี ความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุ มเนื< อหา
ทั<งหมดหรื อไม่ รวมถึ งการพิจารณาความเป็ นปรนัย (Objectivity) ในความชัดเจนของข้อคําถาม
และคํา ตอบว่ า เข้า ใจตรงกัน หรื อ ไม่ ซึ งในการตรวจสอบความเที ยงตรงด้านเนื< อหา (Content
Validity)ใช้การตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
(Hemphill and Westie 1950 : 325-342)ซึ งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี<
+ 1 รู ้สึกแน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับเนื< อหาในประเด็นทีต้องการวิจยั
0 รู ้สึกไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับเนื< อหาในประเด็นทีต้องการวิจยั
-1 รู ้สึกแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความสอดคล้องกับเนื< อหาในประเด็นทีต้องการวิจยั
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สําหรับสู ตรการตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) มีรายละเอียดดังต่อไปนี<
∑

สู ตร
=
เมือ IOC แทนค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื< อหาในประเด็นทีต้องการ
วิจยั
ΣR แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทั<งหมด
N แทนจํานวนผูเ้ ชียวชาญ
การแปลความค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) คือ
ข้อคําถามทีมีค่า IOC ตั<งแต่ 0.5 – 1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ ส่ วนข้อคําถามทีมีค่า IOC ตํากว่า 0.5 ควร
พิจารณาปรับปรุ งหรื อตัดทิ<ง ซึ งผลการวิเคราะห์ค่า IOC นั<น ทุกข้อมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.6 – 1.0 ดังนั<น
ข้อคําถามผ่าน การตรวจสอบความเทียงตรงด้านเนื<อหาจากผูเ้ ชียวชาญ
จากนั<น นํา แบบสอบถามที ได้รั บ การพิ จ ารณาตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญมาทํา การ
ปรับปรุ งแก้ไขและขอความเห็ นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ก่อนจะนําแบบสอบถามไป
หาความเชือมันของเครื องมือ(Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 คนทีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งของงานวิจยั ที ได้
กําหนดไว้ เพือตรวจสอบเกียวกับประเด็นความเข้าใจความหมายเวลาทีใช้ การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง
และอื นๆ ซึ งกํา หนดค่า ความเชื อมันของแบบสอบถามทั<ง ชุ ด ตามวิธี ข อง Cronbach’s Alpha
ต้องไม่ ตากว่
ํ า 0.70 พบว่า แบบสอบถาม (สํ า หรั บ นัก ท่ องเที ยว) เรื อง การพัฒนาข้อ เสนอเชิ ง
นโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย มีค่าความเชื อมันเท่ากับ .97 และแบบสอบถาม
(สําหรับประชาชนเจ้าของพื<นทีฯ)เรื อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของ
ประเทศไทยมีค่าความเชือมันเท่ากับ .98
การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล
การค้นหาผลการดําเนิ นงาน โดยใช้การศึกษาในลักษณะของพหุ เทศะกรณี มาสังเคราะห์
เพือสร้ างเนื< อหาสาระเกี ยวกับนโยบาย หรื อ การพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวที
ยังยืนของประเทศไทยขึ<นร่ วมกับการจัดกระทําข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเชิ งปริ มาณโดยนํา
ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม ซึ งประกอบด้วยข้อมูลทั<งเชิ งปริ มาณ (Quantitative Data) ทีผ่านการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว โดยเลือกแบบสอบถามทีมีขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์
มาจัดระเบียบข้อมูลแล้วทําการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเชิงปริ มาณจะใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ งสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive Statistics) ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ล ต่ า งๆ ที ใช้ใ นการวิจยั ซึ งวิธี ก ารทางสถิ ติที นํา มาใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี
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(Frequency Distribution) โดยนําเสนอข้อมูลทั<งในแบบคําบรรยาย (Text Presentation) แบบตาราง
แจกแจงความถี (Tabular Presentation) และการจัดตําแหน่งเปรี ยบเทียบได้แก่ร้อยละ (Percentage)
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง (Central Tendency) ได้แก่มชั ฌิมเลขคณิ ตหรื อค่าเฉลีย (Arithmetic
Mean) การวัดการกระจาย(Measure of Variation) ได้แก่ ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) นําผลทีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั<งหมดมาสรุ ปและอภิปรายผล เพือพัฒนา ข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
ขันที 3 การสั งเคราะห์ การพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั<นตอนนี< ใช้ แบบสังเคราะห์ เอกสารเพื อสัง เคราะห์ ข้อมูล จาก ข้อค้นพบ 2 ด้านคือ
1) สภาพการณ์ร่วมสมัย ของแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ซึ งประกอบไปด้วย เอกสาร
ได้แก่ หนังสื อ วารสาร บทความวิชาการ รายงานประจําปี และข้อมูลออนไลน์ทางอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ
เก็บข้อมูลโดยการอ่าน แล้วจัดแบ่งหมวดหมู่ขอ้ มูล เรี ยงลําดับเพือดําเนิ นการ การวิเคราะห์เอกสาร
ตามกรอบการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบ และ 2) ผลการดําเนิ นงานของพื<นทีพิเศษเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืนโดยใช้การศึกษาในลักษณะของการวิจยั พหุ เทศะกรณี เพือนํามาพัฒนาเป็ น
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
นําเนื<อหาสาระเกียวกับนโยบายทีได้จาก 2 ขั<นตอนทีได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ การ
สัม ภาษณ์ การสัง เกต การสนทนาพูดคุ ย การสนทนากลุ่ ม ซึ งเป็ นข้อมูล เชิ งคุ ณภาพ โดยข้อมู ล
เอกสารจากขั<นตอนที 1 จะใช้ การวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบ เพือสังเคราะห์
แนวความคิดการท่อ งเที ยวที ย งยื
ั น และข้อ มูล ภาคสนามจากขั<น ตอนที 2 ที ใช้ก ารศึ ก ษาผลการ
ดําเนิ นงาน จากพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื<นทีพิเศษ
เพือการท่องเที ยวอย่างยังยืน (องค์ก ารมหาชน) พร้ อ มทั<ง ใช้วิธี ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า มา
สังเคราะห์ข< ึนเป็ น การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล
แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิ ง นโยบายเพื อการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย มี
กรอบแนวทางในการสังเคราะห์ขอ้ มูลดังนี<
ขั<นตอนที 1 พัฒนากรณี พ<ืนฐาน (Base Case) จากผลการศึกษาข้อมูลพื<นฐาน ประกอบ
ไปด้ว ยการวิเ คราะห์ เ อกสาร เพื อสัง เคราะห์ แนวความคิ ด การพัฒ นาการท่อ งเที ยวทียังยืน ผล
การศึกษา จาก การนําแนวคิดการท่องเทียวทียังยืนไปปฏิบตั ิ ของแหล่งท่องเทียวทีใช้แนวทางการ
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พัฒนาการท่องเทียวทียังยืนเป็ นหลักในการดําเนิ นงาน ด้วยวิธีพหุ เทศะกรณี และผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามที สํารวจภาพรวมของการดํา เนิ นงานตามแนวทางการท่องเที ยวที ยังยืน จากกลุ่ ม
ประชากรทีอาศัยในบริ เวณที เป็ นแหล่ ง ท่ องเที ยว และแบบสอบถามที สํา รวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นเรื องการท่องเทียวที ยังยืนจากนัก ท่องเที ยว ที มี ต่อพื< นที พิเศษเพื อการท่องเทียวอย่าง
ยังยืนทั<ง 3 แห่ง
ขั<นตอนที 2 การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพือสร้างการเปลียนแปลงให้กบั กรณี พ<ืนฐาน
และเหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย โดยเปรี ยบเทียบ กับกรณี พ<ืนฐาน
ว่าการใช้ทางเลื อกของข้อเสนอเชิ งนโยบายสามารถการแก้ไขปั ญหาและสร้ างการเปลียนแปลงได้
อย่างไร
ขันที 4 การประเมินข้ อเสนอเชิ งนโยบายฯ เรื อง ความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
ความเป็ นประโยชน์ จากผู้เชี ยวชาญ
ผู้เชี ยวชาญด้ านการท่ องเทียวสํ าหรับการรับรองผลการวิจัย
การนําข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทยมาประเมิน เรื อง
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยัน
ข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชียวชาญ ด้านการท่องเทียวหรื อผูท้ ีมีบทบาทด้านการท่องเทียวทั<งจากฝ่ ายวิชาการ
และฝ่ ายปฏิบตั ิการ ซึ งมีคุณสมบัติดงั นี<
1. ดํารงตําแหน่ งหรื อ เคยดํา รงตํา แหน่ ง คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ผูบ้ ริ ห ารของ
องค์การการท่องเทียว และองค์การทีเกียวข้อง
2. มีผลงานด้านการวิจยั หรื อเป็ นกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิในการตรวจผลงานการวิจยั
ด้านการท่องเทียว
ดังนั<นผูเ้ ชี ยวชาญที ประเมิ น เรื อง ความถู กต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และ
ความเป็ นประโยชน์ ของงานวิจยั ชิ<นนี< ป ระกอบไปด้วย ผูบ้ ริ หารองค์ก ารบริ หารการพัฒนาพื<นที
พิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน) ผูบ้ ริ หารการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย ผูบ้ ริ หาร
สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิ ท รรศการ (องค์ก ารมหาชน) นัก วิช าการด้านนโยบายการ
ท่องเทียว เพือแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียว
ทียังยืนของประเทศไทยทีสร้างขึ<นหลังจากนั<นจะนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีได้มา พัฒนา
และปรับปรุ งการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทยเพือให้ได้
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวที ยังยืนทีมี รูปแบบทีเหมาะสมทีสุ ดในการนําไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ไ ด้จ ริ ง และเวที ก ารประชุ ม ผูเ้ ชี ยวชาญ โดยผูเ้ ชี ยวชาญด้า นการท่ อ งเทียว หรื อผูท้ ีมี
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บทบาทด้า นการท่ องเที ยวยัง เป็ นการรั บ รองข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวที ยังยืนของ
ประเทศไทยทีมีความสมดุลทั<งในเชิงวิชาการและการนําไปปฏิบตั ิ
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การประเมิ น เรื อง ความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้แ ละความเป็ น
ประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชี ยวชาญ ด้านการท่องเทียว โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี<(Babbie,2001: 167-168)
มากทีสุ ด คิดเป็ นคะแนน 5 คะแนน
มาก
คิดเป็ นคะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง คิดเป็ นคะแนน 3 คะแนน
น้อย
คิดเป็ นคะแนน 2 คะแนน
น้อยทีสุ ด คิดเป็ นคะแนน 1 คะแนน
ส่ วนการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี ยวกับความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญ ด้านการท่องเทียวทั<งใน
ภาพรวมและในรายด้าน ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามแนวคิดของเบสต์ (Best,
1981: 179-187) ดังนี<
คะแนนเฉลีย 4.50 - 5.00
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ มากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.50 - 4.49
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ มาก
คะแนนเฉลีย 2.50 - 3.49
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.50 - 2.49
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ น้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.49
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ น้อยทีสุ ด
เพือแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับ ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียว
ทียังยืนของประเทศไทยทีสร้างขึ<น
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
นํา ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื อการท่อ งเที ยวที ยังยืน ของประเทศไทยมาประเมิน เรื อง
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยัน
ข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชียวชาญ โดยผูเ้ ชียวชาญด้านการท่องเทียวหรื อผูท้ ีมีบทบาทด้านการท่องเทียว เพือ
แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวที
ยังยืนของประเทศไทยทีสร้างขึ<น หลังจากนั<นจะนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีได้มา พัฒนา
และปรับปรุ งข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย เพือให้ได้ขอ้ เสนอแนะ
เชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนทีมีรูปแบบทีเหมาะสมทีสุ ดในการนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้
จริ งซึ งแบบประเมินเรื อง ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์

64
โดยแบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชี ยวชาญด้านการท่องเทียว หรื อผูท้ ีมีบทบาทด้านการ
ท่องเที ยวยังเป็ นการรับรองการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวที ยังยืนของประเทศ
ไทยทีมีความสมดุลทั<งในเชิงวิชาการและการนําไปปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อเสนอแนะฯดังกล่าวเข้าสู่ การยืนยันผลการศึกษาด้วยการประเมินเรื อง ความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืน ยันข้อเสนอฯ
จากผูเ้ ชียวชาญด้านการท่องเทียว หรื อผูท้ ีมีบทบาทด้านการท่องเที ยวโดยข้อมูล เชิ ง ปริ ม าณจะใช้
เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ งสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ข อ้ มูล โดยใช้ส ถิ ติเชิ ง บรรยาย
(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีใช้ในการวิจยั ซึ งวิธีการทางสถิติทีนํามาใช้
ได้แก่ การแจกแจงความถี (Frequency Distribution) โดยนําเสนอข้อมูลทั<งในแบบคําบรรยาย (Text
Presentation) แบบตารางแจกแจงความถี (Tabular Presentation) และการจัดตําแหน่งเปรี ยบเทียบ
ได้แก่ร้อยละ (Percentage) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง (Central Tendency) ได้แก่มชั ฌิมเลข
คณิ ตหรื อค่า เฉลี ย (Arithmetic Mean) การวัดการกระจาย(Measure of Variation) ได้แก่ ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําผลทีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั<งหมดมาสรุ ปและ
อภิปรายผล ซึ งกําหนดเกณฑ์ไว้ทีระดับคะแนน 3.50 ขึ<นไป และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1
จากขั<นตอนการดําเนิ นการวิจยั ทั<ง 4 ขั<นตอน สามารถนํามาสร้างเป็ นแผนภาพได้ดงั นี<
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ขันตอนการวิจัย

การดําเนินการ

ผลทีได้ รับ

ขั<นตอนที 1 การศึกษา

การวิจยั เอกสารด้วย วิธีวิเคราะห์เอกสาร จาก

แนวความคิดการ

แนวความคิดการพัฒนาการ

แหล่งข้อมูลประเภท หนังสื อ ตํารา งานวิจยั และ

พัฒนาการท่องเทียวที

ท่องเทียวทียังยืนโดยใช้การ

บทความทั<งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสาร

ยังยืนทีบูรณาการ

วิจยั เอกสาร

บทความวิชาการ รายงานประจําปี และข้อมูลออนไลน์

แนวคิดจากองค์ความรู้

ทางอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ ทีเกียวกับ แนวคิดการพัฒนาการ

เรื อง การท่องเทียว ใน

ท่องเทียวทียังยืน

ศาสตร์ ต่าง ๆ

ขั<นตอนที 2 การศึกษาผลการ

การค้นหาผลการดําเนิ นงานโดยใช้การศึกษาใน

ได้ขอ้ มูลผลการ

ดําเนิ นงานจากพื<นทีพิเศษเพือ

ลักษณะของพหุ เทศะกรณี จากการทอดแบบสอบถาม

ดําเนิ นงานของพื<นที

การท่องเทียวอย่างยังยืน

การสัมภาษณ์การสังเกตการสนทนาพูดคุยการสนทนา

พิเศษเพือการท่องเทียว

กลุ่มและการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจากพื<นที

อย่างยังยืน

พิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน

ขั<นตอนที 3 การสังเคราะห์ขอ้ มูล

นําเนื< อหาสาระนโยบายทีได้จาก 2 ขั<นตอนคือขั<นตอน

ข้อเสนอเชิ งนโยบาย

เพือเสนอ ข้อเสนอแนะเชิ ง

ที 1 แนวความคิดการท่องเทียวทียงยื
ั นและขั<นตอนที 2

เพือการท่องเทียวที

นโยบายเพือการท่องเทียวที

ผลการดําเนิ นงาน จากพื<นทีพิเศษเพือการท่องเทียว

ยังยืนของประเทศไทย

ยังยืนสําหรับประเทศไทย

อย่างยังยืน มาสังเคราะห์ข< ึนเป็ น ข้อเสนอเชิ งนโยบาย
เพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย

ขั<นตอนที 4 การรับรองข้อเสนอ

นําข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายมาประเมิน เรื อง ความ

รับรองข้อเสนอเชิ ง

เชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวที

ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ น

นโยบายเพือการ

ยังยืนของประเทศไทย

ประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ จาก

ท่องเทียวทียังยืนของ

โดยผูเ้ ชี ยวชาญด้านการท่องเทียวหรื อผูท้ ีมีบทบาท

ประเทศไทย

ด้านการท่องเทียว

ภาพที 2 ขั<นตอนการดําเนิ นการวิจยั

บทที 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื อง การพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
ทีผูศ้ ึกษาใช้การวิจยั เชิ งนโยบาย โดยใช้แนวทางการศึกษานโยบายในเชิ งเสนอแนะ และกรอบการ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย สามารถเสนอผลการศึกษา ออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ เอกสาร เพื อสัง เคราะห์ แนวความคิ ดการพัฒนาการ
ท่องเทียวทียังยืนทีบูรณาการแนวคิดจากองค์ความรู ้เรื อง การท่องเทียว ในศาสตร์ ต่าง ๆ เช่น
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สิ งแวดล้อมศึกษา และนโยบาย
2. ผลการศึกษา จาก การนําแนวคิดการท่องเทียวทียังยืนไปปฏิบตั ิ ของแหล่งท่องเทียวที
ใช้แ นวทางการพัฒ นาการท่อ งเที ยวที ยังยืน เป็ นหลัก ในการดําเนิ นงาน คือจากแหล่งท่องเทียว
ทางวัฒนธรรมและโบราณคดี คื ออุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย- ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร แหล่ ง
ท่องเทียวทางธรรมชาติ คือ เมืองพัทยาและพื;นทีเชือมโยง และ แหล่งท่องเทียวทีมนุ ษย์สร้างขึ;น คือ
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
3. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามที สํารวจภาพรวมของการดําเนิ นงานตามแนวทางการ
ท่องเทียวทียังยืน จากกลุ่ มประชากรที อาศัย ในบริ เวณที เป็ นแหล่ ง ท่องเทียว และแบบสอบถามที
สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเรื องการท่องเทียวทียังยืนจากนักท่องเทียว ทีมีต่อพื;นทีพิเศษ
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืนทั;ง 3 แห่ง
การสั งเคราะห์ แนวความคิดการพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืน
จากผลการศึ ก ษาค้น พบกระบวนการความเคลื อนไหวของแนวคิ ด การพัฒ นาการ
ท่องเทียวทียังยืนใน 2 มิติ คือ
1. ความครอบคลุ ม ของตัวชี; วดั ที บูรณาการเพิ มขึ; นในทุ ก มิ ติตามระยะเวลา ทีเพิมขึ;น
แสดงให้เห็ นถึ ง แนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน มีพฒั นาการก้าวหน้า ทั;งความครอบคลุ ม
และลุ่มลึก ซึ งสามารถรองรับการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ในยุคปั จจุบนั ทีมีความสลับซับซ้อน
หลากหลาย และมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามาเกียวข้องเป็ นจํานวนมาก
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2. การอ้างอิงระหว่างนักวิชาการทีศึกษาเรื องการท่องเทียวทียังยืนกับหน่ วยงานในเชิ ง
นโยบายระดับ โลก เช่ น องค์ก ารการท่ อ งเที ยวโลก (UN-WTO) กับ ความทับ ซ้ อนของแนวคิ ด
ระหว่า งนัก วิช าการและหน่ ว ยงานระดับ นโยบาย ซึ งแสดงถึ ง ลัก ษณะแบบแนวคิ ด ทัวไป
(generalization) ของแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ทีสามารถสังเคราะห์เป็ นประเด็นหลัก
ที เกี ยวข้อ ง เพื อจัด องค์ป ระกอบ หมวดหมู่ ให้ ส ะดวกในการนํา ไปอ้า งอิ ง พร้ อ มกับ เห็ น ภาพ
เชือมโยงกันของแนวคิด และนําไปขยายผลเพืออธิ บายปรากฏการณ์ และการศึกษาการท่องเทียวได้
อย่างลุ่มลึก และชัดเจนเพิมมากยิงขึ;น
มิติที 1 ผูศ้ ึกษาพบการขยายขอบเขตทีกว้างขวางขึ;นของตัวชี;วดั การพัฒนาการท่องเทียว
ทียังยืนจากในช่ วงปี ค.ศ. 1992 ทีเน้นเรื อง ความสามารถในการรองรับการท่องเทียวของแหล่ ง
ท่องเทียว (carrying capacity) ไปสู่ เกณฑ์ช; ี วดั การท่องเทียวทียังยืน(Global Sustainable Tourism
Criteria) ซึ งเป็ นเกณฑ์ล่าสุ ดในปี ค.ศ. 2013 ซึ งมีความครอบคลุมและบูรณาการในทุกด้านของการ
พัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ผูศ้ ึกษาเริ มต้นจากตัวชี; วดั การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนจากปี ค.ศ.
1992 ซึ งเผยแพร่ โดย องค์การการท่องเทียวโลกและประกอบไปด้วย (Holden, 2008: 188)
1. ความสามารถในการรองรั บทางเศรษฐกิ จ คื อ ระดับการพึ งพิ งทางเศรษฐกิ จต่ อการ
ท่องเทียว
2. ความสามารถในการรองรั บทางจิ ตวิทยา คื อ ระดับความพึ งพอใจของผูม้ าเยือนต่ อ
สถานทีท่องเทียว
3. ความสามารถในการรองรับทางสิ งแวดล้อม คือ ระดับของผลกระทบของการท่องเทียว
ต่อสภาพแวดล้อม
4. ความสามารถในการรองรับทางสังคม คือ ปฏิกริ ยาของชุมชนท้องถินต่อการท่องเทียว
จากแนวคิดในปี ค.ศ. 1992 ได้ขยายออกเป็ นตัวชี; วดั ทีมีความหลากหลาย และซับซ้อน
เพิมขึ;นในปี ค.ศ. 1996 ได้แก่ เกณฑ์ช; ี วดั หลักของการท่องเทียวทียังยืน (UN-WTO core indicators
of sustainable tourism) ได้แก่
1. จํานวนนักท่องเทียวต่อปี หรื อฤดูท่องเทียว
2. จํานวนนักท่องเทียวต่อพื;นทีในฤดูการท่องเทียว
3. จํานวนนักท่องเทียวต่อประชากรในพื;นที
4. การควบคุมการพัฒนา
5. การจัดการของเสี ย
6. กระบวนการวางแผน
7. จํานวนสายพันธุ์ทีใกล้สูญพันธุ์ในระบบนิเวศ

68
8. ความพึงพอใจของผูม้ าเยือน
9. ความพึงพอใจของเจ้าบ้าน
10. การเกื;อหนุนต่อเศรษฐกิจชุมชน
ซึ งการเปลียนแปลงคื อ ความสามารถในการวัด และชี; ข าดผลการวัด ด้ว ยตัวเลข (เชิ ง
ปริ มาณ) เช่น จํานวนนักท่องเทียว อัตราส่ วนนักท่องเทียวต่อพื;นทีและจํานวนประชากรในแหล่ง
ท่องเทียว การจัดการของสัย และจํานวนสัตว์และพืชทีใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวและประชาชนในพื;นที นอกจากนี; ยงั มีตวั ชี; วดั ในเชิ งคุณภาพเพิมเข้ามาคือ การท่องเทียวที
เกื;อหนุนต่อเศรษฐกิจชุมชน การควบคุมการพัฒนา และกระบวนการวางแผน
ดังนั;นจึงเกิดการนิยามแนวคิดการพัฒนาทียังยืนของการท่องเทียวอย่างเป็ นระบบขึ;นใน
ปี ค.ศ. 2004 ซึ งประกอบไปด้วย
1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. เคารพต่อสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเจ้าบ้าน
3. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน
4. สร้างการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน
5. มีการติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเทียว
6. สร้างความพึงพอใจแก่ นักท่องเทียว
การนิ ยามข้างต้นผูศ้ ึ กษาพบว่าเป็ นการให้น; าํ หนักของแนวคิ ด กับชุ มชนเจ้าบ้านของ
แหล่งท่องเทียวเพิมขึ;นโดยมิได้ละเลยประเด็นด้านสิ งแวดล้อม หรื อแม้กระทังความพึงพอใจของ
นักท่องเทียว พร้อมกันนั;นการนิ ยามนี; ยงั สอดแทรก ความสามารถในการรองรับการท่องเทียวของ
แหล่ งท่องเทียว และเกณฑ์ช; ี วดั หลักของการท่องเที ยวที ยังยืน ซึ งเป็ นแนวโน้มของนโยบายการ
ท่องเที ยวทียังยืนก่ อนหน้านี; (ปี ค.ศ. 1992, 1996) ไว้ในเรื อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน และการสร้าง
การมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน ซึ งในปี ถัดมา (ค.ศ. 2005) จึงมีการขยายความออกเป็ น
วาระสําหรับการท่องเทียวทียังยืน ทีประกอบไปด้วย
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ความมังคังของท้องถิน
3. คุณภาพการจ้างงาน
4. ความเท่าเทียมกันทางสังคม
5. การสร้างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเทียว
6. การกํากับดูแลในระดับท้องถิน
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7. ความอยูด่ ีมีสุขของชุมชน
8. ความรุ่ มรวยทางวัฒนธรรม
9. ความสมบูรณ์ทางกายภาพ
10. ความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรัพยากร
12. ความบริ สุทธิg ของสิ งแวดล้อม
ซึ งเป็ นขยายความจากนิ ยามในปี ค.ศ. 2004 ซึ งเมือพิจารณาประเด็นตามการนิ ยามแล้ว
จะสามารถคัดแยกวาระสําหรับการท่องเทียวทียังยืนตามการนิยามได้ดงั นี;
1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ปรากฏในหัวข้อของวาระสําหรับ
การท่ องเที ยวที ยังยืน 4 หัวข้อ ดัง นี; ความสมบูรณ์ ท างกายภาพ ความหลากหลายทางชี วภาพ
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรัพยากร และความบริ สุทธิg ของสิ งแวดล้อม
2. เคารพต่อสังคมวัฒนธรรมของชุ มชนเจ้าบ้าน ปรากฏในหัวข้อของวาระสําหรับการ
ท่องเทียวทียังยืนเพียง 1 หัวข้อเท่านั;นคือ ความรุ่ มรวยทางวัฒนธรรม
3. สร้ างผลประโยชน์ทางเศรษฐสัง คมแก่ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยทุกคน ปรากฏในหัวข้อ
ของวาระสําหรับการท่องเทียวทียังยืน 4 หัวข้อ ดังนี; คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมกันทาง
สังคม ความมังคังของท้องถิน ความอยูด่ ีมีสุขของชุมชน
4. มีการติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเทียว ปรากฏในหัวข้อของวาระสําหรับ
การท่องเทียวที ยังยืนเพียง 2 หัวข้อเท่านั;นคื อ คุ ณภาพการจ้างงาน และการกํากับดูแลในระดับ
ท้องถิน
พบว่าความการสร้างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเทียวยังเป็ นหัวข้อหลักทีถูกจัดไว้ในวาระ
สําหรับการท่องเทียวทียังยืน และไม่พบว่ามีหวั ข้อการนิยามเรื องสร้างการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกคนในวาระสําหรับการท่องเทียวทียังยืนเลย
จากการสรุ ปผลของแนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืนใน 4 ชุ ดที ผ่า นมาจะพบ
ความเคลือนไหวของแนวคิดทีขยายตัวเพิมขึ;นครอบคลุมมากขึ;นเช่น การมุ่งเน้นเพียงความสามารถ
ในการรองรับ ได้เพิมแนวคิดให้กว้างขวางขึ;นโดยเพิม การให้ความสําคัญต่อผลประโยชน์จากการ
ท่องเทียวทีเกิดขึ;นกับชุมชนท้องถิน หรื อแม้แต่การสร้างการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (แต่
ขาดการขยายความอย่างชัดเจน) แต่ยงั มีจุดเน้นทีคงทีในเรื องการสร้างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเทียว
ต่อไปผูศ้ ึกษาจะเสนอข้อค้นพบจาก เกณฑ์ช; ี วดั การท่องเทียวทียังยืน (Global Sustainable Tourism
Criteria) ซึ งเผยตัวออกมาในปี ค.ศ. 2008 และคงอยูใ่ นกระแสของการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
ในปั จจุบนั และมีลกั ษณะทีครอบคลุมและบูรณาการมากทีสุ ด ดังนี;
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1. มีการแสดงให้เห็นถึงการจัดการสถานทีท่องเทียวอย่างยังยืนประกอบไปด้วย
1.1 ยุทธศาสตร์ การท่องเทียว
1.2 องค์การเพือจัดการการท่องเทียว
1.3 การกํากับติดตามตรวจสอบ
1.4 การปรับตัวในเรื องการเปลียนแปลงสภาวะอากาศ
1.5 รายการสถานทีท่องเทียวทีน่าสนใจ
1.6 การวางข้อกําหนดเรื องการวางแผน
1.7 ให้สิทธิ ในการเข้าถึงแหล่งท่องเทียวสําหรับทุกคน
1.8 การได้มาซึ งสิ ทธิ ในทรัพย์สิน และทีดินของแหล่งท่องเทียว
1.9 ความพึงพอใจของนักท่องเทียว
1.10 มาตรฐานความยังยืน
1.11 ความปลอดภัยและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
1.12 ภาวะวิกฤติ และความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น
1.13 การส่ งเสริ มและโฆษณาเกียวกับ สิ นค้า บริ การ และการสร้างความยังยืน
2. สร้ างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดแก่ชุมชนเจ้าบ้านและมีผลกระทบด้านลบที
น้อยทีสุ ด
2.1 การกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น การรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะ
2.2 สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิน
2.3 การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.4 ความคิดเห็นของชุมชนท้องถิน
2.5 การเข้าถึงของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว
2.6 การรั บ รู ้ เรื องการท่ องเที ยวทั;ง โอกาส ความท้าท้าย ความสําคัญของการสร้ า ง
ความยังยืน
2.7 ขัดขวางการหาประโยชน์ในทางทีผิด เช่น การค้าบริ การทางเพศ
2.8 สนับสนุนและพัฒนาชุมชน
2.9 สนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนและเน้นการค้าทีเป็ นธรรม
3. สร้ า งผลประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ชุ ม ชน ผูม้ าเยื อ น และมรดกทางวัฒ นธรรม โดยมี
ผลกระทบด้านลบทีน้อยทีสุ ด
3.1 การปกป้ องและอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียว
3.2 มีระบบการจัดการ นักท่องเทียว
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3.3 มีแนวปฏิบตั ิเพือสร้างพฤติกรรมทีดีของนักท่องเทียว
3.4 ปกป้ องและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
3.5 มีการแปลข้อมูลทีสําคัญของแหล่งท่องเทียวในหลายภาษา
3.6 ให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญา
3.7 มีระบบที สนับสนุ นให้นกั ท่องเที ยวเป็ นอาสาสมัครหรื อช่ วยการพัฒนาชุ มชน
และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้แก่สิงแวดล้อมและมีผลกระทบด้านลบให้นอ้ ยทีสุ ด
4.1 ความเสี ยงต่อสิ งแวดล้อม
4.2 การปกป้ องคุม้ ครองระบบนิเวศทีอ่อนไหว
4.3 การอนุ รักษ์ชีวติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
4.5 การอนุ รักษ์พลังงาน
4.6 มีระบบการจัดการการใช้น; าํ
4.7 มีระบบความปลอดภัยเกียวกับการใช้น; าํ ระหว่างนักท่องเทียวกับชุมชน
4.8 คุณภาพนํ;า
4.9 ระบบกําจัดนํ;าเสี ย
4.10 มีระบบจัดการขยะ
4.11 มีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสง
4.12 การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ
เมือพิจารณาตามแนวคิดเรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนทั;ง 4 ชุ ดทีผ่านมาพบว่า
เกณฑ์ช; ี วดั การท่องเทียวทียังยืน ปี ค.ศ. 2008 มีการบูรณาการและครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนา
ตามแนวคิดทีผ่านมา ดังนี;
1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น ความเสี ยงต่อสิ งแวดล้อม การ
ปกป้ องคุม้ ครองระบบนิเวศทีอ่อนไหว การอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลดการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก การอนุ รักษ์พลังงาน มีระบบการจัดการการใช้น; าํ มีระบบความปลอดภัยเกียวกับการใช้น; าํ
ระหว่างนักท่องเทียวกับชุ มชน คุ ณภาพนํ;า ระบบกําจัดนํ;าเสี ย การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ และมี
ระบบจัดการขยะ
2. เคารพต่อสัง คมวัฒนธรรมของชุ ม ชนเจ้าบ้าน เช่ น ปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญา
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3. สร้ างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุ กคน เช่ น สร้ างอาชี พ
ให้แก่ชุมชนท้องถิน และสนับสนุนและพัฒนาชุมชน
4. สร้ างการมีส่วนร่ ว มจากผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุ ก คน เช่ น ความคิ ด เห็ น ของชุ มชน
ท้องถิน การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการรับรู ้เรื องการท่องเทียวทั;ง โอกาส ความท้าท้าย
ความสําคัญของการสร้างความยังยืน
5. มีการติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเทียว เช่น การกํากับติดตามตรวจสอบ
มาตรฐานความยังยืน มีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสง และสร้างความปลอดภัยและ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัย
6. การควบคุม ดูแลการพัฒนาการท่องเทียว เช่ น องค์การเพือจัดการการท่องเทียว การ
กํากับดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น การรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะ สร้างมาตรการรับกับ ภาวะ
วิกฤติ รวมถึ งความพร้ อมในการรั บมื อกับเหตุ ฉุ ก เฉิ น และการปรั บ ตัวในเรื องการเปลียนแปลง
สภาวะอากาศ
7. กระบวนการวางแผน เช่น การวางยุทธศาสตร์ การท่องเทียว การวางข้อกําหนดเรื อง
การวางแผน
ผูศ้ ึกษายังพบการนําเสนอในประเด็นใหม่ ในเรื องการจัดการกับพฤติกรรมนักท่องเทียว
การประสานผลประโยชน์ข องชุ ม ชนกับ การจัดการสถานที ท่อ งเที ยว และการให้ค วามสํา คัญ
กับสิ ทธิ ชุมชน ทีไม่เคยปรากฏมาก่อนในแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนก่อนหน้านี; ซึ งข้อ
ค้นพบสามารถจําแนกได้ ดังนี;
1. การสร้างความพึงพอใจแก่ นักท่องเที ยวยัง คงอยู่แต่มี แนวคิ ดเรื อง สร้ า งระบบการ
จัดการ นักท่องเทียว สร้ างระบบทีสนับสนุ นให้นกั ท่องเทียวเป็ นอาสาสมัครหรื อช่ วยการพัฒนา
ชุมชน ร่ วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชี วภาพ ยังมีแนวปฏิบตั ิเพือสร้าง
พฤติกรรมทีดีของนักท่องเทียว เพิมเข้ามาเพือสร้างความพึงพอใจของผูม้ าเยือนโดยมีเงื อนไขของ
ความยังยืนกํากับ
2. มีแนวคิดเพือจัดการสถานทีท่องเทียวใหม่ ๆ เช่นมีการแปลข้อมูลทีสําคัญของแหล่งท่องเทียว
ในหลายภาษา การสร้างรายการสถานทีท่องเทียวทีน่าสนใจ การปกป้ องและอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว
3. มีแนวคิดทีบูรณาการระหว่า ง การจัด การสถานที ท่อ งเที ยวอย่า งยังยืน กับ สร้ า ง
ผลประโยชน์แก่ชุมชนเจ้าบ้าน เช่น การส่ งเสริ มและโฆษณาเกียวกับ สิ นค้า บริ การ การสร้างความ
ยังยืน และสนับสนุ นผูป้ ระกอบการของชุ มชนและเน้นการค้าทีเป็ นธรรม รวมไปถึงการช่วยเหลื อ
ของชุ มชนในการขัดขวางการหาประโยชน์ในทางที ผิดจากการท่องเทียว เช่ น การค้าขายของผิด
กฏหมาย ยาเสพติด ของป่ าหรื อผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์อนุรักษ์ และการค้าบริ การทางเพศ
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4. มีการกล่าวถึ งสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ชุมชนในการเข้าถึ งทรัพยากรการท่องเทียว เช่ น
ให้สิทธิ ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที ยวสําหรั บทุ กคน การได้ม าซึ งสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ น และที ดิ นของ
แหล่งท่องเทียว และการเข้าถึงของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว
มิติที 2 ผูศ้ ึกษาพบว่า เกิ ด การอ้า งอิ ง ระหว่า งนัก วิช าการที ศึ ก ษาเรื องการท่ อ งเที ยว
ที ยังยื น กับ หน่ ว ยงานในเชิ ง นโยบายระดับ โลก เช่ น องค์ ก ารการท่ อ งเที ยวโลก (UN-WTO)
โครงการสิ งแวดล้อมแห่ งสหประชาชาติ (UNEP) ตลอดมาตั;งแต่ปี ค.ศ. 1992 ถึ งปั จจุบนั (ผลตาม
ตารางที 1) ผูศ้ ึกษาพยายามค้นหาแนวคิดของนักวิชาการคนอืนทีไม่ได้ เสนอแนวคิดตามหน่วยงาน
เชิงนโยบายเช่น
1. แมคคาเชอร์ (McKercher, 2003) ได้เสนอ การสร้ างความยังยืนใน 4 ด้านคือทาง
เศรษฐกิ จ ทางสิ งแวดล้อม ทางวัฒนธรรม และความยังยืนของชุ มชน ซึ งยังปรากฏลักษณะร่ วมที
คล้ายกับแนวคิดหลักเรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนอยู่
2. หลัก การการพัฒนาการท่ องเที ยวที ยังยืนของชาร์ ฟ เลย์ (Sharpley, 2009) มี ก าร
กล่ า วถึ ง การอนุ รัก ษ์และสร้ า งความยังยืนในการใช้ทรั พ ยากรธรรมชาติ สั ง คม และวัฒนธรรม
การบูรณาการยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาที ยังยืน ในการวางแผน ทั;ง ระดับ ชาติ แ ละระดับ ท้อ งถิ น
การท่องเทียวต้องสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิน การมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนา
ของชุ มชนท้องถิ นต้อง นัก ท่องเที ยวต้องเคารพวัฒนธรรม เศรษฐกิ จ วิถีชี วิต สิ งแวดล้อม และ
โครงสร้างทางการเมือง ของแหล่งท่องเทียว และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนต้องศึกษาความต้องการ
ในการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ซึ งแนวคิดของชาร์ ฟเล่ยม์ ีลกั ษณะร่ วมทีใกล้เคียงกับ เกณฑ์ช; ี วดั
การท่องเทียวทียังยืน ปี ค.ศ. 2008 เป็ นอย่างมากเพราะมีการเสนอ เรื อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน การเคารพต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิตและโครงสร้างทางการเมืองของชุ มชน รวมไปถึงการเสนอ
ให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนต้องศึกษาแนวการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน และนอกจากนั;นยังมี
ข้อเสนอพิเศษทีแตกต่างออกมาจากแนวคิ ดหลักในเรื อง ใช้การวิจยั กํากับดูแลผลกระทบ แก้ไข
ปั ญหาทีเกิดจากการท่องเทียว อีกด้วย
3. ตัวชี;วดั ความยังยืนของ เลสลี (Leslie, 2009) ได้เสนอเรื อง การจัดการของเสี ยและการ
นํากับมาใช้ใหม่ การจัดการนํ;า การสนับสนุ นเศรษฐกิจชุ มชนและภูมิภาค การกํากับติดตามผลจาก
การท่องเทียวทีเกียวเนืองกับชุมชน และการริ เริ มการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ งเป็ นแนวคิดทีมี
ส่ วนทีเหมือนกับแนวคิดหลัก และเลสลียังได้เสนอแนวคิดเพิมเติมทีพิเศษเพิมขึ;น คือ การเปลี ยน
แนวทางการบริ โภค และหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ “สี เขียว”
4. ซาอริ นีน (Saarinen, 2006) ได้เสนอแนวทางของความยังยืนในการศึกษาการท่องเทียว
ไว้ 3 แนวทางซึ ง ซาอริ นีน ได้สังเคราะห์มาจากงานทีศึกษาเรื องการท่องเทียว ประกอบไปด้วย
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4.1 ความยังยืนทีอยูบ่ นฐานทรัพยากร วัดจากผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเทียว
โดยเปรี ยบเทียบระหว่างทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ กับผลกระทบจาการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว
นั;น ๆ 2) ความยังยืนที อยู่บนฐานของกิ จกรรม วัดจากกิ จกรรมการท่องเที ยวและการพัฒนาการ
ท่องเทียว และความสามารถในการใช้ทรัพยากรเพือการท่องเทียว 3) ความยังยืนทีอยูบ่ นฐานของ
ชุ มชน วัดจากการพัฒนา การศึกษา การฝึ กอบรม และการสร้ างสมรรถนะ ให้แก่ชุมชน(ชุ มชนมี
อํานาจทางการเมืองในการกําหนดนโยบายและจัดการการท่องเทียว)
ดังนั;นผูศ้ ึกษาพบลักษณะทีแสดงถึ ง ลักษณะแบบแนวคิดทัวไป (generalization) ของ
แนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ทีสามารถสังเคราะห์เป็ นประเด็นหลักทีเกี ยวข้อง เพือจัด
องค์ประกอบ หมวดหมู่ (ผลตามตารางที 2) ซึ งผูศ้ ึกษาสามารถสังเคราะห์ได้ประเด็นร่ วม ดังนี;
1. การจัดการด้านสถานทีท่องเทียว
2. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม
3. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว
4. การจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม
5. การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเทียว
6. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
7. ด้านอืน ๆ เช่น การใช้การวิจยั กํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเทียว และการเปลียน
แนวทางการบริ โภค และใช้ผลิตภัณฑ์ “สี เขียว”
จากประเด็นข้างต้นสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็ น การจัดการใน 3 ทรัพยากรการท่องเทียว คือ
สถานทีท่องเทียว ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึ งการ
สร้างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเทียว การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน และการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาการท่องเทียว เพราะผูศ้ ึกษาพบว่ามีความทับซ้อ นของแนวคิ ด ระหว่า งนัก วิช าการ
และหน่ วยงานระดับนโยบาย ทําให้เกิ ดลักษณะร่ วมของแนวความคิด ทีมีความเหมือนทั;งในการ
นิ ยามและรายละเอียดของการนําแนวคิดไปปรับใช้ ดังนั;นเพือให้เกิดความสะดวกในการนําไปใช้
อ้างอิงพร้อมกับเห็นภาพเชื อมโยงกันของแนวคิด และนําไปขยายผลเพืออธิ บายปรากฏการณ์ และ
การศึกษาการท่องเที ยวได้อ ย่า งลุ่ ม ลึ ก และชัด เจนเพิ มมากยิ งขึ; น ซึ งผู ศ้ ึ ก ษาได้นาํ แนวคิ ด การ
พัฒนาการท่องเทียวทียังยืนทีผ่านการสังเคราะห์เป็ นประเด็นแล้วไปสร้ างแบบสอบถามที สํารวจ
ผลกระทบทีเกิ ดจากการท่องเทียว ของกลุ่มประชากรทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว และ
แบบสอบถามทีสํารวจความพึงพอใจของนัก ท่ อ งเที ยว ที มี ต่ อ พื; น ที พิ เ ศษเพื อการท่ อ งเที ยวอย่าง
ยังยืนทั;ง 3 แห่ง ซึ งจะจะนําเสนอผลการศึกษาในส่ วนที 3 ของบทนี;ต่อไป
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ตารางที 1 สรุ ปแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนและการนําไปใช้อา้ งอิง
ลําดับ
ชุดแนวความคิด
1. เกณฑ์ช; ี ว ดั การท่ อ งเที ยวที ยังยื น(Global Sustainable
Tourism Criteria)
1.แสดงให้เห็นถึงการจัดการสถานทีท่องเทียวอย่างยังยืน
2. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุ ดแก่ชุมชนเจ้าบ้าน
3.สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชน ผูม้ าเยือน และมรดก
ทางวัฒนธรรม
4. สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้แก่สิงแวดล้อม
2. วาระสําหรับการท่องเทียวทียังยืน
1.การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ความมังคังของท้องถิน
3. คุณภาพการจ้างงาน
4. ความเท่าเทียมกันทางสังคม
5. การสร้างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเทียว
6. การกํากับดูแลในระดับท้องถิน
7.ความอยูด่ ีมีสุขของชุมชน
8. ความรุ่ มรวยทางวัฒนธรรม
9. ความสมบูรณ์ทางกายภาพ
10.ความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรัพยากร
12. ความบริ สุทธิg ของสิ งแวดล้อม
3. การนิยามแนวคิดการพัฒนาทียังยืนของการท่องเทียว
1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. เคารพต่อสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเจ้าบ้าน
3. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุกคน
4. สร้างการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน
5. มีการติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเทียว
6. สร้างความพึงพอใจแก่ นักท่องเทียว

แหล่งอ้างอิง
UN-WTO
UNEP
Rainforest
Alliance
(2008-2013)

นักวิชาการทีนําไปใช้
Erika Harms in
Roland Conrady and
Martin
Buck.(2010)Trends
and Issues in Global
Tourism 2010

UNEP/UN- Telfer, David J. and
WTO(2005) Sharpley, Richard.
(2008)

UN-WTO
(2004)

Leszek
Butowski.(2012),
David L. Edgell, Sr
and Maria DelMastro
Allen (2008)
Tourism Policy and
Planning Yesterday,
Today and Tomorrow
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ตารางที 1 สรุ ปแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนและการนําไปใช้อา้ งอิง (ต่อ)
ลําดับ
ชุดแนวความคิด
แหล่งอ้างอิง
4. เกณฑ์ช; ีวดั หลักของการท่องเทียวทียังยืน(UN-WTO core UN-WTO
indicators of sustainable tourism)
(1996)
1.จํานวนนักท่องเทียวต่อปี หรื อฤดูท่องเทียว
2. จํานวนนักท่องเทียวต่อพื;นทีในฤดูการท่องเทียว
3. จํานวนนักท่องเทียวต่อประชากรในพื;นที
4. การควบคุมการพัฒนา
5. การจัดการของเสี ย
6. กระบวนการวางแผน
7. จํานวนสายพันธุ์ทีใกล้สูญพันธุ์ในระบบนิเวศ
8. ความพึงพอใจของผูม้ าเยือน
9. ความพึงพอใจของเจ้าบ้าน
10. การเกื;อหนุนต่อเศรษฐกิจชุมชน

5.

ความสามารถในการรองรั บ การท่ อ งเที ยวของแหล่ ง UN-WTO
ท่องเทียว(carrying capacity)
(1992)
1.ความสามารถในการรองรับทางเศรษฐกิจ
2. ความสามารถในการรองรับทางจิตวิทยา
3. ความสามารถในการรองรับทางสิ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการรองรับทางสังคม

6.

1.การสร้างความยังยืนทางเศรษฐกิจ (Economic
sustainability)
2. การสร้างความยังยืนทางสิ งแวดล้อม (Ecological
sustainability)
3. การสร้างความยังยืนทางวัฒนธรรม (Cultural
sustainability)
4. การสร้างความยังยืนของชุมชน (Local sustainability)

-

นักวิชาการทีนําไปใช้
Charles R. Goeldner,
J.R. Brent Ritchie.
(2012) Tourism :
principles, practices,
philosophies
David Fennell (2008)
Ecotourism Graham
Miller and Louise
Twining-ard.(2005)
Monitoring for a
sustainable tourism
transition: the challenge
of developing and
using indicators
James Mak. (2008)
Developing a dream
destination : tourism
and tourism policy
planning in Hawai‘i
Holden, Andrew.
(2008). Environment
and tourism
Bob McKercher (2003)
SUSTAINABLE
TOURISM
DEVELOPMENT –
GUIDING
PRINCIPLES FOR
PLANNING AND
MANAGEMENT
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ตารางที 1 สรุ ปแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนและการนําไปใช้อา้ งอิง (ต่อ)
ลําดับ
ชุดแนวความคิด
แหล่งอ้างอิง
7. หลักการการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
1. มี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละสร้ า งความยังยื น ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
2.มี การบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒ นาที ยังยืนในการ
วางแผน และการพัฒนาการท่องเที ยวทั;งระดับชาติ และ
ระดับท้องถิน
3. การท่องเทียวต้องสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิน
4. ชุ มชนท้องถินต้องได้รับการสนับสนุ นให้มีส่วนร่ วม
ในการวางแผนพัฒ นา และควบคุ ม การท่ อ งเที ยวโดย
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
5. ต้องเคารพวัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต สิ งแวดล้อม
และโครงสร้างทางการเมือง ของแหล่งท่องเทียว
6. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนต้องศึกษาความต้องการใน
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
7. ใช้การวิจยั กํากับดูแลผลกระทบ แก้ไขปัญหา สร้างการ
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงและ สร้างโอกาส ในทุ ก
ประเภทการท่องเทียว
8. สร้างความร่ วมมือ ด้วยการทํางานร่ วมกันในการแก้ไข
ความขัดแย้ง และสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้กบั การพัฒนา
และการจัดการการท่องเทียว
8. ตัวชี;วดั ความยังยืน
1. การจัดการของเสี ยและการนํากับมาใช้ใหม่
2. การจัดการนํ;า
3. เปลียนแนวทางการบริ โภค และใช้ผลิตภัณฑ์ “สี เขียว”
4. การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและภูมิภาค
5. ผลทีเกียวเนืองกับชุมชน
6. การริ เริ มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นักวิชาการทีนําไปใช้
Sharpley, Richard.
(2009)

Leslie, David (2009)
Tourism Enterprises
and Sustainable
Development
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ตารางที 1 สรุ ปแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนและการนําไปใช้อา้ งอิง (ต่อ)
ลําดับ
ชุดแนวความคิด
แหล่งอ้างอิง
9. แนวทางของความยังยืนในการศึกษาการท่องเทียว
1.ความยังยืนที อยู่บนฐานทรั พ ยากร วัดจากผลกระทบ
จากการพัฒ นาการท่ อ งเที ยว โดยเปรี ยบเที ย บระหว่า ง
ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ กับผลกระทบจาการท่องเทียว
ในแหล่งท่องเทียวนั;น ๆ
2. ความยังยืนทีอยู่บนฐานของกิ จกรรม วัดจากกิจกรรม
การท่ อ งเที ยวและการพั ฒ นาการท่ อ งเที ยว และ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรเพือการท่องเทียว
3. ความยังยืนที อยู่บนฐานของชุ มชน วัดจากการพัฒนา
การศึ กษา การฝึ กอบรม และการสร้างสมรรถนะ ให้แก่
ชุ ม ชน(ชุ ม ชนมี อ ํา นาจทางการเมื อ งในการกํา หนด
นโยบายและจัดการการท่องเทียว)

นักวิชาการทีนําไปใช้
Saarinen, Jarkko.
(2006) “Traditions of
Sustainability
in
Tourism Studies.” In
Sustainable Tourism,
313-333. Edited by
Stephen Page and
Joanne
Connell.
London: Routledge.

ตารางที 2 การสังเคราะห์ปัจจัยทีเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แนวคิดทีเกียวข้อง

การจัดการด้านสถานทีท่องเทียว
การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม
การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว
การจัดการด้านทรัพยากรทาง
สังคม และวัฒนธรรม
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผู้
มาเยือน และนักท่องเทียว
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
ท่องเทียว
ด้านอืน ๆ
- ใช้การวิจยั กํากับดูแล
ผลกระทบ
- เปลียนแนวทางการบริ โภค
และใช้ผลิตภัณฑ์ “สี เขียว”

