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--------------------------------บทคัดย่อ
การวิจยั น้ี ม้จุดประสงค์การวิจยั น้ี ม้จุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางแผนการพัฒนาอุทยานแห่ งชาติคลองลาน
(2) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเท้่ ยวอุทยานแห่ งชาติ คลองลาน ใช้วิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
research) โดยการศึกษาจากเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จาแนกได้เป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
(1) กลุ่มเจ้าหน้าท้่รัฐด้านการท่องเท้่ยว จานวน 5 คน (2) กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจการท่องเท้่ยวในอุทยานแห่ งชาติคลอง
ลาน จานวน 5 คน (3) กลุ่ ม นักท่ อ งเท้่ ย วท้่ เดิ นทางเข้ามาท่ อ งเท้่ ย วในอุ ท ยานแห่ งชาติ ค ลองลาน จ านวน 10 คน ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ประการแรก หลัก การการท่ อ งเท้่ ย วอย่า งยัง่ ยื น บริ เ วณภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลานจัง หวัด
กาแพงเพชร ต้องสอดคล้องกับหลักการการพัฒนาการท่องเท้่ ยวของโลก ซึ่ งสรุ ปได้ดงั น้ี (1) อนุ รักษ์และใช้ทรั พยากร
อย่างพอด้ (using resource sustainable) (2) ลดการบริ โภคและใช้ทรัพยากรท้่เกินความจาเป็ นควบคู่กบั การลดการก่อของ
เส้ ย (reducing over consumption and waste) (3) รักษาและส่ งเสริ มความหลากหลายของธรรมชาติสังคม และวัฒนธรรม
(maintain diversity) (4) ประสานแผนการพัฒนาการท่องเท้่ยว (integrating tourism into planning) (5) พัฒนาการท่องเท้่ยว
ขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (supporting local economy) (6) การม้ส่วนร่ วมการสร้างเครื อข่ายพัฒนาการท่องเท้่ยวกับ
ท้องถิ่น (involving local communities) ม้การร่ วมทางานกับท้องถิ่นแบบองค์รวม (participation approach) (7) การ
จัดเตร้ ยมข้อมูลบริ การข่าวสารการท่องเท้่ยว (marketing tourism responsibly) และ (8) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจยั
(undertaking research) ประการท้่สอง หลักการท่องเท้่ยวอย่างยัง่ ยืนบริ เวณภายในอุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัด
กาแพงเพชร ต้อ งให้ค วามส าคัญ และค านึ ง กับ อย่า งน้อ ย 5 ปั จ จัย ดัง น้ี (1) ต้อ งเป็ นการท่ อ งเท้่ ย วท้่ ม้ ค วามต่ อ เนื่ อ ง
(continuity) (2) ต้องเป็ นการท่องเท้่ยวท้่ม้คุณภาพ (quality) (3) ต้องเป็ นการท่องเท้่ยวท้่ม้ความสมดุล (balance (4) ต้องให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาคนในทุกภาคส่ วนท้่เก้่ยวของเป็ นอันดับแรก (5) เป้ าประสงค์ของการท่องเท้่ยวแบบยัง่ ยืน
ส าหรั บ ข้อ เสนอแนะว่า ด้ว ยแนวทางการพัฒ นาอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลาน คื อ 1.อุ ย านแห่ ง ชาติ ค วรม้ ก าร
ฝึ กอบรมกับนักท่องเท้่ยวเก้่ยวกับกิจกรรมการดาลงช้พในป่ าเพื่อให้นกั ท่องเท้่ยวเกิดความรู ้และเอาตัวรอดเมื่อเกิดปั ญหา
และเป็ นอ้กทางเลือกการท่องเท้่ยวแนวศึกษา 2.อุทยานแห่ งชาติควรจัดกิจกรรมการส่ องสัตว์ให้เพิ่มข้ดความสามรถในการ
ท่ องเท้่ ยวอ้ กทางเลื อกหนึ่ ง 3.ควรจัดห้องนี าและส่ วนของการปลูกสร้ างอาคารให้กลมกลื นกับธรรมชาติ เพื่อ ให้เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของอุทยาน 4.ด้านการขนส่ งควรม้รถเว้ยนในการเท้่ยวแต่ละจุดและออกเป็ นเวลา
คาสาคัญ : กาแพงเพชร, อุทยานแห่งชาติคลองลาน, การท่องเท้่ยว
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the development plan of Khlong Lan National Park. (2) to
study the problems and obstacles in the management of tourism in Khlong Lan National Park. Qualitative research is
used by studying the documents and in-depth interviews by choosing groups of key informants whom can be classified
into 3 main groups as follows; 1) a group of government officers in tourism, 5 people, 2) a group of tourism business
operators in Khlong Lan National Park, 5 people, 3) a group of tourists who travel in Khlong Lan National Park, 10
people. The results of the study revealed that, firstly, the principle of sustainable tourism in the area of Khlong Lan
National Park, Kamphaeng Phet Province, must be consistent with the principles of world tourism development. This
can be summarized as follows: (1) using resource sustainable; (2) reducing over consumption and waste; (3) maintain
diversity of nature, society and culture (4) integrating tourism into planning (5) supporting local economy (6) involving
local communities and participation in holistic approach with local communities (7) preparation of tourism information
services (marketing tourism responsibly) (8) Evaluate, examine and conduct research. Secondly, the principle of
sustainable tourism in the area of Khlong Lan National Park, Kamphaeng Phet Province, must focus on and take into
account at least 5 factors: (1) Must be tourism continuity (2) Must be quality tourism (3) Must be balanced tourism (4)
The development of people in all relevant sectors must be given first; (5) Must focus on the goals of sustainable
tourism.
