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บทน�า

 การท่องเที่ยว (Tourism) ตามความเข้าใจโดยท่ัวไป หมายถึง การเดินทางของบุคคลหนึ่ง 

จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหน่ึง เพื่อพักผ่อน หรือติดต่อทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป
1
  

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการน�ากิจกรรมนันทนาการเข้าไปเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู ้เดินทาง เกิดการผ่อนคลายและมีความสุขระหว่างการเดินทางไปท�ากิจกรรมจากท่ีหนึ่ง  

ซึ่งหมายถึงที่อยู่อาศัย ไปยังที่หนึ่ง ที่ถือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น

การเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยว ไปเยี่ยมเพื่อน เยี่ยมญาติ หรือไปพักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เวลาว่าง

เพื่อนท�ากิจกรรมทางการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการเดินทางไปศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

จะเหน็ได้ว่า การท่องเทีย่วเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินทางซ่ึงมกีารพัฒนามาจากรูปแบบการเดินทาง

เพื่อการด�ารงชีพ การแสวงหาอาณานิคม การเดินทางเพื่อการพักผ่อน ดังนั้น กิจการด้านการท่องเที่ยว

จึงมีการขยายตัวเป็นธุรกิจและเติบโตเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีวิวัฒนาการมาจากการเดินทางของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การเดินทางที่แตกต่างกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมความเป็นอยู่ที่ส่งเสริมให้คนได้มี

การเดนิทางทีส่ะดวกสบายและรวดเรว็ขึน้ ท�าให้การเดินทางท่องเทีย่วมากขึน้ และมกีารให้ความหมาย

ทางการท่องเที่ยวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้เป็นสากล ๓ ประการ คือ

 ๑)  เป็นการเดินทางจากแหล่งที่ตนอาศัยอยู่ปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว

 ๒)  เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจไม่ได้มีการบังคับ

 ๓)  เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้  

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. ๑๙๖๓) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและการ 

ท่องเทีย่วระหว่างประเทศขึน้ทีก่รงุโรม ประเทศอติาลี และได้ให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่า “การท่องเทีย่ว” 

 1
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, การพัฒนาท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒).
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ไว้ว่า “การเดนิทางเพ่ือความบันเทิงรืน่เรงิใจ เยีย่มญาตหิรอืการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพ

เป็นหลักฐานหรือไปพ�านักอยู่เป็นการถาวร” 

 การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายความเครียดจากภาระงานประจ�าของบุคคล 

โดยจะเป็นกิจกรรมใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขใดก็ได้ที่ก�าหนดไว้ ๓ ข้อ คือ ประการแรก เป็นการเดินทาง

จากทีอ่ยูอ่าศัยปกตไิปยงัสถานทีอ่ืน่เป็นการชัว่คราว ประการทีส่อง การเดนิทางดงักล่าวต้องเป็นไปโดย

สมัครใจ และประการที่สาม การเดินทางนั้นมีวัตถุประสงค์อื่นใดท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือ 

หารายได้
2
 

 ชาตรี แก้วมา กล่าวว่า “การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่

หนึ่ง ในระยะใกล้หรือไกล โดยไม่มีรายได้เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆ และไม่ใช ่

เพื่อการประกอบอาชีพหรือไปพ�านักอยู่ประจ�า แต่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์หลายๆ อย่าง เช่น เพื่อการ

พกัผ่อน เพือ่หาความสนุกสนานเพลดิเพลนิ เพือ่ประชมุสมัมนา หรอืตดิต่อธรุกจิตลอดจนการเยีย่มเยอืน

ญาติมิตร
3

 ศรัญญา เลิศมนไพโรจน์ ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า หมายถึง“กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การเคลือ่นไหวของการเดนิทางของบุคคล จากทีอ่ยูอ่าศยัถาวรไปยงัทีอ่ยูอ่าศัยชัว่คราว เพือ่วตัถปุระสงค์

ที่ไม่ใช่หารายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีร่วมเดินทาง  

(นักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือน)”
4

 การจัดการท่องเท่ียว หมายถึง แนวทางวิธีการดูแลปฏิบัติต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้ 

ไม่ถูกท�าลายโดยนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ 

 ๑)  ปัจจัยพื้นฐานในการจัดการ ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เงินทุน และวัสดุ วัตถุดิบ 

 ๒)  ปัจจัยด้านการตลาด 

 ๓)  ปัจจัยด้านวิธีการปฏิบัติ 

 ๔) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ

 

 2
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโฮมสเตย,์ (กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕.