แนวคิดของ UN-WTO

แนวคิดของนักวิชาการ
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√
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การนําแนวคิดการท่ องเทียวทียังยืนไปปฏิบัติ ของพืน) ทีพิเศษเพือการท่ องเทียวอย่ างยังยืน
การศึกษาผลการดําเนินงาน เรื องการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืนจากพื;นที ต้นแบบการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน ผูศ้ ึกษาเริ มจากศึกษา พระราชกฤษฎีกา จัดตั;ง องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นที
พิเศษเพือการท่องเที ยวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 เพือค้นหาหน้าที ระบบงานของ
องค์การทีนําแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนไปใช้ดาํ เนินการ ผูศ้ ึกษาพบว่าวัตถุประสงค์ของ
องค์การนี;มี 8 ประการคือ
1. ประสานงานการบริ หารจัดการการท่องเทียวระหว่างส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน หรื อหน่วยงานอืนของรั ฐที มี อาํ นาจหน้า ที หรื อได้รับ มอบหมายให้บ ริ ก าร
จัดการการท่องเทียวไม่วา่ ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิน
2. ประสานงานการใช้อาํ นาจหน้าทีของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ น หรื อหน่ วยงานอื นของรั ฐที มี อาํ นาจเกี ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม ชุ ม ชน ผังเมื อง
สิ งแวดล้อม การท่องเทียว หรื อการรักษาความสงบเรี ยบร้อย เพือบูรณาการการบริ หารจัดการการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาและรักษาสิ งแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืน
4. ส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั;งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ตลาดการท่องเทียว
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ประชาชนและชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์และ
พัฒนาแหล่งท่องเทียวในพื;นทีชุมชนท้องถินของตน
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินและชุ มชนท้องถินจัดให้มีการ
บํารุ งรักษา ศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน หรื อวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน
7. ส่ งเสริ มการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกียวกับการท่องเทียว
8. ส่ งเสริ มการพัฒนาพื;นทีทีมีศกั ยภาพในด้านการท่องเทียวเพือให้เกิดการจ้างงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูแ่ ห่งท้องถินให้ดีข; ึน
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี;มีการให้หมายเหตุไว้ถึงเหตุผลในการประกาศใช้วา่ รัฐบาล
มีน โยบายที จะพัฒ นาการท่ อ งเที ยวเพื อเพิ มรายได้แ ละกระจายรายได้ไปสู่ ชุมชนท้องถิน โดย
ให้มีการบริ หารและพัฒนาพื;นทีเพือการท่องเทียวในเชิ งบูรณาการมีองค์กรกลางทําหน้าทีกําหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ นหรื อ พื; น ที ที เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวหรื อ
ส่ งเสริ มและพัฒนาพื;นทีทีมีศกั ยภาพในการท่องเทียวให้มีการบริ หารจัดการพื;นทีเพือการท่องเทียว
ในเชิ งคุ ณภาพรวมทั;งสามารถระดมบุคลากร งบประมาณ และเครื องมือเครื องใช้มาใช้ในการบริ การ
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จัดการการท่อ งเที ยวอย่า งมี เอกภาพและแก้ไ ขปั ญหาโดยรวดเร็ ว ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้มีการนํา
ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพือให้บรรลุผลตามเป้ าหมายทีวางไว้
การบริ หารจัดการองค์การฯนั;น เป็ นไปในรู ปแบบคณะกรรมการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยมีผอู ้ าํ นวยการมีหน้าทีบริ หารกิจการขององค์การให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย และมติ ของคณะกรรมการโดยรั บผิดชอบสํานักบริ หาร
ยุทธศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ รองผูอ้ าํ นวยการคนที 1 รับผิดชอบสํานักบริ หารกลาง สํานัก
แผนพัฒนาพื;นทีพิเศษ สํานักงานพื;นทีพิเศษเกาะช้างและพื;นทีเชื อมโยง สํานักงานพื;นทีพิเศษเมือง
พัทยาและพื;นทีเชือมโยง สํานักงานพื;นทีพิเศษเลย และสํานักงานพื;นทีพิเศษเมืองเก่าน่าน ส่ วนรอง
ผูอ้ าํ นวยการคนที 2 รั บ ผิด ชอบสํา นัก ท่อ งเที ยวโดยชุ ม ชน สํา นัก งานพื; น ที พิเ ศษอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร และสํานักงานพื;นทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
(องค์ก ารบริ ห ารการพัฒ นาพื; น ที พิ เ ศษเพื อการท่ อ งเที ยวอย่า งยังยืน, 2556ค: 10) ดังนั;นการ
ดําเนินงานขององค์การนี;จึงเป็ นของคณะกรรมการทีมีอาํ นาจหน้าทีดังนี;
1. จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารการพัฒนาพื;นที พิเศษเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืนต่อคณะรัฐมนตรี
2. กําหนดแผนปฏิบตั ิการเพือให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ บรรลุผล
3. ให้คาํ แนะนํา เสนอแนะ และร่ วมแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคในการบริ หารจัดการการ
ท่องเทียวอย่างยังยืนในพื;นทีพิเศษแต่ละแห่ง
4. ติ ดตามและประเมิ นผลการบริ หารจัดการการท่องเที ยวอย่า งยังยืนในพื;นที พิ เศษ
แต่ละแห่ง
5. เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี หรื อรั ฐมนตรี เพือพิจารณาสังการในกรณี มีปัญหาอุ ปสรรค
เกียวกับการประสานงานการบริ หารจัดการการท่องเทียวอย่างยังยืนในพื;นทีพิเศษ
6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาอนุ มตั ิหรื อจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริ หาร
และการพัฒนาการท่องเทียว
7. อนุมตั ิแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การ
8. ประกาศกําหนดพื;นทีพิเศษด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรี
แต่งตั;งคณะทีปรึ กษาในพื;นทีพิเศษดังกล่าว
9. ควบคุ ม ดู แ ลการดํา เนิ น งานและการบริ ห ารงานทัวไปขององค์การ ตลอดจนออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อข้อกําหนดทีเกียวกับการบริ หารงานบุคคล ทรัพย์สินขององค์การ
และสวัสดิการหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อืนของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การ
10. กระทําการอืนใดทีจําเป็ นหรื อต่อเนื องเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
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ตามหน้าทีทีกําหนดดังกล่าวยังให้หน้าทีในการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ต้องคํานึงถึงหลักการผังเมืองและสิ งแวดล้อม ดังนี;
1. การจํา แนกเขตการใช้ป ระโยชน์ที ดิ น การควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ก ลมกลื น กับ
สภาพแวดล้อม การวางแผนผังเมือง การจัดทําพิมพ์เขียว และการบํารุ งรักาพื;นทีสี เขียวในเขตการใช้
ประโยชน์ทีดิน
2. การอนุ รักษ์ การฟื; นฟู และการใช้ประโยชน์จากสิ งแวดล้อมในลักษณะสมดุล มีการ
กําหนดตัวชี; วดั ด้านสิ งแวดล้อม สมรรถนะในการรองรับนัก ท่องเที ยวไม่ใ ห้ก ระทบกระเทื อนต่อ
สิ งแวดล้อมและมีการประเมินผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม และจัดทํารายงานสถานการณ์ทุก ๆ ปี
3. การสนับสนุ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อนโดยใช้วสั ดุทอ้ งถิน พัฒนาสิ นค้าหัตถกรรม
และช่ ว ยเหลื อชุ ม ชนท้อ งถิ นในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ รวมทั;งการสร้ างตลาดและอุปสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถินด้วย
4. การมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชน มาตรการควบคุมความแออัดของประชากร
ในเขตพื;นทีพิเศษ และมาตรการด้านสุ ขอนามัย ด้านสิ งแวดล้อม ด้านการควบคุมมลภาวะ และด้าน
การกําจัดของเสี ย
5. การพัฒนาโครงข่ายของโครงสร้างพื;นฐานทีจําเป็ นต่อการพัฒนาการท่องเทียว ได้แก่
การคมนาคม การขนส่ ง สิ งอํานวยความสะดวกพื;นฐานสําหรั บการท่องเที ยว การพัฒนาแหล่ ง
ท่องเทียว กิจกรรม สิ นค้า บริ การและบุคลากรการท่องเทียว
6. การส่ งเสริ มการท่องเทียวและตลาดการท่องเทียวอย่างครบวงจร
จากพระราชกฤษฎีกา จัดตั;ง องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ผูศ้ ึกษาพบว่า หน้าที ขององค์การฯสามารถแบ่งเป็ นมิติต่าง ๆ ได้
ดังนี;
1. หน้าทีประสานงาน คือ ประสานงานการบริ หารจัดการการท่องเทียว และประสานงาน
การใช้อาํ นาจหน้าทีเพือบูรณาการการบริ หารจัดการการท่องเทียวอย่างยังยืน
2. หน้าทีด้านอนุ รั ก ษ์สิ งแวดล้อ ม คื อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การพัฒนาและรั กษา
สิ งแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
3. หน้าทีด้านส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิน ทั;งการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
และพัฒนาแหล่งท่องเทียว และส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ นและชุ มชน
ท้องถินจัดให้มีการบํารุ งรักษา ศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน หรื อวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิน
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4. หน้าทีด้านการพัฒนาความสามารถทางเศรษฐกิจของพื;นทีพิเศษด้วยการ ส่ งเสริ มการ
ใช้ศกั ยภาพของหน่ ว ยงานต่า ง ๆ เพื อการพัฒ นาตลาดการท่องเที ยว ส่ ง เสริ ม การจัด ทํา ข้อมูล
สารสนเทศเกี ยวกับการท่องเที ยว และ ส่ งเสริ มการพัฒนาพื;นที ที มีศกั ยภาพในด้านการท่องเทียว
เพือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวติ
ผูศ้ ึกษาพบว่าความเข้มข้นของหน้าทีหรื อ พันธกิ จถูกแปลงให้เข้าใจง่าย และซับซ้อน
น้อยลงในรายงานประจําปี 2556 ขององค์การฯ ดังนี;
1. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครื อข่าย ภาคเอกชน และประชาชน ทั;งด้านการใช้
อํานาจ และการแลกเปลียนความคิดเห็น
2. ส่ งเสริ มให้พ;ืนทีท่องเทียวทีมีศกั ยภาพให้มีการบริ หารจัดการการท่องเทียว ด้วยการ
ระดมบุ ค ลากร งบประมาณ เครื องมื อเครื องใช้ และองค์ค วามรู ้ ด้า นการบริ หารจัด การเพื อให้
บรรลุผลของการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน
3. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ประชาชน และชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการการท่องเทียวให้เกิดความยังยืนในรู ปแบบ โคครี เอชัน (Co – Creation)
ส่ วนระบบงานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื;นที พิเศษเพือการท่องเที ยวอย่างยังยืน
(องค์การมหาชน) ผูศ้ ึกษาพบว่า ระบบงานขององค์การประกอบไปด้วย
1. ประกาศกําหนดพื;นทีพิเศษด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรี
แต่งตั;งคณะทีปรึ กษาในพื;นทีพิเศษดังกล่าว
2. จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารการพัฒนาพื;นที พิเศษต่ อ
คณะรัฐมนตรี และกําหนดแผนปฏิบตั ิการเพือให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ บรรลุผล
3. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาอนุ มตั ิหรื อจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริ หาร
และการพัฒนาการท่องเทียวและอนุมตั ิแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การ
4. ติดตามและประเมินผลการบริ หารจัดการการท่องเทียวอย่างยังยืนในพื;นทีพิเศษแต่ละ
แห่ งรวมถึ งให้คาํ แนะนํา เสนอแนะ และร่ วมแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคในการบริ หารจัดการพื;นที
พิเศษแต่ละแห่ง
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี พิจารณาสังการในกรณี มีปัญหาอุปสรรคเกียวกับ
การประสานงานในพื;นทีพิเศษ
จากระบบงานข้างต้นผูศ้ ึกษาพบว่า แผนยุทธศาสตร์ ก ารบริ หารการพัฒนาพื; นที พิเศษ
ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน(2555ก, 2556ข, 2557ข) ที
ประกาศใช้แต่ละพื;นทีมีความสําคัญอย่างยิงยวด เพราะเป็ นลักษณะแบบ แผนแม่บท (Master plan)
ทีมีระยะเวลาในการดําเนิ นงาน 10 ปี และในแผนแม่บทดังกล่าวยังบรรจุไว้ดว้ ยแผนปฏิบตั ิการทีมี
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โครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ในการดําเนิ นงาน ตามรายงานประจําปี 2556
องค์การได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ไว้ดงั นี; “อพท. ประสานทุกภาคีเพือการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน”
และกําหนดยุทธศาสตร์ ไว้ดงั นี;
1. การประสานการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
2. การพัฒนาสิ นค้าบริ การและสิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียว
3. การส่ งเสริ มการตลาดการท่องเทียวในพื;นทีพิเศษและการท่องเทียวโดยชุมชน
4. การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวในพื;นทีพิเศษ
5. การสร้างเครื อข่ายการพัฒนาทุกภาคส่ วน
6. การให้บริ การด้านองค์ความรู ้เพือการพัฒนาแหล่งท่องเทียวอย่างยังยืน
จากรายงานประจําปี 2556 องค์การฯได้กาํ หนดเป้ าหมายของการพัฒนาพื; นที พิเศษไว้
ดังนี;
1. พื;นทีพิ เศษเกาะช้า งและพื; น ที เชื อมโยง “พื; นที ท่ องเที ยวที เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
(Low Carbon Destination)”
2. พื;นทีพิ เ ศษเมื อ งพัท ยาและพื; น ที เชื อมโยง “เมื อ งท่ อ งเที ยวแห่ ง นวัต กรรมสี เขียว
(Greenovative Tourism City)”
3. พื;นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร “คุ ณค่าแห่ ง
เมืองมรดกโลก (World Heritage City)”
4. พื;นทีพิเศษเลย “เมืองแห่งการพักผ่อน (Leisure Loei)”
5. พื;นทีพิเศษเมืองเก่าน่าน “เมืองเก่าทีมีชีวติ (Living Old City)”
6. พื;นทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง “ต้นกําเนิ ดอรายธรรมสุ วรรณภูมิ (Origin of Suvarnabhumi)”
จากเป้ าหมายของการพัฒนาพื;นทีพิเศษข้างต้น ผูศ้ ึกษาพบว่าองค์การฯได้ใช้แนวคิดเพือ
การดําเนินงานบริ หารจัดการพื;นทีพิเศษดังนี;(องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน, 2557ก) ซึ งแนวความคิดเหล่านี; จะไปปรากฏ และสนับสนุ นการดําเนิ นตามแผน และ
โครงการ ต่าง ๆ เพือพัฒนาพื;นทีพิเศษ แนวความคิดดังกล่าวประกอบไปด้วย
1. แนวคิ ด เรื อง ร่ ว มคิ ด และวางแผน ร่ ว มปฏิ บ ตั ิ และรั บ ผิด ชอบ และร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ (Co – Creation) โดยทีองค์การฯมีจุดเน้นว่า การท่องเทียวทียังยืนต้องเกิดจากทุกฝ่ ายมี
โอกาสร่ วมรับผลประโยชน์ไปด้วยกัน และแนวคิดนี; ยงั เป็ นการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื;นที
พิเศษอีกด้วย
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2. การท่องเทียวเพือลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Low Carbon Tourism) เพือสร้ าง
ความตระหนัก และรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สร้างการเปลี ยนแปลงวิธีการบริ โภค ซึ งจะช่ วยให้
การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จากการท่องเทียวลดลง
3. การท่องเทียวเชิ งสร้ า งสรรค์ (Creative Tourism) องค์ก ารฯได้รับ แนวคิดมาจาก
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ(UNESCO) ซึ งอธิ บายไว้วา่ การ
ท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์เป็ นการท่องเทียวทีมีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุ มชนให้
เกิ ดความยังยืน โดยมีกิจกรรมท่องเทียวทีสัมพันธ์กบั ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุ มชน ใน
เชิ ง การเรี ย นรู ้ แ ละได้รั บ ประสบการณ์ จริ งจากชุ มชน ซึ งองค์การฯได้นิย ามไว้ใ ห้ส อดคล้องกับ
แนวคิดข้างต้นว่า การท่องเทียวเชิ งสร้างสรรค์ หมายถึ ง การพัฒนาการท่องเทียวทีมุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าของทรัพยากรการท่องเทียวบนพื;นฐานแห่ งความเป็ นไทย ได้แก่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ น
ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ งเป็ นต้นทุนการท่องเทียวทีใช้ไม่หมด เพราะเป็ นการใช้ทีช่วย
สร้างการอนุรักษ์ให้คงอยูต่ ่อไป
4. ชุ มชนต้อ งเป็ นผูไ้ ด้รั บ ประโยชน์ จ ากการท่ อ งเที ยว (Communities Benefitting
through Tourism) หรื อ การท่องเทียวโดยชุ มชน (Community – Base Tourism) นันเอง ซึ งมีทีมา
จากธนาคารเพือการพัฒนาแห่ ง เอเชี ย โดยใช้ก ารท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชนเพือลดความยากจน โดยมี
หลักการว่า ชุ มชนไม่ตอ้ งเป็ นผูด้ าํ เนิ น งานการท่ อ งเที ยวเอง แต่ ใ ช้ก ระแสการท่ อ งเที ยวมาเป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินงานธุ รกิจ และจะต้องมีการวางแผนในชุ ม ชนเรื องการดํา เนิ นงานและการ
แบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
ดังนั;นการศึกษาแนวความคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน โดยเปรี ยบเทียบผลการ
ดําเนินงานด้วยวิธีการวิจยั พหุ เทศะกรณี น; นั ผูศ้ ึกษาใช้แผนยุทธศาสตร์ การบริ หารการพัฒนาพื; นที
พิเศษเป็ นแกนหลักในการศึกษาและใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที และผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับ
องค์การฯประกอบ รวมถึ งการใช้ขอ้ มูลจากการปฏิ บ ตั ิ งานของผูศ้ ึ กษาร่ วมกับ พื;นที พิเศษเมื อง
โบราณอู่ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ในฐานะผูร้ ั บผิดชอบบันทึ กความเข้าใจร่ วมระหว่าง องค์การ
บริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สํานักงานพื;นทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
ผูศ้ ึกษาเลือกพื;นทีต้นแบบจากความแตกต่างของประเภทของแหล่งท่องเทียว ประกอบ
ไปด้วย แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมและโบราณคดี คืออุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย- ศรี สัชนา
ลัย-กํา แพงเพชร แหล่ งท่องเที ยวทางธรรมชาติ คื อ เมื องพัทยาและพื;นที เชื อมโยง และ แหล่ ง
ท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึ;น คือ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี ขององค์การบริ หารการพัฒนา
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พื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน) ซึ งสามารถนําเสนอ ผลการศึกษาออกเป็ น
พื;นทีได้ดงั นี;
พืน) ทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร
เมือง สุ โขทัย ศรี สัชนาลัย และกําแพงเพชร เป็ นเมืองโบราณทีปรากฏร่ องรอยหลักฐาน
ว่าคือ อาณาจักรสุ โขทัย หรื อราชธานีแห่งแรกของไทย เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา
เศรษฐกิจ ได้พฒั นาเป็ นรัฐสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในระหว่างพุทธศตวรรษที 18 20 และมีอายุยาวนานเป็ นเวลากว่า 200ปี ดังนั;นกรมศิลปากรได้ทาํ การบูรณะโบราณสถานทั;ง 3แห่ง
โดยได้ประกาศขึ;นทะเบียนบริ เวณเมืองเก่าสุ โขทัยเป็ นเขตโบราณสถานตั;งแต่ พ.ศ. 2518 เป็ นต้นมา
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี ส ั ช นาลัย และอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร ได้รับการขึ;นทะเบียนไว้ในบัญชี รายชื อแหล่งมรดกโลกในการประชุ ม
คณะกรรมการมรดกโลกแห่ ง อนุ สั ญ ญาคุ ้ม ครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ข องโลก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ ณ เมืองคาร์ เทจ ประเทศตูนิเซี ย เมือ
พ.ศ. 2534 เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัยและเมืองบริ วาร เป็ นมรดกโลกทางวัฒ นธรรมเนื องจาก
หลัก ฐานที ปรากฏแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ผลงานทางสถาปั ต ยกรรมที โดดเด่ น นับเป็ นตัวแทนของ
ศิลปกรรมไทยยุคแรก และเป็ นต้นกําเนิ ดของการสร้ างประเทศ โบราณวัตถุสถานทีปรากฏอยู่ใน
เมืองประวัติศาสตร์ ท; งั 3เมืองนี; แสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์อนั ลํ;าเลิศของมนุ ษย์ ความงดงาม
ของสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมสุ โขทัยเป็ นต้นแบบทีส่ งอิทธิ พลให้ศิลปกรรมไทยในระยะต่อมา
โดยเฉพาะความเป็ นเอกลักษณ์ทีโดดเด่นเฉพาะของเจดียท์ รงพุม่ ข้าวบิณฑ์ และพระพุทธรู ปปางลีลา
เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัย และเมืองบริ วารทีประกาศเป็ นมรดกโลก ประกอบด้วยเมืองสําคัญ คือ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ตั;งอยู่ทีตําบลเมื อ งเก่ า อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด สุ โขทัย มี ล ั ก ษณะผัง เมื อ งเป็ นรู ป
สี เหลี ยมผืน ผ้า มี กาํ แพงเมื อ งสลับ กับ คู น; าํ ล้อมรอบ 3 ชั;น กรมศิลปากรได้ประกาศขึ; นทะเบียน
โบราณสถานเมืองเก่าสุ โขทัยตั;งแต่ปี พ.ศ. 2478 ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ได้ประกาศเขตโบราณสถาน
เนื; อที 2, 050ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ประกาศเขตเพิมเติมเป็ นเนื; อทีทั;งสิ; น 43.75ไร่ รวมทั;งสิ; น
ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานกว่า 200 แห่ง
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย
ตั;งอยู่ที ตําบลศรี สัช นาลัย อําเภอศรี สั ชนาลัย จัง หวัดสุ โขทัย อยู่บนที ราบเชิ งเขาริ ม
แม่น; าํ ยมทางฝั งตะวันตก ลักษณะผังเมืองเป็ นรู ปหลายเหลี ยมโค้งตามลํานํ;า มี กาํ แพงเมื องและคู
เมื องล้อมรอบ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ; นทะเบี ยนโบราณสถานเมืองศรี สัชนาลัย ตั;งแต่ปี พ.ศ.
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2478 และต่อมาในปี พ .ศ 2531 ได้ป ระกาศเขตโบราณสถานเนื; อที 28,217ไร่ หรื อ 45.14ตาราง
กิโลเมตร มีโบราณสถานกว่า 200แห่ง
เมื อ งศรี สั ช นาลัย นั; น ประกอบด้ว ยเมื อ งศรี ส ั ช นาลัย อัน เป็ นเมื อ งหลวงคู ่ แ ฝด
เจริ ญรุ่ งเรื องด้วยกันมากับเมืองสุ โขทัยอยูช่ วเวลาหนึ
ั
ง แต่ภายหลังได้ก ลายฐานะมาเป็ นเพี ย งเมื อ ง
ลูกหลวงทางเหนื อของเมืองสุ โขทัย และเมืองเชลี ยง ซึ งเป็ นเมืองทีตั;งอยู่บริ เวณโค้งของแม่น้ายม
ทางตะวันออกของเมื อ งศรี สั ช นาลัย สั น นิ ษ ฐานว่า เป็ นชุ ม ชนที มี ม าก่ อ นเมื อ งศรี สัชนาลัย มี
ศูนย์กลางเมืองอยูท่ ีวัดพระศรี รัตนมหาธาตุในเมืองเชลียงนั;นเอง
อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
ตั;งอยู่ทีอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรอยู่ทางฝั งตะวันออกของแม่น; าํ ปิ ง
ลักษณะผังเมืองเป็ นรู ปคล้ายสี เหลียมคางหมูวางแนวยาวขนานกับลํานํ;าปิ ง มีกาํ แพงเมืองและคูเมือง
ล้อมรอบ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ;นทะเบียนโบราณสถานเมืองกาแพงเพชรตั;งแต่ปี พ .ศ. 2478
และต่อมาในปี พ .ศ 2511 .ได้ประกาศเขตโบราณสถานเนื; อที 2,114ไร่ หรื อประมาณ 3.4 ตาราง
กิโลเมตร มีโบราณสถานกว่า 60แห่ ง เมืองกําแพงเพชร หมายถึ ง พื;นทีเมืองโบราณในเขตกําแพง
เมื องกําแพงเพชร พื;นที 503 ไร่ มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัย
สุ โขทัยตอนกลางและตอนปลาย มีฐานะเป็ นเมืองลูกหลวงทางทิ ศ ตะวัน ตกแทนที เมื อ งนครชุ ม
สําหรับเขตนอกกําแพงเมืองหรื อทีเรี ยกกันว่าเขตอรัญญิกมีพ;ืนที 1,611 ไร่ ตั;งอยูบ่ นเขาลูกรังขนาด
ย่อม (องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2555ก : 1-8)
พื;นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร ประกาศขึ; น
ทะเบียนเป็ นพื;นทีพิเศษในราชกิจจานุเบกษาเมือวันที 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงาน
ทั;งหมด 9 คน(องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2556ค: 10-11)
และมีคาํ สังแต่งตั;งคณะอนุ กรรมการอํานวยการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการการบริ หารการพัฒนา
พื;นที พิเศษ เมื อวันที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นที พิ เศษเพือการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน, 2555ข: 107) หรื อ 7 เดือนหลังจากประกาศขึ;นทะเบียนเป็ นพื;นทีพิเศษ จาก
ข้อมูลตามแผนแม่บทบูรณาการการบริ หารพัฒนาพื;นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย
– กําแพงเพชร ผูศ้ ึกษาพบว่าพื;นทีพิเศษของอุทยานประวัติศาสตร์ ท; งั 3 แห่งมีการแบ่งเขตการจัดการ
พื;นทีพิเศษฯ ออกเป็ น 3 บริ เวณ คือ
1. เขตคุ ม้ ครองแหล่งโบราณสถาน ได้แก่ พื;นทีบริ เวณภายในคูเมื อง กําแพงเมือง ซึ ง
เป็ นทีตั;งของโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี กําหนดให้เป็ นพื;นทีสําหรับการศึกษา และสร้ าง
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ตามแบบแผนดั;งเดิม ด้วยการรักษาสภาพพื;นทีอย่างเข้มงวดเพือไม่ให้
มี ก ารเปลี ยนแปลงสภาพแวดล้อ มและป้ องกัน มิ ใ ห้มี ก ารบุ ก รุ ก ทํา ลายโบราณสถาน ซึ งมุ่งไป
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ในพื;นที หน่ วยงานของกรมศิ ล ปากรได้เข้า มาดู แลรั ก ษาพื; นที ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาการใช้
ประโยชน์ในที ดิ นทับซ้อนซึ งพื;นที ดังกล่ าวสามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 เขต คื อ เขตคุ ม้ ครอง
โบราณสถานในคู เ มื อ ง กํา แพงเมื อ ง ของเมื อ งเก่ า สุ โ ขทัย เมื อ งเก่ า ศรี สั ช นาลัย และเมื อ งเก่ า
กําแพงเพชร และเขตที 2 คือ เขตคุ ม้ ครองโบราณสถานนอกกําแพงเมืองและในเขตอรัญญิก คื อ
กลุ่มโบราณสถานนอกกําแพงเมืองเก่าสุ โขทัย เขตอนุรักษ์ระบบชลประทานโบราณ(ทํานบพระร่ วง
แนวท่อปู่ พระยาพระร่ วง บารายโบราณ) เขตอนุ รักษ์เตาทุเรี ยงสุ โขทัย กลุ่มโบราณสถานและแหล่ง
โบราณคดี เ มื อ งเชลี ย ง เขตอนุ รั ก ษ์เ ตาทุ เ รี ย งเกาะน้อ ย และกลุ ่ ม โบราณสถานเขตอรั ญญิ ก
กําแพงเพชร
2. เขตการจัดการชุ มชนเชิ งอนุ รักษ์เมืองประวัติศาสตร์ ได้แก่ พื;นทีภายนอกเขตคูเมือง
กําแพงเมืองแต่อยูใ่ นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ท; งั 3 แห่ ง ซึ งเป็ นพื;นทีต่อเนื องกับเขตโบราณสถาน
ทําหน้าที เป็ นเขตกันชนเพือป้ องกันและลดผลกระทบกับ โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี แต่
พื;นทีดังกล่าวเป็ นแหล่งทีตั;งถิ นฐานของชุ มชนแล้ว ดังนั;นรู ปแบบการพัฒนาต้องมีการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารอย่างเคร่ งครัด และควรสร้างวิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์อย่างยังยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม
3. เขตพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเทียวอย่างยังยืน ได้แก่ พื;นทีภายนอกเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ท; งั 3 แห่ง และอยูภ่ ายในพื;นทีพิเศษ เป็ นพื;นทีทีอยูร่ อบนอกโบราณสถานสามารถ
พัฒนาพื;นทีในเชิงเศรษฐกิจได้โดยมีผลกระทบกับโบราณสถานค่อนข้างน้อย เหมาะกับการส่ งเสริ ม
การท่องเทียวอย่างยังยืนเพือสร้างมูลค่าเพิมสําหรับเมืองมรดกโลก(องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นที
พิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2555ก : 25-29)
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาพื )น ที พิ เ ศษอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทัย – ศรี สัชนาลัย –
กําแพงเพชร
พื;นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร ตั;งวิสัยทัศน์การ
พัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนไว้วา่ “เมืองมรดกโลกทีสร้างสรรค์การท่องเทียวทาง
วัฒนธรรมทีคงคุณค่าและยังยืน” โดยมีกรอบการดําเนินงานแบ่งออกเป็ น 3 ระยะคือ ระยะสั;น (พ.ศ.
2556 – 2558) ระยะกลาง (พ.ศ. 2559 – 2560) ระยะยาว (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาพื; นที พิ เศษอุ ท ยานประวัติศาสตร์ สุ โขทัย – ศรี สัช นาลัย – กํา แพงเพชร ประกอบไปด้วย
โครงการทั;งหมด 140 โครงการ เพือสนับสนุนการนําแผนฯ ไปปฏิบตั ิซึงใช้งบลงทุนทั;งสิ; น 1,847.4
ล้านบาท ระยะเวลาของการดําเนิ นงานจะสิ; นสุ ดในปี พ.ศ. 2565 และวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้
ดังนี; (องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2555ก)
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ยุทธศาสตร์ ที 1 อนุรักษ์ คุณค่ าของอุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่ งมรดกโลก ซึ งพื;นทีฯ
วางเป้ าหมายและตัวชี;วดั ไว้ดงั นี;
1. แหล่งโบราณสถานได้รับการคุม้ ครอง อนุ รักษ์ บูรณะและฟื; นฟูให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
2. มีการขยายฐานองค์ความรู ้ทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อย่างต่อเนือง
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลทางด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ของเมือง
มรดกโลกอย่างเป็ นระบบ และได้มาตรฐานสากล
4. มี ก ารพัฒนาเพื อสร้ า งคุ ณ ค่ า ด้านการเรี ย นรู ้ จากการท่ องเที ยวแหล่ ง มรดกโลกที มี
คุณภาพ
5. มีการบริ หารจัดการแหล่งมรดกโลกทีได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับอนุ สัญญา
ฯ แหล่งคุม้ ครองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ ที 1 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 4 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธ์ที 1.1 อนุ รักษ์ บูรณะ แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและแหล่งทีมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ และรักษาคุณค่าแห่ งความเป็ นมรดกโลก ตามแผนฯได้บ รรจุ โครงการเพือให้
บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการก่อสร้างฝายนํ;าล้นคูเมืองชั;นกลาง ชั;นนอก เพือการกักเก็บนํ;าและชะลอนํ;า
2. โครงการเสริ มความมันคงและปรับปรุ งภูมิทศั น์วดั ต้นจันทร์
3. โครงการบูรณะและส่ งเสริ มความมันคงโบราณสถานวัด 5 แห่ ง วัดยายชี เหนื อ วัด
ยายชีใต้ วัดอีฝ้าย วัดทับกระสา โบราณสถาน ตอ.6 (ตรงข้ามวัดเรไร)
4. โครงการขุดลอกบารายทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย เพือ
ฟื; นฟูทางกายภาพโบราณสถาน และแก้ไขปั ญหานํ;าท่วม
5. โครงการขุดลอกคูคลองด้านทิศตะวันออกของ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
6. โครงการบูรณะโบราณสถานวัดเขาใหญ่ล่าง
7. โครงการขุดลอกคูเมืองกําแพงเมืองศรี สัชนาลัย
8. โครงการบํารุ งรักษาพื;นทีโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
กลยุทธ์ที 1.2 ขยายฐานองค์ความรู ้ดา้ นโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ของชาติและแหล่ง
มรดกโลก ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการสํา รวจ ขุด ค้น ขุด แต่ง ออกแบบบูร ณะและวิเ คราะห์ ทางโบราณคดี ใน
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จํานวน 12 วัด
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2. โครงการสํารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง ออกแบบบูรณะและวิเคราะห์โบราณสถาน 5 แห่ ง
กลุ่มที 1 อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
3. โครงการสํารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง ออกแบบบูรณะและวิเคราะห์โบราณสถาน 5 แห่ ง
กลุ่มที 2 อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
4. โครงการสํารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง ออกแบบบูรณะและวิเคราะห์โบราณสถาน 5 แห่ ง
กลุ่มที 3 อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
5. โครงการสํารวจทางโบราณคดี และขุดลอกคลองเสาหอ ระยะทาง 2 กิ โลเมตร
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
6. โครงการขุ ด แต่ ง และบู ร ณะโบราณสถานวัด เตาหม้อ และวัด ตึ ก พราหมณ์
อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
7. โครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดโพธิg เงิน วัดโพธ์ทองและวัดทองกวาว
อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
8. โครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดเจดียก์ ลม วัดป่ ามะม่วงและวัดเขาลูกรัง
อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
9. โครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ศรัสัชนาลัย
10. โครงการศึกษาสํารวจจัดทําฐานข้อมูลทางโบราณคดี ตามแนวเส้นทางโบราณถนน
พระร่ วง
กลยุทธ์ที 1.3 พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ ให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเพือการเรี ยนรู ้อย่างยังยืน
ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการขุดค้น ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเตาทุเรี ยง และออกแบบก่อสร้ างอาคารจัด
แสดง
2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมโบราณสถานในย่านชุ มชนเมืองเก่าเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน
3. ขุดแต่งบูรณะและปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์วดั พระศรี รัตนมหาธาตุเชลียง
4. โครงการปรับปรุ งนิทรรศการถาวรอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย
5. โครงการก่ อ สร้ า งอาคารส่ ว นต่ อ เติ ม ศู น ย์ บ ริ การข้ อ มู ล นั ก ท่ อ งเที ยวอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร(หลังที 2)
6. โครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทางโบราณคดี กําแพงเมืองกําแพงเพชร
7. โครงการสํารวจ ออกแบบเพือสร้างศูนย์บริ การนักท่องเทียว จุดจอดรถและสิ งอํานวย
ความสะดวกในอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
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8. โครงการติดตั;งไฟส่ องสว่างโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
9. โครงการติ ดตั;ง สื อประชาสั ม พันธ์ และระบบสื อความหมายในการท่ องเที ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
10. โครงการออกแบบเพือปรั บปรุ งการนําเสนอข้อมูลและส่ วนจัดแสดงนิ ทรรศการ
ถาวรของศูนย์บริ การนักท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์
กลยุทธ์ที 1.4 เพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ และจัดการตาม
อนุสัญญาฯ คุม้ ครองแหล่งมรดกโลกซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการศึกษาและประเมินสภาพคุ ณค่าของโบราณในพื;นทีอุ ทยานประวัติศาสตร์
เพือกําหนดแนวทางพัฒนาส่ งเสริ มการท่องเทียวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์
2. โครงการจัดตั;งศูนย์ขอ้ มูลการวิจยั การจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือการจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
4. โครงการออกแบบและจัดทําระบบสารสนเทศเพือติดตามตรวจสอบสถานภาพแหล่ง
มรดกโลกเพือสนับสนุน รายงานผลตามกําหนด (Periodic Report)
ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาและอนุรักษ์ เพือสร้ างสรรค์ คุณค่ าแหล่ งท่ องเทียวทางวัฒนธรรม
อย่ างยังยืน ซึ งพื;นทีฯวางเป้ าหมายและตัวชี;วดั ไว้ดงั นี;
1. มีก ารพัฒนาเพื อเชื อมโยงการท่อ งเที ยวแหล่ ง โบราณคดีประวัติศาสตร์ ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเทียวชุมชนในพื;นทีพิเศษ
2. มีการพัฒนาการท่องเทียวเชิ งสร้ างสรรค์เพือสร้ างคุ ณค่าการเรี ยนรู ้ ในการท่องเทียว
เพิมขึ;น
3. มีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพือต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิมจากการท่องเทียว
4. มีการเชื อมโยงเส้นทางเพือกระจายกิ จกรรมการท่องเทียว เพิมคุ ณค่าการเรี ยนรู ้ และ
เพิมระยะเวลาในการท่องเทียว
5. การท่องเทียวในพื;นทีพิเศษได้รับการพัฒนาให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
6. การลดลงของการคุกคาม บุกรุ กทําลายแหล่งโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที 2 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 5 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธ์ที 2.1 พัฒนาแหล่ ง ท่องเที ยวที มี คุ ณ ภาพ สร้ า งคุ ณ ค่า การเรี ย นรู ้ ซึ งในแผนฯ
ประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการออกแบบ ปรั บปรุ งภูมิทศั น์ และจัดระเบี ยบเพือการท่องเที ยววัฒนธรรม
เชือมโยงด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ชุมชนเมืองเก่า วัดตระพังทอง
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2. โครงการศึ ก ษาและออกแบบเพื อปรั บ ปรุ ง ภูมิ ท ศั น์เส้ นทางท่องเที ยวริ ม ฝั งคลอง
แม่รําพัน
3. โครงการฟื; นฟูโบราณสถานและปรั บปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณแก่งหลวง ประตูเตาหม้อ
กําแพงเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย
4. โครงการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรี ยนรู ้สังคโลก และเครื องปั; นดินเผาของไทย
5. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรี ยนรู ้พุทธศิลป์ พระเครื องนครชุม
6. โครงการฟื; นฟูสภาพแวดล้อมและปรับปรุ งภูมิทศั น์ป่าเขาชี เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิ ง
อนุรักษ์และสวนสาธารณะประจําตําบลบ้านหนองอ้อ
7. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนหลวงพระร่ วงและทุ่งแม่ระวิง
8. โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพือพัฒนาการท่องเทียวทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติอย่างยังยืน บริ เวณเกาะกลางนํ;าในเขตเมืองกําแพงเพชร
9. โครงการก่อสร้างศูนย์ท่องเทียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ บริ เวณเกาะกลางนํ;าใน
เขตเมืองกําแพงเพชร
10. โครงการศึกษาและออกแบบเพือปรับปรุ งภูมิทศั น์ริมแม่น; าํ ปิ งและพัฒนาเส้นทาง
เชือมโยงทางนํ;าเพือการท่องเทียวเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร เมืองเก่านครชุม
11. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์ตลาดนครชุมและตลาดนํ;าคลองสวนหมาก
12. โครงการปรั บ ปรุ ง ภูมิ ท ศั น์เ พื อการท่องเที ยวแนวกําแพงเมืองโบราณ พื;นทีริ มนํ;า
อุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
13. โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวพื;นทีพิเศษฯ เชื อมโยงเมืองเก่า
บางขลัง บางพาน ไตรตรึ งษ์
กลยุทธ์ที 2.2 พัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิ งสร้ างสรรค์ สร้ างคุ ณค่าการเรี ยนรู ้
เพิมมูลค่าจากการท่องเทียว ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการออกแบบก่อสร้ างเส้นทางเพือการท่องเทียว และเส้นทางจักรยานตามแนว
คลองแม่รําพันสุ โขทัยธานี เมืองเก่าสุ โขทัย 12 กม.
2. โครงการออกแบบและปรับปรุ งภูมิทศั น์เส้นทางจักยานท่องเทียว อุทยานประวัติศาสตร์
ศรี สัชนาลัย แก่งหลวง เกาะน้อย
3. โครงการออกแบบและปรับปรุ งภูมิทศั น์เพือส่ งเสริ มการท่องเทียววัฒนธรรมชุ มชน
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุเชลียง สะพานแขวน บ้านป่ ากล้วย
4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวชุมชนสังคโลก แกะสลักไม้ ปั; นพระ
5. โครงการพัฒนาตลาดวิถีชุมชนวัดตระพังทองเพือการท่องเทียว
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6. โครงการชุ มชนอุ ท ยานตํานานศิ ลป์ (พัฒนาการสื อสารศิ ลปะเพื อการท่องเที ยวใน
พื;นทีพิเศษฯ 12 เดือนต่อปี )
7. โครงการเกียรติภูมิบา้ นปูมเมือง(จัดทําฐานข้อมูลปูมเมืองเพือการท่องเทียวเรี ยนรู ้)
8. โครงการถนนคนเดิน เมืองเก่าสุ โขทัย
9. โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปะการทําทองสุ โขทัย
10. โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
11. โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมท่องเทียวชุมชนในพื;นทีพิเศษฯ
12. โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดตั;งพิพิธภัณฑ์วฒั นธรรมชุมชน
13. โครงการพัฒนาการท่องเทียวตามหลักฐานศิลาจารึ ก
14. โครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทําแผนพัฒนาการท่องเทียวตามเส้นทางถนน
พระร่ วงเชือมโยงอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย
15. โครงการกิจกรรมการท่องเทียวสื บสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ
16. โครงการศูนย์ท่องเทียวเพือการเรี ยนรู ้ช่างสิ บหมู่ ศิลปะสุ โขทัย
กลยุทธ์ ที 2.3 พัฒนาต่ อยอดคุ ณค่า และสร้ า งมูลค่ าเพิ มในการท่องเที ยวตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือเป็ นสิ นค้าทีระลึกเพือการท่องเทียว
2. โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาต่อยอดและพัฒนาเครื องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเทียวตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเทียวทางเลือกเพือสุ ขภาพแพทย์แผนไทย
4. โครงการส่ งเสริ มการจดลิขสิ ทธิg ทรัพย์สินทางปั ญญาเพือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที 2.4 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการท่องเทียวแหล่งมรดกโลกส่ สากล
ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการส่ งเสริ มคุณภาพร้านอาหาร ครัวไทยในมรดกโลก
2. โครงการส่ ง เสริ มการบริ การที พัก ที เป็ นมิ ต รกั บ สิ งแวดล้ อ มอย่ า งยังยื น โดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของท้องถิน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานทีพักมาตรฐานสากล
4. โครงการส่ งเสริ มการพัฒ นาสถานที พัก ให้ ไ ด้ม าตรฐาน Green Leaf และGreen
ASEAN Hotel
5. โครงการรณรงค์และส่ งเสริ มการท่องเทียวแบบคาร์ บอนตําในพื;นทีพิเศษ
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6. โครงการส่ งเสริ มการผลิตทีสะอาดและลดคาร์ บอนสําหรับสิ นค้าและบริ การเพือการ
ท่องเทียว
7. โครงการกิจกรรมรณรงค์เมืองมรดกโลกปลอดโฟม
8. โครงการส่ งเสริ มการจัดทําฉลากคาร์ บอนฟุตปริ นซ์ของผลิตภัณฑ์เพือการท่องเทียว
9. โครงการส่ ง เสริ มกิ จ กรรมการท่ อ งเที ยวที เป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้ อ มในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ Green Historical Park
10. โครงการอบรมทักษะการบริ การท่องเทียยวให้ได้มาตรฐานสากล
11. โครงการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์เพือการท่องเทียวเมืองมรดกโลกมาตรฐานสากล
12. โครงการอบรมพัฒนาผูส้ ื อความหมายการท่องเทียววัฒนธรรมชุมชน
13. โครงการส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมชุมชนเพือการท่องเทียวหน้าบ้านน่ามอง
14. โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเทียว
กลยุทธ์ที 2.5 ควบคุมการพัฒนาเมืองและสร้างสภาพแวดล้อมทีดีเพืออนุรักษ์การท่องเทียว
เมืองมรดกโลกอย่างยังยืน ซึงในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการก่ อสร้ า งเขื อนป้ องกัน การกัดเซาะตลิ งเพื ออนุ รัก ษ์โบราณสถานบริ เวณ
แก่งหลวง ประตูเตาหม้อ เมืองเก่าศรี สัชนาลัย วัดพระศรี มหาธาตุเชลียง
2. โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบระบบกําจัดขยะและระบบบําบัด
นํ;าเสี ยชุมชน เพือการท่องเทียวอย่างยังยืนรอบพื;นทีอุทยานประวัติศาสตร์
3. โครงการศึกษาเพือวางแผนและออกแบบระบบระบายนํ;าย่านชุมชนเมืองศรี สัชนาลัย
4. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ;าฝนและป้ องกันนํ;าท่วมย่านชุ มชนในเขตเทศบาลเมืองเก่า
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบบําบัดนํ;าเสี ยและกําจัดขยะชุ มชน
เทศบาลตําบลเมืองเก่า
6. โครงการส่ งเสริ มการติดตั;งบ่อดักไขมันในย่านชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์
7. โครงการส่ งเสริ มการจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองเชิ งอนุ รักษ์โบราณสถานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
8. โครงการพัฒนาการท่องเที ยวแบบถนนวัฒนธรรม เช่ น การท่องเทียวทางเรื อ การ
ท่องเทียวโดยใช้เกวียน
ยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาโครงสร้ างพืน) ฐานและสิ งอํานวยความสะดวกเพือการท่ องเทียว
ซึ งพื;นทีฯวางเป้ าหมายและตัวชี;วดั ไว้ดงั นี;
1. มีการพัฒนาเส้นทางเพือการเดินทางท่องเทียวเชือมโยงระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์
และเชือมโยงแหล่งท่องเทียวอืน ๆ ในพื;นทีพิเศษทีได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
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2. การพัฒนาและปรั บปรุ งโครงสร้ างพื;นฐานและสิ งอํานวยความสะดวกทีมี คุณภาพ
และมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและการอนุ รักษ์แหล่งโบราณสถาน เอื;อต่อการท่องเทียว
อย่างมีคุณภาพสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเทียวทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ ที 3 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 2 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธ์ที 3.1 พัฒนาการเดิ นทางเชื อมโยงเพือการท่องเทียว ซึ งในแผนฯประกอบไป
ด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการพัฒนาเส้นทางรถ Shuttle Bus ท่องเทียวพื;นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย
2. โครงการรถรางนําชมเมืองเก่าสุ โขทัย
3. โครงการส่ งเสริ มบริ การรถลีมูซีนเพือการท่องเทียว
4. โครงการส่ งเสริ มการบริ การเชือมโยงท่องเทียวจากสนามบินสุ โขทัย อุทยานประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเทียวชุมชน
5. โครงการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์แผนทีโครงข่ายท่องเทียวพื;นทีพิเศษในย่านชุ มชน
และพื;นทีสาธารณะ
กลยุทธ์ที 3.2 พัฒนาสิ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเทียว ซึ งในแผนฯประกอบไป
ด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการออกแบบและปรับปรุ งสิ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเทียวเพือคนทั;งมวล
(ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ฯลฯ) ตามมาตรฐานสากลในพื;นทีอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย –
กําแพงเพชร
2. โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาส้วมสาธารณะในเส้นทางและแหล่งท่องเทียวทีเอื;อต่อ
นักท่องเทียวทุกกลุ่ม
3. โครงการจัดทําป้ ายสื อความหมายให้คุณค่าการเรี ยนรู ้ ทีได้มาตรฐานสากล ในพื;นที
แหล่งท่องเทียวและย่านชุมชนในพื;นทีพิเศษฯ
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพือการบริ การและส่ งเสริ มการท่องเทียวใน
พื;นทีพิเศษฯ
5. โครงการพัฒนาระบบ QR Code เพือบริ การข้อมูลการท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ
6. โครงการพัฒ นาแอพพลิ เ คชั นบริ ก ารข้อ มู ล การท่ อ งเที ยวในพื; น ที พิ เ ศษฯผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ
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7. โครงการพัฒนาระบบบริ การการสื อสารที มี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งในพื;นที
อุทยานประวัติศาสตร์ และย่านท่องเทียวชุมชน
8. โครงการออกแบบการจัดแสดงศูนย์บริ การข้อมูลนักท่องเทียวอุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร(หลังที 2)
9. โครงการจัดแสดงรู ปแบบสามมิติสถาปั ตยกรรมเมืองกําแพงเพชรและติดตั;งอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกศูนย์บ ริ ก ารข้อมูล นัก ท่องเที ยวอุ ท ยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร(หลังที 2)
โครงการต่อเนือง
ยุ ท ธศาสตร์ ที 4 พัฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขั นและส่ งเสริ ม การลงทุนด้ าน
การตลาดการท่ องเทียว ซึ งพื;นทีฯวางเป้ าหมายและตัวชี;วดั ไว้ดงั นี;
1. แหล่ งมรดกโลก อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย ศรั สัช นาลัย กําแพงเพชร มี การ
ประชาสัมพันธ์เป็ นทีรู ้จกั ของนักท่องเทียวทั;งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ;น
2. รายได้จากการท่องเทียวของพื;นทีเพิมขึ;น
3. การลงทุนด้านธุ รกิจการท่องเทียวทีสอดคล้องด้านคุณค่าในพื;นทีพิเศษเพิมขึ;น
ยุทธศาสตร์ ที 4 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 4 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธที 4.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และทําการตลาดเชิงรุ ก ซึ งในแผนฯประกอบไป
ด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กภาพลักษณ์การท่องเทียวทางวัฒนธรรม การท่องเทียว
เชิงสร้างสรรค์ และการท่องเทียวทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมในเมืองมรดกโลก
2. โครงการประชาสั ม พันธ์ และส่ งเสริ มการท่ องเที ยวเมื องมรดกโลกทางการตลาด
online
3. โครงการจัดสร้างภาพยนต์อาณาจักรสุ โขทัยในอุษาอาคเนย์
4. โครงการศึกษาเพือการถ่ายทําภาพยนต์ทีเกียวกับคุณค่าของเมืองมรดกโลก
5. โครงการผลักดันให้สุ โขทัยและกํา แพงเพชรได้รับ การประกาศเป็ นเมื องต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. โครงการวิจยั ความคิดเห็นและแรงจูงใจของนักท่องเทียวระหว่างประเทศและคนไทย
ในการตัดสิ นใจมาท่องเทียวเมืองมรดกโลกสุ โขทัย กําแพงเพชร
กลยุทธ์ที 4.2 สร้างความเชื อมันและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ทีดีสําหรับการท่องเทียว ซึ งใน
แผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
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1. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการท่องเทียวเมืองมรดกโลกของไทยในต่างประเทศ
2. โครงการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ คุณค่าของเมืองมรดกโลกในระดับนานาชาติโดยการ
นําเสนอประกวดในรางวัลการท่องเทียวนานาชาติ
3. โครงการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ศู นย์ก ลางการท่ อ งเที ยวเมื อ งมรดกโลกตามโครงข่ า ย
ระเบียงเศรษฐกิจ
กลยุ ท ธ์ ที 4.3 ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ด้า นการท่ อ งเที ยว ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วย
โครงการดังนี;
1. โครงการประชาสัมพันธ์พฒั นาและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) ด้านการบริ การการท่องเทียว
2. โครงการประชาสัมพันธ์เพือส่ งเสริ มการลงทุนในการพัฒนาธุ รกิจการท่องเทียวใน
เมืองมรดกโลก
3. โครงการจัดตั;งกองทุนอนุ รักษ์และส่ งเสริ มการท่องเทียววัฒนธรรมเมืองมรดกโลก
4. โครงการปรับปรุ งกฏระเบียบเพือใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริ มการลงทุ น
ด้านการท่องเทียวในเมืองมรดกโลก
กลยุทธ์ที 4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริ หารจัดการและพัฒนาการ
ท่องเทียวเมืองมรดกโลกระดับนานาชาติ ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการจัดตั;งศูนย์วิจยั และพัฒนาการบริ หารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ และเมือง
มรดกโลกอย่างยังยืนภูมิภาคอาเซี ยน
2. โครงการเสนอเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
3. โครงการจัดกการฝึ กอบรมการจัดการเมืองมรดกโลกภูมิภาคอาเซี ยน
4. โครงการพัฒนาศูนย์ผเู ้ ชียวชาญการจัดการเมืองมรดกโลก
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาศูนย์การประชุ มด้านโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ อาเซี ยน
6. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบอุโมงค์ยอ้ นอดี ตราชอาณาจักรสุ โขทัย
และศูนย์บริ การการท่องเทียว มรดกโลกทีได้มาตรฐานสากล
7. โครงการศึกษาด้านการขยายศักยภาพตลาดการบินเพือเป็ น HUB การท่องเทียวเมือง
มรดกโลกในอาเซี ยน
8. โครงการส่ ง เสริ ม เพือเตรี ย มความพร้ อมและสร้ า งขี ดความสามารถในการลงทุ น
บริ การการท่องเทียวเพือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน 2558
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ยุทธศาสตร์ ที 5 พัฒนาองค์ ความรู้ สร้ างเครื อข่ ายและส่ งเสริ มกลไกการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วนในการบริหารจัดการการท่ องเทียว ซึ งพื;นทีฯวางเป้ าหมายและตัวชี;วดั ไว้ดงั นี;
1. ภาคส่ วนทีเกียวข้องกับการท่องเทียวเข้ามามีส่วนร่ วมมือกันเป็ นเอกภาพมากขึ;น
2. ประชาชนมีความตระหนักในคุณค่าของแหล่งมรดกโลกและอุทยานประวัติศาสตร์
มากขึ;น
3. ชุมชน ประชาชน ผูป้ ระกอบการในท้องถินมีรายได้จากการท่องเทียวมากขึ;น
ยุทธศาสตร์ ที 5 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 3 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธ์ที 5.1 พัฒนาสื บสานองค์ความรู ้ และวัฒนธรรมท้องถิ นเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืนซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการส่ ง เสริ ม และสนับสนุ นกิ จกรรมการท่องเที ยวงานเทศกาลและประเพณี
ท้องถินเพือสื บสานวัฒนธรรม
2. โครงการจัดตั;งเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
3. โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพือเรี ยนรู ้และสื บสานวัฒนธรรม
4. โครงการอบรมเพือพัฒนามัคคุเทศก์จ‡ิว
5. โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อุทยานประวัติศาสตร์ ประกอบหลักสู ตรการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในท้องถิน
6. โครงการบรรจุ ความรู ้ เกี ยวกับแหล่ งมรดกโลกในหลักสู ตรการศึ กษาของท้องถิ น
ทุกระดับ
กลยุทธ์ที 5.2 พัฒนาเครื อข่ายและกลไกการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการการท่องเทียว
เมืองมรดกโลก ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการจัดตั;งเครื อข่ายและดําเนิ นกิ จกรรมของเครื อข่ายการพัฒนาการท่องเที ยว
อย่างยังยืนในพื;นทีพิเศษ
2. โครงการจัดทําคู่มือการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการส่ งเสริ มการท่องเที ยวอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์ อย่างยังยืน ฉบับประชาชน
3. โครงการจัดตั;งเครื อข่ายอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยสําหรับนักท่องเทียว
4. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่ งเสริ มความตระหนักในคุ ณค่าและภูมิใจในเมือง
มรดกโลกของคนในท้องถิน
กลยุทธ์ที 5.3 เสริ มสร้างสมรรถนะ (Capacity Building) ในการบริ หารจัดการการ
ท่องเทียว ซึ งในแผนฯประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
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1. โครงการอบรมเพิมขีดความสามารถของเครื อข่ายชุ มชนในการอนุ รักษ์โบราณสถาน
และการท่องเทียวเมืองมรดกโลกทียังยืน
2. โครงการอบรมด้านการอนุ รักษ์แหล่ งโบราณคดี และประวัติศาสตร์ แก่ อาสาสมัคร
พิทกั ษ์ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมหมู่บา้ น
3. โครงการอบรมผูน้ าํ ชุมชนในการเป็ น “เจ้าบ้าน” ทีดีสาํ หรับการท่องเทียว
4. โครงการอบรมเพิมทักษะบริ การการท่องเทียวเมืองมรดกโลกมาตรฐานสากล
5. โครงการส่ งเสริ มความตระหนักด้านวัฒนธรรมของเยาวชนโดยปราชญ์ชุมชน ชมรม
ส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชนเมืองเก่าสุ โขทัย – บ้านคุกพัฒนา – นครชุม
ผูศ้ ึกษาพบการดํานินงานของพื;นทีพิเศษฯ ทีจะส่ งเสริ มการท่องเทียวในพื;นทีให้เป็ นไป
ตามพันธกิจขององค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน โดยการตั;งชมรม
ส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนขึ;น โดยในพื;นทีพิเศษฯทีครอบคลุมพื;นทีอุทยานประวัติศาสตร์ ท; งั
3 แห่งก็ได้มีการจัดตั;งชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชน ขึ;นมา 3 ชมรมเช่นเดียวกัน คือ ชมรม
ส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนเมืองเก่าสุ โขทัย มีพ;ืนทีรั บ ผิด ชอบบริ เ วณอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
สุ โขทัย ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ ม ชนบ้า นคุ ก พัฒ นา มี พ;ื น ที รั บ ผิด ชอบบริ เวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย และชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนนครชุ ม มีพ;ืนทีรับผิดชอบ
บริ เวณอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนเมืองเก่าสุ โขทัย นําเสนอตัวตนของชมรมฯ ผ่าน
เอกสารนําเทียวและประชาสัมพันธ์ โดยใช้แนวทางการท่องเทียวแบบเนิ บช้า (Slow Travel) เพือ
เน้นการเรี ยนรู ้ ทีเพิมขึ;น โดยนําเสนอเรื องราวทีเป็ นจุดเด่นของเมืองเก่าสุ โขทัย คือ งานพุทธศิลป์
แบบสุ โขทัย กําเนิดอักษรไทย เครื องปั; นดินเผาสังคโลกและเตาทุเรี ยง ตุ๊กตาเสี ยกบาล และข้าวตอก
พระร่ วง ส่ วนสถานทีท่องเทียวทีชมรมฯนํา เสนอได้แ ก่ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ร ามคํา แหง
อนุ สาวรี ยพ์ ่อขุนรามคําแหง วัดมหาธาตุ วัดสระศรี วัดศรี สวาย วัดพระพายหลวง วัดศรี ชุม วัดเชตุ
พน วัดสะพานหิ น เขื อนสรี ดภงค์ ชมรมฯยังแนะนําการเดิ นทางและเส้ นทางจากกรุ งเทพฯ มาที
จังหวัดสุ โขทัย และต่อมายังอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย รวมถึงค่าเข้าชมสถานทีเช่น พิพิธภัณฑ์
อุทยานประวัติศาสตร์ รวมถึงการเดินทางท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ โดยรถรางและจักรยาน
ชมรมฯยังนําเสนออาหารเอกลักษณ์ของสุ โขทัยคือ ก๋ วยเตี‡ยวสุ โขทัยอีกด้วย
ผูศ้ ึ กษาได้พบประเด็นสําคัญจากเอกสารนํา เที ยวและประชาสัม พันธ์ ของชมรมฯ ใน
เรื องข้อปฏิบตั ิตวั ของนักท่องเทียว ซึ งชมรมให้หวั ข้อไว้วา่ เทียวชุมชนให้รืนรมณ์ คือ
1. ควรติดต่อชมรมฯ เพือให้นาํ เทียว
2. ควรแต่งกายสุ ภาพให้เกียรติแก่สถานที และเหมาะสมกับกาลเทศะ

99
3. ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชือของชุมชน
4. ทําความรู ้จกั ชุมชนก่อนเทียว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ; ง
5. ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน
6. ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพือแลกเปลียนมุมมอง
7. เปิ ดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทําแบบชุมชน
8. อุดหนุ นผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน กระจายรายได้ต่อชุมชน
9. มีความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม ทิ;งขยะในที ๆ จัดไว้
ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนบ้านคุ กพัฒนา นําเสนอตัวตนของชมรมฯ ผ่าน
เอกสารนําเทียวและประชาสัมพันธ์ โดยใช้แนวทางการเล่าเรื องราวตํานาน พระร่ วงทีเกียวข้องกับ
ชุมชน เพือแสดงให้ความเกียวข้องของตํานานกับชือของชุมชนในลักษณะ ตํานานหมู่บา้ นนามเมือง
และยังสัมพันธ์กบั การนําเสนอผลิตภัณฑ์ ชุมชนทีสําคัญ คือ ว่าวพระร่ วง และยังเป็ นเทศกาลสําคัญ
ของชุมชนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากนี; ชมรมฯได้นาํ เสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนทีได้จาก
เตาเผาอิวาเตะ ซึ งเป็ นการนําความรู ้จากญีปุ่ นมาต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุ มชน คือการเผา
ถ่าน ซึ งนอกจากจะได้ผลผลิตเพิมแล้ว ยังได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ;น เช่น นํ;าส้มควันไม้ สบู่ถ่าน และ
หมอนถ่าน ซึ งชมรมฯได้นาํ เสนอทั;งวิธีทาํ และคุ ณประโยชน์ของสิ นค้า ในส่ วนท้ายของเอกสารมี
การแนะนําการเดินทาง และข้อปฏิบตั ิตวั ของนักท่องเทียว ซึ งชมรมให้หัวข้อไว้ว่า เทียวชุ มชนให้
รื นรมณ์ เช่นเดียวกับชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชนเมืองเก่าสุ โขทัย
ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนนครชุ ม นําเสนอตัวตนของชมรมฯ ผ่านเอกสาร
นําเทียวและประชาสัมพันธ์ โดยใช้คาํ ขวัญว่า นครชุ ม: มรดกโลกทียังมีลมหายใจ ในรู ปแบบตลาด
ย้อนยุค ทุกสุ ดสัปดาห์แรกของเดื อนโดยทีตลาดจะรับเฉพาะผูค้ า้ ในชุ มชน ขายสิ นค้าชุ มชน และ
แต่งกายแบบโบราณ ชมรมฯ นําเสนอสิ นค้าทีเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร คือ พระเครื อง
นครชุ ม นอกจากนี; ยงั แนะนําโบราณสถานของนครชุ ม เช่ น วัดหนองพิกุล วัดเจดี ยก์ ลางทุ่ง วัด
หนองยายช่วย วัดหนองลังกา ชมรมฯยังนําเสนออาหารเอกลักษณ์ของชุ มชน เช่น ข้าวตอกตัด ขนม
จีบนครชุม แกงขี;เหล็ก ขนมฝักบัว ในส่ วนท้ายของเอกสารมีการแนะนําการเดินทาง และข้อปฏิบตั ิ
ตัวของนักท่องเทียว ซึ งชมรมให้หวั ข้อไว้วา่ เทียวชุ มชนให้รืนรมณ์ เช่นเดียวกับชมรมส่ งเสริ มการ
ท่องเทียวโดยชุมชนเมืองเก่าสุ โขทัย
พืน) ทีพิเศษเมืองพัทยาและพืน) ทีเชื อมโยง
พื; นที พิ เศษเมื องพัท ยาและพื; นที เชื อมโยง ตั;ง อยู่ใ นจัง หวัดชลบุ รี มี พ;ื นที รวมทั;ง สิ; น
949.47 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 593,418.75 ไร่ ครอบคลุ มเขตการปกครองของเมืองพัทยา เทศบาล
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เมื องหนองปรื อ เทศบาลตําบลบางละมุ ง เทศบาลตําบลตะเคียนเตี;ย เทศบาลตําบลโป่ ง เทศบาล
ตําบลห้วยใหญ่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองปลาไหล และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาไม้แก้ว
อําเภอบางละมุ ง เทศบาลตําบลนาจอมเที ยน และเทศบาลตําบลเขาชี จรรย์ อําเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของเมืองพัทยาเป็ นทีเนิ น มีทีราบน้อย ทีราบสําคัญจะเป็ นทีตั;งของ
ย่านพาณิ ชยกรรมหรื อแหล่งการค้า และบริ เวณย่านทีพัก อาศัย จะอยู่ถ ัด จากหาดพัท ยาขึ; น ไปทาง
ตอนบน โดยทีราบจะถูกล้อมรอบเนิ นเขาเตี;ยๆ สู งไม่เกิน 100 ม. นับตั;งแต่ทิศเหนื อลงมาเป็ นเนิ น
เขาเตี;ย บริ เวณถัดลงมาเป็ นเขาน้อย เขาตาโลและเขาเสาธง แนวเขานี; แตกตัวออกไปต่อเนื องกับเขา
พัทยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ งติดกับชายฝังทะเล ซึ งทําให้เกิดทีราบระหว่างเชิ งเขากับชายฝังทะเล
อีก 2 แห่ ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง โดยทีราบตอนบนส่ วนใหญ่เป็ นพื;นทีบริ เวณนาเกลื อ ซึ ง
เป็ นทีตั;งของศูนย์กลางของชุ มชนแถบนี; ส่ วนทีราบตอนล่ าง มีลกั ษณะเป็ นแถบยาวขนานไปกับ
ชายฝังทะเล ซึ งห่ างจากชายฝั งทะเลประมาณ 1 กิ โลเมตร และจาก ลักษณะของเนิ นเขาและทีราบ
ดังกล่าว ทําให้เกิ ดทางนํ;าตามธรรมชาติ ลักษณะลํานํ;าโดยทัวๆ ไป มีขนาดเล็กและตื;นเขินในช่ วง
ฤดูแล้ง เช่น คลองนาเกลือ คลองเสื อแผ้ว คลองพัทยา เป็ นต้น รวมทั;งในเขตการปกครองของเมือง
พัทยาบางส่ วนยังมีลกั ษณะ ภูมิประเทศเป็ นเกาะอยู่ห่างจากชายฝังทะเล ประมาณ 8 กิโลเมตร เช่ น
เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก
เมืองพัทยาเป็ นเมืองท่องเทียวของประเทศไทยทีมีชือเสี ยงไปทัวโลก ด้วยสภาพพื;นที
ชายฝังทะเลด้านอ่าวไทยทีมีแนวชายหาดเหมาะสมสําหรับเป็ นสถานทีพักผ่อนและตากอากาศของ
นักท่องเทียวยาวติดต่อกันถึ ง 15 กิ โลเมตร เป็ นเมื องขนาดใหญ่ทีมีบริ การทุกชนิ ดแบบครบวงจร
ไม่แพ้กรุ งเทพมหานคร มีธุรกิ จท่องเทียวเป็ นสาขาเศรษฐกิ จหลัก ทีโดดเด่นอย่างเห็ นได้ชดั และ
เป็ นจุดหมายปลายทางทีนักท่องเทียวทุกระดับและทุกประเภทจากทุกมุมโลกเดินทางมาท่องเทียว
ประมาณว่าในปี พ.ศ.2550-2552 มีนกั ท่องเทียวชาวไทยและต่างประเทศมาเทียวทีพัทยาและพื;นที
เชือมโยงเฉลียปี ละประมาณ 6 ล้านคน และสร้างรายได้เฉลียเป็ นเงินปี ละประมาณ 59,350 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 10 ของรายได้จากการท่องเทียวทั;งประเทศ
นอกเหนือจากการสร้างรายได้แล้ว การให้ความสําคัญกับการพัฒนาธุ รกิจการท่องเทียว
ของพัทยาในอนาคตข้างหน้า ก็ถือได้ว่าเป็ นการต่ อ ยอดจากศัก ยภาพของพื; น ที และของพื; น ที
ใกล้เคียงทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั เพราะมีทรัพยากรท่องเทียวทางทะเลและธรรมชาติอยูม่ าก และในบริ เวณ
ใกล้เ คี ย งมี ธุ ร กิ จ สนับ สนุ น รองรั บ อยู่แ ล้ว อย่า งหนาแน่ น โดยตัวอย่างสถานทีท่องเทียวสําคัญๆ
นอกเหนื อจากชายหาดแล้ว ได้แก่ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว สวนเสื อศรี ราชา สวนพฤษศาสตร์ นงนุ ช
ฟาร์ มจรเข้พทั ยา พระพุทธรู ปแกะสลักเขาชี จรรย์ วัดท่ากระดาน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
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วิหารเซี ยน หมู่บา้ นช้าง พิพิธภัณฑ์ค่ายมวยยอดธง รวมถึ งสถานที จัดประชุ มนานาชาติ ตลอดจน
สถานทีและกิจกรรมการท่องเทียวเชิงกีฬา ได้แก่ สนามแข่งรถพัทยาเซอร์ กิต สนามกอล์ฟ กิจกรรม
กีฬาทางนํ;าต่างๆ ตลอดจนสถานบันเทิงทีเป็ นแหล่งท่องเทียวกลางคืนทีดึ งดูดนักท่องเทียวมาจาก
ทัวโลก เช่น คาบาเรต์ ทําให้เกิดธุ รกิจหรื อบริ การต่างๆ ตามมาอีกมาก โดยเฉพาะธุ รกิจเกียวกับทีพัก
และร้านอาหาร ซึ งเป็ นทีมาของแหล่งการจ้างงานและรายได้จากการท่องเทียวทีสําคัญของประเทศ
แหล่งท่องเทียวเมืองพัทยาและพื;นทีเชือมโยง มีแหล่งท่องเทียวทีมีความหลากหลาย ทั;ง
แหล่ งท่องเที ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะชายหาดสวย นํ;า ทะเลใส ทัศ นี ย ภาพอันงดงาม ซึ ง
ชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนนอนอาบแดด รวมถึงมีแหล่งท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึ;น สถานทีเล่นกีฬา
ทีหลากหลายทั;งทางนํ;าทางบกทุกประเภท มีกิจกรรมความบันเทิงทีหลากหลายและครบครันตลอด
ทั;งปี ทั;งกลางวันและกลางคืนเหมาะแก่นกั ท่องเทียวทุกกลุ่ม
ถนนเลียบชายหาดพัทยาและพัทยาสาย 2 ถื อได้ว่าเป็ นเส้นทางท่องเทียวสายหลักของ
เมืองพัทยา ตั;งแต่นาเกลื อจนถึ งจอมเทียน เนื องจากเป็ นทีตั;งของโรงแรมทีพัก ร้ านอาหาร ร้ านค้า
และสถานที ท่องเทียวที นักท่องเที ยวสามารถเดิ นเท้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้สะดวก คื อ
ถนนพัทยาสาย 3 ถนนพัทยาเหนือ พัทยากลางและพัทยาใต้ ซึ งจัดให้มีถนนคนเดิน( walking street)
รวมทั;งถนนทัพพระยาที เชื อมหาดพัท ยากับ หาดจอมเที ย น และถนนเทพประสิ ท ธิg ที เชื อมถนน
สุ ขุมวิทกับถนนชายหาดจอมเที ย นด้ว ย ส่ วนพื; น ที ตอนในถัดจากถนนสุ ขุม วิท เข้า ไปมีถนนพร
ประภานิ มิตและถนนเนิ นพลับหวานเป็ นเส้นทางทีสําคัญ ส่ วนหาดทีสําคัญ ได้แก่(องค์การบริ หาร
การพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2557ข)
1. หาดพัทยา มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ มีถนนเลียบชายหาดทีร่ มรื น ชายหาด
ทางด้านเหนื อเป็ นบริ เวณทีค่อนข้างเงียบสงบ นักท่องเทียวนิ ยมไปเล่นนํ;า นังพักผ่อนหรื อเล่นกีฬา
ทางนํ;าต่างๆ ส่ วนชายหาดช่ วงกลางไปจนถึ งสุ ดหาดทางด้านใต้ เป็ นบริ เวณทีมี ธุรกิ จการบริ การ
หนาแน่น ทั;งแหล่งอาหาร เครื องดืม ศูนย์การค้า ร้านขายของทีระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงเริ งรมย์
ต่างๆ มากมาย
2. หาดจอมเที ย นเป็ นหาดทรายสวยงาม ทอดตัวเป็ นแนวยาวอยู่ห่า งจากพัท ยาใต้ 4
กิโลเมตร ตามถนนเลี ยบชายหาดหรื อแยกขวาจากถนนสุ ขุมวิทตรงกิ โลเมตรที 150.5 เข้าไปอีก 2
กิโลเมตร เป็ นสถานทีทีครอบครัวส่ วนใหญ่จะเลือกมาพักผ่อน เนื องจากเป็ นหาดทีมีความสงบและ
มีสถานทีเทียวกลางคืนน้อยเมือเปรี ยบเทียบกับหาดพัทยา หาดจอมเทียนมีกิจกรรมทางนํ;าให้เลือก
มากมาย อาทิ เจ็ ท สกี แ ละวิ น ด์ เ ซิ ร์ ฟ และยัง เป็ นสถานที ที เหมาะสํา หรั บ การว่า ยนํ;า อี ก ด้วย
หาดจอมเทียน มีกิจกรรมให้เล่นมากมาย อาทิ บานาน่าโบ๊ท เจ็ทสกี สกีน; าํ พาราเซลลิง