For suggestions on development guidelines for Khlong Lan National Park is 1. National Park’s Training
should be given to tourists in forest diving activities to enable them to learn and survive when problems arise and as an
alternative to educational tourism. 2. National Parks Animal-watching activities should be organized to increase the
ability to travel as an alternative. 3. Toilets and parts of building construction should be arranged to harmonize with
nature in order to be unique to the park. 4. On the transportation side, there should be a revolving bus at each point and
leave on time.
Keywords: Kamphaeng Phet, Khlong Lan National Park, Tourism
1. บทนา
การท่องเท้่ยวเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท้่สุดในโลกและเป็ นอุตสาหกรรม ท้่ม้การเติบโตเร็ วท้่สุด สามารถ
สร้างรายได้หลักให้กบั ประเทศอย่างมหาศาลก่อให้เกิดรายได้หมุนเว้ยนและกระตุน้ ให้เกิดการขยายตัวทาง เศรษฐกิจอัน
นาไปสู่ การจ้างงานสร้างอาช้พและการกระจายรายได้นอกจากน้ี อุตสาหกรรมการท่องเท้่ยวยังม้ความสาคัญ ต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก องค์กรการท่องเท้่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ได้คาดการณ์ แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมการท่องเท้่ยวโลกในป้ พ.ศ.2556 และป้ พ.ศ.2563 ว่าจะม้ นักท่องเท้่ยวถึง 1,006 ล้านคน และ1,561ล้านคน
โดยม้อตั ราเพิ่มขึีนร้อยละ 4.15 ต่อป้ และคาดการณ์ต่อไปอ้กว่าจานวนนักท่องเท้่ยวท้่มายังภูมิภาค เอเช้ยแปซิ ฟิค ในป้
พ.ศ. 2563 จะม้ถึง 397 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 6.55 ต่อป้ และสภาพการเดินทางและการท่องเท้่ยวโลก (World Travel &
Tourism Council: WTTC) ยังได้วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเดินทางและท่องเท้่ยวโลกในป้ พ.ศ.2558จาก
ข้อมูลท้่ม้อยูจ่ นถึงปั จจุบนั สรุ ปได้วา่ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ด้านการท่องเท้่ยว และ
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เดินทางของโลกคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึีนร้อยละ 3.5 ซึ่ งสู งกว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ประชาชาติรวมของโลกท้่คาดว่า
จะเพิ่มขึีนเพ้ยงร้อยละ 2.5 โดยม้ส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจโลกมูลค่าถึง 7.8 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯและก่อให้เกิดการจ้าง
งานถึง284ล้านคนทัว่ โลก (สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท้่ยวและก้ฬา, 2558) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่อง
เท้่ยวม้การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ในปั จจุบนั การท่องเท้่ยวในประเทศไทยได้ม้ผลกระทบจากโรคโควิด 19 จึง
ทาให้การท่องเท้่ ยวในประเทศขาดรายได้ที งั นักท่องเท้่ ยวต่างชาติ และคนไทยเองก็ยงั ม้ กาท่องเท้่ ยวท้่ ไม่มากจึ งม้ การ
กระตุน้ การท่องเท้่ ยวภายในประเทศเอง อุทยานแห่ งชาติคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็ นอ้กอุทยานหนึ่ งท้่ม้ความ
สวยงามและเหมาะแก่การพักผ่อนทางธรรมชาติ ท้่สามารถเดินทางจาก กทม.ใช้เวลาไม่มากนัก แต่การท่องเท้่ยวยังไม่เป็ น
จุดท้่สนใจเท่ากับอุทยานอื่นท้่ใหญ่ ๆ ท้่ม้ความสาคัญจึงต้องม้แผนนโยบายในการพัฒนาการท่องเท้่ยวให้ทนั สมัยและไม่
ทาลายธรรมชาติและทาให้นาไปสู่ แนวหน้าในการท่องเท้่ยวเชิงระบบนิเวศน์ในการอนุรักษ์
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาแนวทางแผนการพัฒนาอุทยานแห่ งชาติคลองลาน
2. ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเท้่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน
3. การดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจัยเรื่ อง “การพัฒนาการท่ อ งเท้่ ย วของอุ ท ยานแห่ งชาติ ค ลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการศึกษา
เอกสารท้่เก้่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเท้่ยวของอุทยานแห่ งชาติคลองลาน โดยม้ขี นั ตอนและรายละเอ้ยด ดังน้ี
1) รู ปแบบการวิจยั 2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 3) เครื่ องมือท้่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิธ้การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การ
สร้างแบบสอบถาม 6) การวิเคราะห์ขอ้ มูล 7) การนาเสนอข้อมูล
การศึ กษาวิจัย เรื่ อ ง การพัฒ นาการท่ อ งเท้่ ย วของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลาน เป็ นการศึ กษาวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาการท่องเท้่ยวของอุทยานแห่ งชาติคลองลาน ศึกษาศักยภาพการ
ท่องเท้่ยวอุทยานแห่ งชาติคลองลาน ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเท้่ยวของอุทยานแห่ งชาติคลองลาน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลท้่หลากหลายและครบถ้วนทัีงหมด ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกวิธ้วิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธ้การศึกษาจากเอกสารทาง
ราชการ เอกสารแผนยุทธศาสตร์ ดา้ นการท่องเท้่ยวของอุทยานแห่ งชาติ เอกสารบทความ เอกสารข่าว และสื่ อท้องถิ่นท้่
ปรากฏในอุทยานแห่ งชาติคลองลาน เว็บไซต์เก้่ยวข้องกับการท่องเท้่ยวในอุทยานแห่ งชาติคลองลาน การลงพืีนท้่สารวจ
(Area Studies) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จากเจ้าหน้าท้่รัฐด้านการท่องเท้่ยว ผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จ นักท่องเท้่ ยว ท้่ สมัครใจเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึ กษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการศึกษาวิจยั ครัี งน้ี ผูว้ ิจยั ทาการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเลือกแหล่งข้อมูลแบบเจาะจงกลุ่มบุคคลท้่เก้่ยวข้องกับการท่องเท้่ยว
อุทยานแห่ งชาติคลองลาน โดยมุ่งศึกษาถึงความน่าสนใจของสถานท้่ท่องเท้่ยว นโยบายการพัฒนาการท่องเท้่ยว ศักยภาพ
การท่องเท้่ยว รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเท้่ยวของอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ทัีงน้ี ผูว้ ิจัยได้กาหนดกลุ่ม ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ ในการศึ กษาวิจัย ครัี งน้ี ซึ่ งสามารถจ าแนกได้เป็ น 3 กลุ่ ม หลัก คื อ
1) กลุ่มเจ้าหน้าท้่รัฐด้านการท่องเท้่ยว จานวน 5 คน 2) กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจการท่องเท้่ยวในอุทยานแห่ งชาติคลอง
ลาน จานวน 5 คน 3) กลุ่ ม นักท่ อ งเท้่ ย วท้่ เดิ นทางเข้ามาท่ อ งเท้่ ย วในอุ ท ยานแห่ งชาติ ค ลองลาน จ านวน 10 คน
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การศึ ก ษาวิจัยเรื่ อ ง “การพัฒนาการท่ อ งเท้่ ย วของอุ ท ยานแห่ งชาติ ค ลองลานจังหวัด กาแพงเพชรกรณ้ ศึ ก ษาสถานท้่
ท่องเท้่ยวในอุทยานแห่ งชาติท้่สาคัญและโดดเด่นในการท่องเท้่ยวเชิงนิ เวศน์ และอนุ รักษ์ธรรมชาติ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด
ทฤษฎ้ และงานวิจยั ท้่เก้่ยวข้องมาใช้ในการศึกษา ดังน้ี 1) แนวคิดเก้่ยวกับการท่องเท้่ยว 2) แนวคิดเก้่ยวกับการจัดการการ
ท่องเท้่ยว 3) แนวคิดเก้่ยวกับการท่องเท้่ยวอย่างยัง่ ยืน 4) แนวคิดเก้่ยวกับเศรษฐกิจ
4. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการท่องเท้่ยวของอุทยานแห่ งชาติคลองลาน ผูว้ ิจยั ได้มุ่งประเด็นในการศึกษา คือ
นโยบายการพัฒนาการท่องเท้่ยวของอุทยานแห่ งชาติคลองลาน ศักยภาพการท่องเท้่ยวอุทยานแห่ งชาติคลองลาน รวมถึง
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจัด การการท่ อ งเท้่ ย วอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลานโดยผูว้ ิ จัย ได้ท าการรวบรวบข้อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลท้่เป็ นเอกสาร และข้อมูลท้่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) แล้วนาข้อมูลท้่ได้มาทาการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อศึกษาถึง นโยบายการพัฒนาการท่องเท้่ยวของอุทยานแห่ งชาติคลอง