 3
 ชาตรี แก้วมา, แนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดร้อยเอ็ด, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙, หน้า ๑๑.

 4
 ศรัญญา เลิศมนไพโรจน์, การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวเนื้อหาวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐, หน้า ๒๐.
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 การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานด้านการ

ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5
 

 สรุปได้ว่า “การท่องเที่ยว” เป็นการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ  

การหาความรู้ เยี่ยมเยือนสถานที่น่าสนใจ รวมท้ังเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงใจ ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับ 

แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเท่ียว และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้เป็นเจ้าบ้าน

หรือเจ้าของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ผู้ท�าหน้าที่

ในฐานะผู้ก�าหนดแนวนโยบายและมาตรการในการสนับสนุน อ�านวยความสะดวก หรือดูแลควบคุม 

ในด้านต่างๆ ความหมายของการท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นการมองเฉพาะในส่วนของผู้เดินทางท่องเที่ยว 

 ส�าหรบัประเทศไทย กระแสการพฒันาการท่องเทีย่วเพือ่สนับสนนุการยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก

ของคนในท้องถิ่น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การกระตุ้นการ 

ท่องเที่ยวในระยะเวลา ๔ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยเน้นที่ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

ประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ และประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วาง

กรอบยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวเพือ่ส่งเสริมให้การท่องเทีย่วของประเทศไทยเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยเน้น

ตลาดนกัท่องเทีย่วคณุภาพ รวมท้ังกระตุน้ให้เกดิการท่องเทีย่วภายในประเทศทีก่่อให้เกดิการเรยีนรูแ้ละ

การสร้างสรรค์ประโยชน์ ทั้งต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม โดยมีแนวโน้มการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจะเป็นไปในลักษณะการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนให้มากขึ้น คือ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่ีจะ 

เดนิทางท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์มากขึน้ ซ่ึงนกัท่องเทีย่วกลุม่นีเ้หน็ความส�าคญั

ของขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถิน่ วิถชีีวติชมุชน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมจุีดเด่นพิเศษ ซ่ึงกม็สีอดคล้อง

กับนิยามของการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

 การท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึง การเดินทางสู่ที่ตั้งของวัด และศาสนสถานเพื่อศึกษาธรรมะและ

บริบททางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อการศึกษาและการชื่นชมความงาม

ทางศิลปวัฒนธรรม และเพื่อตอบสนองศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลที่มีต่อพระพุทธศาสนา

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิง

ศาสนา เป็นรปูแบบของท่องเท่ียวเฉพาะด้านท่ีมีกลุม่นกัท่องเทีย่วจ�านวนมากให้ความสนใจเกีย่วกบัการ

 5
 วรรณา ศิลปะอาชา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว หน่วยที่ ๑-๗. พิมพ์ครั้ง

ที่ ๒, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖-๒๗.
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ศึกษาศาสนาหรือลัทธิ ช่ืนชมสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนมัสการ

เกจอิาจารย์ รวมถงึการปฏบิตักิจิกรรมของแต่ละศาสนา
6
 มนีกัท่องเทีย่วจ�านวนมากนยิมเดนิทางไปวดั 

เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนาการปฏิบัติธรรมฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาได้แพร่หลาย

ไปในนักท่องเที่ยวทุกกลุ ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาล โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส�าคัญ 

ทางพระพทุธศาสนาจะมกีารถอืศลีปฏบิตัธิรรม และประชาชนในท้องถิน่บางส่วนได้เลง็เหน็ผลประโยชน์

จึงเร่ิมมีการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว หรือเข้ามาใช้พื้นที่ของวัดในการประกอบอาชีพ 

ดังกล่าวมากขึ้น
7

 วัด เป็นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการก�าหนดวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า เช่น 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจิตรกรรมฝาผนัง และความรู้สาขาต่างๆ มากมาย นับเป็นมรดกล�้าค่า

และเสมอืนเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นชาตไิทย ปัจจุบนัวดัมบีทบาทเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม คอื เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน ที่มีศิลปวัฒนธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและความเจริญของ

ธรรมชาตท่ีิสามารถย้อนกลบัไปได้ในด้านประวติัศาสตร์ โบราณคด ีวรรณกรรม ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม 

รวมทั้งเชื่อมโยงความเป็นมาของชุมชนท�าให้มีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม 

มาท่องเที่ยววัดกันเป็นจ�านวนมาก
8
 

 การเดินทางไปตามวัดต่างๆ ถือเป็นเรื่องปกติของคนไทย พุทธศาสนิกชนมีหน้าที่ให้การส่งเสริม 