102
3. หาดวงพระจันทร์ อยู่ทางด้านทิศเหนื อของอ่าวพัทยา เป็ นชายหาดขนาดเล็ก ความ
ยาวประมาณ 1 กิ โลเมตรเศษ ปลายหาดจะมองเห็ นปราสาทไม้สัจธรรม หาดวงพระจันทร์ ยงั คง
ความเป็ นธรรมชาติอยู่มาก บรรยากาศโดยรอบเงี ยบสงบ เหมาะสําหรับนักท่องเทียวทีต้องการมา
พักผ่อนอย่างจริ งจัง
4. หาดดงตาลเป็ นอี ก พื; นที หนึ งที เหมาะในการพัก ผ่อนกับครอบครัว เป็ นหาดทีเงียบ
สงบยังไม่มีผคู ้ นนิยมมาเทียวมากนัก บริ เวณนี;มีหาดทรายสามารถเล่ นนํ;า ทะเลได้และมี ตน้ ตาลสู ง
เรี ยงรายริ มหาด มีสะพานท่าเทียบเรื อยืนลงไปในทะเลและเป็ นทีตั;งของสโมสรเรื อใบ การเดินทาง
ใช้เส้ นทางถนนสุ ขุม วิท มาจนถึ ง อํา เภอสั ต หี บ ในกองเรื อยุทธการ ประชาชนทัวไปต้องแลกบัตร
ก่อนเข้าพื;นที เป็ นการรักษาความปลอดภัยของหน่วยทหาร
5. หาดวงศ์อาํ มาตย์อยูท่ างเหนือของอ่าวพัทยา มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็ น
หาดทีเงียบสงบ เหมาะสําหรับนักท่องเทียวทีรักสันโดษ ต้องการมาพักผ่อนหรื อลงเล่นนํ;า ไม่มีการ
ทํากิจกรรมทีต้องใช้เครื องยนต์ใดๆ เช่น บานาน่าโบ้ท เจ็ทสกี ฯลฯ หาดนี; มีร้านค้า ร้านอาหาร เตียง
ผ้าใบ ไว้คอยบริ การแต่ไม่มากเหมือนหาดพัทยาและหาดจอดเทียน สามารถเข้าสู่ หาดได้ทางถนนสู่
โรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อาํ มาตย์
สถานที ท่องเที ยวที สําคัญอื น ๆ ได้แก่ (องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นที พิเศษเพือการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน, 2557ข)
1. อุทยานหิ นล้านปี และฟาร์ มจระเข้
2. ปราสาทสัจธรรม
3. เมืองจําลอง
4. หมู่บา้ นช้างพัทยา (ตําบลหนองปรื อ)
5. อุทยานสามก๊ก
6. เดอะฮอร์ สชูพอยท์คลับ
7. ช้างสยาม
8. พิพิธภัณฑ์ขวด
9. ทิฟฟานีโชว์
10. อัลคาซาร์
11. พิพิธภัณฑ์ริบลีส์
12. เขาพระบาท
13. จุดชมวิว พระอนุ สาวรี ยพ์ ลเรื อเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิg
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14. วนเฉลิมพระเกียรติ
15. พัทยาคาร์ ท สปี ดเวย์
16. เพ้นท์บอลปาร์ ค
17. สวนสนุกพัทยาปาร์ ค
18. อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
19. จังเกิล บันจี; จัมพ์
20. เลคแลนด์ เคเบิ;ลสกี
21. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
22. เขาชีจรรย์
23. สวนนงนุช
24. เกาะล้าน
25. เกาะครก
26. เกาะสาก
27. เกาะไผ่
28. ปราสาทเวทมนต์ ทักซิ โด้
29. วิมานใต้ทะเล
30. ไร่ องุ่นซิ ลเวอร์ เลค
31. อลังการ
32. ตลาดนํ;าสี ภาค
33. ปางช้าง
34. อีซี คาร์ ท
สถานทีพักแรม ในเขตเมืองพัทยาทีพักแรมจะกระจายไปตามพื;นทีติดริ มทะเลและแนว
ถนนสายสําคัญ โดยเฉพาะพื;นทีตอนกลางระหว่างพัทยาเหนื อ พัทยาใต้ และถนนพัทยาสาย 2 จะมี
ทีพักหนาแน่นกว่าบริ เวณอืนๆ เนืองจากอยูใ่ กล้กบั ทะเล ส่ วนใหญ่เป็ นโรงแรมขนาดเล็กทีอาณาเขต
บริ เวณไม่กว้างมาก และมีโรงแรมระดับ 4-5 ดาวกระจายตัวอยู่ ส่ วนพื;นทีถัดเข้าไปจากถนนเป็ น
ทีตั;งของโรงแรมขนาดเล็ก เซอร์ วิสอพาร์ ตเมนท์และเกสท์เฮาส์ ราคาประหยัด ในขณะพื;นทีทีริ ม
ทะเลบริ เวณพัทยาเหนื อและพัทยาใต้จะเป็ นทีตั;งของโรงแรมระดับ 4- 5 ดาว เนื องจากเป็ นบริ เวณ
ค่อนข้างเงียบสงบ มีพ;ืนที ทีสามารถพัฒนาได้มากกว่าและยังมีความหนาแน่นน้อยกว่าพื;นทีพัทยา
ตอนกลางอยู่ จํานวนห้องพักในปี พ.ศ. 2549 มี 37,595 ห้อง จากสถานพักแรมจํานวน 360 แห่ ง โดย
ในปี ดังกล่าว มีนกั ท่องเทียวจํานวน 6,114,947 คน เข้าพักในโรงแรมร้อยละ 86-88 หรื อเป็ นจํานวน
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5,325,673 คน มี อตั ราการเข้าพักเฉลี ยร้ อยละ 62.30 ในปี พ.ศ.2550 จํานวนห้องพักเพิมขึ; นเป็ น
38,085 ห้อง มีอตั ราการพักเฉลียร้อยละ 57.48 ลดลงจากปี พ.ศ.2549 ร้อยละ 4.82 โรงแรมในพัทยา
เริ มประสบปั ญหา อัตราการเข้าพักทีลดลง ตามแนวโน้มขาลงของการท่องเทียวตั;งแต่ปลายปี พ.ศ.
2551 ตามปั จจัยภายนอกทีกระทบ และตกตํามากขึ;นในปี พ.ศ.2552 หากเศรษฐกิจเริ มฟื; นตัวในปี
พ.ศ.2553 และไม่มีปัจจัยในประเทศทีก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ การท่องเทียวเติบโตปกติ จํานวน
ห้องทีมี อยู่ปัจจุ บนั (ซึ งยังไม่รวมทีพักประเภทเกสท์เฮาส์ และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์) จะสามารถ
รองรับนักท่องเทียวได้จนถึงปี พ.ศ.2560 สําหรับการคาดการณ์ ปริ มาณความต้องการสถานทีพัก
แรม พบว่า ในปี พ.ศ.2551 มี ความต้องการสถานที พักแรม 32,592 ห้อง/วัน เมือเปรี ยบเที ยบกับ
จํานวนห้องพักในปั จจุบนั ทีได้จากการรวบรวมข้อมูลของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย พบว่า มี
จํานวนห้องพัก 35,391 ห้อง ซึ งไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม จํานวนห้องพักจะเริ ม
ขาดแคลนเพิมมากขึ;นในช่วงปี พ.ศ.2552-2553 ในกรณี ทีไม่มีการก่อสร้างสถานทีพักแรมเพิมเติม
จากการสํารวจข้อ มูล พบว่า ได้มี ก ารก่ อ สร้ า งสถานที พัก แรมเพื อรองรั บ การขยายตัวด้านการ
ท่องเทียว ซึ งสอดคล้องกับสภาพความต้องการทีเกิดขึ;น และจากการคาดการณ์ในปี พ.ศ.2555 จะมี
ความต้องการห้องพัก 39,753 ห้อง ในปี พ.ศ.2560 จะมีความต้องการห้องพัก 48,703 ห้อง และในปี
พ.ศ.2570 จะมีความต้องการห้องพัก 66,604 ห้อง (สุ ลดั ดา ศรุ ติลาวัณย์, 2557; องค์การบริ หารการ
พัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2557ข)
มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 24 มีนาคม พ.ศ.2552 ให้ความเห็นชอบการประกาศเขตพื;นที
พิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนเมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เมือวันที 19 พฤษภาคม 2552 มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานทั;งหมด 9 คน(องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นที
พิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2556ค: 10-11)ให้ครอบคลุ มพื;นทีในเขตปกครอง คือ 1) เมือง
พัทยา (รวมพื;นที เกาะล้าน และเกาะไผ่) 2) เทศบาลเมืองหนองปรื อ 3) เทศบาลตํา บลบางละมุง
4) เทศบาลตําบลตะเคียนเตี;ย 5) เทศบาลตําบลโป่ ง 6) เทศบาลตําบลห้วยใหญ่ 7) เทศบาลตําบลนา
จอมเที ยน 8) องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองปลาไหล 9) องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาไม้แก้ว
ครอบคลุ มพื;นทีทั;งสิ; น 928.47 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 580,293.75 ไร่ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะ
ประการหนึงของ แผนแม่บทฯ คือ การเสนอให้ขยายเขตพื;นทีพิเศษให้ครอบคลุมเทศบาลตําบลเขา
ชีจรรย์ เนืองจากเป็ นพื;นทีติดต่อกับเทศบาลตําบลนาจอมเทียนและมีแหล่งท่องเทียวสําคัญๆ อยูม่ าก
โดยพื;นทีเทศบาลตําบลเขาชี จรรย์มีขนาด 21.00 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 13,125 ไร่ ซึ งจะส่ งผลให้
พื; น ที พิ เ ศษเมื อ งพัท ยาและพื; น ที เชื อมโยงมี ข นาดพื; น ที เพิ มเป็ น 949.47 ตารางกิ โลเมตร หรื อ
593,418.75 ไร่
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แนวคิดการพัฒนาเน้นการใช้นวัตกรรมเพือสร้ างให้เกิ ดความสมดุลใน 3 มิติ คือ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน โดยทางด้านเศรษฐกิ จเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ (Value added) จากการดําเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ด้านสังคมเน้นการ
สร้ างความเชื อมโยงระหว่างเมื องพัทยากับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในพื;นทีเชื อมโยง 9 แห่ ง
เพือรังสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมและทางสังคม ก่อให้เกิ ดคุ ณค่า (Value creation) ในการกระจาย
ความเจริ ญสู่ พ;ืนทีและภูมิภาค ซึ งจะช่วยลดความเหลือมลํ;าทางสังคม และสุ ดท้ายด้านสิ งแวดล้อม
เน้นนิ เวศนวัต กรรม (Greenovation) เป็ นการพัฒ นาการท่อ งเที ยวที เน้น ความเป็ นมิ ตรกับ
สิ งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กียวข้อง (Stakeholders)
พัทยามีศกั ยภาพเป็ นศูนย์กลางการท่องเทียวในภูมิภาคอินโดจีน ศูนย์กลางการท่องเทียว
ทางชายทะเลทางฝั งตะวันออกอ่าวไทย ศูนย์กลางการซื; อสิ นค้า (Shopping paradise) ศูนย์การ
ประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ หรื อโดยสรุ ปพัทยาและพื;นทีเชื อมโยงมีศกั ยภาพเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเทียวระดับโลกอยูแ่ ล้ว โดยตัวบ่งชี;สาํ คัญ คือ การทีมีนกั ท่องเทียวจากนานาประเทศทัวโลก
ทั;งในระดับตลาดบน กลาง ล่าง มาท่องเทียวพัทยาเป็ นประจําทุกปี อยูแ่ ล้ว ก็ได้กาํ หนดให้การพัฒนา
พื;นทีพิเศษฯ มีวิสัยทัศน์ คือ “New Pattaya : The World Class Greenovative Tourism City” หรื อ
“พัทยา : เมื องน่ าอยู่ น่ าท่องเที ยว ระดับโลกด้วยภาพลักษณ์ ใ หม่ในฐานะเมื องแห่ งนวัตกรรมสี
เขียว” ทั;งนี; ได้มีการกําหนดเขตพัฒนาออกเป็ น 4 บริ เวณ ได้แก่(องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นที
พิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2557ข)
1. เขตการท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเล ได้แก่ พื;นทีหาดทราย จากบริ เวณหาดเมืองพัทยา
หาดบางละมุง และหาดนาจอมเทียน เชื อมโยงไปจนถึงบริ เวณเกาะล้านและหมู่เกาะบริ วาร รวมทั;ง
เกาะไผ่และหมู่เกาะบริ วาร เขตนี; เน้นแนวทางการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล โดยเฉพาะ
บริ เวณทีมีปะการังงดงามรอบเกาะ
2. เขตการท่องเที ยวแบบหลากหลาย ได้แก่ เขตเมื องพัทยาตลอดทั;งเขต รวมทั;ง เขต
เทศบาลตําบลนาจอมเทียนบางส่ วน (ครอบคลุ มพื;นที จากแนวเขตเมื องพัท ยาด้า นใต้จดคลองนา
จอมเทียน และด้านตะวันออกจดทางรถไฟสายตะวันออก) เขตนี; เน้นการจัดระเบียบการพัฒนา ทั;ง
การบังคับใช้กฎหมายที มีอยู่เดิ มและปรับปรุ งกฎหมายให้มีประสิ ทธิ ผล ทั;งนี; พื;นที นาจอมเที ยน
ส่ วนทีเหลือรวมทั;งพื;นทีเทศบาลตําบลบางละมุง ควรได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นพื;นที พัก ผ่อนระดับ
เยียม (Hi-end resort) โดยเฉพาะเทศบาลตํา บลบางละมุ ง อาจส่ ง เสริ ม บริ ก ารท่องเที ยวแบบไมซ์
( MICE) ขนาดเล็กเพิมเติมกับการปรับปรุ งพัฒนาพื;นที
3. เขตการท่องเที ยวในแหล่ งวัฒนธรรมและในความสนใจพิ เศษ ได้แก่ บริ เวณด้า น
ตะวันออกของเมืองพัทยา จากแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกไปทางทิศตะวันออก จนจรดกับทาง
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หลวงแผ่นดินหมายเลข 7 ด้านเหนือจรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และด้านใต้จรดเขตเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน เขตนี; เน้นการส่ งเสริ มกิจกรรมท่องเทียวต่างๆ เชื อมโยงกับการท่องเทียวในเขต
เมือง ซึ งเป็ นแหล่งทีพักของนักท่องเทียวส่ วนใหญ่ โดยเริ มด้วยการศึกษาความเหมาะสมของระบบ
คมนาคมขนส่ งด้วยระบบรถโดยสารประจําทาง (Shuttle bus) 4 สาย
4. เขตการท่ องเที ยวในแหล่ ง ธรรมชาติ ได้แก่ บริ เวณพื; นที เชื อมโยงที เหลื อ ในเขต
เทศบาลตําบลตะเคียนเตี;ย องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองปลาไหล เทศบาลตําบลโป่ ง องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเขาไม้แ ก้ว และเทศบาลตํา บลห้ ว ยใหญ่ เขตนี; เน้น การส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั;งแหล่งนํ;า ป่ าสงวน และส่ งเสริ มการเกษตรเชื อมโยงสู่ การผลิตสิ นค้า OTOP
รวมทั;งการพัฒนาทีมีความหนาแน่นตํา มีแปลงทีดินขนาดใหญ่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพืน) ทีพิเศษเมืองพัทยาและพืน) ทีเชื อมโยง
พื;นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง ตั;งวิสัยทัศน์การพัฒนา
พื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่า งยังยืน ไว้ว่า “พัท ยา: เมื อ งน่ า อยู่ น่ า ท่ อ งเที ยวระดับ โลกด้วย
ภาพลักษณ์ในฐานะเมืองแห่งนวัตกรรมเขียว” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื;นทีพิเศษเมืองพัทยาและ
พื;นทีเชื อมโยง ประกอบไปด้วยโครงการทั;งหมด 76 โครงการ เพือสนับสนุ นการนําแผนฯ ไป
ปฏิ บตั ิซึงใช้งบลงทุนทั;งสิ; น 9,229.4 ล้านบาท ระยะเวลาของการดําเนิ นงานจะสิ; นสุ ดในปี พ.ศ.
2562 และวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ดงั นี; (องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน, 2557ข)
ยุทธศาสตร์ ที 1 พัฒนาสภาพแวดล้ อมสะอาด ปลอดภัยและภูมิทศั น์ สีเขียว
พื;นที ฯวางเป้ าหมายและตัว ชี; ว ดั ไว้ด งั นี; เร่ ง ฟื; นฟูท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ บ ริ เ วณชายหาดซึ งเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวหลัก ของเมื อ งพัท ยา และฟื; นฟู
สภาพแวดล้อมทัวไป ทั;งในแหล่งท่องเทียวโดยตรง แหล่งธุ รกิจการค้า ร้านอาหาร หรื อตามอาคาร
สถานที ต่างๆ ทีเป็ นส่ วนประกอบของเมื อง ให้ปลอดจากขยะ นํ;าเสี ย อากาศเป็ นพิษ หรื อแหล่ ง
สกปรกตามชุมชน รวมทั;งสถานประกอบการต่างๆ ในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ ที 1 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 3 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธ์ที 1.1 ฟื; นฟูทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ตามแผนฯได้บรรจุ โครงการ
เพือให้บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการฟื; นฟูสภาพชายหาดและป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง (ตั;งแต่หาดกระทิงลายหาดวงศ์อมาตย์-หาดพัทยา)
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2. โครงการศึกษาและจัดทําแนวป้ องกันการกัดเซาะชายหาด(ตั;งแต่หาดจอมเทียน-บ้าน
อําเภอ)
กลยุทธ์ ที 1.2 ปรับปรุ งภูมิทศั น์ เพิมพื;นทีสี เขียว ตามแผนฯได้บ รรจุ โครงการเพื อให้
บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณหาดจอมเทียนในเขตเมืองพัทยา
2. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ และทางเท้าพร้ อมติดตั;งไฟฟ้ า บริ เวณ ถนนพัทยาเหนื อ
ระยะทางประมาณ 2 กม. บริ เวณ ถนนพัทยากลาง ระยะทางประมาณ 2 กม. บริ เวณ ถนนพัทยาใต้
ระยะทางประมาณ 2 กม. บริ เวณ ถนนพัทยาสาย 2 (พัทยาเหนื อ-พัทยาใต้) ระยะทางประมาณ 3.5
กม. บริ เวณ ถนนพัทยาสาย 3 (พัทยาเหนื อ-พัทยาใต้) ระยะทางประมาณ 4 กม. และบริ เวณ ถนน
เทพประสิ ทธิg ระยะทางประมาณ 3 กม.
3. โครงการปรั บปรุ งภูมิทศั น์ถนนวิถีชีวิตชุ มชน (ทางเข้าชุ มชน-บ้านอําเภอ) ให้เป็ น
แหล่งท่องเทียวใหม่ ระยะทางประมาณ 2.5 กม.
4. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เกาะกลางถนนสุ ขมุ วิท
5. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เมืองหนองปรื อเป็ นเมืองน่าอยูส่ ู่ เมืองการท่องเทียว
6. พัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์รอบอ่างมาบประชันให้เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
7. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์จุดชมวิว เขาหวาย และเขากงรถเป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
8. โครงการศึกษาและปรับปรุ งภูมิทศั น์ชุมชนบ้านหนองชากแง้วเป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
กลยุทธ์ที 1.3 ยกระดับความสะอาดและความปลอดภัยของพื;นทีสาธารณะ ตามแผนฯ
ได้บรรจุโครงการเพือให้บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการศึกษาออกแบบหน่วยคัดแยกขยะ และศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยเมืองพัทยาและ
พื;นทีเชือมโยง
2. โครงการป้ องกันชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเทียว โดยติดตั;งกล้อง
CCTV เกาะล้าน
ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาแหล่ งและกิจกรรมท่ องเทียว ทีจะเป็ น Green Landmark ของ
พื;นทีพัทยาและพื;นทีเชือมโยง
พื;นทีฯวางเป้ าหมายและตัวชี; วดั ไว้ดงั นี; พฒั นาแหล่งดึงดูดด้านการท่องเทียว ในรู ปแบบ
ต่างๆ ทั;งสถานทีหรื อกิ จกรรม เพือเป็ นสัญลักษณ์ ทีมีลกั ษณะเป็ นนวัตกรรม และน่ าสนใจสําหรับ
นักท่องเทียว โดยแหล่งหรื อกิจกรรมท่องเทียวทีเป็ น Greenovative Landmark ทีจะช่วยเพิมคุณค่า
ให้กบั นักท่องเทียวด้วยการให้นกั ท่องเที ยวมีประสบการณ์ และตระหนักว่าได้มีส่วนช่ วยอนุ รักษ์
สิ งแวดล้อมด้วย
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ยุทธศาสตร์ ที 2 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 2 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธ์ที 2.1 พัฒนาแหล่ งนันทนาการใหม่ส่งเสริ มกิ จกรรมกลางแจ้ง ตามแผนฯได้
บรรจุโครงการเพือให้บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการศึกษาและจัดทําสื อธรรมชาติใต้ทะเลบริ เวณแหล่งท่องเทียวดํานํ;าทีสําคัญ
2. โครงการพัฒนาพื;นทีนาเกลือให้เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
3. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวใหม่ (Landmark) ของ
พื;นทีพิเศษเมืองพัทยาฯ ณ แหลมบาลีฮาย และเขาพระตําหนัก
4. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์และก่อสร้ างลานกิ จกรรมกลางแจ้งริ มหาดบ้านอําเภอให้
เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
5. โครงการพัฒนาพื;นที ชายฝั งอ่าวบางละมุ งเป็ นแหล่ งท่องเทียวตากอากาศแห่ งใหม่
จัดทําแผนแม่บทและผัง พื; น ที เฉพาะชายฝั งบางละมุ ง ฟื; นฟูห มู่บ า้ นชาวประมงให้เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเทียวใหม่ และก่อสร้างสะพานเทียบเรื ออ่าวบางละมุงพร้อมศาลาพักผ่อนเพือการท่องเทียว
6. โครงการก่อสร้างสถานศึกษาธรรมชาติ และระบบนิ เวศป่ าชายเลนบริ เวณคลองบาง
ละมุง หมู่ 4 และปรับปรุ งภูมิทศั น์วดั ท่ากระดานให้เป็ นแหลงท่องเทียวใหม่
7. โครงการพัฒนาพื;นทีบริ เวณริ มอ่างเก็บนํ;าชากนอกเป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
8. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนสาธารณะตําบลตะเคียนเตี;ยให้เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
9. โครงการพัฒนาจุดชมวิวเขา SR (เขาหนองปลาไหล) เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
10. โครงการออกแบบและปรั บ ปรุ งสวนสาธารณะริ ม อ่า งเก็บ นํ;าซากแง้วเป็ นแหล่ ง
ท่องเทียวใหม่
11. โครงการพัฒนาพื;นทีนันทนาการอ่างเก็บนํ;าห้วยลึกให้เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
12. โครงการศึกษาออกแบบเพือการพัฒนาการขยายตัวด้านการท่องเทียวของเมืองพัทยา
และพื;นทีเชือมโยงตามศักยภาพการรองรับของพื;นที
กลยุทธ์ที 2.2 ส่ งเสริ มการพัฒนาเส้นทางและการท่องเทียวเชิ งธรรมชาติและวัฒนธรรม
ตามแผนฯได้บรรจุโครงการเพือให้บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนเพื อการท่ อ งเที ยวเกาะล้า นออกแบบและปรั บ ปรุ ง ถนน
ท่องเทียวทางธรรมชาติและภูมิทศั น์ทางทะเล Route ที 4 (พัทยา – เกาะล้าน) โดยปรับปรุ งทําถนน
คนเดิ น พร้ อ มปลู ก ต้น ไม้แ ละติ ด ไฟสว่า งบนเกาะล้า นระยะทางประมาณ 5 กม.ปรับปรุ งถนน
ท่องเทียวทางธรรมชาติและภูมิทศั น์ทางทะเล Route ที 4 (พัทยา–เกาะล้าน)โดยติดตั;งป้ ายนําทาง
ป้ ายสัญลักษณ์ (Land Mark) ป้ ายประวัติสถานทีท่องเทียว โดยเริ มตั;งแต่ ท่าเรื อพัทยา, เกาะล้าน
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2. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทียวในพื;นทีเทศบาลตําบลตะเคียนเตี;ย
3. โครงการจัดทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเทียวใหม่พ;ืนที อบต.เขาไม้แก้ว
4. โครงการจัดทําป้ ายบอกทางและป้ ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว
5. โครงการออกแบบและปรั บปรุ ง ถนนท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรมชุ ม ชนให้เป็ นแหล่ ง
ท่องเที ยวใหม่ Route ที 1โดยปรับปรุ งขยายถนนก่อสร้ างทางจักรยาน ทางเท้า ปลู กต้นไม้และ
ติดตั;งไฟฟ้ าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 32 กม. และโครงการปรับปรุ งถนนท่องเทียวเชิ งวิถีชีวิต
ชุ มชน Route ที 1 (หนองปลาไหล-หาดบ้านอําเภอ) โดยติดตั;งป้ ายนําทาง ป้ ายสัญลักษณ์ (Land
Mark) และป้ ายประวัติสถานทีท่องเทียว
6. โครงการออกแบบและปรับปรุ งถนนท่องเทียวเชิ งวิถีชุมชนและวัฒนธรรมให้เป็ น
แหล่งท่องเทียวใหม่Route ที 3โดยปรับปรุ งขยายถนน ก่อสร้างทางจักรยาน ทางเท้า ปลูกต้นไม้และ
ติดตั;งไฟฟ้ า แสงสว่าง ระยะทางประมาณ 24 กม. และโครงการปรับปรุ งถนนท่องเทียวเชิ งวิถีชุมชน
และวัฒนธรรม Route ที 3 (ตลาดนาเกลือ - หาดบ้านอําเภอ) โดยติดตั;งป้ ายนําทาง ป้ ายสัญลักษณ์
(Land Mark) ป้ ายประวัติสถานทีท่องเทียว
7. โครงการออกแบบและปรับปรุ งถนนท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรมชุ มชนและศาสนาให้
เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่ Route ที 2 โดยปรับปรุ งขยายถนน ก่อสร้ างทางจักรยาน ทางเท้า ปลู ก
ต้นไม้และติดตั;งไฟฟ้ า แสงสว่าง ระยะทางประมาณ 25 กม.และโครงการปรับปรุ งถนนท่องเทียว
เชิงวิถีชีวติ ชุมชนและศาสนา Route ที 2 (เขาไม้แก้ว-บางละมุง)โดยติดตั;งป้ ายนําทาง ป้ ายสัญลักษณ์
(Land Mark) ป้ ายประวัติสถานทีท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 3 ส่ งเสริมกิจกรรมท่ องเทียวทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อมและวิถีชีวติ ชุ มชน
พื;นทีฯวางเป้ าหมายและตัวชี; วดั ไว้ดงั นี; สนับสนุ นผูป้ ระกอบการรายย่อย หรื อวิสาหกิ จ
ชุ มชนต่างๆ ให้มีการปรั บรู ปแบบ สิ นค้าหรื อบริ การ และยกระดับความสามารถประกอบการที
ยังยืนภายใต้กรอบการทําธุ รกิจต่างๆ ทีจะต้องเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที 3 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 1 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธ์ที 3.1 ส่ งเสริ มบริ การท่องเทียวโดยชุ มชน ตามแผนฯได้บรรจุโครงการเพือให้
บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการฟื; นฟู พ ฒ
ั นาพื; น ที ชุ ม ชนชาวไทยมุ ส ลิ ม เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวเชิ ง ศาสนา
วัฒนธรรมแห่งใหม่
2. โครงการก่ อสร้ า งอาคารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์สิ งของเครื องใช้พ ระราชทานและพื; นบ้า นวัด
หนองปรื อให้เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
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3. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พ;ืนบ้านวัดหนองเกตุใหญ่ให้เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
4. โครงการพัฒนาศูนย์บริ การการท่องเทียว ธรรมชาติ พันธุ์ไม้เขาไม้แก้ว
5. โครงการจัดทําแผนและพัฒนาพื;นทีท่องเทียวเชิงนิ เวศให้เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาโครงข่ ายระบบคมนาคมขนส่ งให้ มีประสิ ทธิภาพและส่ งเสริม
ระบบสาธารณูปโภคบนพืน) ฐานเทคโนโลยีและแนวคิดทีอนุรักษ์ และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อม
พื;นที ฯวางเป้ าหมายและตัวชี; วดั ไว้ดงั นี; เน้นการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วนในระยะแรกและ
ยกระดับโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ งให้นกั ท่องเทียวสามารถเดินทางด้วยตนเองเพือเข้าถึงแหล่ง
ท่องเทียวต่างๆ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย และส่ งเสริ มระบบสาธารณู ปโภค
เพือรองรับการขยายตัวในอนาคต บนพื;นฐานเทคโนโลยีและแนวคิ ด ที อนุ รั ก ษ์แ ละเป็ นมิ ตรกับ
สิ งแวดล้อม ซึ งต้องอยูบ่ นพื;นฐานของความคุม้ ค่าและข้อจํากัดของทรัพยากรทีใช้ในการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ที 4 นี;ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 3 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ด้วยโครงการต่าง ๆ ทีจะสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ดงั นี;
กลยุทธ์ที 4.1 พัฒนาเส้นทางเชื อมโยงแหล่งท่องเทียวสําคัญ ตามแผนฯได้บรรจุโครงการ
เพือให้บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการก่อสร้ างทางลอดทางแยกถนนสุ ขุมวิทตัดกับ ถนนพัทยาเหนื อ ถนนพัทยา
ใต้ และถนนเทพประสิ ทธิg
2. โครงการศึ กษาความเหมาะสมการแก้ไขปั ญหาการจราจรบนถนนเลี ยบทางรถไฟ
และถนนเชือมโยง
3. โครงการปรั บปรุ ง ขยายถนนเชื อมถนนสุ ขุมวิท -โครงการหมายเลข 7 ระยะทาง
ประมาณ 6 กม.
4. โครงการศึกษาศักยภาพการท่องเทียวทางทะเลฝังพัทยา-เกาะล้าน และพื;นทีเชือมโยง
5. โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟด้านตะวันตก ในพื;นทีบางละมุง
6. โครงการปรับปรุ งขยายถนนพรประภานิมิต (ช่วงทางรถไฟ-ถนนโครงการหมายเลข 7)
7. โครงการปรับปรุ งและก่อสร้างถนนพัฒนาการ
8. โครงการก่อสร้างถนนเลี ยบทางรถไฟฝังตะวันออกจากสถานี รถไฟบางละมุง - ทาง
หลวงสาย 36 ระยะทางประมาณ 4 กม.
9. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรสายหนองเกตุนอ้ ย - สํานักงาน อบต.หนองปลาไหล
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนนลาดยางแอลฟั ลท์คอนกรี ต สายสันติครามเชื อมทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์ เวย์)
11. โครงการปรับปรุ งเส้นทางถนนชัยพรวิถีเพือพัฒนาเป็ นถนนท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
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12. โครงการก่อสร้างปรับปรุ งเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
13. โครงการก่อสร้ างถนน คสล. พร้ อมวางท่อระบายนํ;า ถนนสาย ชบ.1003-บัณฑูรวิหารเซี ยน ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
14. โครงการก่ อสร้ างถนน คสล. พร้ อมไฟฟ้ าแสงสว่าง จากถนนสาย ชบ.1003-เขา
ตะแบก - สวนนงนุช ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร
15. โครงการปรับปรุ งเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที 161+200) - บ.เขา
ชีจรรย์
16. โครงการปรับปรุ งเส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ชบ.3002 - บ. เขาชีจรรย์
17. โครงการปรั บปรุ งเส้ นทางจากแยก ทล.3 กม.ที 145+300 - แยก ทล.3240 กม.ที
11+500 ปรับปรุ งและเสริ มผิวลาดยาง AC.+ก่ อสร้ า งเลนจัก รยาน+ไฟฟ้ าแสงสว่า งในพื; นที เมื อง
พัทยา เทศบาลเมืองหนองปรื อ และเทศบาลตําบลโป่ ง
18. โครงการปรั บ ปรุ ง เส้ นทางจากแยก ทล.3 กม.ที 154+200 - แยก ทล.331 กม.ที
112+300 โครงการก่อสร้างเลนจักรยาน+ไฟฟ้ าแสงสว่างในพื;นที เทศบาลตําบลนาจอมเทียนและ
เทศบาลตําบลห้วยใหญ่
19. โครงการปรั บ ปรุ ง เส้ นทางจากแยก ทล.3 กม.ที 158+450 - แยก ทล.331 กม.ที
120+200โครงการปรับปรุ งและซ่อมสร้างทางลาดยาง AC.+ก่อสร้ างเลนจักรยาน+ไฟฟ้ าแสงสว่าง
ในพื;นที เทศบาลตําบลเขาชีจรรย์ และเทศบาลตําบลห้วยใหญ่
20. โครงการปรับปรุ งเส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ชบ.1008 - วัดญาณสังวราราม
ในพื;นที เทศบาลตําบลห้วยใหญ่
21. โครงการปรับปรุ งเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที 160+500) - บ.ชาก
แง้วในพื;นที เทศบาลตําบลห้วยใหญ่
22. โครงการปรั บปรุ งเส้ นทางจากแยก ทล.3 กม.ที 135+300 - แยก ทล.3240 กม.ที
14+100 โครงการก่อสร้ างเลนจักรยาน+ไฟฟ้ าแสงสว่างในพื;นที โครงการปรับปรุ งและซ่ อมสร้าง
ทางลาดยาง AC.+ก่อสร้างเลนจักรยาน+ไฟฟ้ าแสงสว่างในพื;นที เทศบาลตําบลตะเคียนเตี;ย เทศบาล
ตําบลบางละมุง และเทศบาลตําบลโป่ ง
23. โครงการปรับปรุ งเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที 124+600) - วัด
ญาณสังวราราม
24. โครงการปรับปรุ งเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 36 (กม.ที 12+425) - บ้านบึง
โครงการปรั บปรุ งและซ่ อมสร้ างทางลาดยาง AC.+ก่ อสร้ างเลนจักรยาน+ไฟฟ้ าแสงสว่าง พื;นที
เทศบาลตําบลโป่ ง และ เทศบาลตําบลห้วยใหญ่
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25. โครงการปรับปรุ งทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 3240 (ทางรถไฟทางหลวงแผ่นดิ น
36) ระยะทางประมาณ 9 กม.
กลยุทธ์ที 4.2 ยกระดับมาตรฐานบริ การขนส่ งสาธารณะให้มีประสิ ทธิ ภาพ และปลอดภัย
ตามแผนฯได้บรรจุโครงการเพือให้บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการพัฒนาปรับปรุ งท่าเทียบเรื อเพือการท่องเทียวเกาะล้าน
2. โครงการจัดทําท่าจอดเรื ออเนกประสงค์ในเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
3. โครงการจัดสร้างสะพานลอยข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36
กลยุท ธ์ ที 4.3 พัฒ นาเมื องและระบบสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การตามแนวคิ ดการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม ตามแผนฯได้บรรจุโครงการเพือให้บรรลุกลยุทธ์ดงั นี;
1. โครงการเพิมประสิ ทธิ ภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ;าเสี ยพื;นทีพัทยา-นาเกลือ
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ;าถนนเลียบทางรถไฟฝังตะวันออกและฝังตะวันตก
3. โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ;าเสี ย ชุมชนท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา
4. โครงการวางท่อนํ;าประปา ฝังพัทยา – เกาะล้าน
5. โครงการก่อสร้างโรงบําบัดนํ;าเสี ย เทศบาลตําบลนาจอมเทียน
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ;าริ มถนนสุ ขมุ วิทเพือป้ องกันนํ;าท่วม
7. โครงการขยายระบบประปาสายมาบหว้า-พัทยาปาร์ คฮิลล์
8. โครงการขยายระบบประปาสายโรงโป๊ ะ-เขาไม้แก้ว
9. โครงการขุดลอกทางระบายนํ;าและลําห้วยต้นนํ;าเพือให้ไหลลงสู่ อ่างเก็บนํ;า
10. โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ;ามาบประชันเพือเป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
11. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ;าเพือป้ องกันนํ;าท่วมในเขตเทศบาลตําบลห้วยใหญ่
12. โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ;าห้วยลึกเพือเป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนตําบลห้วยใหญ่ – ตําบลตะเคี ยนเตี; ย และกลุ่ ม
ประมงเทศบาลบางละมุง
ผูศ้ ึกษาพบการดํานินงานของพื;นทีพิเศษฯ ทีจะส่ งเสริ มการท่องเทียวในพื;นทีให้เป็ นไป
ตามพันธกิจขององค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน โดยการตั;งชมรม
ส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนขึ;น ได้มีการจัดตั;งชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชน ขึ;นมา 2
ชมรมและ 1 กลุ่มชุ มชน คือ ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนเมืองตําบลห้วยใหญ่ มีจุดเน้น
ด้วยเรื องราวทางวัฒนธรรมว่า “ห้วยใหญ่: ชุ มชนจีนเก่ากับเรื องเล่าทีบ้านชากแง้ว” ชมรมส่ งเสริ ม
การท่องเทียวโดยชุมชนตําบลตะเคียนเตี;ย มีจุดเน้นด้วยเรื องราวทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันว่า “ลาน
วัฒนธรรมตะเคียนเตี;ย: ศูนย์การเรี ยนรู ้ เพือชี วิตพอเพียง” และบ้านชายทะเล บางละมุงของ กลุ่ม
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ประมงเทศบาลบางละมุง ทีมีจุดเน้นเรื องวิถีชุมชนชาวประมง และการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ และทาง
กลุ่มฯ กําลังจะจัดตั;งเป็ นชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชน โดยพื;นทีพิเศษฯ
ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนตําบลห้วยใหญ่ นําเสนอตัวตนของชมรมฯ ผ่าน
เอกสารนําเทียวและประชาสัมพันธ์ โดยใช้กล่าวถึงชือของชุ มชนที ปรากฏในงานนิ ราศเมื องแกลง
ของสุ นทรภู่ แสดงถึงความเก่าแก่ของชุ มชนทีมีมากว่า 100 ปี เป็ นทีพักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเล
ดังนั;นเทศกาลท่องเทียวทีสําคัญของชุ มชนคือ งานเฉลิ มฉลงศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ทีจะจัดขึ;น 3 ครั;งต่อปี
และงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ ส่ วนแหล่งท่องเทียวในตําลลห้วยใหญ่มีท; งั แหล่งท่องเทียวในชุ มชน
เช่ น โรงฝิ นโบราณ (ตรอกโรงยา) โรงงิ; วโบราณ และสถานที ท่ องเที ยวระดับ ประเทศเช่ น วัด
ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชมรมฯยังนําเสนออาหารของชุ มชนซึ งเป็ นอาหารจีนเฉพาะถิ น เช่ น
หอยจ๊อ และอาหารจีนทีมีชือเสี ยง เช่น เป็ ดไก่พะโล้ บ๊ะจ่าง ขนมเปี• ยะ เป็ นต้น ทีตั;งของชมรมฯ อยู่
ด้า นฝั งซ้า ยของถนนสุ ขุม วิท ตรงข้า มเมื อ งพัทยา และยังสามารถเดิ นทางเข้าได้จากฝังทางหลวง
หมายเลข 331 อีกด้วย
ผูศ้ ึ กษาได้พบประเด็นสําคัญจากเอกสารนําเที ยวและประชาสัมพันธ์ ของชมรมฯ ใน
เรื องข้อปฏิ บตั ิตวั ของนัก ท่อ งเที ยว เช่ น เดี ย วกับ ชมรมการท่อ งเที ยวโดยชุ ม ชนใน พื; น ที พิเ ศษ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร ซึ งชมรมให้หวั ข้อไว้วา่ เทียวชุ มชนให้
รื นรมณ์ เช่นเดียวกัน คือ
1. ควรติดต่อชมรมฯ เพือให้นาํ เทียว
2. ควรแต่งกายสุ ภาพให้เกียรติแก่สถานที และเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชือของชุมชน
4. ทําความรู ้จกั ชุมชนก่อนเทียว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ; ง
5. ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน
6. ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพือแลกเปลียนมุมมอง
7. เปิ ดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทําแบบชุมชน
8. อุดหนุ นผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน กระจายรายได้ต่อชุมชน
9. มีความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม ทิ;งขยะในที ๆ จัดไว้
ชมรมส่ งเสริ มการท่องเที ยวโดยชุ ม ชนตํา บลตะเคี ย นเตี; ย นํา เสนอตัวตนของชมรมฯ
ผ่านเอกสารนําเทียวและประชาสัมพันธ์ โดยใช้แนวทางการเล่าเรื องราว ของการตั;งลานวัฒนธรรม
และศูนย์การเรี ยนรู ้ โดยใช้เอกลักษณ์ของ บ้านร้อยเสา เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีมีชีวิต บ้านร้อยเสาเป็ นบ้าน
โบราณอายุมากกว่า 50 ปี เป็ นบ้านใต้ถุนสู งทีชั;นบนนํามาปรับปรุ งและตกแต่งให้เป็ นพื;นทีจัดแสดง
เครื องมือเครื องใช้สมัยโบราณ เช่น กระดาษฉนวน ครกบดยา ภาชนะทองเหลือง นอกจากนี; ยงั มีสิง
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ลํ;าค่าอย่าง สมุดข่อย ทีเป็ นบันทึกตํารายารักษาโรค และตําราโหราศาสตร์ ไทย รอบบริ เวณบ้านร้อย
เสาถูกใช้ประโยชน์ในการปลู กพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เช่ น ต้นหม่อน ตะลิ งปลิ ง มะเฟื อง
และแปลงหน่ อไม้ไ ผ่ตง ผลิ ตภัณ ฑ์ ข องชมรมฯอี ก ชนิ ดหนึ งคื อ กัวซา ซึ งเป็ นภู มิ ปั ญ ญาแพทย์
พื;นบ้านของชาวจีน โดยใช้การขูดผิวหนังเพือบําบัด และขับพิษ ส่ วนงานด้านลานวัฒนธรรม มีการ
สาธิ ต การตัดพวงมโหตร และมีการสอนและเรี ยนร้องเพลงลําตัดอีกด้วยในส่ วนท้ายของเอกสารมี
การแนะนําการเดินทาง ทีตั;งของชมรมฯ อยูด่ า้ นฝังซ้ายของถนนสุ ขุมวิทก่อนถึงเมืองพัทยา บริ เวณ
แยกโรงโป๊ และยังสามารถเดินทางเข้าได้จากฝังถนนมอเตอร์ เวย์ ได้อีกด้วยและข้อปฏิ บตั ิตวั ของ
นักท่องเที ยว ซึ งชมรมให้หัว ข้อ ไว้ว ่า เที ยวชุ ม ชนให้รื นรมณ์ เช่ น เดี ย วกับ ชมรมส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที ยวโดยชุ มชนตํา บลห้วยใหญ่ และชมรมการท่ องเที ยวโดยชุ ม ชนใน พื;นที พิเศษ อุ ทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร
บ้านชายทะเล บางละมุงโดยกลุ่มประมง เทศบาลบางละมุง นําเสนอตัวตนของกลุ่มฯ
ผ่านเอกสารนําเทียวและประชาสัมพันธ์ โดยใช้คาํ ขวัญว่า มนต์เสน่ห์วิถีชุมชน มุมพิเศษใกล้พทั ยา
แค่เอื;อม ซึ งทางกลุ่มฯ ได้นาํ เสนอ อ่าวบางละมุงในฐานะแหล่งอาหารทะเลของเมืองพัทยา โดยการ
อนุ รักษ์ ฟื; นฟู และเพิมปริ มาณสัตว์น; าํ ด้วย โครงการธนาคารปูมา้ ธนาคารแม่พนั ธุ์กุง้ แชบ๊วย การ
เลี; ยงหอยหวาน และการทําปะการังเทียม ซึ งทําให้บา้ นชายทะเลบางละมุงเป็ นแหล่งอาหารสําคัญ
ของเมื องพัทยา ความสําเร็ จของโครงการอนุ รักษ์ฟ;ื นฟูทรั พยากร ทําให้กลุ่ มฯ กลายเป็ นประมง
ต้นแบบ และพื;นทีพิเศษฯ เล็งเห็ นศักยภาพจึงส่ งเสริ มให้เกิ ดกิ จกรรมการท่องเทียวโดยชุ มชนขึ;น
ด้วยการช่ วยวางระบบบริ หารจัดการ วางแผนการตลาด และทําประชาสัมพันธ์ เพือเพิมศักยภาพ
ด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ กิจกรรมการท่องเทียวประกอบไปด้วย การออก
เรื อตกปลา ตกหมึ ก เล่ นนํ;า ดํานํ;าดู ปะการั ง และพายเรื อคายัค บริ เวณเกาะนก อ่าวบางละมุ ง ใน
ส่ วนท้ายของเอกสารมีการแนะนําการเดินทาง ทางกลุ่มฯ ตั;งอยูฝ่ ังขวาของถนนสุ ขุมวิทก่อนถึงเมือง
พัทยาบริ เวณแยกโรงโป๊ และไม่พบข้อปฏิ บตั ิตวั ของนักท่องเทียว เพราะกลุ่มฯ ยังไม่ได้ต; งั ชมรม
ส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชน ร่ วมกับองค์การบริ หารการพัฒนาพื;นที พิเศษเพือการท่องเที ยว
อย่างยังยืน
พืน) ทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
พื;นทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ตั;งอยูท่ ีตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวีดสุ พรรณบุรี อยูใ่ น
เขตปกครองของ 2 เทศบาลตําบลคือ เทศบาลตําบลอู่ทองกับเทศบาลตําบลท้าวอู่ทอง ซึ งมีคาํ สัง
แต่งตั;งคณะอนุ กรรมการอํานวยการจัดทําแผนแม่บทเมือ วันที 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (องค์การ
บริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2555ข: 112) และประกาศเป็ นพื;นทีพิเศษ
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เมือวันที 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานทั;งหมด 10 คน(องค์การบริ หารการพัฒนา
พื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2556ค: 10-11) พื;นทีพิเศษแห่ งนี; วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
พื;นที ไว้ว่า “เมืองสร้ างสรรค์การท่องเที ยวเชิ งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั;งเดิ ม” โดย
ความเชื อมโยงแหล่งท่องเทียวของเมืองโบราณอู่ทองให้เกิ ดโครงข่ายของการท่องเที ยวทีมี ความ
สมบูรณ์ ประกอบกับการอนุ รักษ์พ;ืนทีทีมีคุณค่าประวัติศาสตร์ ทีมีมาอย่างยาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี
ด้วยการฟื; นคืน บทบาทความเป็ นศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนาและศูนย์กลางเมืองท่าแห่ งหนึ งใน
ดินแดนสุ วรรณภูมิ ให้หวนกลับมามีอีกครั;งหนึ ง รวมทั;งฟื; นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้กลับคืนมี
ชี วิตชี วา โดยยังคงวิถีชีวิตเดิ มของชาวชุ มชน เพือสะท้อนความเป็ นอดี ตและอัตลักษณ์ ของพื;นที
เมืองโบราณอู่ทองให้ชดั เจนยิงขึ;น และพลิกฟื; นบทบาทเมืองและวิถี ชี วิต ดั;ง เดิ ม ของคนอู่ท องให้
ปรากฏในรู ปแบบของการท่ องเที ยวที สอดคล้องกับสภาพบริ บ ทของเมื อง ที ไม่ ทาํ ลายรู ปแบบ
ดั;งเดิมหรื อบรรยากาศของเมืองโบราณอู่ทอง ด้วยกระบวนการอนุ รักษ์ ฟื; นฟู และพัฒนาเมืองและ
สิ งแวดล้อ มภายในเมื อ ง โดยคํา นึ ง ถึ ง ความสอดคล้องในทุ ก ๆ ด้า น คื อ กายภาพสิ งแวดล้อ ม
เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเทียว เพือการตอบรับกับตลาดการท่องเทียวอย่างยังยืน
เมืองโบราณอู่ทองเป็ นเมืองสร้ างสรรค์การท่องเทียว ทีมีแหล่งท่องเทียวทีหลากหลาย
ทั;งแหล่งท่องเทียวเชิ งประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมแหล่ งท่องเที ยวเชิ งธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวเชิ ง
นันทนาการและเพือความบันเทิง แหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเทียวเชิงการศึกษา และแหล่ง
ท่องเทียวเชิ งสุ ขภาพ ซึ งแหล่งท่องเทียวต่างๆเหล่านี; ต่างมีคุณค่าและเอกลักษณ์ เฉพาะตัว สามารถ
อนุรักษ์ ฟื; นฟู และพัฒนาให้เกิดกิจกรรมการท่องเทียวเชิ งสร้างสรรค์ทีมีความหลากหลาย ด้วยการ
ปรับปรุ งและพัฒนาจินตภาพของเมืองซึ งก็คือคือ การปรับปรุ งและพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพ
ของเมืองโบราณอู่ทอง ประกอบด้วย
ขอบเมือง (Edge) ปั จจุบนั พื;นทีขอบเมืองโบราณอู่ทองทีมีความชัดเจนทีสุ ด ได้แก่ แนว
เส้ นถนนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 321 และ แนวคลองจรเข้ส ามซึ งพื; นที ทั;ง 2 ประเภทนี; มี
ลักษณะเป็ นเส้ นแนวยาวพาดผ่านกลางเมื องโบราณอู่ทองและเป็ นเส้ นทีกันพื;นที ชุ มชนทีมี ความ
หนาแน่น กับพื;นทีสํา คัญเชิงประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ อย่างคูเมืองโบราณ และเขาทําเทียมออก
จากกันการปรับปรุ งให้มีพ;ืนทีโล่ง และทางข้ามหลักเชื อมต่อขอบเมืองทั;งสองให้เชื อมต่อกันได้ จะ
ช่วยส่ งเสริ มให้การเดินทางสัญจร และการทํากิจกรรมต่างๆภายในเมืองเกิดความต่อเนื อง ลืนไหล
ได้ดีข; ึน โดยบริ เวณทีเสนอให้เป็ นจุดเชือมต่อพื;นทีขอบเมืองทั;ง 2 มี 4 บริ เวณได้แก่
1. บริ เวณช่วงกลางคูเมืองโบราณ หน้าซอยมาสด้า
2. บริ เวณช่วงท้ายคูเมืองโบราณทีมีการทําประตูน; าํ
3. บริ เวณตลาดสดอู่ทอง