ลาน ศึกษาศักยภาพการท่องเท้่ยวอุทยานแห่ งชาติคลองลาน ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเท้่ยวอุทยาน
แห่งชาติคลองลาน โดยนาข้อมูลท้่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาเข้ยนเป็ นรายงานสรุ ปผลการวิจยั การนาเสนอข้อมูลในการ
วิจยั ครัี งน้ี เป็ นแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยนาเสนอข้อมูลใน 3 ประเด็นดังน้ี 1) นโยบายการพัฒนาการท่องเท้่ ยวของ
อุทยานแห่ งชาติคลองลาน 2) ศักยภาพการท่องเท้่ยวอุทยานแห่ งชาติคลองลาน 3) ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการการ
ท่องเท้่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน แนวทางของแผนการพัฒนาอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ประการแรก แผนภาครั ฐต่ออุทยานแห่ งชาติ คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ถื อได้ว่าม้ องค์ประกอบของการ
ท่องเท้่ยวท้่ครบถ้วนและม้ศกั ยภาพสู ง ซึ่ ง 1) การเข้าถึงแหล่งท่องเท้่ยว (accessibility) ม้ศกั ยภาพสู ง 2) ท้่พกั แรมเพื่อ
รองรับนักท่องเท้่ยว (accommodation) ม้ศกั ยภาพสู ง 3) แหล่งท่องเท้่ยว (attractions) ม้ความหลากหลายและม้ศกั ยภาพสู ง
4) กิจกรรมการท่องเท้่ยว (activities) และกิจกรรมนันทนาการ (tourist activities และ recreational activities) ม้ความ
หลากหลายและน่ าดึงดูดใจ 5) บริ การเบ็ดเตล็ดทัีงหมดท้่ม้ให้นกั ท่องเท้่ยว (ancillary) (เช่น บริ การด้านร้านอาหาร
โรงพยาบาลไปรษณ้ ยส์ ถาน้บริ การนี ามัน ร้านค้า ร้านขายของท้่ระลึก ห้องสุ ขา เป็ นต้น) ถือว่าม้ศกั ยภาพท้่สูง
ประการท้่สอง อุทยานแห่ งชาติคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร สามารถตอบโจทย์วตั ถุประสงค์ของการเดินทาง
ท่องเท้่ยวในลักษณะต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็ น 1) การท่องเท้่ยวเพื่อความสนุ กสนานและความบันเทิง 2) การ
ท่องเท้่ยวเพื่อพักผ่อน 3) การท่องเท้่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม 4) การท่องเท้่ยวเพื่อการก้ฬา 5) การท่องเท้่ยวเพื่อธุ รการการ
ประชุ มและสัมมนา และ 6) การท่องเท้่ ยวเพื่อการศึกษา นอกจากน้ี ถ้าลักษณะการท่องเท้่ ยวแบ่งตามความมุ่งหวังของ
นัก ท่ อ งเท้่ ย วแล้ว ก็ ถื อ ได้ว่ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลานจัง หวัด ก าแพงเพชร สามารถตอบโจทย์ค วามมุ่ ง หวัง ของ
นักท่องเท้่ยวได้ครบถ้วนเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น 1) ความมุ่งหมายในทางกายภาพ 2) ความมุ่งหวังในทางศิลปวัฒนธรรม 3)
ความมุ่งหวังในมิตรภาพ4) ความมุ่งหวังทางฐานะและชื่ อเส้ ยงเก้ยรติศกั ดิ์ ประการท้่สาม ประเภทของการท่องเท้่ยว ใน
อุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ถือว่าม้ครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็ น (1) การท่องเท้่ยวธรรมชาติ (natural tourism)
(2) การท่องเท้่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) (3) การท่องเท้่ยวแบบบันเทิงและการก้ฬา (sport and entertainment
tourism) และ (4) การท่องเท้่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (business and convention tourism) ประการท้่สุดท้าย ทฤษฎ้การ
จัดการการท่องเท้่ ยวในอุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ควรม้ ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นทฤษฎ้ การ
จัดการท่องเท้่ ยวเชิ งวัฒนธรรม หรื อทฤษฎ้ การจัดการท่องเท้่ ยวอย่างยัง่ ยืน หรื อทฤษฎ้ แบบผสมผสานหรื อบูรณาการ
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ร่ วมกัน ทัีงน้ี อาจแบ่งเป็ น 3 ส่ วนหลักในการพัฒนา กล่าวคือ ส่ วนแรก ภาครัฐ คือ เจ้าหน้าท้่อุทยานแห่ งชาติคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ งเป็ นผูท้ ้่ม้อานาจรับผิดชอบโดยตรง สรุ ปได้วา่ ทฤษฎ้การจัดการการท่องเท้่ยวบริ เวณภายในอุทยาน