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา โดยการท�าบุญถวายปัจจัยถวายภัตตาหาร หรืออื่นๆ ที่ช่วยท�านุบ�ารุงศาสนา

ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าหากผู้ใดสามารถท�าบุญ ๙ วัด ใน ๑ วัน ผู้นั้นจะได้บุญกุศลมาก ดังนั้น  

การเดนิทางไปวดัจงึเป็นกจิท่ีชาวพทุธท�าอยูเ่ป็นประจ�า ในปัจจบุนัพทุธศาสนกิชนนยิมเดนิทางไปท�าบญุ 

เช่น ทอดกฐนิหรอืผ้าป่าสามคัคตีามวดัต่างๆ ทีอ่ยูห่่างไกลจากท่ีพักอาศยัจึงถอืได้ว่าการเดินทางไปท�าบญุ

เป็นการเดินทางท่องเที่ยวได้เช่นกัน การเดินทางไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆ นอกจากจะมีจุดประสงค ์

เพื่อท�าบุญแล้วการได้ชมศิลปะแบบต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคน 

ในชมุชนละแวกวดัน้ันๆ กเ็ป็นผลพลอยได้ตามมา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยก็ได้เลง็เหน็ความส�าคญั

 6
 ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, (เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๒-๑๐๓.

 7
 จุฑาภรณ์ หินซุย และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ, วารสารวิชาการ 

การท่องเที่ยวไทยนานาชาต ิปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/ ๒๕๕๗, หน้า ๕๒.

 8
 รสิกา อังกูร, ความพร้อมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผ่าน

การน�าชมศิลปวัฒนธรรม, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน้า ๑.
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237การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ดงักล่าว จึงจัดให้วดัเป็นอกีหนึง่ในเส้นทางของการท่องเทีย่ว ผลจากการศกึษาเส้นทางท่องเทีย่วของวดั

ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวในสังคมไทย พบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

มีความน่าสนใจทุกด้าน เช่น ความงดงามด้านพุทธศิลป์ มีการจัดการเชิงพระพุทธศาสนา วัดเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัดที่มีฐานศรัทธาความเชื่อใน

พระพุทธศาสนา เช่น ความเชื่อพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ ความเชื่อเรื่องต�านานอุรังคธาตุ ความเช่ือเรื่อง 

พระธาตุประจ�าปีเกิด ความเชื่อเรื่องต�านานคัมภีร์ วัดที่มีการพัฒนาในเชิงบูรณาการระหว่างหลัก 

พทุธธรรมกบัวถิชีวีติของคนในชุมชน วฒันธรรมประเพณขีองท้องถิน่ รวมทัง้วดัทีเ่ป็นแหล่งประวติัศาสตร์

ของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง นอกจากนี้เส้นทางของวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยนั้น ยังมีเส้นทางใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชุมชน 

ในท้องถิ่นต่างๆ อีกด้วย
9
 นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่ารูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธท่ีมี 

ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในประเทศไทยมีรูปแบบที่เหมาะสม ๔ ประการ คือ

  ๑.  รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม 

  ๒.  รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ

  ๓.  รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาความรู้

  ๔.  รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา

 ในรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง ๔ ประการดังกล่าวนั้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

พระพทุธศาสนามแีนวโน้มว่านกัท่องเทีย่วมจี�านวนเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวทีเ่ป็นผู้สูงอายแุละ

สุภาพสตรี รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้เชิงลึก การปฏิบัติสมาธิตาม 

หลักการทางพระพุทธศาสนา
10

 แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคของ

การจัดการการท่องเที่ยวโดยวัดและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหลายพ้ืนที่ เช่น กระบวนการจัดการ

ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พบว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของวัดที่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวทั้งทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านการจัดการท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวมากเกินไปโดยเฉพาะในบางฤดูกาลหรือเทศกาลท�าให้วัด

 9
 พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย, รายงานการวิจัย. เสนอ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.), ๒๕๕๖.