116
4. บริ เวณถนนวิญญาณนุโยค
ย่า น (Districts)เมื องโบราณอู่ ทอง มี ย่า นเอกลักษณ์ สําคัญตามชุ ม ชนต่ า งๆ ที มี ค วาม
หลากหลายจํานวนมาก แผนแม่บทจึงได้จดั ทําแผนทีแสดงความโดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละย่านใน
นิ ยามของคําว่า “อู่ ” ซึ งที ปรึ กษาได้ให้นิยามสําหรั บโครงการนี; ไ ว้ว่าหมายถึ ง ย่า นที มี วิถี ชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม หรื อการทํากิจกรรมทีคล้ายคลึงกันจนก่อให้เกิดเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีโดด
เด่นภายในเมืองโบราณอู่ท อง โดยเสนอให้มี ชื อเรี ย กย่า นอู่ต่า งๆ ที เกิ ด จากการส่ ง เสริ ม การทํา
กิ จกรรมทีมีอยู่เดิ มและการเกิ ดเป็ นย่านอู่ใหม่ ดังนี; (องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน, 2556ก)
1. ย่านอู่ขา้ วอู่น; าํ คือ บริ เวณทีเป็ นพื;นทีทํานา ทําไร่ หรื อการเกษตรกรรมทีมีอยู่เดิ มใน
พื;นทีโครงการ ได้แก่ บริ เวณบ้านดงเย็น บ้านดอนพรหม เป็ นต้น
2. ย่า นอู่ จ ัก สาน อู่ ข นม อู่ ข ้า วอู่ น; ํา คื อ บริ เวณที การทํา เครื องจัก รสาน ทํา ขนมไทย
โบราณ และพื;นทีทําการเกษตรเพาะปลูกทีมีอยูเ่ ดิมในพื;นทีโครงการ ได้แก่ บริ เวณบ้านเขาพระ
3. ย่านอู่อุตสาหกรรมครั วเรื อ น/ เกษตรกรรมครั ว เรื อน คื อ บริ เ วณที มี ก ารนํา พืชผล
ทางการเกษตรมาแปรรู ปจําหน่ายค้าขายภายในชุมชน ได้แก่บา้ นศรี สรรเพชรญ์
4. ย่านอู่ต่อเพลงต่อกลอน คือ บริ เวณทีมีศิลปิ นพื;นบ้านร้องเพลงฉ่ อย เพลงอีแซว เป็ น
การละเล่นท้องถิน ได้แก่ บ้านนาลาว
5. ย่านอู่เกษตรกรรม คือ บริ เวณทีมีการทําการเพาะปลูกพืชไร่ นาข้าว ปศุสัตว์ ประมง
เลี;ยงสัตว์น; าํ ได้แก่ บริ เวณ บ้านนาลาว บ้านดอนพรหม บ้านปฐมพร บ้านท่าม้า บ้านหนองตาสาม
เป็ นต้น
6. ย่านอู่ศาลเจ้าหน้าโรงเจ คือบริ เวณย่านคนไทยเชื; อสายจีนทีมีการอยูอ่ าศัยจํานวนมาก
มีการทําการค้าเป็ นย่านพาณิ ชยกรรม มี โรงเจเป็ นจุ ดเด่ น และประกอบพิธีกรรมต่างๆตามธรรม
เนียมจีน บริ เวณดังกล่าวได้แก่ บริ เวณโรงเจชุมชนทรัพย์ธนพัฒน์
7. ย่านอู่ถนนคนเดิน คือ ย่านพัฒนาบริ เวณถนนวิญญานุ โยคทีมีอาคารห้องแถวโบราณ
เรี ยงอยูจ่ าํ นวนมาก ให้มีการปรับปรุ งอาคารและสนับ สนุ นการค้า ขายให้เป็ นถนนคนเดิ นในบาง
ช่วงเวลา เช่น เวลาเย็น มีการปรับแต่งภูมิทศั น์และทางสัญจรสนับสนุนการเดินเท้า
8. ย่านอู่อารยธรรม คือ บริ เวณคูเมืองโบราณอู่ทอง ทีเปรี ยบเสมื อนย่านทีเล่าเรื องราว
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและบ่อเกิดของความเป็ นเมืองโบราณอู่ทอง
9. ย่านอู่ตลาดนํ;า คือ ย่านใหม่ทีฟื; นฟูวถิ ีชีวติ ของความเป็ นชุ มชนริ มนํ;าของเมืองโบราณ
อู่ทองให้กลับมามีชีวติ ชีวาอีกครั;งหนึ ง บริ เวณนี; อยูร่ ะหว่า งจุ ด บรรจบกัน ของคู เ มื อ งโบราณและ
คลองจรเข้สามพัน
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10. ย่านอู่ศิลปกรรม คือ ย่านทีมีการสอนทํา ศิ ล ปหัตถกรรมโดยการแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์
จากพืชผลทางการเกษตรของชุมชนได้แก่ บริ เวณบ้านดอนพรหมทีมีการทําหล่อพระ เป็ นต้น
11. ย่านอู่ขนมจีน คือ ย่านทีมีการทําขนมจีนโดยกรรมวิธีโบราณหลายครัวเรื อน ได้แก่
บริ เวณชุมชนท่าพระตะวันออก
12. ย่านอู่ตลาดบก คือ ย่านค้าขายพาณิ ชยกรรมของเมื องโบราณอู่ทอง ได้แก่ บริ เวณ
ตลาดสดเทศบาลอู่ทอง
13. ย่านอู่อาหารขนมสมุนไพร คือ ย่านทีมีการทําขนมและพืชสมุนไพรจําหน่ายจํานวน
มาก ได้แก่ บริ เวณอู่ทองพัฒนา
การจัดทําผังบริ เวณ (Zoning) คือ การกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ทีดินและการทํา
กิ จกรรมเพือรองรั บการขยายตัวของเมื อง กิ จกรรมที เกี ยวข้องกับการท่องเที ยว การขยายตัวทาง
ระบบเศรษฐกิ จและการบริ การโครงสร้ างสาธารณะในอนาคตโดยมี เป้ าหมายในการกําหนดผัง
บริ เวณเพือส่ งเสริ มให้เมืองโบราณอู่ทองเป็ นเมืองน่าอยูพ่ ฒั นาบริ การขั;นพื;นฐานสําหรับประชาชน
ในเมืองโบราณอู่ทอง และรองรับกิ จกรรมทีเกี ยวข้องกับการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง กําหนด
พื; น ที อนุ รั ก ษ์ เมื อ งโบราณ เจดี ย โ์ บราณ และบริ เ วณโดยรอบ ซึ งเป็ นแหล่ ง มี คุ ณ ค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ พัฒนาและปรับปรุ งระบบโครงข่ายการคมนาคมให้บริ การได้ทวถึ
ั งทั;งเมืองโบราณอู่ทอง
และฟื; นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยมีแนวคิดสําหรับการแบ่งพื;นทีในผัง
บริ เวณ ออกเป็ น 7 ประเภท(องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2556ก)
1. พื; น ที อนุ รั ก ษ์ใ ห้ ทาํ กิ จ กรรมที เป็ นไปตามข้อ กํา หนดตามประกาศของ พ.ร.บ.
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 และให้ทาํ กิจกรรมที
เกี ยวข้องกับการประกอบพิธี หรื อประเพณี นิยม ทางศาสนา กิ จกรรมที เกี ยวข้องกับการส่ งเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปวัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมท้องถิ นการอนุ รักษ์โบราณสถาน และโบราณคดี
ประวัติ ศ าสตร์ ตามกฎหมายว่า ด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิ ล ปวัตถุ และพิ พิ ธ ภัณ ฑสถาน
แห่งชาติ หรื อสาธารณประโยชน์
2. พื;นทีสี เขียวและนันทนาการให้ทาํ กิจกรรมทีเกียวข้องกับการนันทนาการ และรักษา
พื;นทีสาธารณะ เช่นสวนสาธารณะ พื;นทีริ มนํ;า ลานอเนกประสงค์ เป็ นต้น
3. พื;นทีศูนย์ราชการใหม่ให้ทาํ กิจกรรมทีเกียวข้องกับการดําเนินการทีเป็ นหน้าทีของ
สถาบันราชการ เพือบริ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้แก่ประชาชน และนักท่องเทียวในพื;นที
4. พื;นทีอยูอ่ าศัยให้ทาํ กิจกรรมเพือการอยูอ่ าศัย พาณิ ชยกรรมชุมชน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และกิจกรรมทีได้รับอนุ ญาตตามข้อกําหนดผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบลท้าวอู่ทอง และ
เทศบาลตําบลอู่ทอง
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5. พื;นทีพาณิ ชยกรรมในส่ วนพื;นทีพาณิ ชยกรรมดั;งเดิม ให้ทาํ กิ จกรรมเพือการอยูอ่ าศัย
พาณิ ชยกรรมระดับเมือง ทีอยูอ่ าศัย สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีอาคารสู งไม่เกิน8 เมตร
โดยการวัดจากความสู งให้วดั จากระดับพื;นทีก่อสร้างถึ งพื;นดาดฟ้ าสําหรับอาคารทรงจัวหรื อเรื อน
ปั; นหยา ให้วดั จากระดับพื; นดิ นที ก่ อสร้ างถึ ง ยอดของชั;นสู ง สุ ด โดยเฉพาะในเขตพื; นที ของเขต
เทศบาลตําอู่ทอง และให้ทาํ กิ จกรรมทีสนับสนุ นการท่องเทียวในอนาคต ซึ งมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะภูมิศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ทีดินปั จจุบนั ทีเป็ นพื;นทีเกษตร
6. พื;นทีนันทนาการริ มนํ;าให้ทาํ กิจกรรมทีเกียวกับการนันทนาการหรื อกิจกรรมส่ งเสริ ม
วิถีชีวิตริ มนํ;า และกิ จกรรมที เป็ นการอนุ รักษ์ รั กษา คุ ณภาพสิ งแวดล้อมหรื อสาธารณประโยชน์
หรื อการส่ งเสริ มการพาณิ ชยกรรมทางนํ;า เช่น ตลาดนํ;าและพื;นทีนันทนาการริ มนํ;า ทีสนับสนุ นการ
ฟื; นฟูวถิ ีชีวติ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมริ มนํ;า
7. พื;นทีอนุ รักษ์ทางธรรมชาติ พ;ื น ที เกษตรกรรมเดิ ม ให้ทาํ กิ จ กรรมที เกี ยวข้อ งกับ
เกษตรกรรม เช่ น เกษตรกรรมเพาะปลู ก ปศุ สั ตว์ และประมง และกิ จกรรมที เกี ยวข้องกับ การ
ท่องเทียวเชิ งเกษตรกรรม บริ เวณพื;นทีป่ าไม้ บางส่ วนให้มีการทํากิจกรรมการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ ที
อนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และกิ จกรรมการท่องเทียวทีเป็ นเชิ งผจญภัย เช่ น
เดินป่ า กางเต็นท์ สํารวจ พืชพรรณแมกไม้นานาชนิ ด โดยการประกอบกิจกรรมทุกอย่างให้เป็ นไป
ตาม พรบ. ป่ าไม้ พ.ศ. 2484 และป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพืน) ทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
จากวิสัยทัศน์ “เมืองสร้างสรรค์การท่องเทียวเชิ งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ดั;งเดิม” จึงได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ออกเป็ น 6 ด้าน แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื;นทีพิเศษพื;นที
พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประกอบไปด้วยโครงการทั;งหมด 71 โครงการ เพือสนับสนุ นการนําแผนฯ
ไปปฏิบตั ิซึงใช้งบลงทุนทั;งสิ; น 4,088.4 ล้านบาท ระยะเวลาของการดําเนิ นงานจะสิ; นสุ ดในปี พ.ศ.
2566 และเพือให้แผนยุทธศาสตร์ พ;ืนทีพิเศษฯ สามารถนําไปดําเนิ นการได้อย่างต่อเนื อง จึงได้มีการ
แบ่งโครงการออกเป็ น แผนระยะสั;น (ดําเนิ นการแล้วเสร็ จภายใน 3 ปี ) แผนระยะกลาง (ดําเนิ นการ
ในช่วงปี ที 4 เป็ นต้นไป) และแผนระยะยาว(ดําเนิ นการตลอด 10 ปี ) โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งตาม
ความเร่ งด่วนในการดําเนิ นงานเพือให้โครงการทีเกิ ดขึ;นส่ งผลดี ต่อพื;นทีโดยรวมหรื อโครงการอืน ๆ
ร่ วมกับการพิจารณาความสามารถในการขับเคลือนโครงการของหน่วยงานทีรับผิดชอบโครงการ
นั;น ๆโดยยุทธศาสตร์ ท; งั 6 ด้า น มี เ ป้ าหมายและตัว ชี; ว ดั รวมทั;ง แผนงานเป็ นเครื องมื อ ในการ
ขับเคลื อนการดําเนิ นการ ดังนี; (องค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน,
2556ก)
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ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาแหล่ งท่ องเทียว มีเป้ าหมายและตัวชี;วดั ดังนี;
เป้ าหมาย เกิ ดการอนุ รักษ์ ฟื; นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเทียวให้สอดคล้องกับบริ บททาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของเมืองโบราณอู่ทอง
ตัวชี; วดั พัฒนาแหล่งท่ อ งเที ยวโดยให้ป ระชาชนในท้อ งถิ นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก
ขั;นตอน เพือสร้ างความสามัคคีและเอกภาพ ให้เกิ ดการพัฒนาทียังยืนประชาชนในท้องถิ นมีส่วน
ร่ วมในการอนุ รัก ษ์ ฟื; นฟู และพัฒนาแหล่ ง ท่ องเที ยว โดยการเสริ ม สร้ า งกิ จกรรมให้เกิ ดความ
ตระหนักและจิตสํานึกหวงแหน สิ งทีมีคุณค่าให้คงไว้
การดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยแผนและโครงการดังนี;
แผนงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
1. โครงการออกแบบและก่อสร้ างพระพุทธรู ปปุษยคีรีและพุทธมณฑลประจําจังหวัด
สุ พรรณบุรี
2. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
3. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เส้นทางคมนาคมเมืองโบราณอู่ทอง
4. โครงการสํารวจและอนุ รักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณอู่ทอง
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์พ;ืนบ้านวัดเขาพระศรี สรรเพชญาราม
6. โครงการขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะกลุ่มโบราณสถานพุหางนาค
7. โครงการสื บสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ดั;งเดิมเมืองโบราณอู่ทอง
8. โครงการสื บค้นต้นรากสุ วรรณภูมิโดยธรณี วทิ ยา
แผนงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติ
1. โครงการพัฒนาและอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียวพุหางนาค
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวแม่น; าํ โบราณจรเข้สามพัน
3. โครงการออกแบบ วางผัง และปรับปรุ งภูมิทศั น์อุทยานอู่ทอง
4. โครงการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พนั ธุ์ไม้พ;ืนถินเมืองโบราณอู่ทอง
แผนงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
1. โครงการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงเกษตรเมืองโบราณอู่ทอง
2. โครงการตลาดปลอดสารพิษเพือนักท่องเทียวและประชาชนเมืองโบราณอู่ทอง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพสิ นค้าทางการเกษตรเพือการท่องเทียว
เมืองโบราณอู่ทอง
4. โครงการส่ งเสริ มการเกษตรแบบพอเพียงในพื;นทีเมืองโบราณอู่ทอง
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แผนงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิ งสุ ขภาพ มี เพียง 1 โครงการคื อ โครงการ
ส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงสุ ขภาพเมืองโบราณอู่ทอง
แผนงานด้านการพัฒนาแหล่ งท่องเที ยวเพือเพิมขี ดความสามารถในการแข่งขันและ
ส่ งเสริ มการตลาดการลงทุนด้านการท่องเทียว
1. โครงการปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์โดยรอบเมืองโบราณอู่ทอง
2. โครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ เมืองโบราณอู่ทอง
3. โครงการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ หมู่บา้ นอู่ทองอู่อารยธรรมสุ วรรณภูมิ
4. โครงการฟื; นฟูอาชีพท้องถิน เมืองโบราณอู่ทอง
5. โครงการปลูกไม้หลากสี เมืองโบราณอู่ทอง
6. โครงการจัดตั;งศูนย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ทอ้ งถินและของฝากของทีระลึกเมืองโบราณอู่ทอง
7. โครงการปรับปรุ งตลาดสดน่าซื; อน่าขายรองรับนักท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
8. โครงการศึกษาการก่อสร้างตลาดนํ;าเมืองโบราณอู่ทอง
ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาโครงสร้ างพืน) ฐาน มีเป้ าหมายและตัวชี;วดั ดังนี;
เป้ าหมาย เพือให้เมืองโบราณอู่ท องและแหล่ ง ท่ อ งเที ยวมี ร ะบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการทีเอื;อต่อการอยู่อาศัย และการท่องเที ยวอย่า งครบครั น การสัญจรภายในเมื องและ
แหล่งท่องเทียวสามารถเชือมต่อได้อย่างทัวถึงสะดวกสบาย ปลอดภัย เอื;อประโยชน์ในการเดินทาง
ให้กบั ทั;งชาวเมืองและนักท่องเทียว เมืองโบราณอู่ทองและแหล่งท่องเทียวมีทศั นียภาพทีสวยงาม
ตัวชี;วดั ชาวเมืองโบราณอู่ทองและนักท่องเทียวได้รับการบริ การโครงสร้างพื;นฐานและ
สิ งอํานวยความสะดวกทีมีมาตรฐานอย่างทัวถึง มีคุณภาพชี วิตทีดี เมืองโบราณอู่ทองมีรูปแบบการ
คมนาคมทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ภูมิทศั น์เมืองและแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ มีความสวยงาม ร่ วมรื น
มีจาํ นวนผูม้ าท่องเทียวเพิมมากขึ;น
การดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่ แหล่งท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
2. โครงการจัดทําป้ ายและสัญลักษณ์เพือการเดินทางและการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
3. โครงการศึกษาและขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะเมืองโบราณอู่ทอง
4. โครงการศึกษาและจัดการขยะแบบครบวงจรเมืองโบราณอู่ทอง
5. โครงการศึ กษาและก่ อสร้ างระบบบําบัดนํ;าเสี ยเพือรั กษาสิ งแวดล้อมเมื องโบราณ
อู่ทอง
6. โครงการศึกษาและก่อสร้างอ่างเก็บนํ;าและระบบระบายนํ;าเมืองโบราณอู่ทอง
7. โครงการอนุรักษ์แหล่งต้นนํ;าแหล่งท่องเทียวพุหางนาค
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8. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเทียวแหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน - พุหางนาค
9. โครงการพัฒนาแหล่งนํ;าเดิมบริ เวณพุทธมณฑลสุ พรรณบุรี
10. โครงการศึกษาและออกแบบเส้นทางผันนํ;าเมืองโบราณอู่ทอง
11. โครงการศึกษาการก่อสร้างถนนเลียงเมืองโบราณอู่ทอง
12. โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนเมืองโบราณอู่ทอง
13. โครงการศึกษาการก่อสร้างจุดพักรถและลานจอดรถเมืองโบราณอู่ทอง
14. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพือการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
15. โครงการรณรงค์สร้างอากาศบริ สุทธิg เมืองโบราณอู่ทอง
16. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งพื;นทีสาธารณะในชุ มชนเพือเป็ นศูนย์บริ การนักท่องเทียว
เมืองโบราณอู่ทอง
17. โครงการก่อสร้างห้องนํ;าสาธารณะในบริ เวณเมืองโบราณอู่ทองเพือบริ การนักท่องเทียว
18. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเพือเตรี ยมรับการพัฒนาพื;นทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
19. โครงการก่อสร้างสถานี ดบั เพลิงย่อยและติดตั;งอุปกรณ์ ดบั เพลิงภายในเมืองโบราณ
อู่ทอง
20. โครงการเรื อนพื;นถินหลากชาติพนั ธุ์
ยุทธศาสตร์ ที 3 การสร้ างกิจกรรมการท่ องเทียว มีเป้ าหมายและตัวชี;วดั ดังนี;
เป้ าหมาย พัฒนาและส่ งเสริ มรู ปแบบการเดินทางท่องเทียวให้มีความหลากหลาย สร้าง
ความสะดวกในการเดินทางและสร้างความแปลกใหม่ น่ าสนใจให้กบั การท่องเทียว นักท่องเทียว
เกิดความประทับใจ สนับสนุ นให้เมืองโบราณอู่ทองเป็ นเมืองท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์อย่างยังยืนผ่าน
รู ปแบบการเดินทางท่องเทียวทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม
ตัวชี; วดั เกิ ดกิ จกรรมการเดิ นทางท่ องเที ยวทั;งทางบก ทางนํ;า และทางอากาศ มี ก าร
จัดระบบขนส่ งมวลชนเชื อมโยงกับ ภายนอกพื; น ที ลดปั ญหาการจราจรและปั ญหามลพิษ ภายใน
พื;นทีเมืองโบราณอู่ทอง เกิ ดการกระจายรายได้ภายในท้องถิ น จากการที ประชาชนในพื;นทีมีการ
ประกอบอาชีพทีเกียวเนืองกับกิจกรรมการท่องเทียว
การดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการศึกษาเพือจัดทําเส้นทางและกิจกรรมการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
2. โครงการลานคีตศิลป์ เมืองโบราณอู่ทอง
3. โครงการเชื อมโยงเส้นทางการท่องเทียวระหว่างเมืองโบราณอู่ทองและกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง
4. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรื อท่องเทียวคูเมืองโบราณอู่ทอง
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5. โครงการรถ Shuttle Bus พลังงานไฟฟ้ าเมืองโบราณอู่ทอง
6. โครงการโคเทียมเกวียนเพือการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
7. โครงการศึกษาการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้ าเชื อมแหล่งท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
8. โครงการศึกษาเพือเชือมต่อเส้นทางการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทองกับประเทศเพือน
บ้านรองรับการเปิ ด AEC
ยุทธศาสตร์ ที 4 การพัฒนาบริการเพือการท่ องเทียว มีเป้ าหมายและตัวชี;วดั ดังนี;
เป้ าหมาย เพิมมาตรฐานโดยรวมด้านการบริ การเพือการท่องเทียวภายในพื;นที พัฒนา
บุคลากรและประชาชนภายในเมืองโบราณอู่ทองให้สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการให้บริ การแก่
นักท่องเทียวได้
ตัวชี;วดั เกิดศูนย์ขอ้ มูลและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวและบริ การเพือการท่องเทียว
อื นๆ เช่ น มัค คุ เทศก์ อาสาสมัค รดู แลนัก ท่ องเที ยว เป็ นต้น ซึ งส่ ง ผลให้จาํ นวนนัก ท่ อ งเที ยวที
ประทับใจพื;นทีเมืองโบราณอู่ทองเพิมมากขึ;นเรื อยๆ
การดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการพัฒนาเมืองท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
2. โครงการจัดสร้างศูนย์ขอ้ มูลและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
3. โครงการจัดตั;งศูนย์บริ การและดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที ยวเมืองโบราณ
อู่ทอง
4. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทอ้ งถินแสดงอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทองสู่ ตลาดโลก
5. โครงการพัฒนาหลักสู ตรในสถานศึกษาเพือการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
6. โครงการอาสาสมัครเพือการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
7. โครงการมัคคุเทศก์นาํ เทียวเมืองโบราณอู่ทอง
8. โครงการอาสาสมัครพิทกั ษ์สิงแวดล้อมเมืองโบราณอู่ทอง
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการท่องเทียวเมืองโบราณอู่ทอง
ยุทธศาสตร์ ที 5 การประชาสั มพันธ์ มีเป้ าหมายและตัวชี;วดั ดังนี;
เป้ าหมาย สร้างสรรค์ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้เมืองโบราณอู่ทองเป็ นแหล่งท่องเทียว
เชิงประวัติศาสตร์ ทีมีชือเสี ยงแห่งหนึงของประเทศไทย เพือกระตุน้ และยกระดับเศรษฐกิจชุ มชนให้
เป็ นเศรษฐกิ จเชิ งสร้างสรรค์ทีพัฒนาต่อยอดจากผลิ ตผลภายในท้องถิน และส่ งเสริ มการลงทุนใน
ภาคธุ รกิจการท่องเทียวและธุ รกิจทีเกียวเนือง
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ตัวชี;วดั จํานวนนักท่องเทียวทีเข้ามายังเมื องโบราณอู่ทองเพิ มมากขึ; นทั;ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ท้องถิ นมีรายได้จากการท่องเทียวเพิมมากขึ;น อัตราการลงทุนภายในพื;นทีเพิมมากขึ;น
ผ่า นความร่ วมมื อระหว่า งภาคส่ วนที เกี ยวข้องเกิ ดการขยายตลาดของสิ นค้า ชุ ม ชนทั;ง ในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ
การดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการคัดเลือกและก่อสร้างสัญลักษณ์เมืองโบราณอู่ทอง
2. โครงการส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์เมืองโบราณอู่ทอง
3. โครงการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิเวศในพุหางนาคสู่ สากล
4. โครงการส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนในธุ รกิจท่องเทียวอย่างยังยืนเมืองโบราณอู่ทอง
5. โครงการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะแลกเปลียนมุมมองประวัติศาสตร์ ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ ที 6 การบริ หารจัดการ มีเป้ าหมายและตัวชี;วดั ดังนี;
เป้ าหมาย เกิ ดการบริ หารจัดการ ดู แล ประสานงาน ระหว่างหน่ วยงานท้องถิ นและ
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รที เกี ยวข้อ งโดยตรงกับ การท่องเที ยว เพือให้เกิ ดการขับเคลื อนโครงการ
และพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีสร้างสรรค์และยังยืนต่อไป
ตัวชี; วดั เกิ ด กิ จ กรรมร่ ว มกัน ระหว่า งหน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รที เกี ยวข้อ ง รวมทั;ง
ภาคเอกชนและประชาชน การดําเนิ นโครงการต่างๆสําเร็ จได้อย่างสมบูรณ์ตามระยะเวลาทีกําหนด
ไว้
การดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยโครงการดังนี;
1. โครงการสนับสนุนการดําเนิ นงานมูลนิธิสุวรรณภูมิ
2. โครงการก่อสร้างอุทยานสุ วรรณภูมิเมืองโบราณอู่ทอง
3. โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งของหน่วยงานด้านการท่องเทียวในจังหวัดสุ พรรณบุรี
4. โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง
ข้ อ ค้ นพบเรื องข้ อ สรุ ป รวม ลัก ษณะเฉพาะบางพื )น ที และเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะพื)นทีของผลการ
ดําเนินงานในพืน) ทีต้ นแบบการท่ องเทียวอย่ างยังยืน
ผูศ้ ึกษาพบว่าผลการดําเนินงานของพื;นทีพิเศษฯ ทั;ง 3 พื;นทีนั;น มีลกั ษณะบางประการที
สามารถสังเคราะห์เป็ น 3 ลักษณะคือ
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1. ข้อสรุ ปรวม มี ลกั ษณะเป็ นฉันทามติ ที ทุ ก พื; นที พิเศษฯ มี ก ารนํา ไปปฏิบตั ิโดยไม่มี
ความแตกต่างกันตามลักษณะพื;นที และบริ บทของพื;นที
2. ลักษณะเฉพาะบางพื;นที มีลกั ษณะทีค้นพบได้ใน 2 พื;นทีพิเศษฯ แต่อีก 1 พื;นทีพิเศษฯ
กลับไม่พบลักษณะดังกล่าว
3. เอกลักษณ์เฉพาะ มีลกั ษณะโดดเด่นของพื;นทีพิเศษฯ ทีค้นพบ และอาจส่ งผลให้การ
ดําเนินงานมีลกั ษณะแตกต่างจากพื;นทีพิเศษฯ อืน ๆ
การค้นพบลักษณะพิเศษทั;ง 3 ประเด็นข้างต้น สามารถสรุ ปผลโดยเปรี ยบเทียบให้เห็น
ชัดเจนโดยการแสดงให้เห็นเป็ นรายพื;นทีตามตารางที 3

ตารางที 3 การสังเคราะห์ผลการดําเนิ นงานของพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
พื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองพัทยา
ข้อค้นพบ
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
และพื;นทีเชือมโยง
1. มีแผนแม่บทในการ ยุทธศาสตร์ ที 1 อนุ รักษ์คุณค่าของอุทยาน
ยุทธศาสตร์ ที 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
ดําเนินงาน โดยการวาง ประวัติศาสตร์ และแหล่งมรดกโลก
สะอาด ปลอดภัยและภูมิทศั น์สีเขียว
ยุทธ์ศาสตร์ และจะสร้าง ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาและอนุรักษ์เพือ
ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาแหล่งและ
พื;นทีและส่ งมอบให้
สร้างสรรค์คุณค่าแหล่งท่องเทียวทาง
กิจกรรมท่องเทียวทีจะเป็ น Green
จังหวัดดูแลต่อไป
วัฒนธรรมอย่างยังยืน
Landmark ของพื;นทีพัทยาและพื;นที
ภายในระยะเวลา 10 ปี ยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาโครงสร้างพื;นฐาน
เชือมโยง
(ข้อสรุ ปรวม)
และสิ งอํานวยความสะดวกเพือการท่องเทียว ยุทธศาสตร์ ที 3 ส่ งเสริ มกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาขีดความสามารถใน ท่องเทียวทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมและ
การแข่งขันและส่ งเสริ มการลงทุนด้าน
วิถีชีวติ ชุมชน
การตลาดการท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาโครงข่ายระบบ
ยุทธศาสตร์ ที 5 พัฒนาองค์ความรู ้ สร้าง
คมนาคมขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
เครื อข่ายและส่ งเสริ มกลไกการมีส่วนร่ วม ส่ งเสริ มระบบสาธารณูปโภคบน
ของทุกภาคส่ วนในการบริ หารจัดการการ
พื;นฐานเทคโนโลยีและแนวคิดที
ท่องเทียว
อนุรักษ์และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม

เมืองโบราณอู่ทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื;นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที 3 การสร้างกิจกรรมการ
ท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 4 การพัฒนาบริ การเพือ
การท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 5 การประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ ที 6 การบริ หารจัดการ
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ตารางที 3 การสังเคราะห์ผลการดําเนิ นงานของพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองพัทยา
ข้อค้นพบ
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
และพื;นทีเชือมโยง
2.มีแผนพัฒนาแหล่ง
ยุทธศาสตร์ ที 1 อนุ รักษ์คุณค่าของอุทยาน
ยุทธศาสตร์ ที 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
ท่องเทียวใหม่และ
ประวัติศาสตร์ และแหล่งมรดกโลก
สะอาด ปลอดภัยและภูมิทศั น์สีเขียว
ปรับปรุ งสาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาและอนุรักษ์เพือ
ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาแหล่งและ
ให้กบั แหล่งท่องเทียว สร้างสรรค์คุณค่าแหล่งท่องเทียวทาง
กิจกรรมท่องเทียวทีจะเป็ น Green
เดิม(ข้อสรุ ปรวม)
วัฒนธรรมอย่างยังยืน
Landmark ของพื;นทีพัทยาและพื;นที
เชือมโยง
3. มี การแบ่งเขตพื;นที 1.เขตคุม้ ครองแหล่งโบราณสถาน
1.เขตการท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเล
อย่างชัดเจน สําหรับการ 2.เขตการจัด การชุ ม ชนเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เ มื อ ง 2.เขตการท่องเทียวแบบหลากหลาย
3.เขตการท่องเทียวในแหล่งวัฒนธรรม
พั ฒ น า ใ ห้ เ ป็ น พื; น ที ประวัติศาสตร์
พิเศษเพือการท่องเที ยว 3.เขตพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเทียวอย่าง และในความสนใจพิเศษ
อย่ า งยั งยื น (ข้ อ ส รุ ป ยังยืน
4.เขตการท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติ
รวม)

เมืองโบราณอู่ทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื;นฐาน

1.พื;นทีอนุรักษ์
2.พื;นทีสี เขียวและนันทนาการ
3.พื;นทีศูนย์ราชการใหม่
4.พื;นทีอยูอ่ าศัย
5.พื;นทีพาณิ ชยกรรม
6.พื;นทีนันทนาการริ มนํ;า
7.พื; น ที อนุ รั ก ษ์ ท างธรรมชาติ พ;ื น ที
เกษตรกรรมเดิม
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เมืองโบราณอู่ทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
บริ ษทั เอ – เซเว่น จํากัด

1 ปี (มิถุนายน 2555 – กรกฎาคม 2556)

ไม่เคยเป็ นแหล่งท่องเทียวสําคัญ

ยุทธศาสตร์ ที 5 การประชาสัมพันธ์
โครงการส่ งเสริ มการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เมืองโบราณอู่ทอง
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ตารางที 3 การสังเคราะห์ผลการดําเนิ นงานของพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองพัทยา
ข้อค้นพบ
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
และพื;นทีเชือมโยง
4. มีการจ้างเหมาบริ ษทั บริ ษทั เทสโก้ จํากัด
บริ ษทั พิสุทธิg เทคโนโลยี จํากัด
ภายนอกในการจัดทํา
แผนแม่บท(ข้อสรุ ป
รวม)
5. ระยะเวลาในการ
1 ปี (กรกฎาคม 2554 – กันยายน 2555)
2 ปี (พฤษภาคม 2552 – มิถุนายน
จัดทําแผน(ลักษณะ
2554)
เฉพาะบางพื;นที)
6. แหล่งทรัพยากรการ อุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งมรดกโลก เมืองชายทะเลฝังตะวันออกอ่าวไทย
ท่องเทียวทีมีมาก่อน
และศูนย์การประชุมและสัมมนาระดับ
การพัฒนาพื;นทีพิเศษฯ
นานาชาติ
(ลักษณะเฉพาะบาง
พื;นที)
7. มีการบรรจุแผนการ ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาขี ดความสามารถใน ไม่พบแผนการตลาดในแผนแม่บท
การแข่ ง ขั น และส่ ง เสริ มการลงทุ น ด้ า น
ตลาดลงไปในแผน
แม่บท (ลักษณะเฉพาะ การตลาดการท่องเทียว
บางพื;นที)

เมืองโบราณอู่ทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
เกียวข้องเพราะมีแหล่งโบราณสถาน
สมัยทาวราวดีอยูใ่ นพื;นที และยังพบการ
ขุดค้นโบราณวัตถุในบางส่ วนทียังไม่ได้
ประกาศเป็ นเขตโบราณสถาน

พบว่ามีชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดย
ชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง แต่ยงั
ไม่มีการดําเนิ นงานทีเป็ นรู ปธรรม

มีขนาดเล็ก เพราะเป็ นเขตพื;นทีเพียง
ตําบลเดียวของอําเภออู่ทอง จังหวัด
สุ พรรณบุรี
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ตารางที 3 การสังเคราะห์ผลการดําเนิ นงานของพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองพัทยา
ข้อค้นพบ
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
และพื;นทีเชือมโยง
8. เกียวข้องกับ
เกียวข้องเพราะกําหนดพื;นทีโดยใช้อุทยาน ไม่เกียวข้อง
พระราชบัญญัติ
ประวัติศาสตร์ เป็ นพื;นทีพิเศษ
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504
(ลักษณะเฉพาะบาง
พื;นที)
9. การจัดตั;งชมรม
ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชนเมือง ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชน
ส่ งเสริ มการท่องเทียว เก่าสุ โขทัย บ้านคุกพัฒนา และนครชุม
ตําบลห้วยใหญ่ ตําบลตะเคียนเตี;ย และ
โดยชุมชน
กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง
(ลักษณะเฉพาะบาง
พื;นที)
10. ขนาดของพื;นที
มี 3 พื;นที คือพื;นทีอุทยานประวัติศาสตร์ ท; งั มีขนาดพื;นทีใหญ่ กว้างขวาง
พิเศษฯ(เอกลักษณ์
3 แห่งและพื;นทีชุมชนโดยรอบ มีขนาดพื;นที ครอบคลุมเมืองพัทยา และพื;นทีตําบล
เฉพาะพื;นที)
ปานกลางเมืองเปรี ยบเทียบกับเมืองพัทยา
ข้างเคียง

ตารางที 3 การสังเคราะห์ผลการดําเนิ นงานของพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองพัทยา
ข้อค้นพบ
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
และพื;นทีเชือมโยง
11. ลักษณะของพื;นที ทั;ง 3 พื;นทีแยกขาดจากกันและอยูใ่ นเขต
มีทรัพยากรการท่องเทียวทางทะเลและ
(เอกลักษณ์เฉพาะพื;นที) ติดต่อของ 2 จังหวัดคือ สุ โขทัย และ
ธรรมชาติอยูม่ าก และมีธุรกิจใน
กําแพงเพชร ทําให้เป็ นอุปสรรคในการ
อุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริ การ
ติดต่อประสานงาน (บริ บูรณ์ ปั ญจศิริ, 2557; สนับสนุนและรองรับอยูอ่ ย่างหนาแน่น
ชุติมา แสงสวัสดิg, 2557)
12.ความซํ;าซ้อนของ
ซํ;าซ้อนกับสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์ ซํ;าซ้อนกับกลุ่มธุ รกิจหลักเขตเมือง
งาน/หน่วยงานเรื องการ ทั;ง 3 แห่งทําให้ตอ้ งพัฒนาพื;นทีภายนอกเขต พัทยา ทําให้การพัฒนาพื;นทีพิเศษฯอยู่
ในส่ วนรอบนอกพื;นทีคือเขตการ
พัฒนาแหล่งท่องเทียว อุทยานประวัติศาสตร์ ท; งั 3 แห่ง และอยู่
ท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติ ได้แก่
(เอกลักษณ์เฉพาะพื;นที) ภายในพื;นทีพิเศษก่อน(ชุ ติมา แสงสวัสดิg,
2557)
บริ เวณพื;นทีเชื อมโยง
13. การจัดตั;งหน่วยงาน ไม่พบการตั;งหน่วยงานในลักษณะดังกล่าว ไม่พบการตั;งหน่วยงานในลักษณะ
ทีมาจัดการองค์ความรู ้
ดังกล่าว
เพือพัฒนาแหล่งท่อง
เทีย(เอกลักษณ์เฉพาะ
พื;นที)

เมืองโบราณอู่ทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
แหล่งโบราณสถานกระจายอยูใ่ นพื;นที 2
เทศบาลตําบล อยูบ่ นแนวเส้นทางติดต่อ
กับจังหวัดรอบข้างทั;งนครปฐม และ
กาญจนบุรี ไม่เคยเป็ นแหล่งท่องเทียว
สําคัญมาก่อน
ซํ;าซ้อนกับสํานักศิลปากรที 2
สุ พรรณบุรี เพราะในพื;นทีมีการประกาศ
แหล่งโบราณสถานทําให้การพัฒนา
พื;นทีต้องดูความเหมาะสมทางภูมิ
สถาปั ตยกรรม
มีการจัดตั;งมูลนิธิสุวรรณภูมิ เพือจัดการ
องค์ความรู ้เกียวกับเมืองโบราณยุคทวาร
วดี ต.อู่ทอง อ.อุ่ทอง จ.สุ พรรณบุรี
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ตารางที 3 การสังเคราะห์ผลการดําเนิ นงานของพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองพัทยา
ข้อค้นพบ
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
และพื;นทีเชือมโยง
14. ได้รับการประกาศ ได้รับการประกาศเป็ นแหล่งมรดกโลก เมือง ไม่ได้รับการประกาศเป็ นแหล่งมรดก
เป็ นแหล่งมรดกโลก
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย และเมืองบริ วาร
โลก
จาก UNESCO
(เอกลักษณ์เฉพาะพื;นที)
15. งบประมาณในการ 1,847.4 ล้านบาท
9,229.4 ล้านบาท
พัฒนาพื;นทีพิเศษฯ
(เอกลักษณ์เฉพาะพื;นที)
16. ความหลากหลาย มีเพียงสถานทีท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมเช่น มีความหลากหลายของสถานที
ของสถานทีท่องเทียว อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถาน ท่องเทียวและกิจจกรรมการท่องเทียว
และกิจกรรมท่องเทียว แห่งชาติรามคําแหง
สู งมาก
(เอกลักษณ์เฉพาะพื;นที)

เมืองโบราณอู่ทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ไม่ได้รับการประกาศเป็ นแหล่งมรดก
โลก

4,088.4 ล้านบาท

มีเพียงสถานทีท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
เช่น แหล่งโบราณสถาน และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
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ผลการศึกษาจากจากการสั มภาษณ์ ผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญเรืองผลการดําเนินงานของ อพท.
ผลการดําเนินงานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
(องค์การมหาชน) จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ โดยมีรหัสการถอดเทปคําสัมภาษณ์ (รหัส
พื;นที + คนที...) ดังนี; อพท.3 คือ พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง อพท.4 คือ พื;นทีพิเศษ
ฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร และอพท.7 คือ พื;นทีพิเศษฯ เมืองโบราณ
อู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ งผูศ้ ึกษาพบว่ามีประเด็นสําคัญดังนี;
1. การดําเนินงานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
เป็ นลักษณะการดําเนิ นงานตามนโยบายแบบ บนสู่ ล่าง (top-down) ประชาชนจะมีส่วนร่ วมในการ
ออกประชามติก็เ ป็ นเพีย งเบื; อ งต้น เท่า นั;น และลัก ษณะของการวางแผนก็เ ป็ นแบบพิมพ์เขี ยว
(Blueprint) ทีกําหนดมาแล้วจากคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.7-1 “ตามทีอาจารย์รายงานมา พีและน้อง ๆ ทีมงานจะต้อง
ไปพิจารณาก่อนว่าโครงการทีอาจารย์เสนอมานั;น สอดคล้องหรื อตรงกับยุทธศาสตร์ ทีเราจะดําเนิ นการ
หรื อไม่ และจะไปตรงกับโครงการไหนในแผนแม่บทของเรา”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.7-2 “เราทํา การลงพื; น ที เพื อสํา รวจความคิ ด เห็ น และทํา
ประชาคมกับชาวบ้านในพื;นทีก่อนการประกาศพื;นทีพิเศษทุกครั;งนะคะ หนูยงั เคยไปลงพื;นทีตอนมี
โครงการการจัดตั;งพื;นทีพิเศษทีหัวหิ นเลย แต่โครงการก็พบั ไปแล้วคะ”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.7-3 “โครงการต่าง ๆ ตามแผนฯคงต้องดําเนิ นงานไปก่อน
ครับ ตอนนี; แผนฯ ใหญ่ยงั ไม่ผา่ นการอนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี เลยแต่ถา้ อนุ มตั ิแล้วคงดําเนิ นการไป
ตามแผนฯ ครับไม่น่าจะมีการเปลียนแปลง”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-1 “ตอนเริ มต้นตั;งพื;นที คือลงไปจัดประชุ มเรี ยกชาวบ้าน
ทําเพือสํารวจฐานข้อ มูล ของแหล่ ง ท่องเที ยว ส่ ว นหน่ ว ยงานภาครั ฐที เราต้อ งไปทํา แผนแม่บ ท
ร่ วมกับเค้า เราจะมีทีมทีปรึ กษาเข้าไปศึกษาแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีเรื องเกียวกับการท่องเทียว
หรื อไม่ เพือการสนับสนุนหรื อนํามาประกอบในแผนแม่บท”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-2 “การดําเนิ นโครงการและกิจกรรมตามโครงการในแผน
แม่บทเป็ นการสังการมาเลยว่าจะเป็ นโครงการไหนและอาจมี การปรั บปรุ งกิ จกรรมเพิมโดยฝ่ าย
ยุทธศาสตร์ ในพื;นที”
2. การดําเนิ นงานวางแผนมมี ก ารจ้า งเหมาบริ ษทั ภายนอกในการจัดทําแผนแม่บท ซึ ง
เป็ นลักษณะการจ้างเหมาบริ การ (outsourcing) และหน่วยงานทีรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ในแผน
แม่บทเป็ นหน่ วยงานภาครั ฐในพื; นที เช่ น หน่ วยงานการปกครองส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ น
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รวมถึ งการจ้างเหมาบริ การจากหน่ วยงานภาคเอกชนและหน่ วยงานภาครัฐเช่ น มหาวิทยาลัย ใน
ลักษณะการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อกําหนดการว่าจ้าง (TOR)
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-1 “ตอนเริ มต้นตั;งพื;นที คือลงไปจัดประชุ มเรี ยกชาวบ้าน
ทําเพือสํา รวจฐานข้อมูล ของแหล่ ง ท่อ งเที ยว ส่ วนหน่ วยงานภาครั ฐ ที เราต้องไปทํา แผนแม่บ ท
ร่ วมกับเค้า เราจะมีทีมทีปรึ กษาเข้าไปศึกษาแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีเรื องเกียวกับการท่องเทียว
หรื อไม่ เพือการสนับสนุนหรื อนํามาประกอบในแผนแม่บท”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.7-1 “ตามทีอาจารย์รายงานมา พีและน้อง ๆ ทีมงานจะต้อง
ไปพิ จ ารณาก่ อ นว่า โครงการที อาจารย์เสนอมานั;น สอดคล้องหรื อตรงกับ ยุท ธศาสตร์ ที เราจะ
ดําเนินการหรื อไม่ และจะไปตรงกับโครงการไหนในแผนแม่บทของเรา”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.7-2 “นอกจากมหาวิทยาลัยของอาจารย์แล้ว หนู ยงั ต้อง
ประสานงานให้อีก 2 – 3 ที ก็มี นิ ดา้ อันนี; เค้ามีท; งั MOU และ TOR ธรรมศาสตร์ ศิลปากร พรุ่ งนี;
ต้องไปลงพื;นทีกับ มศว. ทีร่ วมงานกับหน่วยงานกลางทีจะมาสํารวจในพื;นทีอีก”
3. พบการใช้แนวคิดทางการตลาดมาสนับสนุ นการท่องเที ยวโดยมีการบรรจุแผนการ
ตลาดลงไปในแผนแม่ บ ท ถึ ง แม้ว่า ไม่ พ บแผนทางการตลาดในแผนแม่ บ ทของเมืองพัทยาแต่
ผูศ้ ึ กษาพบว่าโครงการในแผนแม่บทที ต้องการสร้างแหล่งท่องเทียวแห่ งใหม่ จํานวนมากในพื;นที
รอบนอกเมืองพัทยา เขตการท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติ ซึ งตรงกับการมีการแหล่งทรัพยากรการ
ท่องเทียวทีมีมาก่อนการพัฒนาพื; นที พิ เ ศษฯ ของเมื อ งพัท ยา และลัก ษณะพิ เ ศษของเมืองพัทยาที
สามารถดํารงความเป็ นเมืองท่องเทียวไว้ได้ดว้ ย การสร้างทรัพยากรการท่องเทียวขึ;นมาใหม่ตลอดเวลา
และพบว่ามีกลุ่มประชาชนในพื;นที พิเศษฯทีต้องการใช้แนวคิดทางการตลาดการท่องเที ยวสร้ าง
ความมังคังให้เศรษฐกิจชุมชน
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท 3-1 “เป็ นเรื องปกติของเมืองพัทยา ทีจําเป็ นต้องสร้าง แลนด์
มาร์ คและแหล่งท่องเทียวใหม่ ๆ จะเห็นว่าถ้าไม่ได้มาพัทยาสักปี นึ ง ก็จะเห็นแหล่งท่องเทียวใหม่ ๆ
เกิดขึ;นจนจําของเดิมไม่ได้ สรุ ปว่าพัทยาเป็ นเมืองทีต้องเกิดความแปลกใหม่อยูต่ ลอดเวลาเพื อกระตุน้
การท่องเทียว”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-5 “อาจารย์บอกว่าจะมีนกั ท่องเทียวเข้ามาในชุ มชนเป็ น
การท่องเทียวแบบยังยืน ถ้าตอบแบบชาวบ้านนักท่องเทียวเอาเงินมาให้ เราก็รับเพราะเราเป็ นแม่คา้
อยากขายของได้เยอะ ๆ ตอนนั;นเราอยากได้ทวั ร์ เข้ามา เพราะถ้าเข้ามาของเราจะขายได้ เพราะตอน
นั;นขายแต่ในชมชน ตัวจังหวัด และต่างจังหวัดนิดหน่อย”
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ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “เริ มต้นจากอาจารย์ ม.นเรศวร มาทําวิจยั เรื องท่องเทียว
ชุมชน มีการค้นพบสู ตรอาหารเก่า ๆ ทําให้เกิดความคิดทีจะดูแลอนุ รักษ์ และบวกกับคําว่า คนเมืองเก่า
นังทับขุมทองไว้ แต่ไม่จะนําเสนออย่างไรเหมือนกับขาดการบริ หารจัดการ”
4. ผูศ้ ึกษาพบปั ญหาความไม่ราบรื นของการดําเนิ นงานพัฒนาพื;นทีพิเศษฯ ในมิติความ
ขัดแย้งกันของข้อกฏหมาย ทีเกียวข้องกับ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ทําให้การทํางานแยกส่ วนกันระหว่างพื;นทีพิเศษฯ กับอุทยาน
ประวัติศาสตร์
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ในยุคก่อน ผอ.อุทยานฯ ค่อนข้างชนกับชาวบ้าน เป็ น
ผูถ้ ือกฎหมายในการดูแลโบราณสถาน ชาวบ้านจะมาละเมิดไม่ได้”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-4 “อพท. จะเป็ นลักษณะของการท่องเทียวอย่างยังยืน จะ
เข้ามาโปรโมทสถานทีท่องเทียว แต่ยงั ไม่ได้มาทํางานร่ วมกับอุทยานฯ คือจะนํานักท่องเทียวมาเป็ น
ช่วง ๆ โดยจะแจ้งล่วงหน้าให้อุทยานฯ ต้อนรับ”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-4 “เมือพบเตาทุเรี ยงบริ เวณบ้าน เมือแจ้งอุทยานฯ ก็จะถูก
เวนคืน เพราะพื;นที 28,217 ไร่ ได้ข; ึนทะเบียนเป็ นของอุทยานฯ เวลาจะสร้างบ้านในพื;นที ต้องมาขอ
อนุญาตกรมศิลปากรก่อน”
5. ความซํ;าซ้อนของงาน/หน่วยงานเรื องการพัฒนาแหล่งท่องเทียว พื;นทีพิเศษฯ อุทยาน
ประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลัย -กํา แพงเพชรซํ;าซ้อนกับสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์ ทั;ง
3 แห่งทําให้ตอ้ งพัฒนาพื;นทีภายนอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ท; งั 3 แห่ ง และอยูภ่ ายในพื;นทีพิเศษ
ก่อน เมืองโบราณอู่ทองซํ;าซ้อนกับ สํา นัก ศิ ล ปากรที 2 สุ พ รรณบุ รี เพราะในพื;นทีมีการประกาศ
แหล่งโบราณสถานทําให้การพัฒนาพื;นทีต้องดูความเหมาะสมทางภูมิสถาปั ตยกรรมของสิ งปลูก
สร้างทีจะสร้างขึ;นใหม่ตามแผนแม่บท ผูศ้ ึกษาพบว่า เมืองพัทยากลับมีความซํ;าซ้อนของการพัฒนา
พื;นทีพิเศษกับกลุ่มธุ รกิจหลักเขตเมืองพัทยา ทําให้การพัฒนาพื;นทีพิเศษฯอยูใ่ นส่ วนรอบนอกพื;นที
คือเขตการท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ บริ เวณพื;นทีเชื อมโยง เพราะเหตุผลนี; ยงั เป็ นเหตุผล
หลักและลักษณะเฉพาะตัวของเมืองพัทยาทีกลุ่มธุ รกิ จเป็ นผูด้ าํ เนิ นงานพัฒนาการท่องเทียวโดยมี
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ช่วยสนับสนุน
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ในยุคก่อน ผอ.อุทยานฯ ค่อนข้างชนกับชาวบ้าน เป็ น
ผูถ้ ือกฎหมายในการดูแลโบราณสถาน ชาวบ้านจะมาละเมิดไม่ได้”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-4 “อพท. จะเป็ นลักษณะของการท่องเทียวอย่างยังยืน จะ
เข้ามาโปรโมทสถานทีท่องเทียว แต่ยงั ไม่ได้มาทํางานร่ วมกับอุทยานฯ คือจะนํานักท่องเทียวมาเป็ น
ช่วง ๆ โดยจะแจ้งล่วงหน้าให้อุทยานฯ ต้อนรับ”
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ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.7-3 “การเสนอแบบการพัฒนาพื;นทีในทีประชุ ม ผมก็ยงั ไม่
สามารถรับรองให้ได้ เพราะแบบการพัฒนาพื;นทีสร้างบนพื;นทีโบราณสถาน ซึ งถ้าผมรับรองไปก็
ต้องไปขอความเห็ น ชอบจากที กรุ ง เทพฯ ซึ งมี ผู เ้ ชี ยวชาญ 5 คน เค้า ก็ไ ม่ใ ห้ผ่านอยู่ดีครับ จาก
ประสบการณ์ทีผมทํางานมา”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.3-1 “อย่าว่าแต่ อพท.ไปยุ่งไม่ได้ ททท.ยังไปยุ่งไม่ได้เลย
ภาคธุ รกิจเอกชนในเมืองพัทยามีความเข้มแข็งมาก ดังนั;นพื;นทีโซนธุ รกิจของพัทยาจึงเป็ นการบริ หาร
จัดการของภาคเอกชนทั;งสิ; น และนักธุ รกิจทีประกอบกิ จการในพัท ยาก็ เป็ นนัก ธุ ร กิ จ ระดับ ชาติ มี
ตําแหน่งในสภาอุสาหกรรมการท่องเทียว”
6. ผูศ้ ึ กษาพบว่าการจัดตั;งชมรมส่ งเสริ มการท่องเที ยวโดยชุ มชน(ลักษณะเฉพาะบาง
พื;นที) เป็ นลักษณะของกลุ่มจัดตั;งทั;งหมดในระยะเริ มต้น และการดําเนิ นงานในช่วงแรกเป็ นการเข้า
รับการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั;งในและต่างประเทศ โดยมี สํานักท่องเทียวโดยชุ มชน จาก
สํา นัก งานกลาง มาเป็ นพี; เลี; ย งอี ก หน่ วยงานหนึ ง สํา นัก งานพื; นที พิ เศษฯ และการดํา เนิ นงานที
สามารถผ่านช่ วงระยะเวลาเริ มต้นมาได้และสามารถสร้ างความร่ วมมือจากประชาชนในพื;นทีได้
เป็ นอย่า งดี ต้อ งใช้ก ลไลทางการเมื อ ง(หน่ ว ยงานการปกครองส่ ว นท้อ งถิ น)ในพื; นที เป็ นส่ ว น
สนับสนุน
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “อย่างทีผ่านมาโครงการปี นี; สํานักท่องเทียวโดยชุ มชน
กําหนดให้แต่ละชมรมทําโครงการทั;งหมด 3 โครงการ โครงการแรกเป็ นโครงการแลกเปลี ยน
เรี ยนรู ้ ระหว่างพื;นทีพิเศษฯ ซึ งผมเลื อกไปทีพื;นทีบ้านนํ;าเชี ยว ทีตราด โครงการที 2 เป็ นโครงการ
อบรมนักสื อความหมายท้องถิน ซึ งมีลกั ษณะเหมือนมัค คุ เ ทศก์แ ต่ เ ราจะเรี ย กว่า นัก สื อความหมาย
ท้องถิน โดยใช้นกั เรี ยนในท้องถินและชาวบ้านทีมีจิตอาสา ”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ประเด็นอยู่ตรงนี; ครั บ ชมรมฯที ผ่านมาผมยังล้มลุ ก
คลุ กคลานอยู่ แม้นกระทังที อื นก็ยงั เป็ นเหมื อนกันอยู่ จิ ตอาสาเป็ นเรื องสํา คัญเพราะทํางานไม่มี
เบี;ยเลี;ยงเงินเดือน ”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ลองเช็ค ชมรมฯดูนะครับ จะมีหน่วยงานท้องถินเข้ามา
เกี ยวข้องด้วยทุกที ถ้าไม่มีหน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ นเข้ามาเกี ยวข้องจะเดินไปได้ยาก ผมเอง
เป็ นชาวบ้านโดยแท้ ผมเองยังไม่ได้เป็ น สท. ตอนทีเป็ นประธานฯ เรามามองว่า ถ้าเราไม่อิงตรงนี;
มันยาก ท้องถิ นไม่เอาด้วยเราเดิ นไม่ได้เลย ถ้าเราอิงการเมื องได้ แล้วค่อย ๆ ทํางานควบคู่ไปกับ
ชมรมฯ เพราะนายกฯเป็ นที มเดี ยวกับผม ผมสามารถเสนอโครงการฯ ให้เทศบาลได้ เพราะผม
ไม่คาดหวังกับ อพท.มากเพราะเค้าเป็ นแค่พีเลี;ยงเรา ถ้าเราเดินได้เค้าก็จะไปพื;นทีอืน แต่ถา้ เราเกาะ
ท้องถินได้โดยเฉพาะในเชิงนโยบายเราก็จะเกาะไปได้ตลอด”
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ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ช่วงทีผ่านมาเป็ นการเริ มต้นการเป็ นชมรม อพท.ให้เรา
ไปอบรม ศึกษาดูงานเรื องการบริ หารจัดการ ซึ งพวกผมเป็ นชาวบ้านบางคนก็ได้บา้ ง บางคนก็ไม่ได้
จึงต้องอบรมศักยภาพกันอยูต่ ลอด”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “กรณี บา้ นคุ กพัฒนา ผูใ้ หญ่ฯเป็ นประธานฯ เพราะ
ชาวบ้านฟั งผูใ้ หญ่คนเดี ยว ตอนแรกรุ่ นน้องผมเป็ นประธานฯ ผูใ้ หญ่เป็ นที ปรึ กษา พอมีปัญหาจา
การประกวดว่าว ก็พยายามจะให้ประธานฯคนเก่าทีเป็ นรุ่ นน้องทํางานต่อเพราะเริ มมีประสบการณ์
ในการทํางานแล้ว แต่ก็ทาํ งานต่อไม่ได้เพราะเวลาลงมติในทีประชุมแล้วไม่มีใครยกมือให้”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-3 “นครชุ มมีปัญหาเยอะทีสุ ด เปลี ยนประธานบ่อย ตอน
แรกผมไปดูเรื องแผนยุทธศาสตร์ นครชุมทําเป็ นทีแรก ผมไปเห็นป้ ายเลือกตั;งนายกฯ ซึ งถ้าไปเช็คดู
นายกฯคนเก่าสนับสนุ นตลาดนัดย้อนยุคนครชุ มมาโดยตลอด ผมเลยบอกให้ระวังถ้าคนเก่ากลับมา
จะไม่มีปัญหา ซึ งคนเก่าไม่ได้กลับมาทําให้เดินไปลําบากขาดการสนับสนุนจากเทศบาล”
ข้อมู ลคําสัม ภาษณ์ อพท.4-5 “วันนี; ท าง ชมรมฯไปโครงการศัก ยภาพ ที ตราด ไป
ทั;งหมด 21 คน จาก 23 คน เป็ นการอบรมศักยภาพของกรรมการ โดยใช้งบฯ ของ อพท. ซึ งมี 3
โครงการ โครงการอบรมศักยภาพเป็ นโครงการสุ ดท้าย”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-5 “อพท.เข้ามาช่ วยหลายอย่าง เริ มแรกเข้ามาแนะนําตัว
และให้เทศบาลเชิ ญประธานและกรรมการชุมชนเข้าประชุ มชี; แจงนโยบายของพื;นทีพิเศษ และให้
อาจารย์นิดา้ มาทําการสํารวจชุมชนทีจะเข้าร่ วมโครงการกับ อพท. เราก็เสนอ ตลาดย้อนยุค วัดพระธาตุ
วัดสว่าง หลวงพ่ออุโมงค์ เป็ นของดีของชุมชน ”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-5 “ทํางานกับ อพท. ตั;งแต่ปี 53 ซึ ง อพทก็ช่วยเยอะแนะนํา
ทุกอย่าง ก็ลม้ ลุกคลุกคลานกันมาเรื อย โครงการ 3 โครงการอยู่ในช่ วงปี 56 – 57 ช่ วง 2 ปี แรกเป็ น
การจัดประชุม อบรมเพือค้นหายุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของชุมชน”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-5 “จริ ง ๆ แล้วทีทําชมรมฯ มายังไม่ได้มีการเปิ ดตัวชมรมฯ
เลย เพราะประธานฯ ชมรมเปลียนตัวกันเรื อย ๆ นี เป็ นคนที 4 เพิงทําได้ 4 เดือน ทีเปลียนเพราะติด
ภาระกิ จ และทําไม่ ไ ด้เพราะไม่ไ ด้คิ ดว่า จะตั;ง ชมรม ที มี ก ารประชุ ม และงานเอกสาร อย่า งงาน
ประชุมใหญ่ในต่างจังหวัด อพท. จะให้ค่ารถ ค่านํ;ามัน เหมารถให้คะ”
7. ผูศ้ ึกษาพบว่าชมรมส่ งเสริ มการท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชน บางแห่ ง มี ล ัก ษณะเด่นทีเป็ น
เอกลักษณ์ เพราะผูน้ าํ กลุ่มทีมีศกั ยภาพสู งโดยนําภูมิปัญญา ทรัพย์สิน องค์ความรู ้ ทีมีมาสร้ างเป็ น
ทรัพยากรการท่ อ งเที ยว เช่ น ชมรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชนตํา บลตะเคียนเตี;ย (วันดี
ประกอบธรรม, 2557) ซึ งใช้บา้ น ของสะสม ภูมิปัญญาในการทําเกษรอินทรี ย ์ และองค์ความรู ้
เรื องกัวซาเพือการบําบัดสุ ขภาพ มาเป็ นทรัพยากรทางการท่องเทียวซึ งเป็ นจุดเริ มต้นในการชักชวน
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เพือนบ้านและชุมชนใกล้เคียงมาร่ วมงานในชมรม ซึ งการดําเนิ นงานของชมรมแห่ งนี; มีมาก่อนทีจะ
ร่ วมงานกับพื; นที พิเศษฯ และได้ร่วมงานกับ การท่องเที ยวแห่ งประเทศไทย เมื องพัทยา ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวอยูเ่ ป็ นประจํา ส่ วน บ้านชายทะเล บางละมุงโดยกลุ่มประมง เทศบาล
บางละมุง (นพพร ศรี เกษตร, 2557) เป็ นกลุ่มประมงพื;นบ้านทีมีศกั ยภาพในการประกอบอาชี พ
ประมงในเขตอ่าวพัทยาและอ่าวบางละมุง มีการสร้างธนาคารปูมา้ กั;งทะเล และหอยหวาน โดยจะ
ทําการอนุ บาลตัวอ่อนและปล่อยลงทะเลบริ เวณหน้าหาดบางละมุงและเก็บผลผลิตเมือครบอายุส่ง
ขายทีตลาดนาเกลือ และภัตตาคารในเมืองพัทยา รวมถึงกลุ่มฯ ยังสร้างสรรค์ทรัพยากรการท่องเทียว
ขึ;นมาเพือเพิมรายได้ในฤดูการท่องเทียว เช่น รับเหมานักท่องเทียวออกเรื อตกปลาและตกหมึก นํา
ชมปะการั งและเล่ นนํ;าบริ เวณเกาะนก ปลายอ่าวบางละมุ ง ซึ งผลการดําเนิ นงานของกลุ่ มฯ มี มา
ก่อนทีจะร่ วมงานกับพื;นทีพิเศษฯ เช่ นกัน อี กทั;งยังเป็ นที ศึ กษาดูงานด้านประมงของ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย
8. ลักษณะของพื;นทีทีแตกต่างกันทั;ง สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรการท่องเทียว และ
การจัดการด้านการท่องเทียว เช่นอุทยานประวัติศาสตร์ ท; งั 3 พื;นทีแยกขาดจากกันและอยู่ใ นเขต
ติดต่อของ 2 จังหวัดคือ สุ โขทัย และกําแพงเพชร ทําให้เป็ นอุปสรรคในการติดต่อประสานงาน มี
เพีย งสถานที ท่อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมเช่ น อุ ทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
รามคําแหง แต่ได้รับการประกาศเป็ นแหล่งมรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัย และเมืองบริ วาร
ส่ วนเมืองพัทยามีทรัพยากรการท่องเทียวทางทะเลและธรรมชาติอยู่มาก และมีธุรกิ จในอุตสาหกรรม
การท่องเทียวและบริ การ สนับสนุ นและรองรับอยูอ่ ย่างหนาแน่น แต่ทรัพยากรการท่องเทียวส่ วนใหญ่
อยูใ่ นการบริ หารจัดการของภาคธุ รกิจเอกชน
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.4-5 “สํานักงานพื;นทีพิเศษ อยูท่ ีสุ โขทัย เวลามีงานก็จะโทร
มานัดหมายว่าจะเข้าร่ วมประชุมด้วย ซึ งถ้า ผอ.พื;นทีพิเศษจะเข้ามาจะโทรแจ้งล่วงหน้า ทางชมรมฯ
ก็จะเตรี ยมต้อนรับทีศูนย์ฯ ทีตั;งอยูท่ ีตลาดย้อนยุค”
ข้อมูลคําสั ม ภาษณ์ อพท.4-2 “สํา นัก งานพื; น ที พิ เ ศษที สุ โ ขทัย เป็ นจุ ด กึ งกลาง
กําแพงเพชรใช้เวลา 1 ชัวโมง ศรั สัช นาลัย ใช้เวลา 45 นาที ถามว่าถ้าไปทุ กอาทิ ตย์ไหม มันไม่
สามารถบอกได้คะ ถ้ามีงานก็ไปแต่ไม่ได้ไปทุกคน ไปเฉพาะคนทีมีงานต้องลงไป”
ข้อมูลคําสัมภาษณ์ อพท.3-1 “อย่าว่าแต่ อพท.ไปยุ่งไม่ได้ ททท.ยังไปยุ่งไม่ได้เลย
ภาคธุ ร กิ จ เอกชนในเมื อ งพัท ยามี ค วามเข้ม แข็ง มาก ดังนั;นพื;นทีโซนธุ รกิจของพัทยาจึงเป็ นการ
บริ หารจัดการของภาคเอกชนทั;งสิ; น และนักธุ รกิจทีประกอบกิจการในพัทยาก็เป็ นนักธุ รกิจระดับชาติ
มีตาํ แหน่งในสภาอุสาหกรรมการท่องเทียว”
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ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ตามแนวทางการท่ องเทียวทียังยืน
ผลการสํารวจภาพรวมของการดําเนิ นงานตามแนวทางการท่องเทียวทียังยืน จากกลุ่ ม
ประชากรทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว และผลการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
เรื องการท่องเทียวทียังยืนจากนักท่องเทียว ทีมีต่อพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนทั;ง 3 แห่ ง
ผูศ้ ึกษาเสนอผลการสํารวจออกเป็ น 2 ส่ วน คือ สถานภาพส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากรทีอาศัยใน
บริ เวณที เป็ นแหล่ ง ท่ องเที ยว และนัก ท่ องเที ยว กับ ค่ าคะแนนการดํา เนิ นงานตามแนวทางการ
พัฒนาการท่ องเที ยวที ยังยืนจากทั;ง กลุ่ ม ประชากรที อาศัยในบริ เวณที เป็ นแหล่ ง ท่ องเที ยว และ
นักท่องเทียว และผูศ้ ึกษานําเสนอผลการสํารวจไปพร้อม ๆ กันทั;ง 3 พื;นทีพิเศษฯ ซึ งผลการสํารวจ
สามารถนําเสนอได้ดงั นี;
ตารางที 4 สถานภาพส่ วนบุคคลของประชาชนในพื;นทีพิเศษฯ
พื;นทีพิเศษฯ

สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปี ขึ;นไป
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

อุทยาน
เมืองพัทยา และ
เมืองโบราณ
ประวัติศาสตร์
พื;นทีเชือมโยง
อู่ทอง
สุโขทัย-ศรี สขั นา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลัย-กําแพงเพชร
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
75
75
150

50.00
50.00
100.00

72
78
150

48.00
52.00
100.00

56
44
100

56.00
44.00
100.00

26
31
44
34
15
150

17.33
20.67
29.33
22.67
10.00
100.00

28
30
53
27
12
150

18.67
20.00
35.33
18.00
8.00
100.00

7
20
25
30
18
100

7.00
20.00
25.00
30.00
18.00
100.00

11
17
59

7.33
11.33
39.33

8
16
51

5.33
10.67
34.00

12
8
45

12.00
8.00
45.00
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ตารางที 4 สถานภาพส่ วนบุคคลของประชาชนในพื;นทีพิเศษฯ (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ

สถานภาพ
นักเรี ยน นักศึกษา
เกษตรกร
เกษียณอายุ/ไม่ประกอบอาชีพ
ไม่ระบุ
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส./ปวท.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
ประกอบกิจการท่องเทียวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ใช่
ไม่ใช่
รวม
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
สูงกว่า 25,000 บาท
ไม่ระบุ
รวม

อุทยาน
เมืองพัทยา และ
เมืองโบราณ
ประวัติศาสตร์
พื;นทีเชือมโยง
อู่ทอง
สุโขทัย-ศรี สขั นา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลัย-กําแพงเพชร
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
7
4.67
9
6
49
32.67
63
42.00
29
29.00
5
3.33
2
1.33
4
4.00
2
1.33
1
.67
2
2.00
150 100.00 150 100.00 100 100.00
60
31
20
12
24
3
150

40.00
20.67
13.33
8.00
16.00
2.00
100.00

70
26
17
10
24
3
150

46.67
17.33
11.33
6.67
16.00
2.00
100.00

46
20
21
3
7
3
100

46.00
20.00
21.00
3.00
7.00
3.00
100.00

34
116
150

22.67
77.33
100.00

40
110
150

26.67
73.33
100.00

13
87
100

13.00
87.00
100.00

34
42
23
4
5
8
34
150

22.67
28.00
15.33
2.67
3.33
5.33
22.67
100.00

45
29
20
3
6
8
39
150

30.00
19.33
13.33
2.00
4.00
5.33
26.00
100.00

5
41
14
5
2
1
32
100

5.00
41.00
14.00
5.00
2.00
1.00
32.00
100.00
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ตารางที 4 สถานภาพส่ วนบุคคลของประชาชนในพื;นทีพิเศษฯ (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ

สถานภาพ
จํานวนผลิตภัณฑ์ทีชุมชนผลิตได้
1 – 2 ชนิด
3 – 4 ชนิด
5 – 6 ชนิด
ไม่ระบุ
รวม
จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนทีนําออกจําหน่าย
1 – 2 ชนิด
3 – 4 ชนิด
5 – 6 ชนิด
ไม่ระบุ
รวม
จํานวนชนิดบริ การการท่องเทียว
1 – 2 ชนิด
3 – 4 ชนิด
5 – 6 ชนิด
อืน ๆ
รวม
ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของพื;นทีพิเศษฯ
ดําเนินงานดีและเหมาะสมแล้ว
ดําเนินงานดีแต่สามารถพัฒนาให้ดียงขึ
ิ ;น
ควรปรับปรุ งการดําเนินงาน
ดําเนินงานผิดพลาดควรปรับปรุ งแก้ไข
ไม่ระบุ
รวม

อุทยาน
เมืองพัทยา และ
เมืองโบราณ
ประวัติศาสตร์
พื;นทีเชือมโยง
อู่ทอง
สุโขทัย-ศรี สขั นา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลัย-กําแพงเพชร
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
33
34
16
67
150

22.00
22.67
10.67
44.67
100.00

22
21
15
92
150

14.67
14.00
10.00
61.33
100.00

32
30
3
35
100

32.00
30.00
3.00
35.00
100.00

36
26
20
68
150

24.00
17.33
13.33
45.33
100.00

22
18
15
95
150

14.67
12.00
10.00
63.33
100.00

29
32
5
34
100

29.00
32.00
5.00
34.00
100.00

34
26
20
70
150

22.67
17.33
13.33
46.67
100.00

20
21
14
95
150

13.33
14.00
9.33
63.33
100.00

26
26
12
36
100

26.00
26.00
12.00
36.00
100.00

38
64
13
35
150

25.33
42.67
8.67
23.33
100.00

22
65
9
54
150

14.67
43.33
6.00
36.00
100.00

50
25
6
19
100

50.00
25.00
6.00
19.00
100.00
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สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ประชากรที อาศัย ในบริ เ วณที เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยว
ประกอบไปด้วย(ผลจากตารางที 5)
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิ เ ศษฯ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลัย กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย เพศชาย 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 เพศหญิง 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง ประกอบไปด้วยเพศชาย 72 คนคิดเป็ นร้อยละ 48 เพศหญิง
78 คิดเป็ นร้ อยละ 52 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วยเพศชาย 56 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56 เพศหญิง 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างในพื; น ที พิ เ ศษฯ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลัย กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ช่ วงอายุ 20 – 29 ปี 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.33 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี
31 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.67 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.33 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 34
คน คิดเป็ นร้อยละ 22.67 ช่วงอายุ 60 ปี ขึ;นไป 15 คนคิดเป็ นร้อยละ 10 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและ
พื;นทีเชือมโยง ประกอบไปด้วยช่วงอายุ 20 – 29 ปี 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.67 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี
30 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.33 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 27 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 18 ช่วงอายุ 60 ปี ขึ;นไป 12 คนคิดเป็ นร้ อยละ 8 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง
ประกอบไปด้วยช่วงอายุ 20 – 29 ปี 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
20 ช่ วงอายุ 40 – 49 ปี 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 ช่ วงอายุ 50 – 59 ปี 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 ช่ วง
อายุ 60 ปี ขึ;นไป 18 คนคิดเป็ นร้อยละ 18
3. อาชี พ กลุ่มตัวอย่างในพื; น ที พิ เ ศษฯ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลัยกําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานของรัฐ 11 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.33 พนักงาน
บริ ษทั เอกชน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.33 ประกอบอาชี พอิสระและธุ รกิ จส่ วนตัว 59 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.33 นักเรี ยน นักศึกษา 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.67 เกษตรกร 49 คนคิดเป็ นร้ อยละ 32.67
เกษียณอายุและไม่ประกอบอาชี พ 5 คนคิดเป็ นร้อยละ 3.33 ไม่ระบุ2 คนคิดเป็ นร้อยละ 1.33 พื;นที
พิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง ประกอบไปด้วยข้าราชการ พนักงานของรัฐ 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
5.33 พนักงานบริ ษทั เอกชน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.67 ประกอบอาชี พอิสระและธุ รกิจส่ วนตัว 51
คน คิดเป็ นร้อยละ 34 นักเรี ยน นักศึกษา 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6 เกษตรกร 63 คนคิดเป็ นร้อยละ 42
เกษี ยณอายุและไม่ประกอบอาชี พ 2 คนคิดเป็ นร้ อยละ 1.33 ไม่ระบุ1 คนคิดเป็ นร้ อยละ .67 และ
พื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วยข้าราชการ พนักงานของรัฐ 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
12 พนักงานบริ ษทั เอกชน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 ประกอบอาชี พอิสระและธุ รกิจส่ วนตัว 45 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 45 นักเรี ยน นักศึกษา ไม่พบ เกษตรกร 29 คนคิดเป็ นร้อยละ 29 เกษียณอายุและไม่ประกอบ
อาชีพ 4 คนคิดเป็ นร้อยละ 4 ไม่ระบุ 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 2
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4. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัยกําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ประถมศึกษา 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 มัธยมศึกษาตอนต้น 31 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 20.67 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 อนุ ปริ ญญา/ปวส./
ปวท. 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 ปริ ญญาตรี 24 คนคิดเป็ นร้ อยละ 16 สู งกว่าปริ ญญาตรี 3 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 2 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง ประกอบไปด้วยประถมศึกษา 70 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46.67 มัธยมศึกษาตอนต้น 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.33 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.33 อนุ ปริ ญญา/ปวส./ปวท. 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67 ปริ ญญาตรี 24 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 16 สู งกว่าปริ ญญาตรี 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 2 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไป
ด้ว ยประถมศึ ก ษา 46 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46 มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น 20 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 อนุ ปริ ญญา/ปวส./ปวท. 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
3 ปริ ญญาตรี 7 คนคิดเป็ นร้อยละ 7 สู งกว่าปริ ญญาตรี 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 3
5. การประกอบกิ จการการท่องเที ยวหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ผูป้ ระกอบการ 34 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.67 ไม่เป็ นผูป้ ระกอบการ 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.33 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นที
เชื อมโยง ประกอบไปด้วยผูป้ ระกอบการ 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.67 ไม่เป็ นผูป้ ระกอบการ 110
คน คิดเป็ นร้อยละ 73.33 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วยผูป้ ระกอบการ 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13 ไม่เป็ นผูป้ ระกอบการ 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 87
6. รายได้จากการขายสิ น ค้า และการบริ ก ารท่อ งเที ยว กลุ ่ ม ตัว อย่า งในพื; น ที พิเ ศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ผูท้ ีมีรายได้จากการขาย
สิ นค้าน้อยกว่า 5,000 บาท 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.67 มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท 42 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 28 มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.33 มีรายได้ 15,001 – 20,000
บาท 4 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.67 มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท 5 คนคิดเป็ นร้ อยละ 3.33 สู งกว่า
25,000 บาท 8 คนคิดเป็ นร้อยละ 5.33 ไม่ระบุ 34 คนคิดเป็ นร้อยละ 22.67 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยา
และพื;นทีเชื อมโยง ประกอบไปด้วยผูท้ ีมีรายได้จากการขายสิ นค้าน้อยกว่า 5,000 บาท 45 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30 มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.33 มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท
20 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 มีรายได้ 20,001
– 25,000 บาท 6 คนคิดเป็ นร้อยละ 4 สู งกว่า 25,000 บาท 8 คนคิดเป็ นร้อยละ 5.33 ไม่ระบุ 39 คนคิด
เป็ นร้ อยละ 26 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วย ผูท้ ีมีรายได้จากการขายสิ นค้า
น้อยกว่า 5,000 บาท 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 41
มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14 มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท 5 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 5 มี รายได้ 20,001 – 25,000 บาท 2 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2 สู ง กว่า 25,000 บาท 1 คนคิด
เป็ นร้อยละ 1 ไม่ระบุ 32 คนคิดเป็ นร้อยละ 32
7. จํานวนของผลิตภัณฑ์ชุมชนทีผลิตได้ กลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิเศษฯอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ 1 – 2 ชนิ ด 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 22
ผลิ ตภัณฑ์ 3 – 4 ชนิ ด 34 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.67 ผลิ ตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิ ด 16 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
10.67 ไม่ระบุ 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.67 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง ประกอบไป
ด้วยผลิตภัณฑ์ 1 – 2 ชนิ ด 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.67 ผลิตภัณฑ์ 3 – 4 ชนิ ด 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
14 ผลิ ตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิ ด 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10 ไม่ระบุ 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.33 และพื;นที
พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 1 – 2 ชนิด 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 ผลิตภัณฑ์
3 – 4 ชนิ ด 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 ผลิ ตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิ ด 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3 ไม่ระบุ 35 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35
8. จํานวนผลิตภัณฑ์ชุ ม ชนที นํา ออกจํา หน่ า ย กลุ่ ม ตัว อย่า งในพื; น ที พิ เ ศษฯอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย -กํา แพงเพชร ประกอบไปด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ 1 – 2 ชนิ ด 36 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24 ผลิตภัณฑ์ 3 – 4 ชนิ ด 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.33 ผลิตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิ ด 20 คน
คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 13.33 ไม่ ร ะบุ 68 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.33 พื; นที พิ เ ศษฯ เมื อ งพัท ยาและพื; น ที
เชือมโยง ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 1 – 2 ชนิ ด 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.67 ผลิตภัณฑ์ 3 – 4 ชนิ ด
18 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 ผลิตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิ ด 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ไม่ระบุ 95 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.33 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 1 – 2 ชนิ ด 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
29 ผลิ ตภัณฑ์ 3 – 4 ชนิ ด 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32 ผลิ ตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิ ด 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5
ไม่ระบุ 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
9. จํานวนบริ ก ารการท่ อ งเที ยว กลุ่ ม ตัว อย่า งในพื; น ที พิ เ ศษฯอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
สุ โขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ผลิ ตภัณฑ์ 1 – 2 ชนิ ด 34 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
22.67 ผลิตภัณฑ์ 3 – 4 ชนิ ด 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.33 ผลิตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิ ด 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.33 ไม่ระบุ 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.67 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง ประกอบไป
ด้วยผลิตภัณฑ์ 1 – 2 ชนิ ด 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ผลิตภัณฑ์ 3 – 4 ชนิ ด 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
14 ผลิตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิด 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.33 ไม่ระบุ 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.33 และพื;นที
พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 1 – 2 ชนิด 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 ผลิตภัณฑ์
3 – 4 ชนิด 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 ผลิตภัณฑ์ 5 – 6 ชนิ ด 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 ไม่ระบุ 36 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36
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10. ความคิดเห็นต่อการดําเนิ นงานการพัฒนาพื;นทีพิเศษฯ กลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ดําเนินงานดีและเหมาะสม
แล้ว 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.33 ดําเนิ นงานดีแต่สามารถพัฒนาให้ดียิงขึ;น 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ
42.67 ควรปรับปรุ งการดําเนินงาน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.67 ดําเนินงานผิดพลาดและควรปรับปรุ ง
แก้ไ ขอย่า งยิง ไม่ พ บ ไม่ ระบุ 35 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.33 พื; นที พิ เ ศษฯ เมื องพัท ยาและพื; น ที
เชือมโยง ประกอบไปด้วยดําเนินงานดีและเหมาะสมแล้ว 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.67 ดําเนิ นงานดี
แต่สามารถพัฒนาให้ดียงขึ
ิ ; น 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ควรปรับปรุ งการดําเนิ นงาน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6 ดําเนิ นงานผิดพลาดและควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างยิง ไม่พบ ไม่ระบุ 54 คน คิดเป็ นร้อยละ
36 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วยดําเนิ นงานดี และเหมาะสมแล้ว 50 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 50 ดําเนิ นงานดี แต่สามารถพัฒนาให้ดียิงขึ; น 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 ควรปรั บปรุ งการ
ดํา เนิ นงาน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6 ดํา เนิ นงานผิด พลาดและควรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอย่างยิง ไม่พบ
ไม่ระบุ 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 19
ตารางที 5 การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเทียวทียังยืน (ประชาชนในพื;นทีพิเศษฯ)
เมืองโบราณอู่ทองจังหวัด
อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองพัทยา และพื;นที
แนวคิดการพัฒนาการท่องเทียว
สุ โขทัย-ศรี สขั นาลัยเชื อมโยง
สุ พรรณบุรี
ทียังยืน
กําแพงเพชร
คะแนน ค่า
ระดับ คะแนน ค่า
ระดับ คะแนน ค่า
ระดับ
เบียงเบนฯ
เบียงเบนฯ
เบียงเบนฯ
การจัดการด้านสถานที
3.32 .86
ปาน 3.69 .55 มาก 2.69 .90
ปาน
ท่องเทียว
กลาง
กลาง
การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม

3.28

.88

การสร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่ง
ท่องเทียว
การจัดการด้านทรัพยากรทาง
สังคม และวัฒนธรรม

3.30

.87

3.33

.87

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
ท่องเทียว

3.22

.92

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.57

.59

มาก

2.65

.90

3.59

.49

มาก

2.80

1.07

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.62

.52

มาก

2.86

1.01

3.48

.63

ปาน
กลาง

2.95

1.10

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตามลักษณะแบบแนวคิดทัวไป ของแนวคิดการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวที ยังยืน ที ผูศ้ ึ ก ษา
สั ง เคราะห์ ข; ึ น แยกเป็ นประเด็ น หลัก ที เกี ยวข้อ งกับประชาชนในพื;นทีพิเศษฯ สามารถแสดงผล
ออกมาเป็ นระดับคะแนนได้ดงั นี;(ผลตามตารางที 5)
1. การจัดการด้านสถานทีท่องเทียว พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยามีคะแนนอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนพื;นทีพิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร และเมืองโบราณอู่ทองมี
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งประชาชนในพื;นทีพิเศษฯ เห็ นว่าเอกสารรายการแสดงสถานที
ท่องเที ยวจุ ดเด่ นของแหล่ งท่องเที ยวให้ขอ้ มูลที ถู กต้องเหมาะสมพอสมควร แหล่งท่องเทียวมีการ
วางข้อกําหนดเรื องการจัดการด้านสถานทีท่องเที ยว เช่ น การกําหนดเวลาเปิ ดปิ ด อย่างเหมาะสม
พอสมควร แหล่งท่องเทียวเปิ ดกว้างพอสมควร สามารถการเข้าชมได้สําหรับทุกคน ประกอบกับ
มาตรฐานสร้างความยังยืนของแหล่งท่องเทียว เช่น วางแผนการพัฒนา 5 ปี มีขอ้ ห้ามและกํากับดูแล
เรื องการสร้ างมลภาวะแก่แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสมพอสมควร มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของแหล่ งท่ องเที ยวได้มาตรฐานพอสมควร มี ขอ้ กําหนดเกี ยวกับภาวะวิก ฤติ เช่ น ภัยธรรมชาติ
อาชญากรรมต่อนักท่องเทียว และจํานวนนักท่องเทียวทีขาดแคลนหรื อล้นเกินของแหล่งท่องเทียวมี
ความเหมาะสมดพอสมควร เป็ นแหล่ ง ท่ องเที ยวมี ค วามพร้ อ มในการรั บ มื อ กับเหตุฉุกเฉิ น เช่น
อุบตั ิ เหตุต่อนักท่องเที ยว ได้พอสมควร นอกจากนั;นยังมี การส่ งเสริ มและโฆษณาเกี ยวกับ สิ นค้า
บริ การ ทีสร้างความยังยืนเช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสมพอสมควร
2. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมพื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยามีคะแนนอยู่
ในระดับมาก ส่ วนพื;นทีพิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร และเมือง
โบราณอู่ทองมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนในพื;นทีพิเศษฯ เห็ นว่าแหล่งท่องเทียวมี
ระบบการอนุรักษ์พลังงานทีเหมาะสมพอสมควร มีระบบการจัดการการใช้น; าํ ทีเหมาะสมพอสมควร มี
ระบบจัด การความปลอดภัย เกี ยวกับ การใช้น; ํา ระหว่า งนัก ท่ อ งเที ยวกับ ชุ ม ชนอย่า งเหมาะสม
พอสมควร มี ระบบจัดการคุ ณ ภาพนํ;าที เหมาะสมพอสมควร มี ร ะบบกํา จัด นํ;า เสี ย ที เหมาะสม
พอสมควร มีระบบจัดการขยะทีเหมาะสมพอสมควร มีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสง
ทีได้มาตรฐานพอสมควร และนักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยอนุ รักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเทียวได้ในระดับหนึ ง ส่ วนเรื องเน้นการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะเป็ นหลัก
ของแหล่งท่องเทียวอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งสามารถปรับปรุ งให้ผลการดําเนินงานดีข; ึนได้
3. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว พื;นทีพิเศษฯ เมือง
พัทยามี คะแนนอยู่ในระดับมาก ส่ ว นพื; น ที พิเ ศษฯ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัยกํา แพงเพชร และเมื อ งโบราณอู่ ท องมี ค ะแนนอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ประชาชนเห็ น ว่า แหล่ง
ท่องเทียวในท้องถินมีการรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะพอสมควร แหล่งท่องเทียวในท้องถินมี
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การสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถินพอสมควร แหล่งท่องเทียวในท้องถินสร้างการมีส่วนร่ วมของผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุ มชนพอสมควร แหล่งท่องเทียวในท้องถิ นมีการรับฟั งความคิดเห็ นของชุ มชน
ท้องถิ นพอสมควร ประชาชนเห็ นว่าชุ มชนร่ วมกันอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียวพอสมควร ประชาชน
ทราบเรื องโอกาส ความท้า ท้า ยทางธุ ร กิ จ จากการท่ อ งเที ยว พอสมควร ประชาชนทราบถึ ง
ความสําคัญของการสร้างความยังยืนให้กบั แหล่งท่องเทียวพอสมควรประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ขัดขวางการหาประโยชน์ใ นทางที ผิดจากการท่ องเที ยว เช่ น การค้า บริ ก ารทางเพศ พอสมควร
ประชาชนเห็นว่าแหล่งท่องเทียวช่วยสนับสนุ นและพัฒนาชุ มชน พอสมควร และประชาชนเห็นว่า
แหล่งท่องเทียวสนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนพอสมควรและเน้นการค้าทีเป็ นธรรม
4. การจัดการด้านทรั พ ยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม พื; นที พิ เศษฯ เมื องพัท ยามี
คะแนนอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนพื;นทีพิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร
และเมืองโบราณอู่ทองมีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การปกป้ องและอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียวมี
ความเหมาะสมพอสมควร มีระบบการบริ หารจัดการของแหล่งท่องเทียวทีช่วยสร้างความเข้าใจทีดี
เรื องสังคม และวัฒนธรรมแก่นกั ท่องเทียวเหมาะสมพอสมควร มีแนวปฏิบตั ิเพือสร้างพฤติกรรมที
เหมาะสมของนักท่องเทียวเหมาะสมพอสมควร มีการปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเทียวเหมาะสมดพอสมควร มีเอกสารข้อมูลทีสํา คัญ ของแหล่ ง ท่อ งเที ยวในบางภาษา
แหล่ ง ท่อ งเที ยวให้ค วามเคารพต่อ ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของชุ มชนพอสมควร ส่ วนนักท่องเทียว
สามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยการพัฒนาชุ ม ชน และสามารถเป็ นอาสาสมัค รและช่ วยอนุ รักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว บางโอกาส
5. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว ทั;ง 3 พื;นทีพิเศษมีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ ประชาชนในพื;นทีพิเศษฯทราบและเข้า ใจยุท ธศาสตร์ เพื อพัฒ นาแหล่ ง ท่องเที ยว
โดยรวมแล้วอยู่ในระดับพอสมควร แต่ประชาชนยัง รู ้ สึ ก มี ส่ วนร่ วมกับองค์การต่าง ๆ เพือจัดการ
การท่องเทียวในระดับปานกลาง รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมการกํากับติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
อันเกิดจากการท่องเทียว ขาดการติดตามข่าวสารเกียวกับการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเป็ นประจํา ขาด
การร่ วมกิจกรรมการรับฟั งความคิดเห็นเพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวเป็ นประจํา และยังขาดการเข้าร่ วม
กิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว เช่น การทําความสะอาด เป็ นประจํา และให้ขอ้ คิดเห็นเกียวกับ
การพัฒนาการท่องเทียวเป็ นประจําอีกด้วย ทําให้คะแนนเรื องการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือพิจารณาโดยภาพรวมตามแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนแล้ว ประชาชนที
อาศัยอยู่ในพื;นที พิเศษฯเห็ นว่า การพัฒนาพื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยงมีระดับการ
พัฒนาตามแนวคิดทีสู งกว่าอีกสองพื;นทีพิเศษฯ แม้วา่ ในประเด็นเรื องการมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒนา
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การท่องเทียวจะได้ค่าคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลางทั;ง 3 พื;นทีแต่ พื;นทีพิเศษเมืองพัทยาและพื;นที
เชือมโยงก็มีคะแนนสู งกว่าอีกสองพื;นทีและค่าคะแนนเกือบถึงค่าระดับมากอีกด้วย
สําหรับผลการสํารวจในส่ ว นของนั ก ท่ อ งเที ยว ผู ้ศึ ก ษาพบข้อ จํา กัด ในเรื องจํานวน
นักท่องเทียวทีเข้ามาท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ ทําให้จาํ นวนแบบสอบถามในพื;นทีพิเศษฯ ได้กลับมา
ไม่ ค รบตามจํา นวนที ตั;ง ไว้ต ามการสุ่ ม ตัว อย่า งคื อ พื; น ที ละ 150 คน ซึ งพื; น ที พิ เ ศษฯ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัช นาลัย -กํา แพงเพชรได้แบบสอบถามกลับมา 137 ชุ ดคิดเป็ นร้อยละ
91.33 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชือมโยง ได้แบบสอบถามกลับมา 135 ชุดคิดเป็ นร้อยละ 90
ของจํานวนทีตั;งไว้ ส่ วนพื;นทีพิเศษฯ เมืองโบราณอู่ทองได้แบบสอบถามกลับมาครบตามจํานวน
ทีตั;งไว้คือ 100 ชุด ดังนั;นผูศ้ ึกษาจึงนําเสนอข้อมูลตามจํานวนของกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ส่ วนสถานภาพ
ส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวทีเข้ามาท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ ประกอบไปด้วย(ผลตามตารางที 6)
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างในพื;นที พิ เ ศษฯ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลัยกําแพงเพชร ประกอบไปด้วย เพศชาย 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.61 เพศหญิง 80 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.39 พื;นที พิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง ประกอบไปด้วยเพศชาย 53 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ
39.26 เพศหญิง 82 คิดเป็ นร้ อยละ 60.74 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วยเพศ
ชาย 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 เพศหญิง 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 56
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างในพื; น ที พิ เ ศษฯ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลัยกําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ช่ วงอายุ 20 – 29 ปี 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.74 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี
32 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.36 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 32
คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.36 ช่ วงอายุ 60 ปี ขึ;นไป 10 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.30 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยา
และพื;นทีเชือมโยง ประกอบไปด้วยช่วงอายุ 20 – 29 ปี 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.19 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.48 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.74 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 33
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.44 ช่ วงอายุ 60 ปี ขึ; นไป 11 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 8.15 และพื;นที พิเศษฯเมื อง
โบราณอู่ทองประกอบไปด้วยช่ วงอายุ 20 – 29 ปี 28 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28 ช่ วงอายุ 30 – 39 ปี
30 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15 ช่วงอายุ 60 ปี ขึ;นไป 7 คนคิดเป็ นร้อยละ 7
3. อาชี พ กลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิ เ ศษฯ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลัยกําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานของรัฐ 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.77 พนักงาน
บริ ษทั เอกชน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.68 ประกอบอาชี พอิสระและธุ รกิ จส่ วนตัว 31 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.63 นักเรี ยน นักศึกษา 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.79 เกษตรกร 12 คนคิดเป็ นร้อยละ 8.76
เกษี ย ณอายุและไม่ ประกอบอาชี พ 6 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.38 พื;นที พิเศษฯ เมื องพัทยาและพื; นที
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เชื อมโยง ประกอบไปด้วยข้า ราชการ พนัก งานของรั ฐ 62 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.93 พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.63 ประกอบอาชี พอิสระและธุ รกิจส่ วนตัว 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.48 นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา 14 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.37 เกษตรกร 12 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.89
เกษี ยณอายุและไม่ประกอบอาชี พ 5 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 3.70 และพื;นที พิเศษฯเมื องโบราณอู่ทอง
ประกอบไปด้วยข้าราชการ พนักงานของรัฐ 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 พนักงานบริ ษทั เอกชน 10 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 ประกอบอาชี พ อิ ส ระและธุ ร กิ จส่ ว นตัว 26 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26 นัก เรี ย น
นักศึกษา 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 เกษตรกร 10 คนคิดเป็ นร้อยละ 10 เกษียณอายุและไม่ประกอบ
อาชีพ 9 คนคิดเป็ นร้อยละ 9
4. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัยกําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ประถมศึกษา 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.68 มัธยมศึกษาตอนต้น 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.57 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.57 อนุ ปริ ญญา/ปวส./ปวท.
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.49 ปริ ญญาตรี 79 คนคิดเป็ นร้อยละ 57.66 สู งกว่าปริ ญญาตรี 15 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 10.95 พื;นที พิเศษฯ เมื องพัทยาและพื;นที เชื อมโยง ประกอบไปด้วยประถมศึ ก ษา 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.33 มัธยมศึกษาตอนต้น 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.44 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.19 อนุ ปริ ญญา/ปวส./ปวท. 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.89 ปริ ญญาตรี 77 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 57.04 สู งกว่าปริ ญญาตรี 15 คนคิดเป็ นร้ อยละ 11.11 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง
ประกอบไปด้วยประถมศึกษา 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 มัธยมศึกษาตอนต้น 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 อนุ ปริ ญญา/ปวส./ปวท. 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 8
ปริ ญญาตรี 44 คนคิดเป็ นร้อยละ 44 สู งกว่าปริ ญญาตรี 17 คนคิดเป็ นร้อยละ 17
5. ค่าใช้จ่ายสําหรับการท่องเที ยวในแต่ ล ะครั; ง กลุ่ ม ตัว อย่า งในพื; นที พิเศษฯ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย ผูท้ ี มีรายจ่ายจากการท่องเทียว
น้อยกว่า 5,000 บาท 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.71 มีรายจ่าย 5,001 – 7,500 บาท 32 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 23.36 มีรายจ่าย 7,501 – 10,000 บาท 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.71 มีรายจ่าย 10,001 – 12,500
บาท 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.11 มีรายจ่าย 12,501 – 15,000 บาท 17 คนคิดเป็ นร้อยละ 12.41 สู งกว่า
15,000 บาท 23 คนคิดเป็ นร้อยละ 16.79 ไม่ระบุ 4 คนคิดเป็ นร้อยละ 2.92 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยา
และพื;นทีเชือมโยง ประกอบไปด้วยผูท้ ีมีรายจ่ายจากการท่องเทียว น้อยกว่า 5,000 บาท 21 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.56 มีรายจ่าย 5,001 – 7,500 บาท 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.70 มีรายจ่าย 7,501 – 10,000
บาท 21 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.56 มี รายจ่า ย 10,001 – 12,500 บาท 8 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.93 มี
รายจ่าย 12,501 – 15,000 บาท 18 คนคิดเป็ นร้อยละ 13.33 สู งกว่า 15,000 บาท 30 คนคิดเป็ นร้อยละ
22.22 ไม่ระบุ 5 คนคิดเป็ นร้อยละ 3.70 และพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปด้วย ผูท้ ีมี
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รายจ่ายจากการท่องเทียว น้อยกว่า 5,000 บาท 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 มีรายจ่าย 5,001 – 7,500
บาท 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 มีรายจ่าย 7,501 – 10,000 บาท 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16 มีรายจ่าย
10,001 – 12,500 บาท 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 มีรายจ่าย 12,501 – 15,000 บาท 6 คนคิดเป็ นร้อยละ
6 สู งกว่า 15,000 บาท 12 คนคิดเป็ นร้อยละ 12 ไม่ระบุ ไม่พบ
6. จํานวนวันทีใช้ในการท่องเที ยวแต่ละครั; ง นักท่องเที ยวที เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า งในพื;นที
พิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร ใช้จาํ นวนวันเฉลียในการท่องเทียว
แต่ละครั; ง 1 – 2 วัน 73 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.28 จํานวน 3 – 4 วัน 52 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.96
จํานวน 5 – 6 วัน 7 คนคิดแป็ นร้ อยละ 5.11 ไม่ระบุ 5 คนคิดเป็ นร้ อยละ 3.65 พื;นทีพิเศษฯ เมือง
พัทยาและพื;นทีเชื อมโยง ใช้จาํ นวนวันเฉลียในการท่องเทียวแต่ละครั;ง 1 – 2 วัน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.11 จํานวน 3 – 4 วัน 52 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.52 จํานวน 5 – 6 วัน 8 คนคิดแป็ นร้ อยละ 5.93
ไม่ระบุ 6 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.44 และพื;นที พิเศษฯ เมืองโบราณอู่ทอง ใช้จาํ นวนวันเฉลี ยในการ
ท่องเทียวแต่ละครั;ง 1 – 2 วัน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 จํานวน 3 – 4 วัน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
จํานวน 5 – 6 วัน 10 คนคิดแป็ นร้อยละ 10 ไม่ระบุ ไม่พบ
7. จํานวนการท่องเทียวต่อระยะเวลา 1 ปี นักท่องเทียวทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิเศษฯ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร ใช้จาํ นวนครั;งเฉลียในการท่องเทียวแต่ละปี
1 – 2 ครั;ง 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.26 จํานวน 3 – 4 ครั;ง 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 จํานวน 5 – 6
ครั;ง 17 คนคิดแป็ นร้ อยละ 12.41 ไม่ระบุ 8 คนคิดเป็ นร้ อยละ 5.84 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและ
พื;นทีเชื อมโยง ใช้จาํ นวนครั;งเฉลียในการท่องเทียวแต่ละปี 1 – 2 ครั;ง 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.67
จํานวน 3 – 4 ครั; ง 40 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.63 จํา นวน 5 – 6 ครั; ง 21 คนคิ ดแป็ นร้ อยละ 15.56
ไม่ระบุ 11 คนคิดเป็ นร้ อยละ 8.15 และพื;นทีพิเศษฯ เมืองโบราณอู่ทอง ใช้จาํ นวนครั;งเฉลียในการ
ท่องเทียวแต่ละปี 1 – 2 ครั;ง 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 จํานวน 3 – 4 ครั;ง 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40
จํานวน 5 – 6 ครั;ง 20 คนคิดเป็ นร้อยละ 20 ไม่ระบุ ไม่พบ
8. เหตุผลจูงใจในการท่องเทียว นักท่องเทียวทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิเศษฯ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร มีเหตุผลจูงใจในการท่องเทียว เพือ พักผ่อนหย่อนใจ
112 คนคิดเป็ นร้อยละ 81.75 เพือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 7 คนคิดเป็ นร้อยละ 5.11 เพือศึกษา
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมและวิถีชีวติ 14 คนคิดเป็ นร้อยละ 10.22 เพือบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 1 คนคิดเป็ น
ร้อยละ .73 ไม่ระบุ 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 2.19 พื;นทีพิเศษฯ เมืองพัทยาและพื;นทีเชื อมโยง มีเหตุผล
จูงใจในการท่องเทียว เพือ พักผ่อนหย่อนใจ 111 คนคิดเป็ นร้ อยละ 82.22 เพือใช้เวลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์ 5 คนคิดเป็ นร้ อยละ 3.70 เพือศึกษาเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมและวิถีชีวิต 14 คนคิดเป็ นร้ อยละ
10.37 เพือบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 1 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ .74 ไม่ระบุ 4 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.96
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และพื;นทีพิเศษฯ เมืองโบราณอู่ทอง มีเหตุผลจูงใจในการท่องเทียว เพือ พักผ่อนหย่อนใจ 92 คนคิด
เป็ นร้อยละ 92 เพือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2 คนคิดเป็ นร้ อยละ 2 เพือศึกษาเรี ยนรู ้ วฒั นธรรม
และวิถีชีวติ 5 คนคิดเป็ นร้อยละ 5 เพือบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 1 คนคิดเป็ นร้อยละ 1 ไม่ระบุ ไม่พบ
ตารางที 6 สถานภาพส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ
พื;นทีพิเศษฯ

อุทยาน
ประวัติศาสตร์

เมืองพัทยา และ
พื;นทีเชือมโยง

สุโขทัย-ศรี สขั นา
ลัย-กําแพงเพชร
สถานภาพ

เมืองโบราณ
อู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

เพศ
ชาย

57

41.61

53

39.26

44

44.00

หญิง

80

58.39

82

60.74

56

56.00

รวม

137

100.00 135

100.00 100

100.00

20 – 29 ปี

38

27.74

34

25.19

28

28.00

30 – 39 ปี

32

23.36

29

21.48

30

30.00

40 – 49 ปี

25

18.25

28

20.74

20

20.00

50 – 59 ปี

32

23.36

33

24.44

15

15.00

60 ปี ขึ;นไป

10

7.30

11

8.15

7

7.00

รวม

137

100.00 135

100.00 100

100.00

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ

49

35.77

62

45.93

27

27.00

พนักงานบริ ษทั เอกชน

16

11.68

13

9.63

10

10.00

ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

31

22.63

29

21.48

26

26.00

นักเรี ยน นักศึกษา

23

16.79

14

10.37

18

18.00

เกษตรกร

12

8.76

12

8.89

10

10.00

เกษียณอายุ/ไม่ประกอบอาชีพ

6

4.38

5

3.70

9

9.00

ไม่ระบุ

-

-

-

-

-

-

รวม

137

100.00 135

อายุ

อาชีพ

100.00 100

100.00
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ตารางที 6 สถานภาพส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ

อุทยาน
ประวัติศาสตร์

เมืองพัทยา และ
พื;นทีเชือมโยง

สุโขทัย-ศรี สขั นา
ลัย-กําแพงเพชร
สถานภาพ

เมืองโบราณ
อู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

16

11.68

18

13.33

17

17.00

มัธยมศึกษาตอนต้น

5

3.65

6

4.44

5

5.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

9

6.57

7

5.19

9

9.00

อนุปริ ญญา/ปวส./ปวท.

13

9.49

12

8.89

8

8.00

ปริ ญญาตรี

79

57.66

77

57.04

44

44.00

สูงกว่าปริ ญญาตรี

15

10.95

15

11.11

17

17.00

รวม

137

100.00 135

100.00 100

100.00

น้อยกว่า 5,000 บาท

27

19.71

21

15.56

31

31.00

5,001 – 7,500 บาท

32

23.36

32

23.70

25

25.00

7,501 – 10,000 บาท

27

19.71

21

15.56

16

16.00

10,001 – 12,500 บาท

7

5.11

8

5.93

10

10.00

12,501 – 15,000 บาท

17

12.41

18

13.33

6

6.00

สูงกว่า 15,000 บาท

23

16.79

30

22.22

12

12.00

ไม่ระบุ

4

2.92

5

3.70

-

-

รวม

137

100.00 135

100.00 100

100.00

1 – 2 วัน

73

53.38

69

51.11

50

50.00

3 – 4 วัน

52

37.96

52

38.52

40

40.00

5 – 6 วัน

7

5.11

8

5.93

10

10.00

ไม่ระบุ

5

3.65

6

4.44

-

-

รวม

137

100.00 135

ค่าใช้จ่ายเฉลียของการท่องเทียวต่อครั;ง

จํานวนวันเฉลียกับการท่องเทียวต่อครั;ง

100.00 100

100.00
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ตารางที 6 สถานภาพส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ (ต่อ)
พื;นทีพิเศษฯ

อุทยาน

เมืองพัทยา และ

เมืองโบราณ

ประวัติศาสตร์

พื;นทีเชือมโยง

อู่ทอง

สุโขทัย-ศรี สขั นา

จังหวัดสุพรรณบุรี

ลัย-กําแพงเพชร
สถานภาพ

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

จํานวนการท่องเทียวต่อปี
1 – 2 ครั;ง

62

45.26

63

46.67

40

40.00

3 – 4 ครั;ง

50

36.50

40

29.63

40

40.00

5 – 6 ครั;ง

17

12.41

21

15.56

20

20.00

ไม่ระบุ

8

5.84

11

8.15

-

-

รวม

137

100.00 135

100.00 100

100.00

พักผ่อนหย่อนใจ

112

81.75

111

82.22

92

92.00

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

7

5.11

5

3.70

2

2.00

ศึกษาเรี ยนรู ้วฒั นธรรมและวิถีชีวติ

14

10.22

14

10.37

5

5.00

บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์

1

.73

1

.74

1

1.00

ไม่ระบุ

3

2.19

4

2.96

-

-

รวม

137

100.00 135

เหตุผลจูงใจในการท่องเทียวของท่าน

100.00 100

100.00
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ตารางที 7 การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเทียวทียังยืน (นักท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ)
แนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเทียวทียังยืน

การจัดการด้านสถานที
ท่องเทียว
การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม
การจัดการด้านทรัพยากร
ทาง สังคม และวัฒนธรรม
การสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูม้ าเยือนและ
นักท่องเทียว
การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการท่องเทียว

อุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย-ศรี สขั นาลัยกําแพงเพชร
คะแนน
ค่า
ระดับ
เบียงเบนฯ

เมืองพัทยา และพื;นที
เชื อมโยง
คะแนน

ค่า
ระดับ
เบียงเบนฯ

เมืองโบราณอู่ทองจังหวัด
สุ พรรณบุรี
คะแนน

ค่า
ระดับ
เบียงเบนฯ

3.69

.64

มาก

3.87

.74

มาก

3.65

.56

มาก

3.61

.72

มาก

3.75

.76

มาก

3.40

.65

ปาน
กลาง

3.73

.63

มาก

3.88

.77

มาก

3.67

.62

มาก

3.82

.53

มาก

3.85

.61

มาก

3.81

.55

มาก

3.31

.73

ปาน
กลาง

3.36

.81

ปาน
กลาง

3.21

.72

ปาน
กลาง

ตามลักษณะแบบแนวคิดทัวไป ของแนวคิดการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวที ยังยืน ที ผูศ้ ึ ก ษา
สังเคราะห์ข; ึน แยกเป็ นประเด็นหลักทีเกียวข้องกับนักท่องเทียว สามารถแสดงผลออกมาเป็ นระดับ
คะแนนได้ดงั นี; (ผลตามตารางที 7)
1. การจัดการด้านสถานทีท่องเทียว นักท่องเทียวทีมาท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ ให้ท; งั 3
พื;นทีพิเศษมีค่าคะแนนเรื องการจัดการสถานทีท่องเทียวอยูใ่ นระดับมาก ซึ งนักท่องเทียวฯ เห็นว่า
เอกสารรายการแสดงสถานที ท่องเทียวจุ ดเด่ นของแหล่ งท่องเทียวให้ขอ้ มูลที ถู กต้องเหมาะสมดี
แหล่งท่องเทียวมีการวางข้อกําหนดเรื องการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว เช่น การกําหนดเวลาเปิ ดปิ ด
อย่า งเหมาะสมดี แหล่ ง ท่ องเที ยวนี; เปิ ดกว้าง สามารถการเข้า ชมได้สํา หรั บ ทุ ก คน ประกอบกับ
มาตรฐานสร้างความยังยืนของแหล่งท่องเทียว เช่น วางแผนการพัฒนา 5 ปี มีขอ้ ห้ามและกํากับดูแล
เรื องการสร้างมลภาวะแก่แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม ดี มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
แหล่งท่องเทียวได้มาตรฐานดี มีขอ้ กําหนดเกี ยวกับภาวะวิกฤติ เช่ น ภัยธรรมชาติ อาชญากรรมต่อ
นักท่องเทียว และจํานวนนักท่องเทียวทีขาดแคลนหรื อล้นเกินของแหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสมดี
เป็ นแหล่งท่องเทียวมี ความพร้ อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น เช่ น อุ บตั ิ เหตุ ต่อนักท่องเทียว ได้ดี
นอกจากนั;นยังมีการส่ งเสริ มและโฆษณาเกียวกับ สิ นค้า บริ การ ทีสร้ างความยังยืนเช่น ผลิตภัณฑ์
ชุมชนของแหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสมดี
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2. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม นักท่องเทียวทีมาท่องเที ยวในพื;นที
พิเศษฯ ให้ท; งั 2 พื;นทีพิเศษมีค่าคะแนนเรื องการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาก คือ พื;นทีพิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร และเมืองพัทยา
และพื;นทีเชื อมโยง ส่ วนเมืองโบราณอู่ทองได้ค่าคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง นักท่องเทียวเห็นว่า
แหล่งท่องเทียวมีระบบการอนุ รักษ์พลังงานทีเหมาะสมดี มีระบบการจัดการการใช้น; าํ ทีเหมาะสมดี
มีระบบจัดการความปลอดภัยเกี ยวกับการใช้น; าํ ระหว่างนักท่องเทียวกับชุ มชนอย่างเหมาะสมดี มี
ระบบจัดการคุ ณภาพนํ;าทีเหมาะสมดี มี ร ะบบกํา จัด นํ;า เสี ย ที เหมาะสมดี มี ร ะบบจัดการขยะที
เหมาะสมดีมีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสงทีได้มาตรฐานดี และนักท่องเทียวสามารถ
เป็ นอาสาสมัครและช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเทียวได้อีกด้วย ส่ วนเรื อง
เน้นการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะเป็ นหลัก ของแหล่ ง ท่องเทียวอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งสามารถ
ปรับปรุ งให้ผลการดําเนินงานดีข; ึนได้
3. การจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม นักท่องเทียวทีมาท่องเทียวใน
พื;นทีพิเศษฯ ให้ท; งั 3 พื;นทีพิเศษมีค่าคะแนนเรื องการจัดการทรัพยากรทางสังคม และวัฒนธรรมอยู่
ในระดับมาก คือ การปกป้ องและอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสมดี มีระบบการบริ หาร
จัดการของแหล่ งท่องเที ยวที ช่ วยสร้ างความเข้าใจทีดี เรื องสังคม และวัฒนธรรมแก่ นักท่องเที ยว
เหมาะสมดี มีแนวปฏิบตั ิเพือสร้างพฤติกรรมทีเหมาะสมของนักท่องเทียวเหมาะสมดี มีการปกป้ อง
และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียวเหมาะสมดี มีเอกสารข้อมูลทีสําคัญของแหล่ง
ท่องเทียวในหลายภาษา แหล่งท่องเทียวให้ความเคารพต่ อทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของชุ ม ชนอย่า งดี
ส่ วนนักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยการพัฒนาชุ มชน และนักท่องเทียวสามารถเป็ น
อาสาสมัครและช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว
4. การสร้ างความพึงพอใจให้ก ับ ผูม้ าเยือ น และนัก ท่ อ งเที ยว ซึ งนัก ท่ อ งเที ยวทีมา
ท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ ทั;ง 3 พื;นทีพิเศษ มีความพึงพอใจ ประทับใจ ได้รับความสะดวก จึงให้ค่า
คะแนนอยู่ใ นระดับ มาก คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในท้อ งถิ นสามารถสร้ า งความประทับใจ แก่
นักท่องเทียวได้ในระดับดี ไม่มีการเอารัดเอาเปรี ยบเรื องการบริ การท่องเทียว การค้าของทีระลึกจาก
แหล่งท่องเทียวไม่เคยเกิดขึ;น สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่นกั ท่องเทียว แหล่งท่องเทียว
มีการรั บฟั ง ความคิ ดเห็ นของนัก ท่องเที ยวเพือปรับปรุ งคุณภาพ ชุ มชนสามารถสร้างความรู ้ความ
เข้า ใจที ถู ก ต้อ งเรื องสถานที ท่ อ งเที ยวแก่นกั ท่องเทียว ชุ มชนเน้นการอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียวเพือ
สร้างความประทับใจแก่ นัก ท่ อ งเที ยว ชุ ม ชนสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ จากการท่องเทียว โดยไม่เอา
เปรี ยบนักท่องเทียว เพือการสร้างประทับใจแก่นกั ท่องเทียวโดยไม่หาประโยชน์ในทางทีผิดจากการ
ท่องเทียวเช่นการขายบริ การทางเพศ ทั;งยังเน้นการค้า ของทีระลึกอย่างเป็ นธรรม แหล่งท่องเทียว
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แห่งนี;สามารถเดินทางมาท่องเทียวได้อย่างสะดวกสบายดี สามารถรองรับรถยนต์ทีเข้ามาใช้บริ การ
ได้อย่างเพียงพอในระดับดี มีอาคารจอดรถไว้ให้บริ การ มีทีพักรองรับนักท่องเทียวอย่างเพียงพอใน
ระดับดี แหล่งท่องเทียวยังสนับสนุนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมทีดีเพือสร้างความประทับใจ
แก่นกั ท่องเทียว
5. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว นักท่องเทียวทีมาท่องเทียวในพื;นทีพิเศษฯ
ให้ท; งั 3 พื;นทีพิเศษมีค่าคะแนนเรื องการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียวอยูใ่ นระดับปานกลาง
คือนักท่องเทียวทราบและเข้าใจยุทธศาสตร์ เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวโดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับดี แต่
นักท่องเทียวยังรู ้สึกมีส่วนร่ วมกับองค์การต่าง ๆ เพือจัดการการท่ องเที ยวในระดับ ปานกลาง รวม
ไปถึงการมีส่วนร่ วมการกํากับติดตามตรวจสอบผลกระทบอันเกิดจากการท่องเทียว ขาดการติดตาม
ข่าวสารเกี ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเป็ นประจํา ขาดการร่ วมกิจกรรมการรับฟั งความคิดเห็ น
เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวเป็ นประจํา และยังขาดการเข้าร่ วมกิ จกรรมการอนุ รัก ษ์แหล่ ง ท่องเที ยว
เช่น การทําความสะอาด เป็ นประจํา และให้ขอ้ คิดเห็นเกียวกับการพัฒนาการท่องเทียวเป็ นประจํา
อีกด้วย ทําให้คะแนนเรื องการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียวอยูใ่ นระดับปานกลาง
ดังนั;นผูศ้ ึกษาค้นพบประเด็นจากการศึกษาพื;นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนทั;ง 3
พื;นที จากกลุ่มประชาชนทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว และผลการสํารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นเรื องการท่องเทียวทียังยืนจากนัก ท่องเที ยว ที มี ต่อ พื; นที พิเศษเพื อการท่องเทียว
อย่างยังยืน ผูศ้ ึกษาสามารถสรุ ปลักษณะทีสําคัญได้ดงั นี;
1. กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว ของพื;นทีพิเศษฯ
ทั;ง 3 แห่ งส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการกิ จ การสํา หรั บ การท่ อ งเที ยวและผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน
สําหรับนักท่องเทียว(313 คนคิดเป็ นร้อยละ 78.25)
2. ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของพื;นทีพิเศษฯ เห็นว่าดําเนินงานดีแต่สามารถพัฒนา
ให้ดียิงขึ;น(154 คนคิดเป็ นร้ อยละ 38.5) ซึ งมีสัดส่ วนใกล้เคียงกับความคิดเห็นว่าควรปรับปรุ งการ
ดําเนิ นงานรวมกับความคิดเห็นไม่ระบุ ซึ งส่ วนใหญ่ของดออกความคิดเห็น(136 คนคิดเป็ นร้อยละ
34)
3. การดําเนิ นงานของพื; น ที พิ เ ศษฯ ตามแนวคิ ด การพัฒ นาการท่องเทียวทียังยืนของ
ประชาชนทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว ของพื;นทีพิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร กับเมืองโบราณอู่ทองได้คะแนนในระดับปานกลางทุกด้าน แต่พ;ืนทีพิเศษ
เมืองพัทยาได้คะแนนในระดับมากทุกด้านยกเว้น การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
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4. แนวคิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว ทั;ง 3 พื;นทีพิเศษมีค่าคะแนนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
5. เหตุผลจูงใจในการท่องเทียว นักท่องเทียวทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในพื;นทีพิเศษฯ ทั;ง 3
พื;นทีส่ วนใหญ่ตอ้ งการมาพักผ่อนหย่อนใจ(315 คนคิดเป็ นร้อยละ 84.68)
6. การดําเนิ นงานของพื;นทีพิเศษฯ ตามแนวคิดการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวที ยังยื น ของ
นักท่องเทียวได้คะแนนอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ยกเว้นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม
ของพื;นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียวของทั;ง 3 พื;นที
พิเศษฯได้คะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง

บทที 5
การพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
ปั ญหาความขัดแย้งกันในเชิงนโยบายระหว่าง การหารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที&ยว
กับการเรี ยกร้ องให้อุตสาหกรรมการท่องเที& ยวเพิ&ม ความรั บ ผิดชอบต่อ สิ& งแวดล้อม สัง คม และ
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที&ยว และ แนวทางการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน กับการนําแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนมาปฏิบตั ิที&เกิดขึ0นจริ งในประเทศไทยนั0นมีความสอดคล้องและขัดแย้ง
กันหรื อไม่ เป็ นแนวทางที&นาํ ไปสู่ ปัญหาการวิจยั เรื& องนี0 ประกอบกับการสังเคราะห์ภาพรวมของการ
พัฒนาการท่องเที& ย วที& ย งั& ยืนสํา หรั บ ประเทศไทยนั0นยัง เป็ นมิ ติที&ขาดการนําเสนอ เพราะปั ญหาที&
กล่าวมาข้างต้น เป็ นการวิพากษ์อุตสาหกรรมการท่องเที&ยว ที&ใช้เป็ นภาคเศรษฐกิจนําในการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศไทยให้มงั& คัง& รุ่ งเรื อง โดยใช้หลักฐานจากผลกระทบเชิ งลบของการส่ งเสริ ม
การท่ อ งเที& ย วที& มี ต่ อ สั ง คม วัฒ นธรรม และสิ& ง แวดล้อ ม ซึ& งการสั ง เคราะห์ ภ าพรวมของการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนสําหรับประเทศไทยของการศึกษาครั0งนี0 จะเป็ นการค้นหาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนที&อยูบ่ นพื0นฐานของการหาจุดสมดุลระหว่างปั ญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากอุตสาหกรรมการท่องเที&ยวกับผลกระทบเชิงลบที&เกิดจากการส่ งเสริ มการท่องเที&ยว
จากปั ญหาข้างต้นผูศ้ ึกษาได้สังเคราะห์ แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน ที&มีการ
ให้คาํ นิยามไว้ในหลายบริ บทที&แตกต่างกัน เพื&อศึกษาข้อมูลพื0นฐานเกี&ยวกับ การพัฒนาการท่องเที&ยวที&
ยัง& ยืนสําหรับประเทศไทย มีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยใช้การวิจยั เอกสารด้วย วิธีวิเคราะห์เอกสาร
ในขั0นตอนต่อไปคือ การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานเพื&อค้นหาข้อมูลของการนําแนวคิดการ
ท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิบตั ิ จากแหล่งท่องเที& ย วที& ใ ช้แนวทางการพัฒนาการท่องเที& ย วที& ย งั& ยืนเป็ น
หลักในการดําเนินงาน โดยเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานด้วยวิธีการวิจยั พหุ เทศะกรณี และ ผูศ้ ึกษา
จะใช้การแจกแบบสอบถามเพื&อสํารวจผลกระทบที&เกิดจากการท่องเที&ยวจากกลุ่มประชากรที&อาศัย
ในบริ เวณที&เป็ นแหล่งท่องเที&ยว และแจกแบบสอบถามเพื&อสํารวจความพึงพอใจของนัก ท่องเที& ย ว
และนําข้อมูลทั0งหมดมาประมวลผลเพื&อ พัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนของ
ประเทศไทย เพื&อหาคําตอบว่า ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื&อพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืนสําหรับประเทศไทย
ควรมีลกั ษณะอย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ& งเป็ นการสังเคราะห์ภาพรวมของแนวทาง
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนสําหรับประเทศไทย
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กรอบแนวทางการพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบาย
แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิ ง นโยบายเพื& อการท่ องเที& ยวที& ย ง&ั ยืนของประเทศไทย
มีกรอบแนวทางในการดําเนิ นงานดังนี0
ขั0นตอนที& 1 พัฒนากรณี พ0ืนฐาน (Base Case) จากผลการศึกษาข้อมูลพื0นฐาน ประกอบ
ไปด้วยการวิเคราะห์เอกสาร เพื&อสังเคราะห์แนวความคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืน ผลการศึกษา
จากการนําแนวคิดการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิ บตั ิ ของแหล่งท่องเที&ยวที&ใช้แนวทางการพัฒนาการ
ท่อ งเที & ย วที & ย ัง& ยืน เป็ นหลัก ในการดํา เนิ น งาน ด้ว ยวิธี พ หุ เ ทศะกรณี และผลการศึ ก ษาจาก
แบบสอบถามที& สํารวจภาพรวมของการดําเนิ นงานตามแนวทางการท่องเที& ยวที& ยง&ั ยืน จากกลุ่ ม
ประชากรที&อาศัยในบริ เวณที& เป็ นแหล่ งท่องเที& ยว และแบบสอบถามที& สํา รวจความพึง พอใจและ
ความคิดเห็นเรื& องการท่องเที&ยวที& ยงั& ยืนจากนักท่องเที& ยว ที& มี ต่อพื0 นที& พิเศษเพื&อการท่องเที& ย วอย่าง
ยัง& ยืนทั0ง 3 แห่ง
ขั0นตอนที& 2 การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื&อสร้างการเปลี&ยนแปลงให้กบั กรณี พ0ืนฐาน
และเหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนของประเทศไทย โดยปรี ยบเทียบ กับกรณี พ0ืนฐาน
ว่าการใช้ทางเลื อกของข้อเสนอเชิ งนโยบายสามารถการแก้ไขปั ญหาและสร้ างการเปลี&ยนแปลงได้
อย่างไร
ขั0นที& 3 การตรวจสอบและประเมินการความเป็ นไปได้ ของข้อเสนอเชิ งนโยบายโดย
เสนอประเด็นความพิเศษของข้อเสนอเชิ งนโยบาย และนําข้อเสนอแนะฯดังกล่าวมาประเมิน เรื& อง
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยัน
ข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชี&ยวชาญด้านการท่องเที&ยว หรื อผูท้ ี&มีบทบาทด้านการท่องเที&ยว
การพัฒนากรณีพืน! ฐาน
การพัฒนากรณี พ0ืนฐาน หรื อการสร้ างกรณี พ0ืนฐานเพื&อพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื&อ
การท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนนั0น เป็ นการสรุ ปผลการศึกษาของงานวิจยั ทั0ง 3 ส่ วนซึ& งส่ วนที& 1 คือแนวคิด
การพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน เพื&อศึกษาว่าการพัฒนาการท่ อ งเที& ย วที& ย งั& ยืน สํา หรั บ ประเทศไทย
ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และผูศ้ ึกษาได้คน้ พบว่าแนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนดังกล่าว
ควรประกอบไปด้วย
1. การจัดการด้านสถานที&ท่องเที&ยว เช่น ให้สิทธิ ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที&ยวสําหรับทุกคน
มีการติ ดตามกํากับดู แลผลกระทบจากการท่องเที& ยว เช่ น การกํากับติ ดตามตรวจสอบ มาตรฐาน
ความยัง& ยืน มีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสง และสร้างความปลอดภัยและมาตรการใน
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การรักษาความปลอดภัย การส่ งเสริ มและโฆษณาเกี&ยวกับ สิ นค้า บริ การ การสร้างความยัง& ยืน และ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนและเน้นการค้าที&เป็ นธรรม
2. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติส&ิ งแวดล้อมโดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น ความเสี& ยงต่อสิ& งแวดล้อม การปกป้ องคุม้ ครองระบบนิ เวศที&อ่อนไหว การ
อนุ รักษ์ชีวิตสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การอนุ รักษ์พลังงาน มีระบบการ
จัดการการใช้น0 าํ มีระบบความปลอดภัยเกี&ยวกับการใช้น0 าํ ระหว่างนักท่องเที&ยวกับชุ มชน คุณภาพนํ0า
ระบบกําจัดนํ0าเสี ย การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ และมีระบบจัดการขยะ
3. การสร้ า งประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ แก่ ชุ ม ชนเจ้า ของแหล่ ง ท่ อ งเที& ย ว และสร้ า ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน เช่ น สร้ างอาชี พให้แก่ชุมชนท้องถิ& น
และสนับสนุ นและพัฒนาชุ มชน สร้างการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน เช่น ความคิดเห็ น
ของชุมชนท้องถิ&น การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการรับรู ้เรื& องการท่องเที&ยวทั0ง โอกาส
ความท้าท้าย ความสําคัญของการสร้ างความยัง& ยืน รวมไปถึงการช่วยเหลือของชุ มชนในการขัดขวาง
การหาประโยชน์ในทางที&ผิดจากการท่องเที&ยว เช่ น การค้าขายของผิดกฏหมาย ยาเสพติด ของป่ า
หรื อผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์อนุ รักษ์ และการค้าบริ การทางเพศ และการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ
เช่น การรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะ
4. การจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม เช่น เคารพต่อสังคมวัฒนธรรม
ของชุ มชนเจ้าบ้าน เช่ น ปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
5. การสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเที& ย ว สร้ างระบบการจัดการ
นักท่องเที&ยว สร้างระบบที&สนับสนุนให้นกั ท่องเที&ยวเป็ นอาสาสมัครหรื อช่วยการพัฒนาชุ มชนและ
อนุ รัก ษ์ม รดกทางวัฒ นธรรม และความหลากหลายทางชี ว ภาพ และมี แ นวปฏิ บ ตั ิ เ พื&อ สร้ า ง
พฤติกรรมที&ดีของนักท่องเที&ยว เพิ&มเข้ามาเพื&อสร้ างความพึงพอใจของผูม้ าเยือนโดยมีเงื&อนไขของ
ความยัง& ยืนกํากับ
6. การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาการท่อ งเที & ย ว เช่ น กระบวนการวางแผน การวาง
ยุทธศาสตร์ การท่องเที&ยว การวางข้อกําหนดเรื& องการวางแผน และการควบคุ ม ดูแลการพัฒนาการ
ท่องเที&ยว เช่น องค์การเพื&อจัดการการท่องเที&ยว สร้างมาตรการรับกับ ภาวะวิกฤติ รวมถึงความพร้อมใน
การรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น และการปรับตัวในเรื& องการเปลี&ยนแปลงสภาวะอากาศ และการเข้าถึงของ
ชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที&ยว
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ส่ วนที& 2 ผูศ้ ึกษาค้นพบประเด็นจากการศึกษาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนทั0ง
3 พื0 น ที& พบว่า มี ล กั ษณะบางประการที& ส ามารถสัง เคราะห์ เ ป็ น 3 ลัก ษณะคื อ ข้อ สรุ ป รวม
ลักษณะเฉพาะบางพื0นที& และเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนี0
1. มีแผนแม่บทในการดําเนิ นงาน โดยการวางยุท ธ์ ศ าสตร์ ส ร้ า งพื0 นที& และส่ ง มอบให้
จังหวัดดูแลต่อไปภายในระยะเวลา 10 ปี (ข้อสรุ ปรวม)
2. มีแผนพัฒนาแหล่งท่องเที&ยวใหม่และปรับปรุ งสาธารณู ปโภคให้กบั แหล่งท่องเที&ยว
เดิม (ข้อสรุ ปรวม)
3. มีการแบ่งเขตพื0นที&อย่างชัดเจน สําหรับการพัฒนาให้เป็ นพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยว
อย่างยัง& ยืน (ข้อสรุ ปรวม)
4. มีการจ้างเหมาบริ ษทั ภายนอกในการจัดทําแผนแม่บท (ข้อสรุ ปรวม)
5. แหล่งทรัพยากรการท่องเที&ยวที&มีมาก่อนการพัฒนาพื0นที&พิเศษฯ (ลักษณะเฉพาะบาง
พื0นที&)
6. มีการบรรจุแผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท (ลักษณะเฉพาะบางพื0นที&)
7. เกี& ย วข้ อ งกับ พระราชบัญ ญัติ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิ ล ปวัต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ลักษณะเฉพาะบางพื0นที&)
8. การจัดตั0งชมรมส่ งเสริ มการท่องเที&ยวโดยชุมชน (ลักษณะเฉพาะบางพื0นที&)
9. ลักษณะของพื0นที&ที&แตกต่างกันทั0ง สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรการท่องเที&ยว และ
การจัดการด้านการท่องเที&ยว (เอกลักษณ์เฉพาะพื0นที&) เช่นอุทยานประวัติศาสตร์ ท0 งั 3 พื0นที&แยกขาด
จากกันและอยู่ในเขตติดต่อของ 2 จังหวัดคือ สุ โขทัย และกําแพงเพชร ทําให้เป็ นอุปสรรคในการ
ติดต่อประสานงาน (บริ บูรณ์ ปั ญจศิริ, 2557; ชุ ติมา แสงสวัสดิR, 2557) เมืองพัทยามีทรัพยากรการ
ท่องเที&ยวทางทะเลและธรรมชาติ อยู่ม าก และมี ธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมการท่องเที& ย วและบริ ก าร
สนับสนุ นและรองรับอยูอ่ ย่างหนาแน่น และเมืองโบราณอู่ทองมีแหล่งโบราณสถานกระจายอยูใ่ น
พื0นที& 2 เทศบาลตําบล อยู่บนแนวเส้ นทางติ ดต่อกับจังหวัดรอบข้างทั0งนครปฐม และกาญจนบุ รี
ไม่เคยเป็ นแหล่งท่องเที&ยวสําคัญมาก่อน
10. ความซํ0าซ้อนของงาน/หน่วยงานเรื& องการพัฒนาแหล่งท่องเที&ยว (เอกลักษณ์เฉพาะ
พื0นที&)พื0นที&พิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชรซํ0า ซ้อนกับ สํา นัก งาน
อุทยานประวัติศาสตร์ ทั0ง 3 แห่งทําให้ตอ้ งพัฒนาพื0นที&ภายนอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ท0 งั 3 แห่ ง
และอยูภ่ ายในพื0นที&พิเศษก่อน (ชุ ติมา แสงสวัสดิR, 2557) เมืองพัทยาซํ0าซ้อนกับกลุ่มธุ รกิจหลักเขต
เมืองพัทยา ทําให้การพัฒนาพื0นที&พิเศษฯอยู่ใ นส่ วนรอบนอกพื0 นที& คื อเขตการท่องเที& ย วในแหล่ ง
ธรรมชาติ ได้แก่ บริ เวณพื0นที&เชื&อมโยง เมืองโบราณอู่ทองซํ0าซ้อนกับสํานักศิลปากรที& 2 สุ พรรณบุรี
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เพราะในพื0นที&มีการประกาศแหล่งโบราณสถานทําให้การพัฒนาพื0นที&ตอ้ งดูความเหมาะสมทางภูมิ
สถาปั ตยกรรม
11. การจัดตั0งหน่ วยงานที&มาจัดการองค์ความรู ้ เพื&อพัฒนาแหล่ งท่องเที& ยว (เอกลักษณ์
เฉพาะพื0 น ที& ) พบว่า มี ก ารจัด ตั0ง มูล นิ ธิ สุ ว รรณภูมิ เพื&อ จัด การองค์ค วามรู ้ เ กี& ย วกับ เมื อ งโบราณ
ยุคทวารวดี ต.อู่ทอง อ.อุ่ทอง จ.สุ พรรณบุรี เท่านั0น
12. ได้รับการประกาศเป็ นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO (เอกลักษณ์เฉพาะพื0นที&) พื0นที&
พิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชรได้รับการประกาศเป็ นแหล่งมรดกโลก
เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัย และเมืองบริ วาร
13. ความหลากหลายของสถานที& ท่องเที&ยวและกิ จกรรมท่องเที& ยว (เอกลักษณ์ เฉพาะ
พื0นที&)พบว่า เมืองพัทยามีความหลากหลายของสถานที&ท่องเที&ยวและกิจกรรมการท่องเที&ยวสู งมาก
ส่ วนพื0นที&พิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชรมีเพียงสถานที&ท่องเที&ยว
เชิงวัฒนธรรมเช่นอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติรามคําแหง และพื0นที&พิเศษฯ
เมื อ งโบราณอู ่ท องมี เ พีย งสถานที & ท ่อ งเที & ย วเชิ ง วัฒ นธรรมเช่ น แหล่ ง โบราณสถาน และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
ลักษณะของข้อค้นพบทั0ง 3 ลักษณะนั0นผูศ้ ึกษาพิจารณาแล้วพบว่ามีลกั ษณะของปั ญหา
เชิงโครงสร้างมากกว่าที&จะเป็ นปั ญหาเกี&ยวกับประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ความคุม้ ค่า ความพอเพียง
และการตอบสนองต่อการดําเนิ นงานของ องค์การบริ หารการพัฒนาพื0 นที& พิเศษเพื&อการท่องเที& ย ว
อย่างยัง& ยืนแต่เพีย งมิ ติเดี ยว ประกอบกับยังมี ขอ้ มู ลจากการสั มภาษณ์ มาสนับสนุ นว่า ลักษณะที&
ค้นพบข้างต้นเป็ นลักษณะของ ปั ญหาเชิงโครงสร้าง ซึ& งประกอบไปด้วย
1. การดําเนินงานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืน
เป็ นลักษณะการดําเนิ นงานตามนโยบายแบบ บนสู่ ล่าง (top-down) ถึงแม้นว่าประชาชนจะมีส่วนร่ วม
ในการออกประชามติก็เป็ นเพียงเบื0องต้นเท่านั0น และลักษณะของการวางแผนก็เป็ นแบบพิมพ์เขียว
(Blueprint) ที&กาํ หนดมาแล้วจากคณะรัฐมนตรี เป็ นลักษณะแผนแม่บทในการดําเนิ นงาน ระยะเวลา
10 ปี (ข้อสรุ ปรวม) มี แผนพัฒนาแหล่งท่องเที& ยวใหม่และปรั บปรุ งสาธารณู ปโภคให้กบั แหล่ ง
ท่องเที&ยวเดิม(ข้อสรุ ปรวม) มีการแบ่งเขตพื0นที&อย่างชัดเจน สําหรับการพัฒนาให้เป็ นพื0นที&พิเศษเพื&อ
การท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืน (ข้อสรุ ปรวม)
2. การดํา เนิ นงานวางแผนมมี ก ารจ้า งเหมาบริ ษ ทั ภายนอกในการจัด ทํา แผนแม่ บ ท
(ข้อสรุ ปรวม) ซึ& ง เป็ นลัก ษณะการจ้า งเหมาบริ ก าร (outsourcing) และหน่ วยงานที& รับ ผิดชอบ
โครงการต่า ง ๆ ในแผนแม่บ ทเป็ นหน่ วยงานภาครั ฐในพื0 นที& เช่ น หน่ วยงานการปกครองส่ วน
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ภูมิภาค และส่ วนท้องถิ&น รวมถึงการจ้างเหมาบริ การจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
เช่น มหาวิทยาลัย ในลักษณะการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อกําหนดการว่าจ้าง (TOR)
3. พบการใช้แนวคิดทางการตลาดมาสนับสนุ นการท่องเที& ยวโดยมีการบรรจุแผนการ
ตลาดลงไปในแผนแม่บท (ลักษณะเฉพาะบางพื0 นที& ) ถึ งแม้ว่า ไม่พบแผนทางการตลาดในแผน
แม่บทของเมืองพัทยาแต่ ผูศ้ ึกษาพบว่าโครงการในแผนแม่บทที&ตอ้ งการสร้างแหล่งท่องเที&ยวแห่ งใหม่
จํานวนมากในพื0นที&รอบนอกเมืองพัทยา เขตการท่องเที&ยวในแหล่งธรรมชาติ ซึ& งตรงกับการมีการ
แหล่งทรัพยากรการท่องเที&ยวที&มีมาก่อนการพัฒนาพื0นที&พิเศษฯ(ลักษณะเฉพาะบางพื0นที&) ของเมือง
พัทยา และลักษณะพิเศษของเมืองพัทยาที&สามารถดํารงความเป็ นเมืองท่องเที&ยวไว้ได้ดว้ ย การสร้าง
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที& ย วขึ0 น มาใหม่ ต ลอดเวลา (สุ ล ัด ดา ศรุ ติ ล าวัณ ย์, 2557) และพบว่า มี ก ลุ่ ม
ประชาชนในพื0 นที& พิ เศษฯที& ต้องการใช้แนวคิ ดทางการตลาดการท่ องเที& ย วสร้ า งความมัง& คัง& ให้
เศรษฐกิจชุ มชน (บริ บูรณ์ ปั ญจศิริ, 2557; ปองเลิ ศ เฉลิ มสิ ริโรจน์, 2557; สมหวัง สวัสดี มงคล,
2557)
4. ผูศ้ ึกษาพบปั ญหาความไม่ราบรื& นของการดําเนิ นงานพัฒนาพื0นที&พิเศษฯ ในมิติความ
ขัดแย้งกันของข้อกฏหมาย ที&เกี&ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504(ลักษณะเฉพาะบางพื0นที&) และความซํ0าซ้อนของงาน/หน่วยงาน
เรื& องการพัฒนาแหล่งท่องเที&ยว (เอกลักษณ์เฉพาะพื0นที&)พื0นที&พิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชรซํ0าซ้อนกับสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์ ทั0ง 3 แห่ งทําให้ตอ้ งพัฒนา
พื0นที&ภายนอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ท0 งั 3 แห่ง และอยูภ่ ายในพื0นที&พิเศษก่อน (ชุ ติมา แสงสวัสดิR,
2557) เมืองโบราณอู่ทองซํ0าซ้อนกับสํานักศิลปากรที& 2 สุ พรรณบุรี เพราะในพื0นที&มีการประกาศ
แหล่งโบราณสถานทําให้การพัฒนาพื0นที&ตอ้ งดูความเหมาะสมทางภูมิสถาปั ตยกรรมของสิ& งปลูก
สร้างที&จะสร้างขึ0นใหม่ตามแผนแม่บท
5. ผูศ้ ึกษาพบว่า เมืองพัทยากลับมีความซํ0าซ้อนของการพัฒนาพื0นที&พิเศษกับกลุ่มธุ รกิจ
หลักเขตเมืองพัทยา ทําให้การพัฒนาพื0นที&พิเศษฯอยูใ่ นส่ วนรอบนอกพื0นที&คือเขตการท่องเที&ยวใน
แหล่ ง ธรรมชาติ ได้แ ก่ บริ เ วณพื0 น ที& เชื& อ มโยง เพราะเหตุ ผ ลนี0 ยัง เป็ นเหตุ ผ ลหลัก และลัก ษณะ
เฉพาะตัวของเมืองพัทยาที&กลุ่มธุ รกิ จเป็ นผูด้ าํ เนิ นงานพัฒนาการท่องเที&ยวโดยมีหน่วยงานภาครัฐ
เช่น การท่องเที&ยวแห่งประเทศไทย ช่วยสนับสนุน (สุ ลดั ดา ศรุ ติลาวัณย์, 2557)
6. ผูศ้ ึ กษาพบว่าการจัดตั0งชมรมส่ งเสริ มการท่องเที& ยวโดยชุ มชน(ลักษณะเฉพาะบาง
พื0นที&) เป็ นลักษณะของกลุ่มจัดตั0งทั0งหมดในระยะเริ& มต้น (บริ บูรณ์ ปั ญจศิริ, 2557; ปองเลิศ เฉลิมสิ ริโรจน์,
2557; วันดี ประกอบธรรม, 2557; สมหวัง สวัสดีมงคล, 2557) และการดําเนิ นงานในช่วงแรกเป็ น
การเข้ารั บการฝึ กอบรมและทัศ นศึ ก ษาดู ง านทั0ง ในและต่า งประเทศ โดยมี สํา นัก ท่องเที& ย วโดย
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ชุ มชน จากสํานักงานกลาง มาเป็ นพี0เลี0 ยงอีกหน่ วยงานหนึ& ง นอกเหนื อจากสํานักงานพื0นที&พิเศษฯ
และการดําเนิ นงานที&สามารถผ่านช่ วงระยะเวลาเริ& มต้นมาได้และสามารถสร้ างความร่ วมมือจาก
ประชาชนในพื0นที&ได้เป็ นอย่างดีตอ้ งใช้กลไลทางการเมือง (หน่วยงานการปกครองส่ วนท้องถิ&น)ใน
พื0นที&เป็ นส่ วนสนับสนุน (ปองเลิศ เฉลิมสิ ริโรจน์, 2557; สมหวัง สวัสดีมงคล, 2557)
7. ผูศ้ ึกษาพบว่าชมรมส่ งเสริ มการท่องเที& ย วโดยชุ ม ชน บางแห่ ง มี ล กั ษณะเด่ นที&เป็ น
เอกลักษณ์ เพราะผูน้ าํ กลุ่มที&มีศกั ยภาพสู งโดยนําภูมิปัญญา ทรัพย์สิน องค์ความรู ้ ที&มีมาสร้ างเป็ น
ทรั พ ยากรการท่อ งเที& ย ว เช่ น ชมรมส่ ง เสริ ม การท่อ งเที& ย วโดยชุ ม ชนตํา บลตะเคี ย นเตี0 ย (วันดี
ประกอบธรรม, 2557) ซึ& งใช้บา้ น ของสะสม ภูมิปัญญาในการทําเกษรอินทรี ย ์ และองค์ความรู ้
เรื& องกัวซาเพื&อการบําบัดสุ ขภาพ มาเป็ นทรัพยากรทางการท่องเที&ยวซึ& งเป็ นจุดเริ& มต้นในการชักชวน
เพื&อนบ้านและชุมชนใกล้เคียงมาร่ วมงานในชมรม ซึ& งการดําเนิ นงานของชมรมแห่ งนี0 มีมาก่อนที&จะ
ร่ วมงานกับพื0 นที& พิเศษฯ และได้ร่วมงานกับ การท่องเที& ย วแห่ งประเทศไทย เมื องพัทยา ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที&ยวอยู่เป็ นประจํา และบ้านชายทะเล บางละมุงโดยกลุ่มประมง เทศบาล
บางละมุ ง (นพพร ศรี เกษตร, 2557) เป็ นกลุ่ มประมงพื0นบ้า นที& มีศกั ยภาพในการประกอบอาชี พ
ประมงในเขตอ่าวพัทยาและอ่าวบางละมุง มีการสร้างธนาคารปูมา้ กั0งทะเล และหอยหวาน โดยจะ
ทําการอนุ บาลตัวอ่อนและปล่อยลงทะเลบริ เวณหน้าหาดบางละมุงและเก็บผลผลิตเมื&อครบอายุส่ง
ขายที&ตลาดนาเกลือ และภัตตาคารในเมืองพัทยา รวมถึงกลุ่มฯ ยังสร้างสรรค์ทรัพยากรการท่องเที&ยว
ขึ0นมาเพื&อเพิ&มรายได้ในฤดูการท่องเที&ยว เช่น รับเหมานักท่องเที&ยวออกเรื อตกปลาและตกหมึก นํา
ชมปะการั งและเล่ นนํ0าบริ เวณเกาะนก ปลายอ่าวบางละมุ ง ซึ& งผลการดําเนิ นงานของกลุ่ มฯ มี มา
ก่ อ นที & จ ะร่ ว มงานกับ พื 0 น ที & พ ิเ ศษฯ เช่ น กัน อี ก ทั0 ง ย งั เป็ นที & ศ ึ ก ษาดู ง านด้า นประมงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย
8. ลักษณะของพื0นที&ที&แตกต่างกันทั0ง สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรการท่องเที&ยว และ
การจัดการด้านการท่องเที&ยว (เอกลักษณ์เฉพาะพื0นที&) เช่นอุทยานประวัติศาสตร์ ท0 งั 3 พื0นที&แยกขาด
จากกันและอยูใ่ นเขตติดต่อของ 2 จังหวัดคือ สุ โขทัย และกําแพงเพชร ทําให้เป็ นอุปสรรคในการ
ติดต่อประสานงาน (บริ บูรณ์ ปั ญจศิริ, 2557; ชุ ติมา แสงสวัสดิR, 2557) มีเพียงสถานที&ท่องเที&ยวเชิ ง
วัฒนธรรมเช่ นอุ ทยานประวัติ ศ าสตร์ และพิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ร ามคํา แหง แต่ไ ด้รั บ การ
ประกาศเป็ นแหล่งมรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัย และเมืองบริ วาร เมืองพัทยามีทรัพยากร
การท่องเที&ยวทางทะเลและธรรมชาติอยูม่ าก และมีธุรกิ จในอุตสาหกรรมการท่องเที&ยวและบริ การ
สนับสนุ นและรองรับอยูอ่ ย่างหนาแน่ น แต่ทรัพยากรการท่องเที&ยวส่ วนใหญ่อยู่ในการบริ หารจัดการ
ของภาคธุ รกิจเอกชน และเมืองโบราณอู่ทองมีแหล่งโบราณสถานกระจายอยูใ่ นพื0นที& 2 เทศบาลตําบล
อยู่บนแนวเส้นทางติดต่อกับจังหวัดรอบข้างทั0งนครปฐม และกาญจนบุรี มีเพียงสถานที&ท่องเที&ยว
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เชิ งวัฒนธรรมเช่น แหล่งโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติอู่ทองและเมืองโบราณอู่ทอง
ไม่เคยเป็ นแหล่งท่องเที&ยวสําคัญมาก่อน
ส่ วนที& 3 ผูศ้ ึกษาค้นพบประเด็นจากการศึกษาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนทั0ง
3 พื0นที& จากกลุ่มประชาชนที&อาศัยในบริ เวณที&เป็ นแหล่งท่องเที&ยว และผลการสํารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นเรื& องการท่องเที& ย วที& ย งั& ยืนจากนัก ท่องเที& ย ว ที& มี ต่อพื0 นที& พิเศษเพื&อการท่องเที&ยว
อย่างยัง& ยืน ผูศ้ ึกษาพบลักษณะที&สาํ คัญดังนี0
1. กลุ่มตัวอย่างที&เป็ นประชาชนที&อาศัยในบริ เวณที&เป็ นแหล่งท่องเที&ยว ของพื0นที&พิเศษฯ
ทั0ง 3 แห่ งส่ วนใหญ่ไม่ได้เ ป็ นผูป้ ระกอบการกิ จการสํา หรั บ การท่องเที& ย วและผลิ ตภัณ ฑ์ชุ ม ชน
สําหรับนักท่องเที&ยว(313 คนคิดเป็ นร้อยละ 78.25)
2. ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของพื0นที&พิเศษฯ เห็นว่าดําเนินงานดีแต่สามารถพัฒนา
ให้ดียิ&งขึ0น (154 คนคิดเป็ นร้อยละ 38.5) ซึ& งมีสัดส่ วนใกล้เคียงกับความคิดเห็นว่าควรปรับปรุ งการ
ดําเนิ นงานรวมกับความคิดเห็นอื&น ๆ ซึ& งส่ วนใหญ่ของดออกความคิดเห็ น(136 คนคิดเป็ นร้ อยละ
34)
3. การดํา เนิ นงานของพื0 นที& พิเศษฯ ตามแนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที& ย วที& ย งั& ยืนของ
ประชาชนที&อาศัยในบริ เวณที&เป็ นแหล่งท่องเที&ยว ของพื0นที&พิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร กับเมืองโบราณอู่ทองได้คะแนนในระดับปานกลางทุกด้าน แต่พ0ืนที&พิเศษ
เมืองพัทยาได้คะแนนในระดับมากทุกด้านยกเว้น การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที&ยว
4. แนวคิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที&ยว ทั0ง 3 พื0นที&พิเศษมีค่าคะแนนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
5. เหตุผลจูงใจในการท่องเที&ยว นักท่องเที&ยวที&เป็ นกลุ่มตัวอย่างในพื0นที&พิเศษฯ ทั0ง 3
พื0นที&ส่วนใหญ่ตอ้ งการมาพักผ่อนหย่อนใจ(315 คนคิดเป็ นร้อยละ 84.68)
6. การดําเนิ นงานของพื0 น ที& พิเ ศษฯ ตามแนวคิ ดการพัฒนาการท่อ งเที& ย วที&ยง&ั ยืนของ
นักท่องเที&ยวได้คะแนนอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ยกเว้นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ& งแวดล้อม
ของพื0นที&พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที&ยวของทั0ง 3 พื0นที&
พิเศษฯได้คะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง
การสร้ างข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืน
ขั0นตอนการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ คือการสร้างข้อความที&เป็ นแถลงการณ์พร้อมทั0ง
คําอธิ บาย โดยข้อความดังกล่าวนั0นสามารถแก้ไขหรื อเปลี&ยนแปลงสถานการณ์ของกรณี พ0ืนฐานได้
ซึ& ง ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เพื&อสร้างการเปลี&ยนแปลงในกรณี พ0ืนฐานข้างต้นประกอบไปด้วย
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ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 1
“สร้ างการจัดการด้านสถานที&ท่องเที&ยวที&เป็ นระบบ มีการติดตามกํากับดูแลผลกระทบ
จากการท่องเที&ยว มีการกํากับติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความยัง& ยืน สร้ างมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที&ยว”
1. ที& มาจากข้อมูลผลการศึ กษาเรื& อง การสัง เคราะห์ แนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที&ยว
ที&ยงั& ยืน
2. คําอธิ บาย การจัดการด้านสถานที& ท่องเที& ยวเป็ นมิ ติหนึ& งของแนวคิ ดการพัฒนาการ
ท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การนําแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิบตั ิ
4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจัดการด้านสถานที&ท่องเที&ยวเช่น ระบบการ
ติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเที&ยว ระบบการกํากับติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความ
ยัง& ยืนของการท่องเที&ยว สร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที&ยว
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 2
“การส่ งเสริ มและโฆษณา สิ นค้าและ บริ การของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที&ยว เพื&อสร้าง
ความยัง& ยืน และสนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนโดยเน้นการค้าที&เป็ นธรรม”
1. ที&มาจากข้อมูลผลการศึกษาเรื& อง การสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืน
2. คําอธิ บาย การจัดการด้านสถานที& ท่องเที& ยวเป็ นมิ ติหนึ& งของแนวคิ ดการพัฒนาการ
ท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การนําแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิบตั ิ
4. มาตรการของนโยบายคือ รณรงค์ส่งเสริ มและโฆษณา สิ นค้าและ บริ การของชุ มชน
เจ้าของแหล่งท่องเที&ยว เพื&อสนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชน
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 3
“สร้ างการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติส&ิ งแวดล้อมโดยมีระบบการจัดการการใช้น0 าํ
มีระบบความปลอดภัยเกี&ยวกับการใช้น0 าํ ระหว่างนักท่องเที&ยวกับชุ มชน ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ0า
และระบบกําจัดนํ0าเสี ย”
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1. ที&มาจากข้อมูลผลการศึกษาเรื& อง การสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&
ยัง& ยืน
2. คําอธิ บาย การจัดการด้านทรั พยากรธรรมชาติ สิ&งแวดล้อมเป็ นมิ ติหนึ& งของแนวคิด
การพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การนําแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิบตั ิ
4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติส&ิ งแวดล้อม
เรื& องการใช้น0 าํ เพื&อการอุ ปโภคบริ โภคเพื&อขจัดผลกระทบจากการท่องเที& ยว เช่ น สร้ างระบบการ
จัดการการใช้น0 าํ สร้างระบบการใช้น0 าํ ระหว่างนักท่องเที&ยวกับชุมชน สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพ
นํ0า และระบบกําจัดนํ0าเสี ย
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 4
“สร้ างการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดล้อม โดยเน้นการท่องเที&ยวที&ลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ และมีระบบจัดการขยะ”
1. ที&มาจากข้อมูลผลการศึ กษาเรื& อง การสังเคราะห์ แนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&
ยัง& ยืน
2. คําอธิ บาย การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดล้อมเป็ นมิติหนึ& งของแนวคิด
การพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การนําแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิบตั ิ
4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติส&ิ งแวดล้อม
เพื&อขจัดผลกระทบจากการท่องเที&ยว เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ร่ วมการอนุ รักษ์พลังงาน
ด้วยรณรงค์การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะเพื&อการท่องเที&ยว และมีระบบจัดการขยะในแหล่งท่องเที&ยว
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 5
“สร้ างการจัดการด้านทรั พยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม โดยปลู กฝั งจิ ตสํานึ กของ
ชุ ม ชน และนัก ท่ อ งเที& ย วให้ป กป้ องและอนุ รั ก ษ์ม รดกทางวัฒ นธรรม และให้ค วามเคารพต่อ
ทรัพย์สินทางปั ญญาของชุมชนแหล่งท่องเที&ยว”
1. ที& มาจากข้อมูลผลการศึ กษาเรื& อง การสังเคราะห์ แนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที& ยวที&
ยัง& ยืน
2. คํา อธิ บ าย การจัดการด้า นทรั พ ยากรทาง สัง คม และวัฒนธรรมเป็ นมิ ติหนึ& ง ของ
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
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3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การนําแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิบตั ิ
4. มาตรการของนโยบายคื อ สร้ า งระบบการจัดการด้า นทรั พ ยากรทาง สั ง คม และ
วัฒนธรรม เช่ น ปกป้ องและอนุ รักษ์ม รดกทางวัฒนธรรม และให้ความเคารพต่อทรั พ ย์สิ นทาง
ปั ญญาของชุมชนแหล่งท่องเที&ยว โดยปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชน และนักท่องเที&ยว
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 6
“สร้ างระบบที&สนับสนุ นให้นกั ท่องเที&ยวเป็ นอาสาสมัครเพื&อช่ วยการพัฒนาชุ มชนและ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ”
1. ที&มาจากข้อมูลผลการศึ กษาเรื& อง การสังเคราะห์ แนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที& ย วที&
ยัง& ยืน
2. คําอธิ บาย การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเที&ยวเป็ นมิติหนึ& งของ
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การนําแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิบตั ิ
4. มาตรการของนโยบายคื อ สร้ า งระบบอาสาสมัค รเพื&อช่ ว ยการพัฒนาชุ ม ชน ร่ วม
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กบั นักท่องเที&ยว
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 7
“กําหนดแนวปฏิ บตั ิเพื&อสร้ างพฤติกรรมที&ดีของนักท่องเที&ยว เพื&อสร้ างความพึงพอใจ
ของผูม้ าเยือนตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน”
1. ที&มาจากข้อมูลผลการศึกษาเรื& อง การสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&
ยัง& ยืน
2. คําอธิ บาย การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเที&ยวเป็ นมิติหนึ& งของ
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การนําแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปปฏิบตั ิ
4. มาตรการของนโยบายคื อ สร้ า งแนวปฏิ บตั ิ ที& ดีของนักท่องเที& ยว ตามแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
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ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 8
“ใช้แนวคิ ดการพัฒนาการท่ องเที& ย วที& ย งั& ยืนเป็ นเกณ์ ป ระเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของ
หน่วยงานที&ทาํ งานด้านการท่องเที&ยว”
1. ที&มาจากข้อมูลผลการศึ กษาเรื& อง ผลสรุ ปเรื& องการพัฒนาพื0นที& ฯ เรื& องการบริ หาร
จัดการแผนแม่บท ปั ญหาเชิงโครงสร้างเรื& อง ความซํ0าซ้อนของหน้าที&ตามกฏหมายกับ ความซํ0าซ้อน
ของการพัฒนาพื0นที&กบั ภาคเอกชน และผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
2. คําอธิ บาย ใช้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน ที&ประกอบไปด้วย 6 มิติได้แก่
การจัดการด้า นสถานที& ท่อ งเที& ย ว การจัด การด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ& ง แวดล้อ ม การสร้ า ง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที&ยว การจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และ
วัฒนธรรม การสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเที&ยว และการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒ นาการท่ อ งเที& ย ว กํา หนดเป็ นยุท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงานที& ทาํ งานด้า นการท่ อ งเที& ย ว และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตัวชี0วดั ตามแนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การนําแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนไปใช้ปฏิบตั ิได้ โดยทันทีเพราะการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีตวั ชี0 วดั
ในเชิ งยุท ธศาสตร์ อ ยู่แ ล้ว การนํา ไปปฏิ บ ตั ิ ส ามารถดํา เนิ น การโดยการสอดแทรกแนวคิ ด การ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนลงไป
4. มาตรการของนโยบายคื อ บรรจุ แนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที& ย วที& ย งั& ยืนเป็ นเกณ์
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที&ทาํ งานด้านการท่องเที&ยว
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 9
“เน้นการพัฒนาแหล่ งท่ องเที& ยวให้ง ดงามตามวัตถุ ป ระสงค์หลัก ของสถานที& เช่ น
ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกว่าจะเน้นการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที&ยวเพียงอย่างเดียว”
1. ที&มาจากข้อมูลผลการศึ กษาเรื& อง ผลสรุ ปเรื& องการพัฒนาพื0นที& ฯ เรื& องการบริ หาร
จัดการแผนแม่บท ปั ญหาเชิงโครงสร้างเรื& อง ความซํ0าซ้อนของหน้าที&ตามกฏหมายกับ ความซํ0าซ้อน
ของการพัฒนาพื0นที&กบั ภาคเอกชน และผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
2. คําอธิ บาย การพัฒนาสถานที&ท่องเที&ยวให้งดงามตามวัตถุ ประสงค์น0 นั เป็ นการสร้าง
ความยัง& ยืนให้แหล่งท่องเที&ยวในอีกมิติหนึ& งเพราะการเน้นพัฒนาสถานที&เป็ นแหล่งท่องเที&ยวเพียง
อย่างเดี ย ว และการสร้ า งทรั พ ยากรการท่อ งเที& ย วขึ0 น มาใหม่ต ลอดเวลานั0น เป็ นการใช้ระบบ
การตลาดเข้ามาจัดการการท่องเที&ยวซึ& งระบบการตลาดมีธรรมชาติของระบบที&เป็ นวงจร คือมีความ
เจริ ญเติบโตและตกตํ&าลงเป็ นวงจรโดยเน้นเร่ งพัฒนาเพื&อวัตถุ ประสงค์ทางเศรษฐกิ จถ่ายเดี ยว ซึ& ง
ขัดแย้งกับหลักการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนที&มุ่งเน้นการได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที&ยวใน
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ระยะยาวและต่อเนื& อ ง ซึ& ง เมื อมองในระยะยาวแล้วให้ผ ลคุ ม้ ค่า มากกว่า ถึ ง แม้น ผลตอบแทน
ในระยะสั0นจะตํ&า แต่การได้รับผลตอบแทนในระยะยาวและสมํ&าเสมอก็คุม้ ค่ามากกว่า และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดล้อมไม่สิ0นเปลื อง และไม่ทาํ ให้ทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม
กลายเป็ นสิ นค้าโดยไม่จาํ เป็ น
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี& ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การใช้แนวคิดทาง
การตลาดมาสนับสนุ นการท่องเที&ยวโดยมีการบรรจุแผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท และสร้ าง
ความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนในพื0นที&พิเศษฯที&ตอ้ งการใช้แนวคิดทางการตลาดการท่องเที&ยวสร้าง
ความมัง& คัง& ให้เศรษฐกิจชุมชน
4. มาตารการของนโยบายคือ การพัฒนาแหล่งท่องเที&ยวให้งดงามตามวัตถุประสงค์หลัก
ของสถานที& เช่ น ศาสนสถาน ตามแนวคิ ดตามหลักพระพุท ธศาสนา และส่ ง เสริ มกิ จกรรมทาง
ศาสนาในศาสนาสถานเพื&อสร้ างเป็ นทรัพยากรการท่องเที&ยวเชิ งวัฒนธรรม และโบราณสถานควร
พัฒนาตามแนวทางของพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 10
“สร้างให้พ0ืนที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนเป็ นตลาดกลุ่มเฉพาะ(Niche Market)”
1. ที& ม าจากข้อ มูล ผลการศึ ก ษาเรื & อ ง ลัก ษณะพื0 น ที & ที& แ ตกต่า งกัน มี ท รั พ ยากรการ
ท่องเที&ยวที&ต่างกัน ปั ญหาเรื& องชมรมส่ งเสริ มการท่องเที&ยวโดยชุ มชน ที&บางแห่ งมีเอกลักษณ์ และ
ศักยภาพ แต่บางแห่งยังอยูใ่ นระยะเริ& มต้นและกําลังพัฒนา และผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
2. คําอธิ บาย ลักษณะพิเศษของตลาดกลุ่มเฉพาะมีรูปแบบสิ นค้าและผลิตเพื&อตอบสนอง
ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม สามารถกําหนดราคาสิ นค้า และบริ ก ารลู ก ค้า พึ ง พอใจในคุ ณ ค่ า และประโยชน์
สิ นค้า ทําให้สามารถตั0งราคาได้สูงกว่าตลาดทัว& ไป กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มที&มีรสนิ ยมและ
ความต้องการคล้ายคลึงกัน มูลค่าตลาด ไม่สูงมากนัก แต่ก็มากพอที&จะสร้างรายได้และผลกําไร การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ใช้งบประมาณน้อยเข้าถึงเป้ าหมายที&ตอ้ งการได้ตรงกลุ่ม และส่ วนแบ่งตลาด
ยังไม่ถูกครอบครองจากผูป้ ระกอบการรายใดอย่างชัดเจน
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การใช้แนวคิดทาง
การตลาดมาสนับสนุ นการท่องเที&ยวโดยมีการบรรจุแผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท และสร้าง
ความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนในพื0นที&พิเศษฯที&ตอ้ งการใช้แนวคิดทางการตลาดการท่องเที&ยวสร้าง
ความมัง& คัง& ให้เศรษฐกิจชุ มชน และตอบสนองต่อเหตุผลจูงใจในการท่องเที&ยว นักท่องเที&ยวที&เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในพื0นที&พิเศษฯ ทั0ง 3 พื0นที&ส่วนใหญ่ตอ้ งการมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงการสร้าง
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โอกาสให้ชุมชนที&มีศกั ยภาพในการท่องเที&ยวสามารถสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวในการส่ งเสริ มและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งงท่องเที&ยวในชุมชนแก่นกั ท่องเที&ยว
4. มาตรการของนโยบายคือ สร้ างพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืน ด้วยแนวคิด
ตลาดกลุ่มเฉพาะ เพื&อการบริ หารทรัพยากรการท่องเที& ย วอย่า งเป็ นระบบและเหมาะสมกับ ชุ ม ชน
สร้างคุ ณค่าให้กบั พื0นที&พิเศษฯ สร้างระบบสนับสนุ นชุ มชนที&มีศกั ยภาพในการจัดบริ การท่องเที&ยว
เพื&อตอบสนองแก่ ลูกค้าเฉพาะกลุ ่ ม และส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนที& กาํ ลัง พัฒ นา สร้ า งระบบสนับ สนุ น
ผูป้ ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเที&ยว เฉพาะกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับนักท่องเที&ยวที&
ชื&นชอบพื0นที&พิเศษฯ
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 11
“ใช้แนวทางการวิจยั เพื&อศึกษาความเป็ นไปได้(feasibility studies) ในการกําหนดพื0นที&
พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนในลําดับถัดไป”
1. ที& ม าจากข้อมู ล ผลการศึ ก ษาเรื& อง ผลสรุ ป เรื& องการพัฒนาพื0 นที& ฯ เรื& องการบริ หาร
จัดการแผนแม่บท ปั ญหาเชิงโครงสร้างเรื& อง ความซํ0าซ้อนของหน้าที&ตามกฏหมายกับ ความซํ0าซ้อน
ของการพัฒนาพื0นที&กบั ภาคเอกชน
2. คําอธิ บาย เพื&อศึกษาความคุม้ ค่าของ ผลิตภาพที&จะเกิดขึ0นในการส่ งเสริ มสถานที&แห่ งใหม่
ให้เป็ นแหล่งท่องเที&ยว หรื อความคุ ม้ ค่าของการลงทุ น ในการปรั บ ปรุ ง สถานที& ท่อ งเที& ย วเดิ ม ให้
งดงามและทันสมัยมากขึ0น เพราะเมื&อศึกษาความเป็ นไปได้แล้ว แผนการดําเนิ นงาน และโครงการ
ต่าง ๆ จะมีทิศทางการดําเนิ นงานที&เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันอย่างน้อยก็ในมิติทางเศรษฐกิจที&ทุกฝ่ าย
ตั0งหวังจากการพัฒนาแหล่งท่องเที&ยว
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การดําเนิ นงานของ
องค์การบริ หารการพัฒนาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนเป็ นลักษณะการดําเนิ นงานตาม
นโยบายแบบ บนสู่ ล่าง ซึ& งจะทําให้การกําหนดนโยบายสมเหตุสมผลมากขึ0น และการดําเนิ นงาน
วางแผนที& มี ก ารจ้า งเหมาบริ ษ ทั ภายนอกในการจัดทํา แผนแม่บ ท ก็จะมีทิศทางที&แน่นอนในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนา รวมไปถึ งการรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ในแผนแม่บทการจ้างเหมา
บริ การจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเช่น มหาวิทยาลัย ในลักษณะการทําบันทึก
ความเข้าใจ(MOU) และข้อกําหนดการว่าจ้าง(TOR) จะเป็ นไปอย่างคุ ม้ ค่า ไม่หลงทาง และช่ วย
สนับสนุ นลักษณะของพื0นที& แหล่ งท่องเที& ยวที& แตกต่างกันทั0ง สภาพภูมิประเทศ มี ทรั พยากรการ
ท่องเที&ยวที&ไม่เท่ากัน และความชํานาญในการจัดการด้านการท่องเที&ยวที&แตกต่างกัน
4. มาตรการของนโยบายคื อ สร้ า งงานวิจยั เพื& อศึ ก ษาความเป็ นไปได้เพื& อเป็ นข้อมู ล
พื0นฐานในการกําหนดพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืน
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ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 12
“สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายชุมชนนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืน เพื&อกระตุน้ การ
ติดต่อสื& อสารและประสานงานกันของหน่วยงานที&เกี&ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน”
1. ที&มาจากข้อ มูล ผลการศึ ก ษาเรื& อ ง ลัก ษณะพื0 น ที& ที& แ ตกต่า งกัน มี ท รั พ ยากรการ
ท่องเที&ยวที&ต่างกัน ปั ญหาเรื& องชมรมส่ งเสริ มการท่องเที&ยวโดยชุ มชน ที&บางแห่ งมีเอกลักษณ์ และ
ศักยภาพ แต่บางแห่งยังอยูใ่ นระยะเริ& มต้นและกําลังพัฒนา ผลสรุ ปของการพัฒนาพื0นที&พิเศษฯ และ
ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
2. คําอธิ บาย ชุ มชนนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน เน้นการสื& อสารในหมู่สมาชิ กที&
ต่อเนื& องเพื&อพูดคุ ยแลกเปลี& ยนและเจรจาต่อรอง เรื& องการดําเนิ นงานและผลประโยชน์ที&ได้รับจาก
นโยบาย ซึ& งจะทําให้การพัฒนาการท่องเที& ยวที& ยงั& ยืนสามารถขับเคลื& อนไปได้อย่างลื& นไหล และ
สมดุลจากการเจรจาต่อรองและประสานประโยชน์อย่างต่อเนื&อง
3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี& ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การพัฒนาพื0นที&พิเศษฯ
การจัดตั0งชมรมส่ งเสริ มการท่องเที&ยวโดยชุมชน คะแนนของแนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืน
ที&ได้ระดับปานกลางโดยเฉพาะ ด้านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที&ยว
4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างเครื อข่ายชุมชนนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน เพื&อ
การติดต่อสื& อสารและประสานงาน เรื& องการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน ของหน่วยงานที&เกี&ยวข้อง
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้ อที 13
“สนับ สนุ นให้ส ร้ า งหน่ วยงานกิ จการเพื& อสั งคม (Social Enterprise) เพื& อจัดการกับ
กระบวนการการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที&ยวของประชาชนเจ้าของแหล่งท่องเที&ยวและ
นักท่องเที&ยว”
1. ที& ม าจากข้อ มูล ผลการศึ ก ษาเรื & อ ง ลัก ษณะพื0 น ที & ที& แ ตกต่า งกัน มี ท รั พ ยากรการ
ท่องเที&ยวที&ต่างกัน ปั ญหาเรื& องชมรมส่ งเสริ มการท่องเที&ยวโดยชุ มชน ที&บางแห่ งมีเอกลักษณ์ และ
ศักยภาพ แต่บางแห่งยังอยูใ่ นระยะเริ& มต้นและกําลังพัฒนา และผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
2. คําอธิ บาย กิ จการเพื&อสังคม (Social Enterprise) คือหน่ วยงานที&ดาํ เนิ นงานโดยใช้
ยุทธศาสตร์ แบบภาคธุ ร กิ จ เพื& อ เป้ าหมายทางสั ง คมหรื อ สิ& ง แวดล้อ ม ซึ& ง ตรงตามแนวคิ ด การ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนที&มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส&ิ งแวดล้อมไม่สิ0นเปลือง และไม่ทาํ ให้
ทรั พ ยากรทาง สั ง คม และวัฒ นธรรม กลายเป็ นสิ น ค้า โดยไม่ จ าํ เป็ น และมุ่ ง เน้น การได้รั บ
ผลประโยชน์จากการท่องเที&ยวในระยะยาวและต่อเนื&อง
3. นโยบายนี0 สามารถสร้ างการเปลี&ยนแปลงของกรณี พ0ืนฐาน เรื& อง การใช้แนวคิดทาง
การตลาดมาสนับ สนุ น การท่อ งเที& ย วโดยมี ก ารบรรจุ แ ผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท และ
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สร้างความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนในพื0นที&พิเศษฯที&ตอ้ งการใช้แนวคิดทางการตลาดการท่องเที&ยว
สร้างความมัง& คัง& ให้เศรษฐกิจชุ มชน และผลักดันให้เกิดการสร้างผูป้ ระกอบการกิจการสําหรับการ
ท่องเที&ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับนักท่องเที&ยว รวมถึงเป็ นการสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กบั
ชุมชน ในธุ รกิจการท่องเที&ยวที&ผถู ้ ือครองส่ วนแบ่งทางธุ รกิจเป็ นภาคธุ รกิจเอกชน
4. มาตรการของนโยบายคื อ สร้ า งหน่ ว ยงานกิ จ การเพื & อ สั ง คม เพื & อ จัด การกับ
กระบวนการการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที&ยว เช่ น บริ หารทรัพยากรการท่องเที&ยวอย่าง
เป็ นระบบและเหมาะสมกับชุ มชน สร้ างระบบสนับ สนุ น ชุ ม ชนที& มี ศ กั ยภาพในการจัด บริ ก าร
ท่องเที&ยว และส่ งเสริ มชุ มชนที&กาํ ลังพัฒนา สร้างระบบสนับสนุ นผูป้ ระกอบการกิจการสําหรับการ
ท่องเที&ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับนักท่องเที&ยว
การประเมินเพือยืนยันผลข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืน
ผูศ้ ึกษานําข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนของประเทศไทยที&สังเคราะห์
ได้มาประเมิน เรื& อง ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดย
แบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชี& ยวชาญ ซึ& งเป็ นผูเ้ ชี& ยวชาญด้านการท่องเที&ยวหรื อผูท้ ี& มี
บทบาทด้านการท่องเที&ยว เพื&อแสดงความคิดเห็ นและให้ขอ้ เสนอแนะเกี&ยวกับการพัฒนาข้อเสนอ
เชิ งนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนของประเทศไทยที&สร้ างขึ0น หลังจากนั0นจะนําข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที&ได้มา พัฒนาและปรับปรุ งข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนของ
ประเทศไทย เพื&อให้ได้ขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนที&มีรูปแบบที&เหมาะสม
ที&สุดในการนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริ งซึ& งแบบประเมินเรื& อง ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ จากผูเ้ ชี& ยวชาญด้านการ
ท่องเที&ยว หรื อผูท้ ี&มีบทบาทด้านการท่องเที&ยวเพื&อ เป็ นการรับรองการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบาย
เพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนของประเทศไทยที&มีความสมดุลทั0งในเชิ งวิชาการและการนําไปปฏิบตั ิ ซึ& ง
สามารถกําหนดค่าระดับคะแนนได้ดงั นี0
คะแนนเฉลี&ย 4.50 - 5.00
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ มากที&สุด
คะแนนเฉลี&ย 3.50 - 4.49
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ มาก
คะแนนเฉลี&ย 2.50 - 3.49
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
คะแนนเฉลี&ย 1.50 - 2.49
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ น้อย
คะแนนเฉลี&ย 1.00 - 1.49
กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ น้อยที&สุด
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ซึ& งผลค่าระดับคะแนนเป็ นดังต่อไปนี0 (ผลตามตารางที& 8)
1. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อง สร้ างการจัดการด้านสถานที&ท่องเที&ยวที& เป็ นระบบ มีการ
ติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเที&ยว มีการกํากับติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความยัง& ยืน
สร้ างมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที&ยว มี ผลคะแนนประเมิ นจากผูเ้ ชี& ยวชาญ
เรื& อง ความถู กต้องในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี& ย 4.80) ความเหมาะสมในระดับมากที& สุด (ค่าเฉลี& ย
4.60) ความเป็ นไปได้ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี& ย 4.80) และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที&สุด
(ค่ าเฉลี& ย 4.80) โดยสรุ ป ทุ ก ด้า นภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยู่ในระดับ มากที& สุ ด
(ค่าเฉลี&ย 4.75)
2. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อง การส่ งเสริ ม และโฆษณา สิ นค้าและ บริ การของชุ มชน
เจ้าของแหล่งท่องเที&ยว เพื&อสร้างความยัง& ยืน และสนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนโดยเน้นการค้า
ที&เป็ นธรรม มี ผลคะแนนประเมิ นจากผูเ้ ชี& ยวชาญ เรื& อง ความถู กต้องในระดับมากที& สุด (ค่าเฉลี& ย
4.60) ความเหมาะสมในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็ นไปได้ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย
4.80) และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี& ย 4.60) โดยสรุ ปทุกด้านภาพรวมของ
ผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.65)
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื& อง สร้างการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติส&ิ งแวดล้อมโดยมี
ระบบการจัดการการใช้น0 าํ มีระบบความปลอดภัยเกี&ยวกับการใช้น0 าํ ระหว่างนักท่องเที&ยวกับชุ มชน
ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ0า และระบบกําจัดนํ0าเสี ย มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี& ยวชาญ เรื& อง ความ
ถูกต้องในระดับมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) ความเหมาะสมในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็ นไป
ได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) โดยสรุ ป
ทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.50)
4. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อง สร้างการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติส&ิ งแวดล้อม โดย
เน้นการท่อ งเที& ย วที& ล ดการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจก การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน การใช้ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะ และมีระบบจัดการขยะ มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี& ยวชาญ เรื& อง ความถูกต้องในระดับ
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเหมาะสมในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็ นไปได้ในระดับ
มากที&สุด (ค่าเฉลี& ย 4.60) และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที& สุด (ค่าเฉลี& ย 4.60) โดยสรุ ปทุ ก
ด้านภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60)
5. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อง สร้ างการจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม
โดยปลูกฝังจิตสํานึ กของชุ มชน และนักท่องเที&ยวให้ปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ
ให้ความเคารพต่อ ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของชุ ม ชนแหล่ ง ท่อ งเที& ย ว มี ผ ลคะแนนประเมิ น จาก
ผูเ้ ชี& ย วชาญ เรื& อง ความถู ก ต้อ งในระดับ มากที& สุ ด (ค่ า เฉลี& ย 4.60) ความเหมาะสมในระดับ มาก
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(ค่าเฉลี&ย 4.40) ความเป็ นไปได้ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) และความเป็ นประโยชน์ในระดับ
มากที& สุ ด (ค่า เฉลี& ย 4.60) โดยสรุ ป ทุ ก ด้า นภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยู่ใ นระดับ
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.55)
6. ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื& อง สร้างระบบที&สนับสนุนให้นกั ท่องเที&ยวเป็ นอาสาสมัครเพื&อ
ช่ วยการพัฒนาชุ มชนและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชี วภาพ มี ผ ล
คะแนนประเมินจากผูเ้ ชี&ยวชาญ เรื& อง ความถูกต้องในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเหมาะสม
ในระดับมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) ความเป็ นไปได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) และความเป็ นประโยชน์
ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี& ย 4.60) โดยสรุ ปทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยู่ใน
ระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.55)
7. ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื& อง กําหนดแนวปฏิบตั ิเพื&อสร้างพฤติกรรมที&ดีของนักท่องเที&ยว
เพื&อสร้ างความพึงพอใจของผูม้ าเยือนตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที& ยวที& ยง&ั ยืน มี ผลคะแนน
ประเมินจากผูเ้ ชี& ยวชาญ เรื& อง ความถู กต้องในระดับมากที& สุด (ค่าเฉลี& ย 4.80) ความเหมาะสมใน
ระดับมากที& สุด (ค่าเฉลี& ย 4.60) ความเป็ นไปได้ในระดับมากที& สุด (ค่าเฉลี& ย 4.80) และความเป็ น
ประโยชน์ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุ ปทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ
อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.75)
8. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อ ง ใช้แ นวคิ ด การพัฒ นาการท่อ งเที& ย วที& ย งั& ยืน เป็ นเกณฑ์
ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของหน่ วยงานที& ท าํ งานด้า นการท่ องเที& ย ว มี ผ ลคะแนนประเมิ นจาก
ผูเ้ ชี& ยวชาญ เรื& อง ความถูกต้องในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี& ย 4.80) ความเหมาะสมในระดับมากที&สุด
(ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเป็ นไปได้ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) และความเป็ นประโยชน์ในระดับ
มากที& สุ ด (ค่า เฉลี& ย 4.80) โดยสรุ ป ทุ ก ด้า นภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยู่ในระดับ
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80)
9. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อง เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที&ยวให้งดงามตามวัตถุประสงค์
หลักของสถานที& เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกว่าจะเน้นการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที&ยวเพียง
อย่างเดียว มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี& ยวชาญ เรื& อง ความถูกต้องในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 5.00)
ความเหมาะสมในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเป็ นไปได้ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 5.00)
และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุ ปทุกด้านภาพรวมของผลคะแนน
ของข้อเสนอฯ อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.90)
10. ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื& อง สร้างให้พ0ืนที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนเป็ นตลาด
กลุ่ มเฉพาะ มี ผลคะแนนประเมิ นจากผูเ้ ชี& ยวชาญ เรื& อง ความถู กต้องในระดับมากที& สุด (ค่าเฉลี& ย
4.80) ความเหมาะสมในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็ นไปได้ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย
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4.80) และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี& ย 4.80) โดยสรุ ปทุกด้านภาพรวมของผล
คะแนนของข้อเสนอฯ อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.75)
11. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อง ใช้แนวทางการวิจ ยั เพื&อ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการ
กําหนดพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนในลําดับถัดไป มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี& ยวชาญ
เรื& อง ความถูกต้องในระดับมาก (ค่าเฉลี& ย 4.40) ความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) ความ
เป็ นไปได้ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี& ย 4.60) และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี& ย
4.60) โดยสรุ ปทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.50)
12. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อ ง สนับ สนุ นการสร้ า งเครื อ ข่า ยชุ ม ชนนโยบายเพื&อ การ
ท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน เพื&อกระตุน้ การติดต่อสื& อสารและประสานงานกันของหน่วยงานที&เกี&ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที& ย วที& ย งั& ยืน มี ผ ลคะแนนประเมิ น จากผูเ้ ชี& ย วชาญ เรื& อง ความถู ก ต้อ งในระดับ
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเหมาะสมในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็ นไปได้ในระดับ
มากที& สุ ด (ค่า เฉลี& ย 4.60) และความเป็ นประโยชน์ใ นระดับ มากที& สุ ด (ค่า เฉลี& ย 4.80) โดยสรุ ป
ทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.65)
13. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื& อง สนับสนุ นให้สร้ างหน่ วยงานกิ จการเพื&อสังคม (Social
Enterprise) เพื&อจัดการกับกระบวนการการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที&ยวของประชาชน
เจ้าของแหล่งท่องเที&ยวและนักท่องเที&ยว มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี& ยวชาญ เรื& อง ความถูกต้องใน
ระดับ มากที& สุด (ค่าเฉลี& ย 4.80) ความเหมาะสมในระดับมาก (ค่ าเฉลี& ย 4.40) ความเป็ นไปได้ใ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี& ย 4.40) และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที& สุด (ค่าเฉลี& ย 4.80) โดยสรุ ป
ทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยูใ่ นระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60)

ความเป็ นไปได้
4.80 (.45)
มากที&สุด

ความเป็ น
ประโยชน์
4.80 (.45)
มากที&สุด

ภาพรวม

4.80 (.45)
มากที&สุด

4.60 (.89)
มากที&สุด

4.65
(.78)
มากที&สุด

4.40

(.89)
มาก

4.60 (.55)
มากที&สุด

4.50
(.71)
มากที&สุด

4.60 (.55)
มากที&สุด

4.60 (.55)
มากที&สุด

4.60
(.55)
มากที&สุด

4.75
(.56)
มากที&สุด
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ตารางที& 8 ค่าคะแนนการประเมินยืนยันผลข้อเสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืน
ข้อที&
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืนของ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม
ประเทศไทย
1 สร้างการจัดการด้านสถานที&ท่องเที&ยวที&เป็ นระบบ มีการ
4.80
4.60 (.89)
ติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเที&ยว มีการ
(.45)
มากที&สุด
กํากับติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความยัง& ยืน สร้าง
มากที&สุด
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที&ยว
2 การส่ งเสริ มและโฆษณา สิ นค้าและ บริ การของชุมชน
4.60
4.60 (.89)
เจ้าของแหล่งท่องเที&ยว เพื&อสร้างความยัง& ยืน และ
(.89)
มากที&สุด
สนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนโดยเน้นการค้าที&เป็ น
มากที&สุด
ธรรม
3 สร้างการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดล้อมโดย
4.40
4.60 (.55)
มีระบบการจัดการการใช้น0 าํ มีระบบความปลอดภัย
(.89)
มากที&สุด
เกี&ยวกับการใช้น0 าํ ระหว่างนักท่องเที&ยวกับชุมชน ระบบ
มาก
ตรวจสอบคุณภาพนํ0า และระบบกําจัดนํ0าเสี ย
4 สร้างการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดล้อม โดย
4.60
4.60 (.55)
เน้นการท่องเที&ยวที&ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การ
(.55)
มากที&สุด
อนุรักษ์พลังงาน การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ และมี
มากที&สุด
ระบบจัดการขยะ

ความเป็ นไปได้
4.60
(.55)
มากที&สุด
4.40
(.55)
มาก
4.80
(.45)
มากที&สุด
4.80
(.45)
มากที&สุด
5.00
(.00)
มากที&สุด

ความเป็ น
ประโยชน์
4.60 (.55)
มากที&สุด

4.60 (.55)
มากที&สุด
4.80 (.45)
มากที&สุด
4.80 (.45)
มากที&สุด
4.80 (.45)
มากที&สุด