แห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ควรใช้ทฤษฎ้การจัดการท่องเท้่ยวอย่างยัง่ ยืนเป็ นหลัก อาจจะผสมผสานกับทฤษฎ้
การจัดการท่องเท้่ยวเชิ งวัฒนธรรมเป็ นบางส่ วน เช่นการนาประเพณ้ วฒั นธรรมของคนรอบข้างมาเป็ นส่ วนเก้่ยวข้องใน
การท่องเท้่ยว ซึ่ งการจัดการท่องเท้่ยวอย่างยัง่ ยืนเป็ นการบริ หารการจัดการท่องเท้่ยวให้พฒั นา ในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ
และความงดงามทางสุ นทร้ ยภาพ ม้การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดและ
ยาวนาน โดยไม่ทาให้สูญเส้ ยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและไม่ทาลายธรรมชาติ แนวคิดการ
พัฒนาการท่องเท้่ยวท้่ยงั่ ยืนบริ เวณภายในอุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ต้องพิจารณาถึง 15 หลักการอย่าง
ครอบคลุม ซึ่ งประกอบด้วย 1) การดาเนิ นกิจกรรมการท่องเท้่ยวในขอบเขตของความสามารถของธรรมชาติชุมชน
ขนบธรรมเน้ ยมประเพณ้ วัฒนธรรมและวิถ้ช้วิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท้่ยวในอุทยาน 2) การ
ตระหนักในกิจกรรมการท่องเท้่ยวท้่ม้ผลกระทบต่อชุมชนขนบธรรมเน้ ยมประเพณ้ วัฒนธรรมและวิถ้ช้วิตความเป็ นอยู่
ของชุมชน 3) การม้ส่วนร่ วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเท้่ยวท้่ม้ผลกระทบต่อระบบนิ เวศชุมชน ขนบธรรมเน้ ยม
ประเพณ้ วัฒนธรรม และวิถ้ช้วติ ท้่ม้ต่อการท่องเท้่ยว 4) การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยูข่ องสังคม และ
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน 5) ม้การดาเนิ นการจัดการภายใต้ข้ดความสามารถของระบบธรรมชาติ (carrying
capacity) ในการฟืี นฟู ให้สามารถผลิตและให้บริ การต่างๆ ท้่เก้่ยวข้องได้ตลอดไป โดยไม่ลดถอย หรื อเสื่ อมโทรมลง 6) ม้
การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมสู่ ทอ้ งถิ่น (equity) 7) ให้ประสบการณ์นนั ทนาการท้่ม้คุณค่าแก่นกั ท่องเท้่ยว
(quality of experience) 8) ให้ผมู ้ าเยือน หรื อนักท่องเท้่ยว ได้เร้ ยนรู ้ และเข้าใจเก้่ยวกับพืีนท้่ ทรัพยากร และวิถ้ช้วิต
(education and understanding) 9) เน้นการออกแบบท้่กลมกลืนกับสถาปั ตยกรรมท้องถิ่น และใช้วสั ดุในท้องถิ่น (local
architecture and local material) เพื่อให้เป็ นเอกลักเฉพาะตัว10) การประสานการพัฒนาการท่องเท้่ยว (integrating tourism
into planning) เข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่ งชาติ การพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จะ
ช่วยขยายศักยภาพการท่องเท้่ยว 11) เน้นการม้ส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น (involving local communities) ในด้านการ
จัดการผลตอบแทนของประชาชน และสิ่ งแวดล้อมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพช้ วิตและการจัดการการท่องเท้่ยว 12) การ
ประสานความร่ วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการ ประชาชนท้องถิ่น องค์กรและสถาบันท้่เก้่ยวข้อง (consulting stakeholders
and the public) เพื่อลดข้อขัดแย้งและร่ วมแก้ปัญหา 13) เป็ นการฝึ กอบรมบุคลากร (training staff ) โดยสอดแทรกแนวคิด
และวิธ้ปฏิบตั ิในการพัฒนาแบบยัง่ ยืนแก่บุคลากรท้องถิ่นทุกๆระดับ เพื่อยกระดับการบริ การการท่องเท้่ยว และ 14) ข้อมูล
ข่าวสารท้่ สื่อให้กบั นักท่องเท้่ ยว โดยมุ่งสร้ างความเข้าใจในการเคารพต่อธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท้่ เป็ นแหล่ง
ท่องเท้่ยว (Marketing Tourism Responsibly) อ้กทัีงเป็ นการช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเท้่ยวอ้กทางหนึ่ ง15)
การให้ความรู ้กบั นักท่องเท้่ยวท้่ทาให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและไม่รบกวนระบบนิ เวศ กล่าวอ้กนัยหนึ่ ง การ