 10
 พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร, รายงานการ

วิจัย. เสนอ สถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวไทย และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๒.
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒238

ไม่สามารถรองรบัจ�านวนนกัท่องเทีย่วได้ทัง้หมดหรือจ�านวนคราวละมากๆ ได้ ปัญหาด้านสาธารณปูโภค

และสวัสดภิาพของนักท่องเท่ียวเกีย่วกบัการจราจรขาดระบบขนส่งมวลชนภายใน นอกจากนีย้งัมีปัญหา

ความปลอดภัยของสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ยานพาหนะเป็นต้น ปัญหาด้านการรักษาเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม ปัญหาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการร่วมกัน ปัญหา

เรื่องการบริหารจัดการภายในวัด พระสงฆ์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่ของวัดให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การขาดพระสงฆ์ที่เป็นมัคคุเทศก์ ปัญหาการขาดความร่วมมือ

ระหว่างวัด ชาวบ้าน ผู้ประกอบการและชุมชน

 กล่าวโดยสรุป ปัญหาอุปสรรคของการจัดการการท่องเที่ยวโดยวัด คือวัดขาดกิจกรรมในการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ

ประเทศ ขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนในชมุชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานรฐัอืน่ๆ ในการวางแผน

การตัดสินใจ และการด�าเนินการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและ 

ต่อเนือ่ง ซึง่การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นวดั ด้านการประชาสมัพนัธ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

สิ่งอ�านวยความสะดวก เส้นทางคมนาคมยังไม่สามารถสนองต่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวได้

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 ส�าหรับแนวความคิดของการเดินทางท่องเท่ียวในปัจจุบัน นอกจากความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคมแล้ว นักท่องเที่ยวต้องค�านึงถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างท่ีเปลี่ยนแปลงในชุมชนซึ่งอาจจะท�าให้รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้นมา จากกระแสการอนุรักษ์และความต้องการ 

ทีจ่ะคนืสภาพความสมบรูณ์ธรรมชาต ิพร้อมกบัการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ว นกัพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจากองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) และสมาคมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association: PATA) ได้มีการคิดรูปแบบ การ

บริการท่ีมีความสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เป็นการ

พฒันาการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื (Sustainable Tourism Development) โดยใช้หลักแนวคดิการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ ๒๑ หรือ Agenda ๒๑ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งมีความหมายรวมถึงการพัฒนาที่มุ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันชุมชนก็มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

อย่างเท่าเทียมกัน
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239การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนเกิดจากการร่วมคิดร่วมท�าด้วยความเต็มใจเพราะม ี

เปา้หมายเดยีวกันคือการพฒันาคณุภาพชวีิตและการอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุ พรอ้มๆ ไปกบัความเจรญิ

งอกงามเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะการท่องเที่ยวเป็นที่มาของรายได้ เป็นเคร่ืองมือในการ

อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันดีงาม และเป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ความ 

เป็นจริงแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนั้น ได้แก่ นักท่องเที่ยว 

เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ประกอบการทุกประเภท

 พิมพ์ชนก มูลมิตร์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไว้ว่า เป็นการ 

ท่องเทีย่วทีม่กีารจดัการทรพัยากรทัง้มวล ในลักษณะทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกจิ 

สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมกระบวนการ 

ที่จ�าเป็นเชิงนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบสนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน สามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบ ๔ ประการดังนี้

 ๑.  การด�าเนนิกจิกรรมการท่องเทีย่วในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติชุมชน ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว

 ๒. การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี

วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน

 ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีผลกระทบต่อนิเวศชุมชน ขนบ-

ธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว

 ๔.  การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเป็นหลัก การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนถือเป็นการเพิ่มผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบ 

ด้านลบให้น้อยที่สุด
11

 สรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว

และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม  

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีรายได้เข้าสู่ชุมชน แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอัน 

ดีงามไว้ได้ มีการศึกษาและวางแผนเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

และยาวนานทีสุ่ด ในขณะเดยีวกนัต้องอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมให้คงอยูห่รอืเสือ่มสภาพน้อยทีส่ดุ การก�าหนด

 11
 พิมพ์ชนก มูลมิตร์, การศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

อย่างยั่งยืนของจังหวัดชุมพร, ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑, หน้า ๓๒.
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ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น นับว่าเป็นโอกาสในการคืนอ�านาจในการจัดการ

ทรัพยากรให้กับผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้น คนในท้องถิ่นจึงควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ  

นับตั้งแต่การท่องเที่ยวควรจะเป็นในลักษณะใด ปริมาณของนักท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการ การก�าหนด

อัตราการขยายตัวท่ีสม�่าเสมอตลอดจนมีหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

การท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
12

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
 การท่องเทีย่วโดยชมุชน (Community Based Tourism หรอื CBT) เป็นแนวคดิทีป่ระเทศต่างๆ 

ทั่วโลกน�ามาจัดการในชุมชนท้องถิ่นตลอด ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยรูปแบบของการจัดการโดยคนใน

ชุมชนหรือเจ้าของพื้นที่ (Host Management) เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ Etsuko (๒๐๐๘) แห่ง

มหาวิทยาลัย Okazaki Kobe
13

 ได้ศึกษาและพบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นตัวแบบของการท่อง

เทีย่วเชงินเิวศ ซึง่มอีงค์ประกอบส�าคญัคอืการมส่ีวนร่วม การกระจายอ�านาจ กระบวนการความร่วมมอื 

และความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสังคม การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็วและใน

อนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงภายในและภายนอกชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบ

ของการจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิธีการจัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

ทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัวเอง
14

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และ

วัฒนธรรม ท่ีก�าหนดทิศทางในการจัดการโดยชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนรู้และชุมชน  

โดยมองว่าการท่องเทีย่วสามารถคลอบคลมุทัง้ ๕ ด้านพร้อมกนั ท้ังการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นผู้ดูแลจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้

ก�าหนดกระบวนการทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของชุมชน 

เป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเท่ียวน้ันๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์

 12
 วรรณพร วณิชชานุกร, นิเวศท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ,์ (กรุงเทพมหานคร : ทรรปณ์ศิลป์, 

๒๕๔๐).

 13
 Etsuko, Okazaki. (2008). A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. 

Journal of Sustainable Tourism, 16(5) pp. 511-529.

 14
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (๒๕๕๙). การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=957:2012-07-01-03-23-01& 
catid=35:research-orum&Itemid=146 [26มกราคม 2562]
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241การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการด�าเนินชีวิต เพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิด

การยัง่ยนืสูช่นรุน่หลงัและเกดิประโยชน์สงูสดุ
15

 จากผลการวจิยั เรือ่ง การท่องเทีย่วโดยชมุชนเพือ่ชมุชน

และท้องถิ่น ชี้ให้เห็นว่า องค์กรชุมชนถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการจัดการและการเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน ภายใต้จิตส�านึกในการพัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเอง คิดเป็นท�าเป็น มีความพยายามในการ 

เรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมีการรวมตัวกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตามความคาดหวังและความพยายามท่ีจะด�าเนินการเพื่อให้เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
16

  

ตามที่ วีระพล ทองมา อธิบายไว้คือ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสังคมวัฒนธรรม ๓) สิ่งแวดล้อม และ 

สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสานสืบทอด 

ตลอดจนการน�าไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดความรัก ความภาคภูมิในความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมใน

ทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การท�างานร่วมกันในที่สุด ในความหมายของผล 

กระทบด้านบวกของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
17

บทสรุป
 จากแนวคิด หลักการ ความหมายและลักษณะส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยชุมชน  

ตามทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น พอสรปุได้ว่า ความส�าเร็จของการจัดการการท่องเทีย่วเชงิพุทธโดยชมุชน และ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการยกระดับรายได้ 

และกระจายงานหรือผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผ่านกระบวนการจัดการ การมีส่วนร่วม และการ

ด�าเนินงานขององค์กรชุมชนที่เป็นทางการ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

เป็นต้น ที่เข้าใจและพึงพอใจในเป้าหมายเดียวกัน โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนเอง รวมถึงสถานที่ที่เป็น

วัดร่วมมือกัน และการน�าเสนอบริการท่องเท่ียวหรือข้อมูลเชิงวัฒนธรรม โดยค�านึงถึงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาจึงได้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยว

เชิงพุทธโดยชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนั้นๆ และแหล่ง

 15
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เที่ยวให้รู้ เปิดประตูสมอง, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ์พลอเรอร์ ชาแนล,

๒๕๕๑).

 16
 สดุถนอม ตนัเจรญิ, การจดัการการท่องเทีย่วโดยชมุชนเพือ่การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื, รายงาน

สืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)

 17
 วีระพล ทองมา, การท่องเที่ยวสีเขียว : เรื่องจริงหรือแค่ภาพลวงตา, รายงานผลการด�าเนินโครงการ

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๕๕.
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วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีวัดและศาสนสถานโดยมีการเรียนรู้ร่วมกันของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือตระหนักถึง

คุณค่าต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยชุมชน คือ สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงพุทธ

โดยชุมชนเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรม

ในทุกวันส�าคัญทางพุทธศาสนา มัคคุเทศก์เป็นผู้แนะน�าให้ความรู้กับผู้ที่มาท่องเที่ยว นโยบายรัฐการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ การบริการด้านสาธารณะ การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
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