ภาพรวม
4.55
(.62)
มากที&สุด
4.55
(.51)
มากที&สุด
4.75
(.56)
มากที&สุด
4.80
(.45)
มากที&สุด
4.90
(.22)
มากที&สุด
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ตารางที& 8 ค่าคะแนนการประเมินยืนยันผลข้อเสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืน (ต่อ)
ข้อที&
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืนของ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม
ประเทศไทย
5 สร้างการจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม
4.60
4.40
โดยปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชน และนักท่องเที&ยวให้
(.55)
(.89)
ปกป้ องและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และให้ความ
มากที&สุด
มาก
เคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของชุมชนแหล่งท่องเที&ยว
6 สร้างระบบที&สนับสนุนให้นกั ท่องเที&ยวเป็ นอาสาสมัคร
4.80
4.40
เพื&อช่วยการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์มรดกทาง
(.45)
(.89)
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
มากที&สุด
มาก
7 กําหนดแนวปฏิบตั ิเพื&อสร้างพฤติกรรมที&ดีของ
4.80
4.60
นักท่องเที&ยว เพื&อสร้างความพึงพอใจของผูม้ าเยือนตาม
(.45)
(.89)
แนวทางการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืน
มากที&สุด
มากที&สุด
8 ใช้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืนเป็ นเกณฑ์
4.80
4.80
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที&ทาํ งานด้านการ
(.45)
(.45)
ท่องเที&ยว
มากที&สุด
มากที&สุด
5.00
4.80
9 เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที&ยวให้งดงามตามวัตถุประสงค์
หลักของสถานที& เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกว่า
(.00)
(.45)
จะเน้นการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที&ยวเพียงอย่างเดียว
มากที&สุด
มากที&สุด

ข้อที&

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืนของ
ความถูกต้อง
ประเทศไทย
10 สร้างให้พ0ืนที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนเป็ นตลาด
4.80
กลุ่มเฉพาะ
(.45)
มากที&สุด
11 ใช้แนวทางการวิจยั เพื&อศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
4.40
กําหนดพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างยัง& ยืนในลําดับ
(.89)
ถัดไป
มาก
12 สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายชุมชนนโยบายเพื&อการ
4.60
ท่องเที&ยวที&ยง&ั ยืน เพื&อกระตุน้ การติดต่อสื& อสารและ
(.89)
มากที&สุด
ประสานงานกันของหน่วยงานที&เกี&ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืน
13 สนับสนุนให้สร้างหน่วยงานกิจการเพื&อสังคม (Social
4.80
Enterprise) เพื&อจัดการกับกระบวนการการมีส่วนร่ วมใน
(.45)
การพัฒนาการท่องเที&ยวของประชาชนเจ้าของแหล่ง
มากที&สุด
ท่องเที&ยวและนักท่องเที&ยว

ความเหมาะสม

ความเป็ นไปได้

4.60 (.89)
มากที&สุด

4.80 (.45)
มากที&สุด

ความเป็ น
ประโยชน์
4.80 (.45)
มากที&สุด

4.40 (.89)
มาก

4.60 (.55)
มากที&สุด

4.60 (.55)
มากที&สุด

4.60 (.89)
มากที&สุด

4.60 (.89)
มากที&สุด

4.80 (.45)
มากที&สุด

4.40 (.89)
มาก

4.40

4.80 (.45)
มากที&สุด

(.89)
มาก

ภาพรวม
4.75
(.56)
มากที&สุด
4.50
(.71)
มากที&สุด
4.65
(.78)
มากที&สุด
4.60
(.55)
มากที&สุด
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ภาพที& 3 ผังความคิดเรื& องข้อเสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ยงั& ยืนของประเทศไทย

บทที 6
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวทียังยืนของประเทศไทย
มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพือศึกษา สภาวการณ์เกียวกับ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน 2) เพือ
ศึกษาผลการดําเนิ นงาน เรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนจากพื2นทีต้นแบบการท่องเทียวอย่างยังยืน
ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) 3) เพือพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
การศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั เรื อง สภาวการณ์เกี ยวกับ การพัฒนาการท่องเทียว
ทียังยืน เป็ นการสัง เคราะห์ แ นวความคิ ด การพัฒ นาการท่อ งเที ยวที ยังยืน ที บูร ณาการแนวคิ ด
จากองค์ความรู ้ เรื อง การท่องเที ยว ในศาสตร์ ต่าง ๆ เช่ น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สิ งแวดล้อม
ศึกษา และนโยบาย โดยใช้การวิจยั เอกสารด้วย วิธีวิเคราะห์เอกสาร ซึ งวิเคราะห์ขอ้ มมูลวิเคราะห์
แยกประเภทของแนวคิ ด การพัฒ นาการท่อ งเที ยวทียังยืน และสรุ ป จัดประเภท และสังเคราะห์
แนวทางของแนวคิดขึ2นมาเป็ นกลุ่มทีมีหมวดหมู่ชดั เจน และครอบคลุมยิงขึ2น ส่ วนวัตถุประสงค์
ข้อที 2 ศึกษาผลการดําเนิ นงานด้วยวิธีการวิจยั พหุ เทศะกรณี และเพือค้นหาข้อมูลทีเป็ นปรากฏการณ์
ทางสังคมตามสภาพความเป็ นจริ ง ผูศ้ ึกษาได้ใช้ วิธีการวิจยั คือนอกจากใช้การเปรี ยบเทียบข้อมูล
จากกรณี ตวั อย่างด้วยวิธีพหุ เทศะกรณี แล้ว ผูศ้ ึกษาจะใช้การแจกแบบสอบถามเพือสํารวจผลกระทบ
ทีเกิดจากการท่องเทียวจากกลุ่มประชากรทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว และแจกแบบสอบถาม
เพือสํารวจความพึงพอใจของนัก ท่ อ งเที ยว ซึ งผู ศ้ ึ ก ษาใช้ก ารวิเ คราะห์ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เป็ นเครื องมือ แล้วจึงนําเนื2 อหาสาระเกียวกับนโยบายทีได้จาก 3 แหล่งข้อมูล
มาสัง เคราะห์ ข2 ึ น เป็ น ข้อเสนอเชิ ง นโยบายเพื อการท่องเที ยวที ยังยืนของประเทศไทย เพือตอบ
วัตถุประสงค์การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
นอกจากนั2 น ผู ศ้ ึ ก ษานํา ข้อ เสนอแนะฯดัง กล่ า ว มาประเมิ น เรื อง ความถู ก ต้อ ง
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ
จากผูเ้ ชี ยวชาญ ด้านการท่องเทียว ซึ งประกอบไปด้วย นักวิชาการด้านการท่องเทียว ผูบ้ ริ หารจาก
องค์การภาครัฐทีเกียวข้องกับการท่องเทียว เช่ น การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย สํานักงานส่ งเสริ ม
การจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) และ องค์การบริ หารการพัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการ
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ท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) เป็ นต้น ซึ งผูศ้ ึกษาใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เป็ นเครื องมือ เพือยืนยันและรับรองผลการศึกษาสําหรับการศึกษาในครั2งนี2
สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษา สภาวการณ์ เกียวกับ การพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืน
ผูศ้ ึกษาพบลักษณะทีแสดงถึง ลักษณะแบบแนวคิดทัวไป (generalization) ของแนวคิด
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ทีสามารถสังเคราะห์เป็ นประเด็นหลักทีเกียวข้อง เพือจัดองค์ประกอบ
หมวดหมู่ ซึ งสามารถจําแนกได้ 6 องค์ประกอบดังนี2
1. การจัดการด้านสถานทีท่องเทียว เช่น ให้สิทธิ ในการเข้าถึงแหล่งท่องเทียวสําหรับทุกคน
มีการติ ดตามกํากับดู แลผลกระทบจากการท่องเที ยว เช่ น การกํากับติ ดตามตรวจสอบ มาตรฐาน
ความยังยืน มีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสง และสร้างความปลอดภัยและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัย การส่ งเสริ มและโฆษณาเกียวกับ สิ นค้า บริ การ การสร้างความยังยืน และ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนและเน้นการค้าทีเป็ นธรรม
2. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมโดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่ น ความเสี ยงต่อสิ งแวดล้อม การปกป้ องคุ ม้ ครองระบบนิ เวศทีอ่อนไหว
การอนุ รักษ์ชีวิตสัตว์ป่าและพันธุ์ พืช ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การอนุ รักษ์พลังงาน มีระบบ
การจัดการการใช้น2 าํ มีระบบความปลอดภัยเกียวกับการใช้น2 าํ ระหว่างนักท่องเทียวกับชุ มชน คุณภาพนํ2า
ระบบกําจัดนํ2าเสี ย การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ และมีระบบจัดการขยะ
3. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว และสร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐสังคมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน เช่น สร้างอาชี พให้แก่ชุมชนท้องถิน และสนับสนุ น
และพัฒนาชุ มชน สร้ างการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน เช่ น ความคิดเห็ นของชุ มชน
ท้องถิ น การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการรับรู ้ เรื องการท่องเทียวทั2ง โอกาส ความท้าท้าย
ความสําคัญของการสร้างความยังยืน รวมไปถึงการช่วยเหลือของชุ มชนในการขัดขวางการหาประโยชน์
ในทางทีผิดจากการท่องเทียว เช่น การค้าขายของผิดกฏหมาย ยาเสพติด ของป่ าหรื อผลิตภัณฑ์จาก
พืชและสัตว์อนุรักษ์ และการค้าบริ การทางเพศ และการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น การรายงานผล
ประกอบการต่อสาธารณะ
4. การจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม เช่น เคารพต่อสังคมวัฒนธรรม
ของชุ มชนเจ้าบ้าน เช่ น ปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
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5. การสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเที ยว สร้ างระบบการจัดการ
นักท่องเทียว สร้างระบบทีสนับสนุนให้นกั ท่องเทียวเป็ นอาสาสมัครหรื อช่วยการพัฒนาชุ มชนและ
อนุ รักษ์ม รดกทางวัฒ นธรรม และความหลากหลายทางชี ว ภาพ และมี แ นวปฏิ บตั ิ เพื อสร้ า ง
พฤติกรรมที ดี ของนักท่องเที ยว เพิมเข้ามาเพือสร้ า งความพึง พอใจของผูม้ าเยือ นโดยมี เ งื อนไข
ของความยังยืนกํากับ
6. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว เช่นกระบวนการวางแผน การวางยุทธศาสตร์
การท่องเที ยว การวางข้อกําหนดเรื องการวางแผน และการควบคุ ม ดูแลการพัฒนาการท่องเทียว
เช่น องค์การเพือจัดการการท่องเทียว สร้างมาตรการรับกับ ภาวะวิกฤติ รวมถึงความพร้อมในการ
รับมื อกับเหตุ ฉุกเฉิ น และการปรั บตัวในเรื องการเปลี ยนแปลงสภาวะอากาศ และการเข้าถึ งของ
ชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว
การศึ ก ษาผลการดํา เนิ นงาน เรื องการพัฒ นาการท่ องเทียวทียังยืนจากพืน( ทีต้ นแบบ
การท่ องเทียวอย่ างยังยืน ขององค์ การบริ หารการพัฒ นาพืน( ทีพิเศษเพือการท่ องเทียวอย่ างยังยืน
(องค์ การมหาชน)
จากพระราชกฤษฎีกา จัดตั2ง องค์การบริ หารการพัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ผูศ้ ึกษาพบว่า หน้าที ขององค์การฯสามารถแบ่งเป็ นมิติต่าง ๆ ได้
ดังนี2
1. หน้าทีประสานงาน คือ ประสานงานการบริ หารจัดการการท่องเทียว และประสานงาน
การใช้อาํ นาจหน้าทีเพือบูรณาการการบริ หารจัดการการท่องเทียวอย่างยังยืน
2. หน้า ที ด้า นอนุ รัก ษ์สิ งแวดล้อม คื อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การพัฒ นาและรั ก ษา
สิ งแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
3. หน้าทีด้านส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิน ทั2งการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
และพัฒนาแหล่งท่องเทียว และส่ งเสริ มและสนับ สนุ นให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถินและชุ มชน
ท้องถินจัดให้มีการบํารุ งรักษา ศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน หรื อวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิน
4. หน้าทีด้านการพัฒนาความสามารถทางเศรษฐกิจของพื2นทีพิเศษด้วยการ ส่ งเสริ มการ
ใช้ศกั ยภาพของหน่ วยงานต่า ง ๆ เพื อการพัฒ นาตลาดการท่อ งเที ยว ส่ ง เสริ ม การจัด ทํา ข้อ มูล
สารสนเทศเกียวกับการท่องเที ยว และ ส่ ง เสริ ม การพัฒนาพื2 นที ที มี ศกั ยภาพในด้านการท่องเทียว
เพือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวติ
ผูศ้ ึกษาพบว่าความเข้มข้นของหน้าทีหรื อ พันธกิ จถูกแปลงให้เข้าใจง่าย และซับซ้อน
น้อยลงในรายงานประจําปี 2556 ขององค์การฯ ดังนี2
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1. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครื อข่าย ภาคเอกชน และประชาชน ทั2งด้านการใช้
อํานาจ และการแลกเปลียนความคิดเห็น
2. ส่ ง เสริ ม ให้พ2ื น ที ท่องเที ยวที มี ศ กั ยภาพให้มี ก ารบริ ห ารจัด การการท่องเทียว ด้วย
การระดมบุคลากร งบประมาณ เครื องมือเครื องใช้ และองค์ความรู ้ ดา้ นการบริ หารจัดการเพือให้
บรรลุผลของการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน
3. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ประชาชน และชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการการท่องเทียวให้เกิดความยังยืนในรู ปแบบ โคครี เอชัน (Co – Creation)
ส่ วนระบบงานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื2นที พิเศษเพือการท่องเที ยวอย่างยังยืน
(องค์การมหาชน) ผูศ้ ึกษาพบว่า ระบบงานขององค์การประกอบไปด้วย
1. ประกาศกําหนดพื2นทีพิเศษด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรี
แต่งตั2งคณะทีปรึ กษาในพื2นทีพิเศษดังกล่าว
2. จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารการพัฒนาพื2นที พิเศษต่ อ
คณะรัฐมนตรี และกําหนดแผนปฏิบตั ิการเพือให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ บรรลุผล
3. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาอนุ มตั ิหรื อจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริ หาร
และการพัฒนาการท่องเทียวและอนุมตั ิแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การ
4. ติดตามและประเมินผลการบริ หารจัดการการท่องเทียวอย่างยังยืนในพื2นทีพิเศษแต่ละ
แห่ งรวมถึ งให้คาํ แนะนํา เสนอแนะ และร่ วมแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคในการบริ หารจัดการพื2นที
พิเศษแต่ละแห่ง
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี พิจารณาสังการในกรณี มีปัญหาอุปสรรคเกียวกับ
การประสานงานในพื2นทีพิเศษ
จากระบบงานข้างต้นผูศ้ ึ กษาพบว่า แผนยุทธศาสตร์ การบริ หารการพัฒนาพื2นทีพิเศษ
ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (2555ก; 2556ข; 2557ข) ที
ประกาศใช้แต่ละพื2นทีมีความสําคัญอย่างยิงยวด เพราะเป็ นลักษณะแบบ แผนแม่บท (Master plan)
ทีมีระยะเวลาในการดําเนิ นงาน 10 ปี และในแผนแม่บทดังกล่าวยังบรรจุไว้ดว้ ยแผนปฏิบตั ิการทีมี
โครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ในการดําเนิ นงาน ตามรายงานประจําปี 2556
องค์การได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ไว้ดงั นี2 “อพท. ประสานทุกภาคีเพือการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน”
และกําหนดยุทธศาสตร์ ไว้ดงั นี2
1. การประสานการพัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
2. การพัฒนาสิ นค้าบริ การและสิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียว
3. การส่ งเสริ มการตลาดการท่องเทียวในพื2นทีพิเศษและการท่องเทียวโดยชุมชน
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4. การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวในพื2นทีพิเศษ
5. การสร้างเครื อข่ายการพัฒนาทุกภาคส่ วน
6. การให้บริ การด้านองค์ความรู ้เพือการพัฒนาแหล่งท่องเทียวอย่างยังยืน
จากรายงานประจําปี 2556 องค์การฯได้กาํ หนดเป้ าหมายของการพัฒนาพื2นทีพิเศษไว้
ดังนี2
1. พื2นทีพิเศษเกาะช้า งและพื2 นที เชื อมโยง “พื2 นที ท่องเที ยวที เป็ นมิ ตรกับสิ งแวดล้อม
(Low Carbon Destination)”
2. พื2นทีพิ เ ศษเมื อ งพัท ยาและพื2 น ที เชื อมโยง “เมื อ งท่ อ งเที ยวแห่ ง นวัต กรรมสี เขียว
(Greenovative Tourism City)”
3. พื2นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร “คุณค่าแห่ ง
เมืองมรดกโลก(World Heritage City)”
4. พื2นทีพิเศษเลย “เมืองแห่งการพักผ่อน (Leisure Loei)”
5. พื2นทีพิเศษเมืองเก่าน่าน “เมืองเก่าทีมีชีวติ (Living Old City)”
6. พื2 นที พิ เศษเมื องโบราณอู่ ท อง “ต้นกํา เนิ ด อรายธรรมสุ วรรณภู มิ (Origin of
Suvarnabhumi)”
จากเป้ าหมายของการพัฒนาพื2นทีพิเศษข้างต้น ผูศ้ ึกษาพบว่าองค์การฯได้ใช้แนวคิดเพือ
การดําเนิ นงานบริ หารจัดการพื2นทีพิเศษดังนี2 (องค์การบริ หารการพัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน, 2557ก) ซึ งแนวความคิดเหล่านี2 จะไปปรากฏ และสนับสนุ นการดําเนิ นตามแผน และ
โครงการ ต่าง ๆ เพือพัฒนาพื2นทีพิเศษ แนวความคิดดังกล่าวประกอบไปด้วย
1. แนวคิ ด เรื อง ร่ ว มคิ ด และวางแผน ร่ ว มปฏิ บ ตั ิ และรั บ ผิด ชอบ และร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ (Co – Creation) โดยทีองค์การฯมีจุดเน้นว่า การท่องเทียวทียังยืนต้องเกิดจากทุกฝ่ ายมี
โอกาสร่ วมรับผลประโยชน์ไปด้วยกัน
2. การท่องเที ยวเพื อลดก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (Low Carbon Tourism) เพือสร้าง
ความตระหนัก และรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สร้างการเปลี ยนแปลงวิธีการบริ โภค ซึ งจะช่ วยให้
การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จากการท่องเทียวลดลง
3. การท่องเที ยวเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative Tourism) องค์ก ารฯได้รับ แนวคิ ดมาจาก
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO)
4. ชุมชนต้องเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการท่องเทียว(Communities Benefitting through
Tourism) หรื อ การท่องเทียวโดยชุ มชน(Community – Base Tourism) นันเอง ซึ งมีทีมาจากธนาคาร
เพือการพัฒนาแห่งเอเชีย
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พืน( ทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร
พื2นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร ตั2งวิสัยทัศน์การ
พัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนไว้วา่ “เมืองมรดกโลกทีสร้างสรรค์การท่องเทียวทาง
วัฒนธรรมทีคงคุณค่าและยังยืน” โดยมีกรอบการดําเนินงานแบ่งออกเป็ น 3 ระยะคือ ระยะสั2น (พ.ศ.
2556 – 2558) ระยะกลาง (พ.ศ. 2559 – 2560) ระยะยาว (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาพื2นทีพิเศษอุ ทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย – กําแพงเพชร ประกอบไปด้วย
โครงการทั2งหมด 140 โครงการ เพือสนับสนุนการนําแผนฯ ไปปฏิบตั ิซึงใช้งบลงทุนทั2งสิ2 น 1,847.4
ล้านบาท ระยะเวลาของการดําเนิ นงานจะสิ2 นสุ ดในปี พ.ศ. 2565 และวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้
ดังนี2
1. ยุทธศาสตร์ ที 1 อนุรักษ์คุณค่าของอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ และแหล่ ง มรดกโลก ซึ ง
พื2นทีฯวางเป้ าหมายและตัวชี2 วดั ไว้ดงั นี2
2. ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาและอนุ รักษ์เพือสร้างสรรค์คุณค่าแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาโครงสร้างพื2นฐานและสิ งอํานวยความสะดวกเพือการท่องเทียว
4. ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาขี ดความสามารถในการแข่งขันและส่ งเสริ มการลงทุ นด้าน
การตลาดการท่องเทียว
5. ยุทธศาสตร์ ที 5 พัฒนาองค์ความรู ้ สร้ างเครื อข่ายและส่ งเสริ มกลไกการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่ วนในการบริ หารจัดการการท่องเทียว
พืน( ทีพิเศษเมืองพัทยาและพืน( ทีเชื อมโยง
พัทยามีศกั ยภาพเป็ นศูนย์กลางการท่องเทียวในภูมิภาคอินโดจีน ศูนย์กลางการท่องเทียว
ทางชายทะเลทางฝั งตะวันออกอ่า วไทย ศูนย์ก ลางการซื2 อสิ นค้า (Shopping paradise) ศูนย์การ
ประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ หรื อโดยสรุ ปพัทยาและพื2นทีเชื อมโยงมีศกั ยภาพเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเทียวระดับโลกอยูแ่ ล้ว โดยตัวบ่งชี2สาํ คัญ คือ การทีมีนกั ท่องเทียวจากนานาประเทศทัวโลก
ทั2งในระดับตลาดบน กลาง ล่าง มาท่องเทียวพัทยาเป็ นประจําทุกปี อยูแ่ ล้ว ก็ได้กาํ หนดให้การพัฒนา
พื2นทีพิเศษฯ มีวิสัยทัศน์ คือ “New Pattaya : The World Class Greenovative Tourism City” หรื อ
“พัท ยา : เมื องน่ า อยู่ น่ า ท่ องเที ยว ระดับ โลกด้วยภาพลัก ษณ์ ใ หม่ ใ นฐานะเมื องแห่ ง นวัตกรรม
สี เขียว” ซึ งพื2นทีพิเศษเมืองพัทยาได้วางยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ดงั นี2
1. ยุทธศาสตร์ ที 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัยและภูมิทศั น์สีเขียว
2. ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเทียวทีจะเป็ น Green Landmark ของ
พื2นทีพัทยาและพื2นทีเชือมโยง
3. ยุทธศาสตร์ ที 3 ส่ งเสริ มกิจกรรมท่องเทียวทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมและวิถีชีวติ ชุมชน
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4. ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพและส่ งเสริ ม
ระบบสาธารณูปโภคบนพื2นฐานเทคโนโลยีและแนวคิดทีอนุรักษ์และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
พืน( ทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
พื2นทีพิเศษแห่ งนี2 วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื2นทีไว้วา่ “เมืองสร้างสรรค์การท่องเทียว
เชิ งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถี ชี วิตดั2ง เดิ ม ” โดยความเชื อมโยงแหล่ ง ท่องเที ยวของเมื อ ง
โบราณอู่ทองให้เกิดโครงข่ายของการท่องเทียวทีมีความสมบูรณ์ ประกอบกับการอนุ รักษ์พ2ืนทีทีมี
คุณค่าประวัติศาสตร์ ทีมีมาอย่างยาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี ด้วยการฟื2 นคืน บทบาทความเป็ นศูนย์กลาง
ด้านพระพุทธศาสนาและศูนย์กลางเมืองท่าแห่งหนึ งในดินแดนสุ วรรณภูมิ ให้หวนกลับมามีอีกครั2ง
หนึง รวมทั2งฟื2 นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้กลับคืนมีชีวติ ชีวา โดยยังคงวิถีชีวิตเดิมของชาวชุ มชน
เพือสะท้อนความเป็ นอดีตและอัตลักษณ์ของพื2นทีเมืองโบราณอู่ทองให้ชดั เจนยิงขึ2น ซึ งพื2นทีพิเศษ
เมืองโบราณอู่ทองได้วางยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ดงั นี2
1. ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาแหล่งท่องเทียว
2. ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพื2นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ ที 3 การสร้างกิจกรรมการท่องเทียว
4. ยุทธศาสตร์ ที 4 การพัฒนาบริ การเพือการท่องเทียว
5. ยุทธศาสตร์ ที 5 การประชาสัมพันธ์
6. ยุทธศาสตร์ ที 6 การบริ หารจัดการ
ผูศ้ ึกษาได้พบการดําเนิ นงานเรื อง ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชน ทีพื2นทีพิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร 3 ชมรมคือ ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดย
ชุ ม ชนเมื อ งเก่ า สุ โ ขทัย ของอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย ชมรมฯบ้า นคุ ก พัฒ นา ของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย และชมรมฯนครชุ ม ของอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร และทีพื2นที
พิเศษเมืองพัทยา 3 ชมรม คือ ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนตําบลห้วยใหญ่ ชมรมฯตําบล
ตะเคียนเตี2ย และกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง ซึ งเป็ นการดํานิ นงานของพื2นทีพิเศษฯ ทีจะส่ งเสริ ม
การท่ องเที ยวในพื2นที ให้เป็ นไปตามพันธกิ จขององค์ก ารบริ หารการพัฒนาพื2 นที พิ เศษเพื อการ
ท่องเที ยวอย่างยังยืน โดยการตั2งชมรมส่ งเสริ มการท่องเที ยวโดยชุ มชนขึ2 น และมี หน่ วยงานจาก
ส่ วนกลางเข้ามาเป็ นพีเลี2 ยงอีกหน่ วยหนึ งคือ สํานักท่องเทียวโดยชุ มชน ซึ งทุกชมรมฯจะนําเสนอ
เรื องราวทีเป็ นจุ ดเด่นในพื2นที ของตนเอง ทั2งสถานที ท่องเที ยว เส้นทางการท่องเทียว อาหารและ
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน และสิ งทีผูศ้ ึกษาพบลักษณะร่ ามก็คือทุกชมรมฯมี ข้อปฏิ บตั ิตวั ของนักท่องเทียว
ซึ งชมรมให้หวั ข้อไว้วา่ เทียวชุมชนให้รืนรมณ์ ซึ งประกอบไปด้วย
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1. ควรติดต่อชมรมฯ เพือให้นาํ เทียว
2. ควรแต่งกายสุ ภาพให้เกียรติแก่สถานที และเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชือของชุมชน
4. ทําความรู ้จกั ชุมชนก่อนเทียว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ2 ง
5. ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน
6. ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพือแลกเปลียนมุมมอง
7. เปิ ดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทําแบบชุมชน
8. อุดหนุ นผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน กระจายรายได้ต่อชุมชน
9. มีความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม ทิ2งขยะในที ๆ จัดไว้
ผลการดําเนิ นงานของพื2 นที พิเศษฯ ทั2ง 3 พื2 นที นั2น มี ล ักษณะบางประการที สามารถ
สังเคราะห์เป็ น 3 ลักษณะคือ
1. ข้อสรุ ปรวมซึ งประกอบไปด้วย มีแผนแม่บทในการดําเนิ นงาน โดยการวางยุทธ์ศาสตร์
และจะสร้ า งพื2 น ที และส่ ง มอบให้จ งั หวัด ดู แ ลต่อไปภายในระยะเวลา 10 ปี มี แผนพัฒนาแหล่ ง
ท่องเทียวใหม่และปรับปรุ งสาธารณูปโภคให้กบั แหล่งท่องเทียวเดิม มีการแบ่งเขตพื2นทีอย่างชัดเจน
สําหรับการพัฒนาให้เป็ นพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนและ มีการจ้างเหมาบริ ษทั ภายนอก
ในการจัดทําแผนแม่บท
2. ลักษณะเฉพาะบางพื2นที ซึ งประกอบไปด้วย ระยะเวลาในการจัดทําแผนทีแตกต่างกัน
แหล่งทรัพยากรการท่องเทียวทีมีมาก่อนการพัฒนาพื2นทีพิเศษฯ มีการบรรจุแผนการตลาดลงไปใน
แผนแม่บท การพัฒนาพื2นทีเกียวข้องกับ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีการจัดตั2งชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชน
3. เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ งประกอบไปด้วย ขนาดของพื2นทีพิเศษฯ ไม่เท่ากันทําให้มีผลต่อ
การบริ หารจัดการ ลักษณะของพื2นทีแตกต่างกันทําให้มีผลต่อการพัฒนาพื2นที ความซํ2าซ้อนของ
งาน/หน่วยงานเรื องการพัฒนาแหล่งท่องเทียว เช่ นกับภาครัฐด้วยกัน หรื อภาคเอกชน มีการจัดตั2ง
หน่วยงานทีมาจัดการองค์ความรู ้เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวในบางพื2นที มีพ2ืนทีทีได้รับการประกาศ
เป็ นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO มีงบประมาณในการพัฒนาพื2นทีพิเศษฯ ทีแตกต่างกัน มีความ
หลากหลายของสถานทีท่องเทียวและกิจกรรมท่องเทียวทีแตกต่างกัน
ปัญหาเชิ งโครงสร้ างของผลการดําเนินงานของพืน( ทีพิเศษฯ
1. การดําเนินงานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
เป็ นลักษณะการดําเนิ นงานตามนโยบายแบบ บนสู่ ล่าง (top-down) ถึงแม้นว่าประชาชนจะมีส่วนร่ วม

187
ในการออกประชามติก็เป็ นเพียงเบื2องต้นเท่านั2น และลักษณะของการวางแผนก็เป็ นแบบพิมพ์เขียว
(Blueprint) ทีกําหนดมาแล้วจากคณะรัฐมนตรี
2. การดําเนิ นงานวางแผนมีการจ้างเหมาบริ ษทั ภายนอกในการจัดทําแผนแม่บทซึ งเป็ น
ลักษณะการจ้างเหมาบริ การ (outsourcing)
3. การค้นพบการใช้แนวคิ ดทางการตลาดมาสนับสนุ นการท่องเที ยวโดยมี การบรรจุ
แผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท
4. ผูศ้ ึกษาพบปั ญหาความไม่ราบรื นของการดําเนิ นงานพัฒนาพื2นทีพิเศษฯ ในมิติความ
ขัดแย้งกันของข้อกฏหมาย ทีเกียวข้องกับ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 และความซํ2าซ้อนของงาน/หน่ วยงานเรื องการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเทียว
5. ผูศ้ ึกษาพบว่า เมืองพัทยากลับมีความซํ2าซ้อนของการพัฒนาพื2นทีพิเศษกับกลุ่มธุ รกิจ
หลักเขตเมืองพัทยา
6. ผูศ้ ึกษาพบว่าการจัดตั2งชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชน เป็ นลักษณะของกลุ่ม
จัดตั2งทั2งหมดในระยะเริ มต้น และการดําเนิ นงานในช่วงแรกเป็ นการเข้ารับการฝึ กอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานทั2งในและต่างประเทศ นอกเหนื อจากสํานักงานพื2นทีพิเศษฯ และการดําเนิ นงานทีสามารถ
ผ่านช่วงระยะเวลาเริ มต้นมาได้และสามารถสร้างความร่ วมมือจากประชาชนในพื2นทีได้เป็ นอย่างดี
ต้องใช้กลไลทางการเมือง (หน่วยงานการปกครองส่ วนท้องถิน)ในพื2นทีเป็ นส่ วนสนับสนุน
7. ผูศ้ ึกษาพบว่าชมรมส่ งเสริ ม การท่องเที ยวโดยชุ ม ชน บางแห่ ง มี ล กั ษณะเด่ นที เป็ น
เอกลักษณ์ เพราะผูน้ าํ กลุ่มทีมีศกั ยภาพสู งโดยนําภูมิปัญญา ทรัพย์สิน องค์ความรู ้ ทีมีมาสร้ างเป็ น
ทรัพยากรการท่องเทียว
8. ลักษณะของพื2นทีพิเศษทีแตกต่างกันทั2ง สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรการท่องเทียว
และการจัดการด้านการท่องเทียว
การสํ ารวจภาพรวมของการดําเนินงานตามแนวทางการท่ องเทียวทียังยืน กลุ่มประชาชนฯ
และจากนักท่ องเทียว
ผูศ้ ึกษาค้นพบประเด็นจากการศึกษาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนทั2ง 3 พื2นที
จากกลุ่มประชาชนทีอาศัยในบริ เวณที เป็ นแหล่ง ท่องเที ยว และผลการสํารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็ นเรื องการท่องเทียวทียังยืนจากนักท่องเที ยว ที มีต่อพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืน ผูศ้ ึกษาพบลักษณะทีสําคัญดังนี2
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1. กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว ของพื2นทีพิเศษฯ
ทั2ง 3 แห่ งส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการกิ จ การสํา หรั บ การท่อ งเที ยวและผลิ ตภัณ ฑ์ชุ มชน
สําหรับนักท่องเทียว
2. ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของพื2นทีพิเศษฯ เห็นว่าดําเนินงานดีแต่สามารถพัฒนา
ให้ดียงขึ
ิ 2 น ซึ งมีสัดส่ วนใกล้เคียงกับความคิดเห็นว่าควรปรับปรุ งการดําเนินงานรวมกับความคิดเห็น
อืน ๆ ซึ งส่ วนใหญ่ของดออกความคิดเห็น
3. การดําเนิ นงานของพื2 นที พิเศษฯ ตามแนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืนของ
ประชาชนทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว ของพื2นทีพิเศษฯ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร กับเมืองโบราณอู่ทองได้คะแนนในระดับปานกลางทุกด้าน แต่พ2ืนทีพิเศษ
เมืองพัทยาได้คะแนนในระดับมากทุกด้านยกเว้น การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
4. แนวคิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว ทั2ง 3 พื2นทีพิเศษมีค่าคะแนนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
5. เหตุผลจูงใจในการท่องเทียว นักท่องเทียวทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในพื2นทีพิเศษฯ ทั2ง 3
พื2นทีส่ วนใหญ่ตอ้ งการมาพักผ่อนหย่อนใจ
6. การดําเนิ นงานของพื2 นที พิเศษฯ ตามแนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืนของ
นักท่องเทียวได้คะแนนอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ยกเว้นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม
ของพื2นทีพิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียวของทั2ง 3 พื2นที
พิเศษฯได้คะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง
การพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
ผูศ้ ึกษานําเนื2 อ หาสาระเกี ยวกับ นโยบายที ได้จ าก 2 ขั2น ตอนมาสั ง เคราะห์ ข2 ึ น เป็ น
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ได้ท2 งั หมด 13 ข้อ ดังนี2
1. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 1 “สร้ างการ
จัดการด้านสถานทีท่องเทียวทีเป็ นระบบ มีการติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเทียว มีการ
กํากับติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความยังยืน สร้ า งมาตรการในการรั ก ษาความปลอดภัย แก่
นักท่องเที ยว” ประกอบไปด้วย มาตรการของนโยบายคื อ สร้ างระบบการจัดการด้านสถานที
ท่องเที ยวเช่ น ระบบการติ ดตามกํากับดู แลผลกระทบจากการท่องเที ยว ระบบการกํากับติดตาม
ตรวจสอบ มาตรฐานความยังยืนของการท่องเทียว สร้ างมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเทียว
2. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 2 “การส่ งเสริ ม
และโฆษณา สิ น ค้า และ บริ ก ารของชุ ม ชนเจ้า ของแหล่ ง ท่ อ งเที ยว เพื อสร้ า งความยังยื น และ

189
สนับสนุ นผู ป้ ระกอบการของชุ ม ชนโดยเน้น การค้า ที เป็ นธรรม” ประกอบไปด้ว ยมาตรการ
ของนโยบายคือ รณรงค์ส่งเสริ มและโฆษณา สิ นค้าและ บริ การของชุ มชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว
เพือสนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชน
3. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 3 “สร้ างการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมโดยมีระบบการจัดการการใช้น2 าํ มีระบบความปลอดภัย
เกียวกับการใช้น2 าํ ระหว่างนักท่องเทียวกับชุ มชน ระบบตรวจสอบคุ ณภาพนํ2า และระบบกําจัดนํ2าเสี ย”
ประกอบไปด้วยมาตรการของนโยบายคือ สร้ างระบบการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม
เรื องการใช้น2 าํ เพือการอุ ปโภคบริ โภคเพือขจัดผลกระทบจากการท่องเที ยว เช่ น สร้ างระบบการ
จัดการการใช้น2 าํ สร้างระบบการใช้น2 าํ ระหว่างนักท่องเทียวกับชุมชน สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพ
นํ2า และระบบกําจัดนํ2าเสี ย
4. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 4 “สร้ างการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม โดยเน้นการท่องเทียวทีลดการปล่อยก๊า ซเรื อนกระจก
การอนุ รักษ์พลังงาน การใช้ระบบขนส่ ง สาธารณะ และมี ระบบจัดการขยะ” ประกอบไปด้วย
มาตรการของนโยบายคื อ สร้ า งระบบการจัดการด้านทรั พยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม เพือขจัด
ผลกระทบจากการท่ องเที ยว เช่ น ลดการปล่ อยก๊า ซเรื อนกระจก ร่ วมการอนุ รักษ์พลังงาน ด้วย
รณรงค์การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะเพือการท่องเทียว และมีระบบจัดการขยะในแหล่งท่องเทียว
5. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 5 “สร้ างการ
จัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม โดยปลูกฝังจิตสํานึ กของชุ มชน และนักท่องเทียว
ให้ปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของชุ มชน
แหล่งท่องเทียว” ประกอบไปด้วยมาตรการของนโยบายคือ สร้ างระบบการจัดการด้านทรัพยากร
ทาง สังคม และวัฒนธรรม เช่ น ปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และให้ความเคารพต่อ
ทรัพย์สินทางปั ญญาของชุมชนแหล่งท่องเทียว โดยปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชน และนักท่องเทียว
6. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 6 “สร้างระบบที
สนับ สนุ น ให้ นัก ท่ อ งเที ยวเป็ นอาสาสมัค รเพื อช่ ว ยการพัฒ นาชุ ม ชนและอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชี วภาพ” ประกอบไปด้วยมาตรการของนโยบายคื อ สร้ าง
ระบบอาสาสมัครเพือช่วยการพัฒนาชุมชน ร่ วมอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้กบั นักท่องเทียว
7. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 7 “กําหนดแนว
ปฏิบตั ิเพือสร้างพฤติกรรมทีดีของนักท่องเทียว เพือสร้างความพึงพอใจของผูม้ าเยือนตามแนวทาง
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การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน” ประกอบไปด้วยมาตรการของนโยบายคือ สร้างแนวปฏิบตั ิทีดีของ
นักท่องเทียว ตามแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
8. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 8 “ใช้แนวคิด
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนเป็ นเกณ์ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานทีทํางานด้านการ
ท่องเทียว” ประกอบไปด้วยมาตรการของนโยบายคือ บรรจุแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
เป็ นเกณ์ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทีทํางานด้านการท่องเทียว
9. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวที ยังยืนของประเทศไทย ข้อที 9 “เน้นการ
พัฒนาแหล่งท่องเทียวให้งดงามตามวัตถุประสงค์หลักของสถานที เช่ น ศาสนสถาน โบราณสถาน
มากกว่า จะเน้นการพัฒนาเป็ นแหล่ งท่องเที ยวเพียงอย่างเดี ยว” ประกอบไปด้วยมาตราการของ
นโยบายคือ การพัฒนาแหล่งท่องเทียวให้งดงามตามวัตถุประสงค์หลักของสถานที เช่น ศาสนสถาน
ตามแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนา และส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนาในศาสนาสถานเพื อสร้ า ง
เป็ นทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม และโบราณสถานควรพัฒนาตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
10. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 10 “สร้างให้
พื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนเป็ นตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market)” ประกอบไปด้วย
มาตรการของนโยบายคือ สร้างพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน ด้วยแนวคิดตลาดกลุ่มเฉพาะ
เพือการบริ หารทรัพยากรการท่องเที ยวอย่างเป็ นระบบและเหมาะสมกับชุ มชน สร้างคุณค่าให้กบั
พื2นทีพิเศษฯ สร้ างระบบสนับสนุ นชุ มชนทีมีศกั ยภาพในการจัดบริ การท่องเทียวเพือตอบสนองแก่
ลู กค้าเฉพาะกลุ่ ม และส่ งเสริ มชุ มชนที กําลังพัฒนา สร้ างระบบสนับสนุ นผูป้ ระกอบการกิ จการ
สําหรับการท่องเทียว เฉพาะกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับนักท่องเทียวทีชืนชอบพื2นทีพิเศษฯ
11. ข้อเสนอเชิ ง นโยบายเพื อการท่อ งเที ยวที ยังยืน ของประเทศไทย ข้อ ที 11 “ใช้
แนวทางการวิจยั เพือศึกษาความเป็ นไปได้ (feasibility studies) ในการกําหนดพื2นทีพิเศษเพือการ
ท่องเทียวอย่างยังยืนในลําดับถัดไป” ประกอบไปด้วยมาตรการของนโยบายคือ สร้างงานวิจยั เพือ
ศึกษาความเป็ นไปได้เพือเป็ นข้อมูลพื2นฐานในการกําหนดพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
12. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 12 “สนับสนุ น
การสร้ างเครื อ ข่า ยชุ ม ชนนโยบายเพื อการท่อ งเที ยวที ยังยืน เพื อกระตุ น้ การติ ดต่อ สื อสารและ
ประสานงานกันของหน่ วยงานที เกี ยวข้องกับ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน” ประกอบไปด้วย
มาตรการของนโยบายคื อ สร้ า งเครื อ ข่า ยชุ ม ชนนโยบายเพื อการท่อ งเที ยวที ยังยืน เพื อการ
ติดต่อสื อสารและประสานงาน เรื องการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ของหน่วยงานทีเกียวข้อง
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13. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 13 “สนับสนุ น
ให้สร้างหน่วยงานกิจการเพือสังคม (Social Enterprise) เพือจัดการกับกระบวนการการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาการท่องเทียวของประชาชนเจ้าของแหล่งท่องเทียวและนักท่องเทียว” ประกอบไปด้วย
มาตรการของนโยบายคือ สร้ างหน่ วยงานกิ จการเพือสังคม เพือจัดการกับกระบวนการการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว เช่ น บริ หารทรัพยากรการท่องเทียวอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
กับชุมชน สร้างระบบสนับสนุนชุ มชนทีมีศกั ยภาพในการจัดบริ การท่องเทียว และส่ งเสริ มชุ มชนที
กําลังพัฒนา สร้างระบบสนับสนุ นผูป้ ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเทียวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
สําหรับนักท่องเทียว
อภิปรายผล
แนวคิดการพัฒนาการท่ องเทียวทียังยืน
ผูศ้ ึกษาพบลักษณะทีแสดงถึง ลักษณะแบบแนวคิดทัวไป(generalization) ของแนวคิด
การพัฒ นาการท่อ งเที ยวที ยังยืน ที สามารถสัง เคราะห์ เ ป็ นประเด็น หลัก ที เกี ยวข้อ ง เพื อจัด
องค์ป ระกอบ หมวดหมู่ ซึ งสามารถจํา แนกได้ 6 องค์ป ระกอบ คื อ 1) การจัดการด้า นสถานที
ท่องเทียว 2) การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมโดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด 3) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว และสร้าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน 4) การจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม
และวัฒนธรรม 5)การสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเทียว 6) การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาการท่องเทียว ซึ งเป็ นการจัดองค์ประกอบของแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน ให้
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนของกระแสโลก ซึ งมีลกั ษณะทีบูรณาการผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยในการพัฒนาการท่องเทียวเข้ามามีส่วนร่ วมเพือสร้ างความยังยืนมากยิงขึ2นทําให้
ลักษณะของแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนมีความเป็ นเครื อข่ายมากยิงขึ2น หรื อมีลกั ษณะที
เรี ยกว่า รู ปแบบชุมชนนโยบาย ซึ งมีการกําหนดเป้ าหมายในการเจรจาต่อรองร่ วมกัน มีการแบ่งปั น
ผลประโยชน์และผลเสี ยของนโยบายอย่างทัวถึ งทั2งเครื อข่าย และเครื อข่ายนโยบายนี2 ยงั สามารถ
ชี2 ใ ห้ เห็ น ถึ ง ความสั ม พันธ์ ร ะดับ สั ง คมโลกในรู ป แบบของนโยบายใดนโยบายหนึ งได้อีก ด้ว ย
(อนุ สรณ์ ลิ มมณี , 2558: 148 – 160) นอกจากนี2 การจัดองค์ประกอบของแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเทียวทียังยืน ยังสามารถตอบคําถามว่า การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนสําหรับประเทศไทย ควร
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ได้อีกด้วย

192
การดําเนินงานของพืน( ทีพิเศษเพือการท่ องเทียวอย่ างยังยืน
จากพระราชกฤษฎีกา จัดตั2ง องค์การบริ หารการพัฒนาพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่าง
ยังยืน(องค์ก ารมหาชน) พ.ศ. 2546 พบว่า หน้า ที ขององค์ก ารฯสามารถแบ่ง เป็ นมิ ติต่า ง ๆ ซึ ง
สอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดี ย วกับ พันธกิ จและระบบงานขององค์การอีกทั2ง องค์การฯได้ใช้
แนวคิดเพื อการดํา เนิ นงานบริ หารจัดการพื2 นที พิเศษ ซึ งแนวความคิ ดเหล่ า นี2 จะไปปรากฏ และ
สนับสนุ นการดําเนิ นตามแผน และโครงการ ต่าง ๆ เพือพัฒนาพื2นทีพิเศษ แนวความคิดดังกล่าว
ประกอบไปด้ว ย แนวคิ ด เรื อง ร่ ว มคิ ด และวางแผน ร่ ว มปฏิ บ ัติ และรั บ ผิ ด ชอบ และร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ (Co – Creation) การท่องเที ยวเพือลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Low Carbon
Tourism) การท่องเทียวเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และ ชุ มชนต้องเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์
จากการท่องเทียว (Communities Benefitting through Tourism) หรื อการท่องเทียวโดยชุ มชน
(Community – Base Tourism) ซึ งแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกับสภา
การท่องเทียวทียังยืนโลกทีสนับสนุ นโดย องค์การการท่องเทียวโลก (Global Sustainable Tourism
Council, 2013)
ผลการดําเนิ นงานของพื2นทีพิเศษมีการรายงานผลเรื องวิสัยทัศน์การพัฒนาพื2นทีพิเศษ
การแบ่งระยะเวลาของแผนฯ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณทีใช้ พร้ อมกับเสนอภาพแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื2นทีพิเศษฯ กลยุทธ และโครงการทีจะต้องดําเนิ นงานตลอดระยะเวลาของ
แผนฯนั2นเป็ นไปตาม การออกแบบการวิจยั แบบพหุ เทศะกรณี ใช้วิธีการทีเป็ นแบบอย่างเดียวกันใน
ทุกพื2นทีวิจยั (sites) เช่ น การใช้คาํ ถามในการวิจยั เดี ยวกัน การใช้หน่ วยการวิเคราะห์แบบเดี ยวกัน
รวมไปถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการรายงานผล ซึ งจะใช้ขา้ มระหว่างพื2นที
วิจยั ดังนั2นการวิจยั แบบพหุ เทศะกรณี จึงมีศกั ยภาพทีจะสังเคราะห์ผลการวิจยั ทีตรงประเด็น และใช้
อ้างอิงเป็ นคําตอบได้ (Bishop, 2010: 587)
การดําเนิ นงานชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชน ทีพื2นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย -ศรี สั ช นาลัย -กํา แพงเพชร 3 ชมรมคื อ ชมรมส่ ง เสริ ม การท่ องเที ยวโดยชุ ม ชนเมื องเก่ า
สุ โขทัยของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ชมรมฯบ้านคุกพัฒนา ของอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนา
ลัย และชมรมฯนครชุม ของอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร และทีพื2นทีพิเศษเมืองพัทยา 3 ชมรม
คื อ ชมรมส่ ง เสริ ม การท่ องเที ยวโดยชุ มชนตํา บลห้วยใหญ่ ชมรมฯตํา บลตะเคี ย นเตี2 ย และกลุ่ ม
ประมงเทศบาลบางละมุง ซึ งเป็ นการดํานิ นงานของพื2นทีพิเศษฯ ทีจะส่ งเสริ มการท่องเทียวในพื2นที
ให้เ ป็ นไปตามพัน ธกิ จ ขององค์ก ารบริ ห ารการพัฒ นาพื2 น ที พิเ ศษเพื อการท่องเที ยวอย่างยังยืน
โดยการตั2งชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนขึ2น และมีหน่วยงานจากส่ วนกลางเข้ามาเป็ นพีเลี2ยง
อีกหน่วยหนึงคือ สํานักท่องเทียวโดยชุมชน ซึ งทุกชมรมฯจะนําเสนอเรื องราวทีเป็ นจุดเด่นในพื2นที
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ของตนเอง ทั2งสถานทีท่องเทียว เส้นทางการท่องเทียว อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ งสอดคล้อง
กับแนวทางของความยังยืนในการศึกษาการท่องเทียว เรื องความยังยืนทีอยู่บนฐานของชุ มชน วัด
จากการพัฒนา การศึกษา การฝึ กอบรม และการสร้างสมรรถนะ ให้แก่ชุมชน(Saarinen, 2006) และ
สิ งทีผูศ้ ึกษาพบลักษณะร่ วมก็คือทุกชมรมฯมี ข้อปฏิบตั ิตวั ของนักท่องเทียว ซึ งชมรมให้หวั ข้อไว้วา่
เทียวชุ มชนให้รืนรมณ์ นั2นยังสนับ สนุ น แนวทางเรื องเกณฑ์ก ารท่อ งเที ยวที ยังยืน ของสภาการ
ท่องเทียวที ยังยืนโลกที สนับสนุ นโดย องค์การการท่องเทียวโลก (Global Sustainable Tourism
Council, 2013) อีกด้วย
ปัญหาเชิ งโครงสร้ างของผลการดําเนินงานของพืน( ทีพิเศษฯ
การดําเนิ นงานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื2นที พิเศษเพือการท่องเที ยวอย่างยังยืน
เป็ นลักษณะการดําเนิ นงานตามนโยบายแบบ บนสู่ ล่าง (top-down) ลักษณะของการวางแผนก็เป็ น
แบบพิมพ์เขียว (Blueprint) ทีกําหนดมาแล้วจากคณะรัฐมนตรี ซึ งมีลกั ษณะแนวทางเดียวกับพระ
ราชกฤษฎี ก า จัดตั2ง องค์การบริ หารการพัฒนาพื2นที พิเศษเพือการท่องเที ยวอย่างยังยืน(องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2546 ซึ งกําหนดหน้าทีแบบเฉพาะเจาะจง ให้มุ่งในการสร้ างพื2นทีพิเศษฯ จึงทําให้
แนวนโยบายเป็ นการสร้ างภาระเพิมให้หน่วยงานในพื2นที และการขออนุ มตั ิงบประมาณโครงการ
ต้องทําผ่านสํานักงานพื2นทีพิเศษฯ จึงทําให้เห็นแนวทางนโยบายแบบ บนสู่ ล่างชัดเจนยิงขึ2น ส่ วน
การดําเนินงานวางแผนมีการจ้างเหมาบริ ษทั ภายนอกในการจัดทําแผนแม่บทซึ งเป็ นลักษณะการจ้าง
เหมาบริ การ (outsourcing) เพราะมีการกําหนดระยะเวลาในการวางแผนอย่างเร่ งรัดประกอบกับ
เจ้าหน้าทีของสํานักงานพื2นทีไม่มีความชํานาญ
ปั ญหาความไม่ราบรื นของการดําเนินงานพัฒนาพื2นทีพิเศษฯ ในมิติความขัดแย้งกันของ
ข้ อ กฏหมาย ที เกี ยวข้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิ ล ปวัต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทําให้การพัฒนาสถานทีท่องเทียวตามแผนแม่บทฯ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมศิลปากร ทําให้ทราบถึงปั ญหาของการดํา เนิ นงานวางแผนมี ก ารจ้า งเหมา
บริ ษทั ภายนอกในการจัดทําแผนแม่บทซึ งเป็ นลักษณะการจ้างเหมาบริ การ ซึ งอาจจะมองข้ามมิ ติ
ทางด้านกฏหมายในการจัดการพื2นทีไป
ความซํ2าซ้อนของงาน/หน่ ว ยงานเรื องการพัฒนาแหล่ ง ท่องเที ยว กับ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การ
ท่องเทียวหลัก ทําให้เห็นภาพการเปรี ยบเทียบของ การท่องเทียวกระแสหลัก (Mass tourism) กับ
การท่องเที ยวกระแสทางเลื อก (Alternative tourism) ในพื2นทีพิเศษฯโดยเฉพาะพื2นที พิเศษเมือง
พัทยา ดังนี2 นการกําหนดพื2นที พิเศษฯ มิ ใช่ เป็ นการสร้ า งการท่องเที ยวแบบใหม่ไ ปทดแทนการ
ท่องเทียวกระแสหลัก แต่การกําหนดพื2นทีพิเศษฯเป็ นการสนับสนุ นให้ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียวมี
พลังอํานาจในการต่อรอง และรับผลประโยชน์จากการท่องเที ยว มิใช่ รับแต่ผ ลกระทบในเชิ งลบ
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ดังทีผ่านมาทั2งปั ญหามลภาวะทางสิ งแวดล้อม ปั ญหาการแย่งชิ งทรั พยากรจากชาวบ้านไปใช้เพือ
การท่องเทียว รวมถึ งการกําหนดพื2นทีพิเศษฯยังเป็ นการเปิ ดแหล่งท่องเทียวใหม่ทีมีกฏเกณฑ์เพือ
สร้ า งความยังยืน กํา กับ อยู่ ทํา ให้ป ระชาชนเจ้า ของแหล่ ง ท่องเที ยวได้รับ ผลประโยชน์เ พิ มขึ2 น
กิ จกรรมการท่องเที ยวมี ค วามเป็ นธรรมเพิ มขึ2 น และพฤติ ก รรมนัก ท่อ งเที ยวที ดี อ นั จะทํา ให้
แหล่งท่องเทียวมีความยังยืนมากขึ2น
การจัดตั2งชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชน เป็ นลักษณะของกลุ่มจัดตั2งทั2งหมดใน
ระยะเริ มต้น และการดําเนิ นงานในช่วงแรกเป็ นการเข้ารับการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั2งใน
และต่างประเทศ ซึ งการขับเคลือนในช่วงเริ มต้นสอดคล้องกับแนวทางของความยังยืนในการศึกษา
การท่องเที ยว เรื องความยังยืนที อยู่บนฐานของชุ มชน วัดจากการพัฒนา การศึกษา การฝึ กอบรม
และการสร้ างสมรรถนะ ให้แ ก่ ชุ ม ชน (Saarinen, 2006) การสามารถสร้ า งความร่ วมมื อจาก
ประชาชนในพื2นทีได้เป็ นอย่างดีตอ้ งใช้กลไลทางการเมือง (หน่วยงานการปกครองส่ วนท้องถิน)ใน
พื2นทีเป็ นส่ วนสนับสนุน ซึ งเหมือนกับผลการวิจยั ของ รวิวงศ์ ศรี ทองรุ่ ง (2553) สรุ ปว่า การจัดการ
ท่องเทียวโดยชุ มชนสามารถกระทําได้หากชุ มชนมีความรู ้ความเข้าใจหลักการบริ หารจัดการ มีทกั ษะ
ด้านการจัดการการท่องเทียว สามารถสร้ างความภาคภูมิใจ และการตระหนักในคุ ณค่าของอัตลักษณ์
ของท้องถิ นตนเอง เพือใช้ป ระโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ยวอย่า งระมัด ระวัง ไม่ทาํ ลาย
สิ งแวดล้อม เจ้าของพื2นทีท่องเที ยวเป็ นผูเ้ ข้าใจปั ญหาของท้องถิ นได้ดีและสามารถบริ หารจัดการ
แก้ปัญหาท้องถิ นได้ในทีสุ ด และ ชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชน บางแห่ งมีลกั ษณะเด่นที
เป็ นเอกลักษณ์ เพราะผูน้ าํ กลุ่มที มีศกั ยภาพสู งโดยนําภูมิปัญญา ทรัพย์สิน องค์ความรู ้ ทีมีมาสร้ าง
เป็ นทรัพยากรการท่องเทียว ควรสนับสนุ นให้ภาคท้องถินมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเทียว โดยมี
ภาครั ฐ และภาคเอกชนเป็ นฝ่ ายสนับ สนุ นในปั จจัย ที ท้องถิ นต้อ งการความช่วยเหลื อ และการมี
ตัวชี2 ว ดั การท่ องเที ยวโดยชุ ม ชนที ชัดเจนนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งตัวแบบบการท่ องเที ยวโดยชุ ม ชนที
สามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
การสํ ารวจภาพรวมของการดําเนินงานตามแนวทางการท่ องเทียวทียังยืน กลุ่มประชาชนฯ
และจากนักท่ องเทียว
ประเด็นจากการศึ กษาพื2นที พิเศษเพือการท่องเที ยวอย่างยังยืนทั2ง 3 พื2นที พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว ของพื2นทีพิเศษฯ ทั2ง 3 แห่ งส่ วนใหญ่
ไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการกิ จการสําหรั บการท่องเที ยวและผลิ ตภัณ ฑ์ชุม ชนสําหรั บนัก ท่องเที ยว
ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของพื2นทีพิเศษฯ เห็นว่าดําเนิ นงานดีแต่สามารถพัฒนาให้ดียิงขึ2น ซึ ง
มีสัดส่ วนใกล้เคียงกับความคิดเห็นว่าควรปรับปรุ งการดําเนินงานรวมกับความคิดเห็นอืน ๆ แต่ส่วนใหญ่
ของดออกความคิดเห็น การงดออกความเห็ นอาจจะส่ ง ผลต่อผลการดํา เนิ นงานของพื2 นที พิเศษฯ
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ตามแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนของประชาชนทีอาศัยในบริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียว
ได้คะแนนในระดับปานกลางทุกด้าน เพราะเมืองโบราณอู่ทองยังไม่เคยเป็ นแหล่งท่องเที ยวหรื อ
แม้กระทัง ประชาชนในเขตพื2นทีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชรที
เป็ นถึ งแหล่ งมรดกโลก แต่ วิถีการดํารงชี วิตมิ ได้เกี ยวข้องกับ การท่องเที ยวมากนัก เพราะแหล่ ง
ท่องเทียวสําคัญถูกผูกขาดโดย กรมศิลปากร แต่พ2ืนทีพิเศษเมืองพัทยาได้คะแนนในระดับมากทุกด้าน
ยกเว้น การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียวทีได้คะแนนระดับปานกลาง
ส่ วนการดําเนิ นงานของพื2นที พิเศษฯ ตามแนวคิดการพัฒนาการท่องเที ยวทียังยืนของ
นักท่องเทียวได้คะแนนอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ยกเว้นการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที ยว
ของทั2ง 3 พื2นทีพิเศษฯได้ค ะแนนอยู่ใ นระดับ ปานกลางเช่ น เดี ย วกัน ซึ งองค์ป ระกอบด้า นการ
พัฒนาการท่อ งเที ยว อาจเป็ นเรื องใหม่สํา หรั บ ทั2ง ประชาชนเจ้า ของพื2 น ที ที ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง เรื อง
ยุทธศาสตร์ เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียว ติดตามข่าวสารเกี ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเทียว ร่ วมกิจกรรม
การรับฟั งความคิดเห็นเพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวให้มากขึ2น และนักท่องเทียว ก็เช่นเดียวกันเพราะ
เหตุผลจูงใจในการท่องเทียว นักท่องเทียวต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการมุ่งทีจะมีส่วนร่ วม
ในการกํากับติดตามตรวจสอบผลกระทบอันเกิดจากการท่องเทียว หรื อใส่ ใจเข้าร่ วมกิ จกรรมการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเทียว เช่น การทําความสะอาด
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
1. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 1 “สร้ างการ
จัดการด้านสถานทีท่องเทียวทีเป็ นระบบ มีการติดตามกํากับดูแลผลกระทบจากการท่องเทียว มีการ
กํากับติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความยังยืน สร้ า งมาตรการในการรั ก ษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเทียว” ซึ งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางเรื องเกณฑ์ก ารท่องเที ยวที ยังยืนของสภา
การท่องเทียวทียังยืนโลกทีสนับสนุ นโดย องค์การการท่องเทียวโลก (Global Sustainable Tourism
Council, 2013) มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ เรื อง ความถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความ
เหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ความเป็ นไปได้ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ นประโยชน์ในระดับ
มากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
2. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 2 “การส่ งเสริ ม
และโฆษณา สิ น ค้า และ บริ ก ารของชุ ม ชนเจ้า ของแหล่ ง ท่ อ งเที ยว เพื อสร้ า งความยังยื น และ
สนับ สนุ น ผูป้ ระกอบการของชุ ม ชนโดยเน้น การค้า ทีเป็ นธรรม” ซึ งผลการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวทางเรื องเกณฑ์การท่องเทียวทียังยืนของสภาการท่องเทียวทียังยืนโลกทีสนับสนุ นโดย องค์การ
การท่องเที ยวโลก (Global Sustainable Tourism Council, 2013) มี ผลคะแนนประเมิ นจาก
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ผูเ้ ชียวชาญ เรื อง ความถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ความเป็ นไปได้
ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
3. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 3 “สร้ างการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมโดยมีระบบการจัดการการใช้น2 าํ มีระบบความปลอดภัย
เกี ยวกับการใช้น2 าํ ระหว่างนักท่องเทียวกับชุ มชน ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ2า และระบบกําจัดนํ2าเสี ย”
ซึ งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางเรื องเกณฑ์ก ารท่องเที ยวที ยังยืน ของสภาการท่อ งเที ยวที
ยังยืนโลกทีสนับสนุ นโดย องค์การการท่องเทียวโลก (Global Sustainable Tourism Council, 2013)
มีผลคะแนนประเมิ นจากผูเ้ ชี ยวชาญ เรื อง ความถู กต้องในระดับ มาก ความเหมาะสมในระดับ
มากทีสุ ด ความเป็ นไปได้ในระดับมาก และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด ภาพรวมมากทีสุ ด
4. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 4 “สร้ างการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม โดยเน้นการท่องเที ยวที ลดการปล่ อยก๊า ซเรื อนกระจก
การอนุ รักษ์พลังงาน การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ และมี ระบบจัดการขยะ” ซึ งผลการศึ ก ษา
สอดคล้องกับแนวทางเรื องเกณฑ์การท่องเทียวทียังยืนของสภาการท่องเทียวทียังยืนโลกทีสนับสนุ น
โดย องค์การการท่องเทียวโลก (Global Sustainable Tourism Council, 2013) มีผลคะแนนประเมิ น
ผูเ้ ชียวชาญ เรื อง ความถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ความเป็ นไปได้
ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด ภาพรวมมากทีสุ ด
5. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 5 “สร้ างการ
จัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม โดยปลูกฝังจิตสํานึ กของชุ มชน และนักท่องเทียว
ให้ปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของชุ มชน
แหล่งท่องเทียว” ซึ งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางเรื องเกณฑ์การท่องเทียวทียังยืนของสภาการ
ท่องเทียวที ยังยืนโลกที สนับสนุ นโดย องค์การการท่องเทียวโลก (Global Sustainable Tourism
Council, 2013) มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ เรื อง ความถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสม
ในระดับมาก ความเป็ นไปได้ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ป
ภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
6. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 6 “สร้างระบบที
สนับ สนุ น ให้ นัก ท่ อ งเที ยวเป็ นอาสาสมัค รเพื อช่ ว ยการพัฒ นาชุ ม ชนและอนุ รั ก ษ์ ม รดกทาง
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ” ซึ งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางเรื องเกณฑ์การ
ท่ องเที ยวที ยังยืนของสภาการท่ องเที ยวที ยังยืนโลกที สนับสนุ นโดย องค์การการท่องเที ยวโลก
(Global Sustainable Tourism Council, 2013) มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ เรื อง ความ
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ถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็ นไปได้ในระดับมาก และความเป็ น
ประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
7. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 7 “กําหนดแนว
ปฏิบตั ิเพือสร้างพฤติกรรมทีดีของนักท่องเทียว เพือสร้างความพึงพอใจของผูม้ าเยือนตามแนวทาง
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน” ซึ งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางเรื องเกณฑ์การท่องเทียวที
ยังยืน ของสภาการท่อ งเที ยวที ยังยืน โลกที สนับ สนุ น โดย องค์ก ารการท่อ งเที ยวโลก (Global
Sustainable Tourism Council, 2013) มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ เรื อง ความถูกต้องใน
ระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ความเป็ นไปได้ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ น
ประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
8. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 8 “ใช้แนวคิด
การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืนเป็ นเกณ์ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานทีทํางานด้านการ
ท่องเที ยว” ซึ งผลการศึ ก ษาสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาข้อมูล ในพื2 น ที พิเ ศษฯ และดํา เนิ น ตาม
แผนพัฒนาการท่องเทียวแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เรื อง การส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในการบริ หารจัดการทรั พยากรการท่องเทียว
เพือแก้ไขปั ญหาเรื องการทํางานร่ วมกันของหน่ วยงานทีเกี ยวข้องเพือให้มีแนวทางในการทํางาน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ เรื อง ความถูกต้องในระดับมากทีสุ ด
ความเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ความเป็ นไปได้ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ นประโยชน์ใน
ระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
9. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเที ยวที ยังยืนของประเทศไทย ข้อที 9 “เน้นการ
พัฒนาแหล่งท่องเทียวให้งดงามตามวัตถุประสงค์หลักของสถานที เช่ น ศาสนสถาน โบราณสถาน
มากกว่าจะเน้นการพัฒนาเป็ นแหล่ ง ท่อ งเที ยวเพีย งอย่า งเดี ย ว” ซึ งผลการศึ ก ษาสอดคล้อ งกับ
ผลการศึกษาข้อมูลในพื2นทีพิเศษฯ และดําเนิ นตามแผนพัฒนาการท่องเทียวแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 –
2559เรื องการพัฒนาและฟื2 นฟูแหล่งท่องเทียวให้เกิ ดความยังยืน เพือแก้ไขปั ญหาเรื องการพัฒนา
แหล่งท่องเที ยว และปั ญหาด้า นกฏหมายในการจัดการพื2 นที พิเศษฯ มี ผ ลคะแนนประเมิ นจาก
ผูเ้ ชียวชาญ เรื อง ความถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ความเป็ นไปได้
ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
10. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 10 “สร้ างให้
พื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนเป็ นตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market)” ซึ งผลการศึกษา
สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลในพื2นทีพิเศษฯ และดําเนิ นตามแผนพัฒนาการท่องเทียวแห่ งชาติ
พ.ศ. 2555 – 2559 การพัฒนาสิ นค้า บริ การและปั จจัยสนับสนุ นการท่องเทียว เพือแก้ไขปั ญหาเรื อง
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การวางยุทธศาสตร์ ดา้ นการตลาดของพื2นทีพิเศษฯ มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ เรื อง ความ
ถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ความเป็ นไปได้ในระดับมากทีสุ ด และ
ความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
11. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 11 “ใช้แนวทาง
การวิจยั เพือศึกษาความเป็ นไปได้ (feasibility studies) ในการกําหนดพื2นทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืนในลําดับถัดไป” ซึ งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึ กษาข้อมูลในพื2นที พิเศษฯและ
ไทเมอร์ (2005) เพือสร้างกรอบการวิเคราะห์ ที จะอุ ดรอยรั วของ"ช่ องว่า งเชิ ง นโยบาย"ในแหล่ ง
ท่องเทียว โดย การร่ วมมือวางแผนการท่องเทียวและพัฒนางานขององค์การจัดการแหล่งท่องเทียว
แก้ปัญหาเรื อง การวางแผนกําหนดพื2นที พิเศษ มี ผลคะแนนประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ เรื อง ความ
ถูกต้องในระดับมาก ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็ นไปได้ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ น
ประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
12. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 12 “สนับสนุ น
การสร้ างเครื อข่ายชุ ม ชนนโยบายเพื อการท่อ งเที ยวที ยังยืน เพื อกระตุ น้ การติ ด ต่อ สื อสารและ
ประสานงานกันของหน่ วยงานที เกี ยวข้องกับ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน” ซึ งผลการศึกษา
สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลในพื2นทีพิเศษฯ และสร้างลักษณะทีเรี ยกว่า รู ปแบบชุ มชนนโยบาย
ซึ งมีการกําหนดเป้ าหมายในการเจรจาต่อรองร่ วมกัน มีการแบ่งปั นผลประโยชน์และผลเสี ยของ
นโยบายอย่างทัวถึงทั2งเครื อข่ายได้ (อนุ สรณ์ ลิมมณี , 2558: 148 – 160) เพือแก้ไขปั ญหาเรื องการ
ประสานงานหน่วยงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียวในพื2นทีพิเศษฯ มีผลคะแนนประเมิน
จากผูเ้ ชียวชาญ เรื อง ความถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ความเป็ นไป
ได้ในระดับมากทีสุ ด และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
13. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย ข้อที 13 “สนับสนุ น
ให้สร้างหน่วยงานกิจการเพือสังคม (Social Enterprise) เพือจัดการกับกระบวนการการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาการท่องเทียวของประชาชนเจ้าของแหล่งท่องเทียวและนักท่องเทียว” ซึ งผลการศึกษา
สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลในพื2นทีพิเศษฯ และยังส่ งเสริ มแนวทางที รวิวงศ์ ศรี ทองรุ่ ง (2553)
เสนอไว้คือ การจัดการท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชนสามารถกระทํา ได้ห ากชุ ม ชนมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ
หลัก การบริ ห ารจัด การเพื อส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพของชมรมการท่อ งเทียวโดยชุ มชน มีผลคะแนน
ประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ เรื อง ความถูกต้องในระดับมากทีสุ ด ความเหมาะสมในระดับมาก ความ
เป็ นไปได้ในระดับมาก และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด สรุ ปภาพรวมในระดับมากทีสุ ด
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทยสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้จริ งเพราะมีมาตรการทางนโยบายกํากับไว้ซึงจะสร้ างผลผลิ ตของนโยบายในการนําเกณฑ์การ
ท่องเทียวทียังยืนของสภาการท่องเทียวทียังยืนโลกไปปฏิบตั ิพร้อมกันด้วย
2. ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื อการท่อ งเที ยวที ยังยืน ของประเทศไทย เป็ นงานวิจ ยั ที
สนับสนุ นให้การกําหนดพื2นทีพิเศษเป็ นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และควรเพิมจํานวนของพื2นทีพิเศษฯ
ให้มากยิงขึ2นเพือผลผลิตของนโยบายเรื องการกระจายรายได้จากการท่องเทียวสู่ ชุมชนเจ้าของแหล่ง
ท่องเทียว
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย เป็ นการสังเคราะห์ข2 ึน
จากข้อมูลทีได้จากพื2 นที พิ เศษฯ จึ ง เหมาะสมกับ การใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการแหล่ ง
ท่องเทียวทีต้องการพัฒนาในแนวทางการท่องเทียวทียังยืน
4. การสังเคราะห์ เรื องแนวคิ ดการพัฒนาการท่องเที ยวที ยังยืน สามารถใช้เป็ นกรอบ
อ้างอิ งเรื องการพัฒ นาการท่อ งเที ยวที ยังยืน ได้ เพราะเป็ นการสัง เคราะห์ จ ากแนวคิ ด ของทั2ง
หน่วยงานเชิงนโยบาย และนักวิชาการ
5. งานวิจยั เรื องการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
สามารถสร้ างความกระจ่างให้ปัญหาความขัดแย้งกันในเชิ งนโยบายระหว่า ง การหารายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเทียวกับการเรี ยกร้ องให้อุตสาหกรรมการท่องเทียวเพิมความรับผิดชอบต่อ
สิ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว
6. งานวิจยั เรื องการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
สามารถสร้ างความกระจ่างให้ปัญหาเรื องข้อมูลพื2นฐานเกี ยวกับ การพัฒนาการท่องเทียวที ยังยืน
สําหรับประเทศไทย มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั(งต่ อไป
1. ควรมีการทําวิจยั เกียวกับหน่วยงานกิจการเพือสังคม (Social Enterprise) เพือจัดการ
กับกระบวนการการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว เพือให้เห็นประโยชน์ และช่องทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่ วมจากหน่วยงานกิจการเพือสังคม
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2. ควรทําการวิจยั เชิ ง ประเมิ นผลโดยใช้แนวคิ ดการพัฒนาการท่ องเที ยวที ยังยืนเพื อ
กํากับ ควบคุมดูแล การพัฒนาการท่องเทียวในประเทศไทย
3. ควรทําการวิจยั เพือศึกษาความเป็ นไปได้ (feasibility studies) โดยใช้กรอบแนวคิด
การท่องเทียวทียังยืนกับการพัฒนาทรัพยากรการท่องเทียวใหม่ในประเทศไทย
4. ควรทําการวิจยั ศึกษา การทําตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) โดยใช้กรอบแนวคิด
การท่องเทียวทียังยืนกับ แหล่งท่องเทียวใหม่ในประเทศไทย