จัดการท่องเท้่ยวอย่างยัง่ ยืนบริ เวณภายในอุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ต้องสอดคล้องกับหลักการในการ
จัดการการท่องเท้่ยวท้่ยงั่ ยืนตามหลักการการพัฒนาการท่องเท้่ยวของโลก คือ “การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอด้ ลด
การบริ โภคและใช้ทรัพยากรท้่เกินความจาเป็ น ควบคู่กบั การลดการก่อของเส้ ย รักษาและส่ งเสริ มความหลากหลายของ
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ประสานแผนการพัฒนาการท่องเท้่ยว นาการท่องเท้่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น การ
ม้ส่วนร่ วม การสร้างเครื อข่ายพัฒนาการท่องเท้่ยวกับท้องถิ่น จัดประชุม และปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ก้่ยวข้องท้่ม้ผลประโยชน์
ร่ วมกันการพัฒนาบุคลากรการจัดเตร้ ยมข้อมูลบริ การข่าวสารการท่องเท้่ยวและประเมินผล ตรวจสอบและวิจยั เพื่อทราบ
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ผลของการบริ การ นามาปรับปรุ งและแก้ไขการจัดการการบริ การอย่างม้ ประสิ ทธิ ภาพ” ส่ วนท้่สอง ชุ มชนบริ เวณรอบ
นอก อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลาน จัง หวัด ก าแพงเพชร จากการสั ม ภาษณ์ หัว หน้า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลานจัง หวัด
ก าแพงเพชร สรุ ป ได้ว่า ทฤษฎ้ ก ารจัด การการท่ อ งเท้่ ย วบริ เ วณชุ ม ชนรอบนอกอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลานจัง หวัด
กาแพงเพชร ควรใช้ทฤษฎ้ การจัดการท่องเท้่ ยวอย่างยัง่ ยืนผสมผสานกับทฤษฎ้ การจัดการท่องเท้่ยวเชิ งวัฒนธรรม โดย
คานึ งถึงสภาพท้่แท้จริ ง รวมทัีงข้อจากัดต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อมบริ เวณชุมชนรอบนอกอุทยานแห่ งชาติคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อสามารถตอบโจทย์นกั ท่องเท้่ยวแต่ละประเภทได้อย่างครบถ้วนนการจัดการท่องเท้่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนบริ เวณชุมชนรอบนอกอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร กล่าวโดยสรุ ปได้วา่
ประการแรก หลักการการท่องเท้่ยวอย่างยัง่ ยืนบริ เวณภายในอุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ต้อง
สอดคล้องกับหลักการการพัฒนาการท่องเท้่ ยวของโลก ซึ่ งสรุ ปได้ดงั น้ี (1) อนุ รักษ์และใช้ทรั พยากรอย่างพอด้ (using
resource sustainable) (2) ลดการบริ โภคและใช้ทรัพยากรท้่เกินความจาเป็ นควบคู่กบั การลดการก่อของเส้ ย (reducing over
consumption and waste) (3) รักษาและส่ งเสริ มความหลากหลายของธรรมชาติสังคม และวัฒนธรรม (maintain diversity)
(4) ประสานแผนการพัฒนาการท่องเท้่ยว (integrating tourism into planning) (5) พัฒนาการท่องเท้่ยวขยายฐานเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น (supporting local economy) (6) การม้ส่วนร่ วมการสร้างเครื อข่ายพัฒนาการท่องเท้่ยวกับท้องถิ่น (involving
local communities) ม้การร่ วมทางานกับท้องถิ่นแบบองค์รวม (participation approach) (7) การจัดเตร้ ยมข้อมูลบริ การ
ข่าวสารการท่องเท้่ยว (marketing tourism responsibly) และ (8) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจยั (undertaking research)
ประการท้่ ส อง หลัก การท่ อ งเท้่ ย วอย่า งยัง่ ยืน บริ เ วณภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลานจัง หวัด ก าแพงเพชร ต้อ งให้
ความสาคัญและคานึ งกับอย่างน้อย 5 ปั จจัย ดังน้ี (1) ต้องเป็ นการท่องเท้่ยวท้่ม้ความต่อเนื่ อง (continuity) หมายถึง ความ
ต่อเนื่ องของทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเนื่ องของวัฒนธรรมซึ่ งจัดเป็ นทรัพยากรหลักในการท่องเท้่ยวและสามารถ
มอบประสบการณ์นนั ทนาการท้่ด้ให้แก่นกั ท่องเท้่ยว (2) ต้องเป็ นการท่องเท้่ยวท้่ม้คุณภาพ (quality) หมายถึง การเน้น
คุณภาพของสามส่ วนหลัก คือ คุณภาพของสิ่ งแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์นนั ทนาการท้่นกั ท่องเท้่ยวได้รับ และ
คุณภาพช้วิตของคนในชุ มชน (3) ต้องเป็ นการท่องเท้่ยวท้่ม้ความสมดุล (balance) หมายถึง ความสมดุลระหว่างความ
ต้องการอุตสาหกรรมการท่องเท้่ ยว ความต้องการของชุ มชนท้องถิ่นและข้ดความสามารถของทรั พยากรท้่ ม้ในอุทยาน
(4) ต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนในทุกภาคส่ วนท้่เก้่ยวของเป็ นอันดับแรก โดยชุมชนทองถิ่นม้ส่วนร่ วมในการ
วางแผนและจดการในการพัฒนาการท่องเท้่ ยวทัีง ระยะสัีนและระยะยาว จัดการบริ หารทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้ม้
ความสมดุล สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ทัีงน้ี ผลกระทบท้่ม้ต่อสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรมจะต้องไม่ม้หรื อม้ น้อยท้่ สุด คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและระบบนิ เวศน์ของท้องถิ่ นนัีนได้ รวมถึ ง
ภาครั ฐท้่ เก้่ ยวของควรการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่ นและ สนับสนุ นการจัดการท่ องเท้่ ยวอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง และ
(5) เป้ าประสงค์ของการท่องเท้่ยวแบบยัง่ ยืนไม่ควรมุ่งหวังผลตอบแทนในรู ปแบบของกาไร หรื อเม็ดเงินท้่จะเข้าสู่ ระบบ
เศรษฐกิ จเพ้ยงอย่างเด้ยว เป้ าหมายท้่ แท้จริ งของอุตสาหกรรมท่องเท้่ ยวควรตระหนักถึงความเป็ นอยู่ท้่ด้ของผูเ้ ก้่ ยวข้อง
โดยรวม ตัวช้ี วดั ประการหนึ่ งท้่ ควรนามาพิจารณาความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ งวัดได้ดว้ ยดัชน้ ความสุ ขมวลรวม (Gross
Happiness Index) ทัีงน้ี ผปู ้ ระกอบการด้านการท่องเท้่ ยว อาทิ ผูป้ ระกอบการด้านโรงแรม ผูป้ ระกอบการ นาเท้่ ยว
ผูป้ ระกอบการให้เช่ารถยนต์ ควรเป็ นผูน้ าในการดาเนิ นงาน โดยนาเสนอว่าธุ รกิ จของพวกเขาจะนาสิ่ งท้่ ด้กลับคืนมาสู่
สิ่ งแวดล้อมและสังคมอย่างไร
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5. การอภิปรายผล
กล่าวโดยสรุ ป การท่องเท้่ยวในอุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร บริ เวณชุมชนรอบนอกอุทยาน
แห่ ง ชาติ ค ลองลาน และพืี น ท้่ อ าเภอคลองลาน ต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ 5 ภารกิ จ หลัก ได้แ ก่ 1) การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์: หน่ วยงานท้่รับผิดชอบในด้านการจัดการแหล่งท่องเท้่ยวต้องม้บทบาทในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท้่ยวให้สาธารณะชนได้รับรู ้และรับทราบให้มากท้่สุด 2) การสารวจข้อมูลเก้่ยวกับทรัพยากรการท่องเท้่ยวต้อง
สารวจหาข้อมูลในแหล่งท่องเท้่ยวท้่ม้อยูใ่ นพืีนท้่ ท้่เป็ นข้อมูลสาคัญและจาเป็ น 3) การปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเท้่ยว
ต้องจัดทาแผนงานโครงการเพื่อปรับปรุ งและพัฒนา แหล่งท่องเท้่ยวให้เป็ นท้่ประทับใจของนักท่องเท้่ยว
4) การบริ หารแหล่งท่องเท้่ยว: ต้องกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการแหล่งท่องเท้่ยวในพืีนท้่อย่างเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด โดยไม่รบกวนระบบนิเวศ 5) การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเท้่ยว: ต้องวางระบบในการดูแลรักษา
ระบบความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเท้่ยวท้่เข้ามาในพืีนท้่รับผิดชอบ และ ป้ องกันการเกิดภัยและหนทางการช่วยเหลือ
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเท้่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน
1. ปั ญหาแนวทางการพัฒนาบริ เวณ อุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ในทัศนะผูว้ ิจยั คือ เนื่ องจาก
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ได้ม้แผนพัฒนาท้่ม้ประสิ ทธิ ภาพอยูแ่ ล้ว ดังจะเห็นได้จากแนวคิด
ท้่ชดั เจนและม้ประสิ ทธิ ภาพ ขาดเพ้ยงแต่การสนับสนุ นจากรัฐบาล ผูม้ ้อานาจท้่เก้่ยวข้องในการผลักดัน และการร่ วมมือ
ของชุมชนในรอบอุทยานแห่งชาติคลองลานดังนัีน ปั ญหาเกิดจากงบประมาณรัฐบาลควรต้องสนับสนุนอย่างเพ้ยงพอ เผื่อ