201
รายการอ้ างอิง
เอกสารภาษาไทย
กระทรวงการท่ อ งเที ยวและกี ฬ า. (2556ก). แผนพั ฒ นาการท่ องเทียวแห่ งชาติ พ.ศ. 2555-2559.
เข้าถึงเมือ 13 เมษายน. เข้าถึงได้จาก www.tica.or.thimagesplan_tourism2555-2559.pdf
. (2556ข). ยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่ องเทียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559. เข้าถึงเมือ 13
เมษายน. เข้าถึงได้จากwww.senate.go.thw3csenatepicturescomm52%E0%B8%A2%
E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A
A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
. (2558). แถลงข่ าวกระทรวงการท่ องเทียวและกีฬา. เข้าถึงเมือ 30 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
http://www.mots.go.th/mobile_detail.php?cid=56&nid=6716
การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย. (2554). Tourism Investment in Thailand 2010. เข้าถึงเมือ 17
กันยายน. เข้าถึงได้จาก http://thai.tourismthailand.org/fileadmin/downloads/others/TAT.exe
กิตติ อริ ยานนท์. (2005) “การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพือการพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
กรณี ศึ ก ษาอุ ท ยานสิ งแวดล้อ มนานาชาติ สิ ริ น ธร ตํา บลชะอํา อํา เภอชะอํา จัง หวัด
เพชรบุรี.” วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาศึกษาศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาสิ งแวดล้อมศึ กษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
“จัดตัbงองค์การบริ หารการพัฒนาพืbนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน).” (2546).
พระราชกฤษฎีกา เล่ม 120, ตอนที 49 ก (2 มิถุนายน): 2-18.
จารุ พนั ธ์ จิระรัชนิ รมย์. (2554). “พิสูจน์ฝีมือ ชุ มพล ศิลปอาชา เร่ งปัg มรายได้ท่องเทียวเพิม 2 เท่า.”
เดลินิวส์ (20 กันยายน): 6.
จุ มพล หนิ มพานิ ช. (2552). การวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ ขอบข่ าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณี
ตัวอย่ าง. พิมพ์ครัbงที 4. นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
ชุ ติมา แสงสวัสดิi . (2557). เจ้าหน้าที พัฒนาพืbนที พิเศษ พืbนที พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร. สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม.
ชูศกั ดิi วิทยาภัค. (2554). การท่ องเทียวกับการพัฒนา พินิจหลวงพระบางผ่ านการท่ องเทียวเชิ งวัฒนธรรม.
เชียงใหม่: ศูนย์วจิ ยั และบริ การวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดวงใจ หล่อธนวณิ ชย์. (2550). “รัฐ ทุน ชุ มชนกับการจัดการการท่องเทียวทียังยืน : ศึกษาเปรี ยบเทียบ
ระหว่า งไทยกับ ญี ปุ่ น.” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

202
ทศพร ศิริสัมพันธ์.(2539). ความรู้ เบือH งต้ นเกียวกับนโยบายสาธารณะ. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพวรรณ พุม่ มณี . (2557). การท่ องเทียวแบบยังยืน. พิมพ์ครัbงที 4. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
นพพร ศรี เกษตร. (2557). รองประธานกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง พืbนที พิเศษเมืองพัทยาและ
พืbนทีเชือมโยง. สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม.
บริ บูรณ์ ปั ญจศิ ริ. (2557). ประธานประธานชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนนครชุ ม พืbนที
พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-กําแพงเพชร. สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม
ปองเลิศ เฉลิมสิ ริโรจน์. (2557). ประธานชมรมส่ งเสริ ม การท่องเที ยวโดยชุ ม ชนเมื องเก่ า สุ โขทัย
พืb น ที พิ เ ศษอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย -ศรี สั ช นาลัย-กําแพงเพชร. สัมภาษณ์ , 17
ตุลาคม.
พิทยา บวรวัฒนา. (2555). รั ฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1970 – ค.ศ. 1980).
พิมพ์ครัbงที 17. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูวนิดา คุนผลิน. (2550). “การบริ หารการพัฒนายุท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที ยวของกรุ ง เทพมหานคร
แบบบูรณาการ.” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
มณฑาวดี พูลเกิด. (2552). “การพัฒนารู ป แบบการจัด การท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชนเพื อความยังยืน .”
วิทยานิ พนธ์ป ริ ญ ญาครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าวิจ ยั และพัฒ นา
หลักสู ตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเหนือ.
รวิวงศ์ ศรี ทองรุ่ ง.(2553). “ยุทธศาสตร์ การสร้างตัวแบบการท่องเทียวอย่างยังยืนในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 30, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) : 83 – 96.
เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ. (2550). นโยบายสาธารณะ. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั บพิธการพิมพ์ จํากัด
วศิน โรจยารุ ณ. (2558). ท่ องเทียวไทย...ครึ งหลังหวังพลิกเกม ?. เข้าถึงเมือ 2 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/article24_06_14.pdf
วันดี ประกอบธรรม. (2557). ประธานชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุ มชนตะเคียนเตีbย พืbนทีพิเศษ
เมืองพัทยาและพืbนทีเชือมโยง. สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม.
ศรายุทธ ผลโพธิi . (2549). “การพัฒนาการท่องเที ยวทางนํbา : กรณี ศึ ก ษา เส้ นทางแม่นb าํ เจ้าพระยา
ระหว่างกรุ งเทพมหานครถึงพระนครศรี อยุธยา.” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .

203
สถาบันธรรมรั ฐเพื อการพัฒนาสั ง คมและสิ งแวดล้อม. (2555). จับกระแส Rio+20 สู่ สังคมไทย.
กรุ งเทพฯ: สถาบันธรรมรัฐเพือการพัฒนาสังคมและสิ งแวดล้อม.
สมหวัง สวัสดีมงคล. (2557). เลขานุการชมรมส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชนห้วยใหญ่ พืbนทีพิเศษ
เมืองพัทยาและพืbนทีเชือมโยง. สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม.
สรณะ [นามแฝง]. (2555). ททท. ชู แนวคิด 7 Green คว้ ารางวัลเวทีนานาชาติ. เข้าถึงเมือ 25 พฤศจิกายน.
เข้าถึงได้จาก http://www.thaipost.net/tabloid/130512/56722
สุ ลดั ดา ศรุ ติลาวัณย์. (2557). ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย สํานักงานพัทยา.
สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม.
องค์การบริ หารการพัฒนาพืbนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน. (2555ก). แผนแม่ บทบูรณาการ
การบริ ห ารพั ฒ นาพืH น ที พิ เ ศษอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย – ศรี สั ชนาลั ย –
กําแพงเพชร. กรุ งเทพฯ: องค์การบริ หารการพัฒนาพืbนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน.
. (2555ข). “รายงานประจําปี 2555.” องค์การบริ หารการพัฒนาพืbนทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน.
. (2556ก). แผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556. เข้าถึงเมือ 13 เมษายน. เข้าถึง
ได้จากwww.dasta.or.thuploadAbout_Plan_Organize1FileUpload17_4753.pdf
. (2556ข). “แผนแม่บทและแผนปฏิ บตั ิการพืbนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน เมือง
โบราณอู่ท อง จังหวัดสุ พ รรณบุ รี. ” สํานักงานพืb นที พิ เศษ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัด
สุ พรรณบุรี องค์การบริ หารการพัฒนาพืbนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน.
. (2556ค). “รายงานผลการสํารวจความเชื อมันของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในพืbนทีพิเศษต่อ
การพัฒนาการท่ องเที ยวให้เกิ ดความสมดุ ลในมิ ติเศรษฐกิ จ สังคม และสิ งแวดล้อม.”
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ องค์การบริ หารการพัฒนาพืbนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน.
. (2557ก). “เป้ าหมายการดําเนิ นงานของ อพท. กับ 6 พืbนทีพิเศษเพือการท่องเที ยวอย่าง
ยังยืน.” องค์การบริ หารการพัฒนาพืbนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน.
. (2557ข). แผนแม่ บทการบริ หารการพัฒนาพืHนทีพิเศษเมื องพัทยาและพืนH ทีเชื อมโยง.
เข้าถึงเมือ 30 กันยายน. เข้าถึงได้จาก http://www.dasta.or.th/dastaarea3/th/511/514.html
. (2558). รายงานประจํา ปี 2556. เข้า ถึ ง เมื อ 4 พฤษภาคม. เข้า ถึ ง ได้จาก
http://www.dasta.or.th/attachments/article/1799/Annual%20Report%20DASTA%202013.pdf
อนุ สรณ์ ลิมมณี . (2558). รั ฐ สั งคม และการเปลียนแปลง: การพิจารณาในเชิ งอํานาจ นโยบาย และ
เครือข่ ายความสั มพันธ์ . พิมพ์ครัbงที 2. กรุ งเทพฯ: สยามปริ ทศั น์

204
ภาษาอังกฤษ
Babbie, Earl. (2001). The Practice of Social Research. 9th ed. Belmont: Wadsworth/Thomson
Learning.
Best, John W. (1981). Reserch in Education. New Jersey: Englewood Cilff Prentice - Hall.
Bishop, Pam. (2010). "Multi-Site Case Study." In Encyclopedia of case study research, 587590. Edited by Albert J. Mills, Gabrielle Durepos and Elden Wiebe. California: SAGE
Publications.
Butowski, Leszek. (2012). "Sustainable Tourism – A Model Approach." In Visions for Global
Tourism Industry – Creating and Sustaining CompetitiveStrategies, 6. Edited by
Murat Kasimoğlu. Rijeka: InTech.
Chami, Cyril August. (2002)“Sustainable tourism development: A comparison between Tanzania
and Kenya.” Ph.D. Dissertation, Agricultural and Resource Economics, Faculty of
Graduate Studies and Research, University of Alberta.
Creswell, John W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five
approaches. 2nd ed. California: SAGE Publications.
Denzin, N. K. (1978). The research act: Theoretical introduction to sociological method. 2nd ed.
New York: Mc Graw Hill Book company.
Dunn, William N. (2008). Public policy analysis: an introduction. 4th ed. New Jersey : Pearson
Education.
Edgell, Sr., David L., Allen, Maria DelMastro and others. (2008) Tourism Policy and Planning
Yesterday Today and Tomorrow. Oxford: Elsevier.
Fennell, David. (2008). Ecotourism. 3rd ed. New York: Routledge
Global Sustainable Tourism Council. (2013). Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations.
Accessed April 12. Available from http://www.gstcouncil.org/en/gstc-criteria/criteriafor-destinations.html
Goeldner, Charles R. and Ritchie, J.R. Brent. (2012). Tourism : principles, practices, philosophies.
12th ed. New York : John Wiley & Sons.

205
Greenhalgh, Trisha. and others (2008). Introduction of shared electronic records: multi-site case
study using diffusion of innovation theory. Accessed March 24. Available from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3269664/
Harms, Erika. (2010). "Sustainable Tourism: From Nice to Have to Need to Have." In Trends
and Issues in Global Tourism 2010, 111-116. Edited by Roland Conrady and Martin
Buck.
Hemphill, J. K. and C. M. Westie. (1950). “The Measurement of Group Dimensions." Journal of
Psychology 29 (April): 325-342.
Henry, Nicholas. (2010). Public Administration and Public Affairs. 11th. New Jersey: Pearson
Education.
Holden, Andrew. (2008). Environment and tourism. 2nd ed. New York: Routledge.
James Rebecca C. (2010). "A MULTI-SITE CASE STUDY: ACCULTURATING MIDDLE
SCHOOLS TO USE DATADRIVEN INSTRUCTION FOR IMPROVED STUDENT
ACHIEVEMENT." Ph.D. dissertation, Educational Leadership and Policy Studies,
Virginia Polytechnic Institute and State University.
Le, Yen Hai. (2005) “Perceptions of Vietnamese tourism businesses toward the adoption of
sustainable tourism practices.” Ph.D. Dissertation, Natural Resources, College of
Graduate Studies University of Idaho.
Leslie, David, ed. (2009). Tourism Enterprises and Sustainable Development. New York:
Routledge.
Majchrzak, Ann. and Markus, M. Lynne. (2014). Methods for Policy Research: taking socially
responsible action. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications.
Mak, James. (2008). Developing a dream destination : tourism and tourism policy planning
in Hawai‘i. Honolulu: University of Hawai‘i Press
McKercher, Bob. (2003). "SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT – GUIDING PRINCIPLES
FOR PLANNING AND MANAGEMENT." Paper presentation to the National
Seminar on Sustainable tourism Development, Bishkek, Kyrgystan, November 5 – 9

206
Miller, Graham. and Twining-Ward, Louise. (2005). Monitoring for a sustainable tourism
transition: the challenge of developing and using indicators. Oxfordshire: CABI
Publishing
Mowforth, Martin, and Munt, Lan. (2006) “Tourism and Sustainability.” In Sustainable Tourism,
346-415. Edited by Stephen Page and Joanne Connell. London: Routledge.
Patterson, Trista Maj. (2005) “The Ecological Economics of Sustainable Tourism; Local versus
Global Ecological Footprints in Val Di Merse, Italy.” Ph.D. Dissertation, Ecological
Economics, Graduate School, University of Maryland.
Saarinen, Jarkko. (2006) “Traditions of Sustainability in Tourism Studies.” In Sustainable
Tourism, 313-333. Edited by Stephen Page and Joanne Connell. London: Routledge.
Sharpley, Richard. (2009).Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?.
London: Earthscan,.
Slinger, Vanessa Anne Vere. (2002)“Ecotourism in a small Caribbean island: Lessons learned for
economic development and nature preservation.” Ph.D. Dissertation, Geography,
Graduate School, University of Florida.
Telfer, David J. and Sharpley, Richard. (2008). Tourim and Development in the Developing
World. New York: Routledge
Timur, Seldjan. (2005)“A network perspective of stakeholder relationships in the context of
sustainable urban tourism.” Ph.D. Dissertation, Tourism Management, Haskayne
School of Business, University of Calgary.
UNWTO. (2004) “Sustainable Development of Tourism Conceptual Definition.” In Sustainable
Tourism, 311-312. Edited by Stephen Page and Joanne Connell. London: Routledge.
UNWTO. (2011). Tourism Policy. Accessed September 20. Available from
http://cooperation.unwto.org/en/technical-product/tourism-policy
UNWTO. (2012). World Tourism Barometer Volume 10 July. Accessed December 5. Available
from http://www.benchevents.commarket_intelUNWTO_Barom12_04_July.pdf

207
UNWTO. (2012). Turning One billion Tourists in to One billion Opportunities. Accessed
April 12. Available from httpdtxtq4w60xqpw.cloudfront.netsitesallfilespdfunwto_
1billion_infographic.pdf
UNWTO. (2015). World Tourism Barometer Volume 13 January. Accessed June 5. Available
from http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_01
_january_excerpt_1.pdf
Weaver, David. (2006). Sustainable Tourism: Theory and Practice. London: Elsevier Ltd.
Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3th ed. Newyork : Harper and
Row Publication.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย

210

แบบสอบถาม (สํ าหรับประชาชนเจ้ าของพืน$ ทีฯ)
เรือง
การพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
เรี ยน ผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง
ด้วยข้าพเจ้า นายธนิ ต แสงกระจ่าง นิ สิตปริ ญญาปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ขณะนี1 อยู่ระหว่า งการทํา วิทยานิ พนธ์เรื อง “การพัฒนา
ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย” โดยมีผชู ้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ธี รศักดิ9
อุ่นอารมณ์เลิศ อาจารย์ ดร.ลุ ยง วีระนาวิน และพันตํารวจเอก รองศาสตราจารย์ ดร.นพรุ จ ศักดิ9 ศิริ
เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา ในการนี1ท่านได้รับเลือกให้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี1
ความคิดเห็นของท่ านมีความสํ าคัญและมีคุณค่ าสํ าหรั บงานวิจัยนี$เป็ นอย่ างยิง ข้อมูลที
รวบรวมได้ผวู ้ ิจยั นํามาใช้ในการวิเคราะห์และเสนอผลในภาพรวมเท่านั1น ผูต้ อบจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการตอบแบบสอบถามในครั1งนี1 ดังนั1นจึงใคร่ ขอความกรุ ณาท่ านตอบแบบสอบถามตามสภาพ
ทีเป็ นจริ งและตามความรู้ สึกทีแท้ จริ งของท่ านให้ ครบทุกข้ อคําถาม เนื องจากข้อจํากัดด้านเวลาใน
การทําวิทยานิ พนธ์ ซึงต้องแล้วเสร็ จภายในเดื อนมีนาคมนี1 ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่าน
ส่ งแบบสอบถามคืนภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่านทีให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี1
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
นายธนิต แสงกระจ่าง
ผูว้ จิ ยั

211
คําชี$แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี1มีจุดมุ่งหมายทีจะพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของ
ประเทศไทย
2. แบบสอบถามฉบับนี1แบ่งเป็ น 6 ตอน ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.2 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว
2.3 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม
2.4 ข้อมูลเกียวกับการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว
2.5 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม
2.6 ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
ตอนที 1 ข้ อมูลเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี1แจง โปรดเติมข้อมูลลงในช่องว่าง และทําเครื องหมาย √ ในช่องหน้าข้อความทีเป็ นจริ งและเติม
ตัวเลขลงในช่องว่างทีเว้นไว้ให้
1.เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 – 59 ปี

60 ปี ขึ1นไป
3. อาชีพ

4. ระดับการศึกษา

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน

ประกอบอาชีพอิสระ / ธุ รกิจส่ วนตัว

นักเรี ยน นักศึกษา

เกษตรกร

เกษียณอายุ / ไม่ประกอบอาชีพ

อืน ๆ (โปรดระบุ)............................

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

อนุปริ ญญา/ปวส./ปวท.

ปริ ญญาตรี

สู งกว่าปริ ญญาตรี
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5. ท่านเป็ นผูป้ ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเทียวหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับนักท่องเทียว
ใช่

ไม่ใช่

6. รายได้ทีเกิดจากการขายสิ นค้าชุมชนหรื อการบริ การแก่นกั ท่องเทียวต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท

5,001 – 10,000 บาท

10,001 – 15,000 บาท

15,001 – 20,000 บาท

20,001 – 25,000 บาท

สู งกว่า25,000 บาท

อืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................................
7. จํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์ชุมชนทีชุมชนของท่านผลิตได้
1 – 2 ชนิด

3 – 4 ชนิด

5 – 6 ชนิด

อืน ๆ (โปรดระบุ).................................

8. จํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์ชุมชนทีนําออกจําหน่ายในแหล่งท่องเทียว
1 – 2 ชนิด

3 – 4 ชนิด

5 – 6 ชนิด

อืน ๆ (โปรดระบุ).................................

9. จํานวนชนิดของการบริ การท่องเทียว เช่น บ้านพัก ร้านอาหารทีชุมชนของท่านนําออกให้บริ การ
1 – 2 ชนิด

3 – 4 ชนิด

5 – 6 ชนิด

อืน ๆ (โปรดระบุ).................................

10. ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาพื1นทีเพือการท่องเทียวของชุมชน
ดําเนินงานดีและเหมาะสมแล้ว ดําเนินงานดีแต่สามารถพัฒนาให้ดียงขึ
ิ 1น
ควรปรับปรุ งการดําเนินงาน

ดําเนินงานผิดพลาดและควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างยิง

อืน ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
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ตอนที 2 ข้ อมูลเกียวกับการจัดการด้ านสถานทีท่ องเทียว
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
ข้อคําถาม
ข้อที

ข้อคําถาม

ระดับความเห็น
5

1

เอกสารรายการแสดงสถานทีท่องเทียวจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเทียวให้ขอ้ มูลทีถูกต้องเหมาะสม

2

แหล่งท่องเทียวมีการวางข้อกําหนดเรื องการจัดการด้านสถานที
ท่องเทียว เช่น การกําหนดเวลาเปิ ดปิ ด อย่างเหมาะสม

3

แหล่งท่องเทียวนี1สามารถการเข้าถึงได้สาํ หรับทุกคน

4

มาตรฐานสร้างความยังยืนของแหล่งท่องเทียว เช่น วางแผนการ
พัฒนา 5 ปี มีขอ้ ห้ามและกํากับดูแลเรื องการสร้างมลภาวะแก่
แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม

5

มาตรการรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเทียวได้มาตรฐาน

6

ข้อกําหนดเกียวกับภาวะวิกฤติ เช่น ภัยธรรมชาติ อาชญากรรม
ต่อนักท่องเทียว และจํานวนนักท่องเทียวทีขาดแคลนหรื อล้น
เกินของแหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม

7

แหล่งท่องเทียวมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น เช่น
อุบตั ิเหตุต่อนักท่องเทียว

8

การส่ งเสริ มและโฆษณาเกียวกับ สิ นค้า บริ การ ทีสร้างความ
ยังยืนเช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม

4

3

2

1
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ตอนที 3 ข้ อมูลเกียวกับการจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้ อม
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
ข้อคําถาม
ข้อที

ข้อคําถาม

ระดับความเห็น
5 4

1

แหล่งท่องเทียวมีระบบการอนุรักษ์พลังงานทีเหมาะสม

2

แหล่งท่องเทียวมีระบบการจัดการการใช้น1 าํ ทีเหมาะสม

3

แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการความปลอดภัยเกียวกับการใช้น1 าํ
ระหว่างนักท่องเทียวกับชุมชนอย่างเหมาะสม

4

แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการคุณภาพนํ1าทีเหมาะสม

5

แหล่งท่องเทียวมีระบบกําจัดนํ1าเสี ยทีเหมาะสม

6

แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการขยะทีเหมาะสม

7

แหล่งท่องเทียวมีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสงที
ได้มาตรฐาน

8

แหล่งท่องเทียวเน้นการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะเป็ นหลัก

9

นักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเทียวได้

3

2

1
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ตอนที 4 ข้ อมูลเกียวกับการสร้ างประโยชน์ ทางเศรษฐกิจแก่ ชุมชนเจ้ าของแหล่ งท่ องเทียว
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
ข้อคําถาม
ข้อคําถาม

ข้อที

ระดับความเห็น
5 4 3

1

แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในท้องถิ นมี ก ารรายงานผลประกอบการต่ อ
สาธารณะ

2

แหล่งท่องเทียวในท้องถินมีการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิน

3

แหล่งท่องเทียวในท้องถินมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
ชุมชน

4

แหล่งท่องเทียวในท้องถิ นมีการรับฟั งความคิดเห็ นของชุ มชน
ท้องถิน

5

ชุมชนของท่านร่ วมกันอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียว

6

ชุมชนทราบเรื องโอกาส ความท้าท้ายทางธุ รกิจจากการท่องเทียว

7

ชุ ม ชนทราบถึ ง ความสํ า คัญ ของการสร้ า งความยังยื น ให้ ก ับ
แหล่งท่องเทียว

8

ชุ มชนมีส่วนร่ วมในการขัดขวางการหาประโยชน์ในทางทีผิด
จากการท่องเทียว เช่น การค้าบริ การทางเพศ

9

แหล่งท่องเทียวช่วยสนับสนุนและพัฒนาชุมชน

10

แหล่ ง ท่ องเที ยวสนับสนุ นผูป้ ระกอบการของชุ ม ชนและเน้น
การค้าทีเป็ นธรรม

2

1
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ตอนที 5 ข้ อมูลเกียวกับการจัดการด้ านทรัพยากรทาง สั งคม และวัฒนธรรม
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
ข้อคําถาม
ข้อที
ข้อคําถาม
ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
1
การปกป้ องและอนุรักษ์แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม
2
ระบบการบริ หารจัดการของแหล่งท่องเที ยวที ช่ วยสร้ างความ
เข้าใจทีดีเรื องสังคม และวัฒนธรรมแก่นกั ท่องเทียวเหมาะสมดี
3
แนวปฏิ บตั ิ เพือสร้ า งพฤติ กรรมที เหมาะสมของนัก ท่องเที ยว
เหมาะสมดี
4
การปกป้ องและอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว
เหมาะสมดี
5
เอกสารข้อมูลทีสําคัญของแหล่งท่องเทียวในหลายภาษา
6
แหล่งท่องเทียวแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของชุ มชน
7
นักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยการพัฒนาชุมชน
8
นักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยอนุ รักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว
ตอนที 6 ข้ อมูลเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเทียว
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิงกับข้อความนั1น
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ข้อคําถาม
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7

ข้อคําถาม

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

ท่านทราบและเข้าใจยุทธศาสตร์ เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวนี1
ท่านมีส่วนร่ วมกับองค์การต่าง ๆ เพือจัดการการท่องเทียว
ท่านมีส่วนร่ วมการกํากับติดตามตรวจสอบผลกระทบอันเกิด
จากการท่องเทียวเป็ นประจํา
ท่านติดตามข่าวสารเกียวกับการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเป็ นประจํา
ท่านร่ วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพือพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวเป็ นประจํา
ท่านตอบแบบสอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นเกียวกับการพัฒนา
การท่องเทียวเป็ นประจํา
ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมการอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียว เช่น การทํา
ความสะอาด เป็ นประจํา

ข้อเสนอแนะเพิมเติมเรื องการพัฒนาพื1นทีการท่องเทียวแห่งนี1ให้มีความยังยืน
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

218

แบบสอบถาม

(สํ าหรับนักท่ องเทียว)

เรือง
การพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย
เรี ยน ผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง
ด้วยข้าพเจ้า นายธนิ ต แสงกระจ่าง นิ สิตปริ ญญาปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ขณะนี1 อยู่ระหว่างการทําวิทยานิ พนธ์ เรื อง “การพัฒนา
ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของประเทศไทย” โดยมีผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี รศักดิ9
อุ่นอารมณ์เลิศ อาจารย์ ดร.ลุ ยง วีระนาวิน และพันตํารวจเอก รองศาสตราจารย์ ดร.นพรุ จ ศักดิ9 ศิริ
เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา ในการนี1ท่านได้รับเลือกให้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี1
ความคิดเห็นของท่ านมีความสํ าคัญและมีคุณค่ าสํ าหรั บงานวิจัยนี$เป็ นอย่ างยิง ข้อมูลที
รวบรวมได้ผวู ้ จิ ยั นํามาใช้ในการวิเคราะห์และเสนอผลในภาพรวมเท่านั1น ผูต้ อบจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการตอบแบบสอบถามในครั1งนี1 ดังนั1นจึงใคร่ ขอความกรุ ณาท่ านตอบแบบสอบถามตามสภาพ
ทีเป็ นจริ งและตามความรู้ สึกทีแท้ จริ งของท่ านให้ ครบทุกข้ อคําถาม เนื องจากข้อจํากัดด้านเวลาใน
การทําวิทยานิ พนธ์ ซึงต้องแล้วเสร็ จภายในเดื อนมีนาคมนี1 ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่าน
ส่ งแบบสอบถามคืนภายในวันที 31 มกราคม พ.ศ. 2558
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่านทีให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี1

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
นายธนิต แสงกระจ่าง
ผูว้ จิ ยั
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คําชี$แจง
3. แบบสอบถามฉบับนี1มีจุดมุ่งหมายทีจะพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือการท่องเทียวทียังยืนของ
ประเทศไทย
4. แบบสอบถามฉบับนี1แบ่งเป็ น 6ตอน ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูลเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว
4.3 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม
4.4 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม
4.5 ข้อมูลเกียวกับการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเทียว
4.6 ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
ตอนที 1 ข้อมูลเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี1แจง โปรดเติมข้อมูลลงในช่องว่าง และทําเครื องหมาย √ ในช่องหน้าข้อความทีเป็ นจริ งและเติม
ตัวเลขลงในช่องว่างทีเว้นไว้ให้
1.เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 – 59 ปี

60 ปี ขึ1นไป
3. อาชีพ

4. ระดับการศึกษา

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน

ประกอบอาชีพอิสระ / ธุ รกิจส่ วนตัว

นักเรี ยน นักศึกษา

เกษตรกร

เกษียณอายุ / ไม่ประกอบอาชีพ

อืน ๆ (โปรดระบุ)..........................

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

อนุปริ ญญา/ปวส./ปวท.

ปริ ญญาตรี

สู งกว่าปริ ญญาตรี
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5. ค่าใช้จ่ายเฉลียสําหรับการท่องเทียวในแต่ละครั1ง
น้อยกว่า 5,000 บาท

5,001 – 7,500 บาท

7,501 – 10,000 บาท

10,001 – 12,500 บาท

12,501 – 15,000 บาท

สู งกว่า 15,000 บาท

อืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................................
6. จํานวนวันเฉลียทีใช้ในการท่องเทียวแต่ละครั1ง
1 – 2วัน

3 – 4วัน

5 – 6วัน

อืน ๆ (โปรดระบุ).................................

7. จํานวนการท่องเทียวต่อระยะเวลา 1 ปี
1 – 2 ครั1ง

3 – 4 ครั1ง

5 – 6 ครั1ง

อืน ๆ (โปรดระบุ).................................

8. เหตุผลจูงใจในการท่องเทียวของท่าน
พักผ่อนหย่อนใจ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ศึกษาเรี ยนรู ้วฒั นธรรมและวิถีชีวติ

บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์

อืน ๆ (โปรดระบุ).................................
ตอนที 2 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น

4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น

3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น

2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น

1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
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ข้อคําถาม
ข้อ
ที

ข้อคําถาม

ระดับความเห็น
5 4 3 2

1
2
3
4

5
6

7
8

1

เอกสารรายการแสดงสถานที ท่ อ งเที ยวจุ ด เด่ น ของแหล่ ง
ท่องเทียวให้ขอ้ มูลทีถูกต้องเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีการวางข้อกําหนดเรื องการจัดการด้านสถานที
ท่องเทียว เช่น การกําหนดเวลาเปิ ดปิ ด อย่างเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวนี1สามารถการเข้าถึงได้สาํ หรับทุกคน
มาตรฐานสร้างความยังยืนของแหล่งท่องเทียว เช่น วางแผนการ
พัฒนา 5 ปี มี ขอ้ ห้ามและกํากับดูแลเรื องการสร้ างมลภาวะแก่
แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม
มาตรการรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเทียวได้มาตรฐาน
ข้อกําหนดเกี ยวกับภาวะวิกฤติ เช่น ภัยธรรมชาติ อาชญากรรม
ต่อนักท่องเทียว และจํานวนนักท่องเทียวที ขาดแคลนหรื อล้น
เกินของแหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม
แหล่ งท่องเทียวมีความพร้ อมในการรับมื อกับเหตุฉุกเฉิ น เช่ น
อุบตั ิเหตุต่อนักท่องเทียว
การส่ งเสริ มและโฆษณาเกี ยวกับ สิ นค้า บริ การ ที สร้ างความ
ยังยืนเช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม

ตอนที 3 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
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ข้อคําถาม
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อคําถาม

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

แหล่งท่องเทียวมีระบบการอนุรักษ์พลังงานทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบการจัดการการใช้น1 าํ ทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการความปลอดภัยเกี ยวกับการใช้น1 าํ
ระหว่างนักท่องเทียวกับชุมชนอย่างเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการคุณภาพนํ1าทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบกําจัดนํ1าเสี ยทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการขยะทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและทางแสงที
ได้มาตรฐาน
แหล่งท่องเทียวเน้นการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะเป็ นหลัก
นัก ท่ องเที ยวสามารถเป็ นอาสาสมัค รและช่ วยอนุ รั ก ษ์ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเทียวได้

ตอนที 4 ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
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ข้อคําถาม
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อคําถาม

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

การปกป้ องและอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม
ระบบการบริ หารจัดการของแหล่งท่องเทียวทีช่วยสร้างความ
เข้าใจทีดีเรื องสังคม และวัฒนธรรมแก่นกั ท่องเทียวเหมาะสมดี
แนวปฏิ บตั ิ เพือสร้ า งพฤติ กรรมที เหมาะสมของนัก ท่องเที ยว
เหมาะสมดี
การปกป้ องและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว
เหมาะสมดี
เอกสารข้อมูลทีสําคัญของแหล่งท่องเทียวในหลายภาษา
แหล่งท่องเทียวแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ชุมชน
นักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยการพัฒนาชุมชน
นักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยอนุ รักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว

ตอนที 5 ข้อมูลเกียวกับการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเทียว
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
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ข้อคําถาม
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้อคําถาม

แหล่งท่องเทียวในท้องถินนี1สร้างความประทับใจมากแก่ท่าน
การเอารัดเอาเปรี ยบเรื องการบริ การท่องเทียว การค้าของทีระลึ ก
จากแหล่งท่องเทียวไม่เคยเกิดขึ1นในชุมชนนี1
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในท้อ งถิ นนี1 มี ก ารสร้ า งประสบการณ์ ใหม่ ๆ
ให้แก่ท่าน
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในท้ อ งถิ นมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
นักท่องเทียวเพือปรับปรุ งคุณภาพ
ชุ ม ชนสามารถสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจที ถู ก ต้อ งเรื องสถานที
ท่องเทียวแก่ท่าน
ชุมชนนี1เน้นการอนุรักษ์แหล่งท่องเทียวเพือสร้างความประทับใจ
แก่นกั ท่องเทียว
ชุมชนนี1สร้างโอกาสทางธุ รกิจจากการท่องเทียว โดยไม่เอาเปรี ยบ
นักท่องเทียว
ชุ ม ชนเป็ นเจ้า บ้า นที ดี เพือการสร้ า งประทับ ใจแก่ นัก ท่ องเที ยว
อย่างยังยืน
ชุ มชนสร้ างความประทับใจแก่นกั ท่องเทียวโดยไม่หาประโยชน์
ในทางทีผิดจากการท่องเทียวเช่นการขายบริ การทางเพศ
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวแห่ ง นี1 สามารถเดิ น ทางมาท่ อ งเที ยวได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบาย
แหล่งท่องเทียวแห่งนี1สามารถรองรับรถยนต์ทีเข้ามาใช้บริ การได้
อย่างเพียงพอ
แหล่งท่องเทียวแห่งนี1มีอาคารจอดรถไว้ให้บริ การ
แหล่งท่องเทียวแห่งนี1มีทีพักรองรับนักท่องเทียวอย่างเพียงพอ
แหล่งท่องเทียวสนับสนุ นและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมที
ดีเพือสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเทียว
แหล่ ง ท่ องเที ยวสร้ า งความประทับ ใจแก่ นัก ท่ องเที ยวโดยเน้น
การค้า ของทีระลึกอย่างเป็ นธรรม

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที 6 ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
คําชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการข้อคําถาม และโปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่ องทีตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด เกี ยวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว โดยที
ระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี1
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั1น
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั1น
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั1น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากทีสุ ดกับข้อความนั1น
ข้อคําถาม
ข้อที
ข้อคําถาม
ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
1
ท่านทราบและเข้าใจยุทธศาสตร์ เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวนี1
2
ท่านมีส่วนร่ วมกับองค์การต่าง ๆ เพือจัดการการท่องเทียว
3
ท่านมี ส่วนร่ วมการกํากับติ ดตามตรวจสอบผลกระทบอันเกิ ด
จากการท่องเทียวเป็ นประจํา
4
ท่ า นติ ด ตามข่ า วสารเกี ยวกับ การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยวเป็ น
ประจํา
5
ท่ า นร่ ว มกิ จ กรรมการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื อพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเทียวเป็ นประจํา
6
ท่ า นตอบแบบสอบถามหรื อให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น เกี ยวกั บ การ
พัฒนาการท่องเทียวเป็ นประจํา
7
ท่านเข้าร่ วมกิ จกรรมการอนุ รักษ์แหล่ งท่องเที ยว เช่ น การทํา
ความสะอาด เป็ นประจํา
ข้อเสนอแนะเพิมเติมเรื องการพัฒนาพื1นทีการท่องเทียวแห่งนี1ให้มีความยังยืน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี ยวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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รายนามผู้เชี ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจัย วิทยานิพนธ์ เรือง
“การพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือการท่ องเทียวทียังยืนของประเทศไทย”
1. รองศาสตรจารย์ เสาวลักษณ์ สุ ขวิรัช
รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาการบริ หารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. รองศาสตราจารย์ จงลักษณ์ ช่างปลื(ม
รองศาสตราจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. อาจารย์ ดร. ประนอม การชะนันท์
อาจารย์ประจําหลักสู ตรวัฒนธรรมศึกษาเพื2อการท่องเที2ยว
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
4. อาจารย์ ดร. สุ นทร เทียนงาม
อาจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที2ต( งั สุ พรรณบุรี
5. อาจารย์ ดร. ไพริ น เวชธัญญะกุล
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการบริ การ)
โรงเรี ยนการท่องเที2ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบประเมินรับรอง และยืนยันผลการวิจัย
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบประเมินรับรอง และยืนยันผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ เรื$อง
“การพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือ$ การท่ องเที$ยวที$ยงั$ ยืนของประเทศไทย”
1. ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ โสภาพรรณ อมตะเดชะ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การ
มหาชน)อดีตกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ การท่องเที.ยวแห่งประเทศไทย 2 สมัย
2. นาง อรสา คุณวัฒน์
อดีตคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการท่องเที.ยวและกีฬา
3. นาง ศิริกุล กสิ ววิ ฒั น์
รองผูอ้ าํ นวยการ องค์การบริ หารการพัฒนาพื4นที.พิเศษเพื.อการท่องเที.ยวอย่างยัง. ยืน
(องค์การมหาชน)
4. นาย สุ เทพ เกื4อสังข์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักท่องเที.ยวโดยชุมชน องค์การบริ หารการพัฒนาพื4นที.พิเศษเพื.อการ
ท่องเที.ยวอย่างยัง. ยืน (องค์การมหาชน)
5. อาจารย์ ดร. ไพริ น เวชธัญญะกุล
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการบริ การ)
โรงเรี ยนการท่องเที.ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาคผนวก ง
หนังสื อเชิ ญเป็ นผู้เชี ยวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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ภาคผนวก จ
ตารางวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถาม
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ตารางวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามสํ าหรับนักท่ องเทีย% ว และประชาชน
เจ้ าของพืน, ทีฯ% ในงานวิจัยเรื% อง การพัฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพือ% การท่ องเทีย% วทีย% งั% ยืนของ
ประเทศไทย
1. ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านสถานทีท่องเทียว
ข้อคําถาม
ข้อ
ที

ข้อคําถาม

1

เอกสารรายการแสดงสถานทีท่องเทียวจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเทียวให้ขอ้ มูลทีถูกต้องเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีการวางข้อกําหนดเรื องการจัดการด้าน
สถานทีท่องเทียว เช่น การกําหนดเวลาเปิ ดปิ ด อย่าง
เหมาะสม
แหล่งท่องเทียวนี5สามารถการเข้าถึงได้สาํ หรับทุกคน
มาตรฐานสร้างความยังยืนของแหล่งท่องเทียว เช่น วางแผน
การพัฒนา 5 ปี มีขอ้ ห้ามและกํากับดูแลเรื องการสร้าง
มลภาวะแก่แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม
มาตรการรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเทียวได้มาตรฐาน
ข้อกําหนดเกียวกับภาวะวิกฤติ เช่น ภัยธรรมชาติ
อาชญากรรมต่อนักท่องเทียว และจํานวนนักท่องเทียวที
ขาดแคลนหรื อล้นเกินของแหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น
เช่น อุบตั ิเหตุต่อนักท่องเทียว
การส่ งเสริ มและโฆษณาเกียวกับ สิ นค้า บริ การ ทีสร้าง
ความยังยืนเช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแหล่งท่องเทียวมีความ
เหมาะสม

2

3
4

5
6

7
8

ประมาณค่า
ค่า แปล
ความคิดเห็นของ
ผล
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 IOC
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
1 1 1 1 1

1

ใช้ได้

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1 1 1 1 1

1

ใช้ได้

1 1 1 1 1

1

ใช้ได้
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2. ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม
ข้อคําถาม
ข้อ
ที
1
2
3

4
5
6
7
8
9

ข้อคําถาม

แหล่งท่องเทียวมีระบบการอนุรักษ์พลังงานทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบการจัดการการใช้น5 าํ ทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการความปลอดภัยเกียวกับ
การใช้น5 าํ ระหว่ า งนัก ท่ อ งเที ยวกับ ชุ ม ชนอย่าง
เหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการคุณภาพนํ5าทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบกําจัดนํ5าเสี ยทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบจัดการขยะทีเหมาะสม
แหล่งท่องเทียวมีระบบป้ องกันมลภาวะทางเสี ยงและ
ทางแสงทีได้มาตรฐาน
แหล่งท่องเทียวเน้นการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ
เป็ นหลัก
นักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเทียวได้

ประมาณค่าความคิดเห็น ค่า แปล
ของผูท้ รงคุณวุฒิ
ผล
1 2 3 4 5 IOC
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6 ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6 ใช้ได้
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3. ข้อมูลเกียวกับการจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม
ข้อคําถาม
ข้อ
ที

1
2

3
4
5
6
7
8

ข้อคําถาม

การปกป้ องและอนุรักษ์แหล่งท่องเทียวมีความเหมาะสม
ระบบการบริ หารจัดการของแหล่งท่องเทียวทีช่วยสร้าง
ความเข้าใจทีดีเรื องสังคม และวัฒนธรรมแก่นกั ท่องเทียว
เหมาะสมดี
แนวปฏิบตั ิเพือสร้างพฤติกรรมทีเหมาะสมของนักท่องเทียว
เหมาะสมดี
การปกป้ องและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเทียวเหมาะสมดี
เอกสารข้อมูลทีสําคัญของแหล่งท่องเทียวในหลายภาษา
แหล่งท่องเทียวแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญา
ของชุมชน
นักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยการพัฒนา
ชุมชน
นักท่องเทียวสามารถเป็ นอาสาสมัครและช่วยอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว

ประมาณค่า
ความคิดเห็นของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5
0 0 1 1 1
1 1 1 1 1

ค่า

แปล
ผล

IOC
0.6 ใช้ได้
1
ใช้ได้

1

0 1 1 1 0.8

ใช้ได้

1

1 1 1 1 1

ใช้ได้

-1 1 1 1 1 0.6
-1 1 1 1 1 0.6

ใช้ได้
ใช้ได้

-1 1 1 1 1 0.6

ใช้ได้

0

ใช้ได้

1 1 1 1 0.8
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4. ข้อมูลเกียวกับการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าเยือน และนักท่องเทียว
ข้อคําถาม
ข้อ
ที

ข้อคําถาม

1

แหล่งท่องเทียวในท้องถินนี5สร้างความประทับใจมากแก่ท่าน

2

การเอารัดเอาเปรี ยบเรื องการบริ การท่องเทียว การค้าของที
ระลึกจากแหล่งท่องเทียวไม่เคยเกิดขึ5นในชุมชนนี5
แหล่งท่องเทียวในท้องถินนี5มีการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ
ให้แก่ท่าน
แหล่งท่องเทียวในท้องถินมีการรับฟังความคิดเห็นของ
นักท่องเทียวเพือปรับปรุ งคุณภาพ
ชุมชนสามารถสร้างความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้องเรื องสถานที
ท่องเทียวแก่ท่าน
ชุมชนนี5เน้นการอนุรักษ์แหล่งท่องเทียวเพือสร้างความ
ประทับใจแก่นกั ท่องเทียว
ชุมชนนี5สร้างโอกาสทางธุรกิจจากการท่องเทียว โดย ไม่
เอาเปรี ยบนักท่องเทียว
ชุมชนเป็ นเจ้าบ้านทีดีเพือการสร้างประทับใจแก่
นักท่องเทียวอย่างยังยืน
ชุมชนสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเทียวโดยไม่หาประโยชน์
ในทางทีผิดจากการท่องเทียวเช่นการขายบริ การทางเพศ
แหล่งท่องเทียวแห่งนี5สามารถเดินทางมาท่องเทียวได้อย่าง
สะดวกสบาย
แหล่งท่องเทียวแห่งนี5สามารถรองรับรถยนต์ทีเข้ามาใช้
บริ การได้อย่างเพียงพอ
แหล่งท่องเทียวแห่งนี5มีอาคารจอดรถไว้ให้บริ การ
แหล่งท่องเทียวแห่งนี5มีทีพักรองรับนักท่องเทียวอย่างเพียงพอ
แหล่งท่องเทียวสนับสนุนและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ทาง
วัฒนธรรมทีดีเพือสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเทียว
แหล่งท่องเทียวสร้างความประทับใจด้วยเน้นการค้าของที
ระลึกอย่างธรรม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประมาณค่า
ค่า แปล
ความคิดเห็นของ
ผล
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 IOC
-1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

-1
1
-1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0.6
1
0.6

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้
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5. ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียว
ข้อคําถาม
ข้อ
ที
1
2
3
4
5
6
7

ข้อคําถาม

ท่านทราบและเข้าใจยุทธศาสตร์เพือพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวนี5
ท่านมีส่วนร่ วมกับองค์การต่าง ๆ เพือจัดการการ
ท่องเทียว
ท่านมีส่วนร่ วมการกํากับติดตามตรวจสอบผลกระทบ
อันเกิดจากการท่องเทียวเป็ นประจํา
ท่านติดตามข่าวสารเกียวกับการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
เป็ นประจํา
ท่านร่ วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพือพัฒนา
แหล่งท่องเทียวเป็ นประจํา
ท่านตอบแบบสอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นเกียวกับการ
พัฒนาการท่องเทียวเป็ นประจํา
ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว เช่น
การทําความสะอาด เป็ นประจํา

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2 3 4 5
-1 1 1 1 1

ค่า

แปล
ผล

IOC
0.6 ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้
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6. ข้อมูลเกียวกับการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเทียว
ข้อคําถาม
ข้อ
ที
1

ข้อคําถาม

แหล่งท่องเทียวในท้องถินมีการรายงานผลประกอบการ
ต่อสาธารณะ
2 แหล่งท่องเทียวในท้องถินมีการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
ท้องถิน
3 แหล่งท่องเทียวในท้องถินมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยในชุมชน
4 แหล่งท่องเทียวในท้องถินมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนท้องถิน
5 ชุมชนของท่านร่ วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว
6 ชุมชนทราบเรื องโอกาส ความท้าท้ายทางธุรกิจจากการ
ท่องเทียว
7 ชุมชนทราบถึงความสําคัญของการสร้างความยังยืน
ให้กบั แหล่งท่องเทียว
8 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการขัดขวางการหาประโยชน์ในทาง
ทีผิดจากการท่องเทียว เช่น การค้าบริ การทางเพศ
9 แหล่งท่องเทียวช่วยสนับสนุนและพัฒนาชุมชน
10 แหล่งท่องเทียวสนับสนุนผูป้ ระกอบการของชุมชนและ
เน้นการค้าทีเป็ นธรรม

ประมาณค่าความคิดเห็นของ ค่า แปล
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผล
1 2 3 4 5 IOC
-1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6 ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6 ใช้ได้

-1
-1

1
1

1
1

1
1

1
1

0.6 ใช้ได้
0.6 ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6 ใช้ได้

0

0

1

1

1

0.6 ใช้ได้

-1
-1

1
1

1
1

1
1

1
1

0.6 ใช้ได้
0.6 ใช้ได้
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