ผลักดันแผนการพัฒนาภายในเขตอุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ให้เกิดประสิ ทธิ ผลและยัีงยืนในอนาคต
2. ปั ญหาแนวทางการพัฒนาการม้ส่วนร่ วมของชุมชนนอกอุทยานแห่ งชาติคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร ในการเข้าม้ส่วน
ร่ วมในอุทยานนอกจากเจ้าหน้าท้่ ประกอบด้วย 2.1 ปั ญหาการม้ส่วนร่ วมของชุมชนให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์อย่าง
เต็ ม แต่ ต ้อ งม้ ม าตรฐานหรื อ กฎข้อ บัง คับ ร่ ว มกัน ของทุ ก ฝ่ าย ท้่ ชุ ม ชนรอบนอกอุ ท ยานจะไม่ ไ ปเอารั ด เอาเปร้ ย บ
นักท่องเท้่ยวท้่มา และหน่ วยงานของรัฐในและรอบอุทยาน 2.2 ปั ญหาทางภาครัฐต้องเข้าไปวางโครงสร้างพืีนฐานและ
ระบบสาธารณู โภคท้่ จาเป็ น ทัีงรถรั บส่ ง ท้่ จอดรถและราคาค่าจอดรถ จุ ดท้่ ตี งั บริ เวณร้ านค้าหรื อแหล่งช็อปปิี ง ห้องนี า
ศาลา และอื่ นๆ ท้่ จะส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพและการให้บริ การแก่นกั ท่องเท้่ยว จุดกางเต้นให้สมดุลกับนักท่องเท้่ยว
2.3 ปั ญหาทางภาครัฐต้องเข้าไปสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู ้ในการสร้างอาช้พต่างๆ ท้่เก้่ยวกับท่องเท้่ยว (โฮมส
เตย์, ร้านอาหาร, บ้านพัก, ขายของฝาก, OTOP และอื่นๆ) และกิจกรรมต่างๆ ท้่สร้างสรรค์ให้ชาวบ้านรอบๆ อุทยาน ท้่จะ
สามารถดึงดูดนักท่องเท้่ยวให้เพิม่ ขึีนได้ เช่น การสร้างศูนย์การเร้ ยนรู ้เก้่ยวกับการอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็ นต้น
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ส าหรั บ ข้อ เสนอแนะว่า ด้ว ยแนวทางการพัฒ นาอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลาน คื อ 1.อุ ย านแห่ ง ชาติ ค วรม้ ก าร
ฝึ กอบรมกับนักท่องเท้่ยวเก้่ยวกับกิจกรรมการดาลงช้พในป่ าเพื่อให้นกั ท่องเท้่ยวเกิดความรู ้และเอาตัวรอดเมื่อเกิดปั ญหา
และเป็ นอ้กทางเลือกการท่องเท้่ยวแนวศึกษ 2.อุทยานแห่ งชาติควรจัดกิจกรรมการส่ องสัตว์ให้เพิ่มข้ดความสามรถในการ
ท่ องเท้่ ยวอ้ กทางเลื อ กหนึ่ ง 3.ควรจัดห้อ งนี าและส่ วนของการปลูกสร้ างอาคารให้กลมกลื นกับ ธรรมชาติ เพื่อ ให้เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของอุทยาน 4.ด้านการขนส่ งควรม้รถเว้ยนในการเท้่ยวแต่ละจุดและออกเป็ นเวลา
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ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณา ช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึ กษาอย่างด้ ยิ่งจาก
ดร.ชาญชัย จิ วจิ นดา และผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตร้ เมฆ และ ผศ.ดร.รั ตพงษ์ สอนสุ ภาพ กรรมการท้่ ปรึ กษา ท้่ ได้กรุ ณา
ถ่ ายทอดความรู ้ แนวคิ ด วิ ธ้ การ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ยิ่งผูว้ ิ จัยกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ช้่ยวชาญทุกท่าน ท้่กรุ ณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือท้่ใช้ในการวิจยั
และได้กรุ ณาปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ อง และให้คาแนะนาในการสร้างเครื่ องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึีน รวมทัีงบุคคลท้่
ผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิงทางวิชาการตามท้่ปรากฏในบรรณานุกรม
ขอขอบพระคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกท่านท้่ให้ความอนุเคราะห์ และความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ท้่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างท้่ให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างด้
คุณค่าทัีงหลายท้่ได้รับจากงานวิจยั ฉบับน้ี ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นกตัญญูกตเวท้แด่บิดา มารดา และบูรพาจารย์ท้่
เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผูม้ ้พระคุณทุกท่าน
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