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บทคัดย่อ
 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	 เป็นกระแสการส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่
หลายในความพยายามที่จะรักษาการท่องเที่ยวในพื้นท่ีต่างๆ	ให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ได้ยาวนานที่สุด	 ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง	 
ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมากในปัจจุบัน	 แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรัพยากร 
การท่องเที่ยวมีความเปราะบางและง่ายต่อการถูกท�าลายสูงและรวดเร็ว	 การเสนอรูปแบบการจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวบนพื้นฐานความท้าทายจึงเป็นความพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
และมีความส�าคัญต่อการน�ามาวางแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมให้เกิด
ความยั่งยืนเป็นส�าคัญ

ค�าส�าคัญ :	ชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม	
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract
 Sustainable	tourism	is	a	widely	accepted	means	to	promote	tourism	and	maximize	
it’s	long–term	benefits.	A	Cultural	heritage	site	is	a	tourist	attraction	that	is	popular	among	
tourists	because	of	 it’s	distinct	cultural	characteristics.	However,	 these	tourist	attractions	
are	fragile	and	their	defining	characteristics	are	subject	to	degradation.	In	order	to	preserve	 
these	sites,	 it	 is	challenging	to	fight	change	from	either	tourism	promoting	or	daily	living.	 
Moreover,	 it	 is	necessary	 to	have	a	 tourism	management	model	designed	specifically	
for	 these	cultural	heritage	 sites	 that	 guides	effective	planning	and	development	 for	 
sustainability.

Keywords	:		cultural	 heritage	 communities,	 sustainable	 tourism	destination,	 cultural	 
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บทน�า
 เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยว	 ที่หลากหลายส ่งผลให ้สามารถส ่งเสริม 
การท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง	นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2502	มาจนถึง 
ปัจจุบัน	พบว่า	 การท่องเท่ียวของประเทศไทยได้เติบโตขึ้นมาก	 และสามารถสร้างรายได้ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นล�าดับต้นๆ	ด้วยจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสายตานักท่องเที่ยว	 ตัวอย่างเช่น	
เกาะสมุย	เกาะภูเก็ต	วัดพระแก้ว	ตลาดน�้า	รถตุ๊กตุ๊ก	หรือแม้แต่ต้มย�ากุ้ง	เป็นต้น	โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เมื่อนึกถึงประเทศไทย	ก็จะนึกถึงภาพสิ่งดึงดูดใจเหล่านี้ได้ในทันที	
	 จากความส�าเร็จในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในอดีตเรื่อยมา	ท�าให้ในปัจจุบันประเทศไทยต้องใช้ 
ความพยายามอย่างมากในการแสวงหาจุดดึงดูดใจนักท่องเท่ียวใหม่ๆ	ในมุมมองท่ีแตกต่าง	และหลากหลาย
เพื่อใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยให้ตัดสินใจ 
มาท่องเที่ยว	 และรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วจุดดึงดูดใจใหม่ๆ	จะสามารถ
ช่วยกระตุ ้นให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวซ�้าได้อีก	 นอกจากนั้นการแสวงหา 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	ถือเป็นกลยุทธ์ในการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงการใช้ทรัพยากร	 เพ่ือให้ทรัพยากรที่
เสื่อมโทรมได้มีโอกาสในการฟื้นฟูก่อนการน�ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งด้วย	 เนื่องจากพบว่าแหล่งท่องเที่ยว
จ�านวนมากของประเทศไทย	 ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวจนเกิดความเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด	 
โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของ 
คนในชุมชน	ซึ่งพบว่าชุมชนดังกล่าวได้ประสบปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	ที่ส่งผลให้คุณค่า 
ของแหล่งท่องเท่ียวลดลงอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระแส 
สังคมเมืองที่แทรกซึมเข้ามาในชุมชนผ่านทางส่ือต่างๆ	 จนท�าให้คนในชุมชนเกิดความโน้มเอียงและ 
คล้อยตามอย่างไม่รู้ตัว	(Ministry	of	Tourism	and	Sport,	2015)
	 ความเปลี่ยนแปลงคุณค่าหรือเอกลักษณ์ของชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย	ถือเป็นปัญหา
ส�าคัญมากปัญหาหนึ่งก็กล่าวได้	 เนื่องจากท่ีผ่านมาท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทย	และชาวต่างประเทศต่างให้
ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	 
ตัวอย่างเช่น	 ชุมชนอัมพวา	 ชุมชนตลาดร้อยปี	 ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง	 ชุมชนชาวขาดอยวาวี	 ชุมชน 
เกาะยาวน้อย	และชุมชนเชียงคาน	 เป็นต้น	ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่าชุมชนดังกล่าวได้หมดความนิยม 
จากนักท่องเท่ียวไปอย่างรวดเร็ว	นับเป็นภาพสะท้อนความไม่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัด	 
โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเมื่อได้ไปเที่ยวชมมาแล้วก็ไม่รู้สึกถูกดึงดูดใจ	 ให้อยากเดินทาง 
มาท่องเที่ยวซ�้าอีกต่อไป	 (Ministry	 of	 Tourism	and	Sport,	 2015)	 อย่างไรก็ดี	 ท่ามกลางกระแส 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 การป้องกันหรือการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถ 
สร้างประโยชน์ได้ยาวนานก�าลังได้รับความสนใจเพิ่มมากข้ึน	และเมื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งในอีกหลายๆ	
ประเทศที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ	การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงถือได้ว่า
เป็นภารกิจอันส�าคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน
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วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
	 วัฒนธรรมถือเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาผ่านทางความเช่ือ	งานศิลปหัตถกรรม	
หรือแม้แต่การถ่ายทอดผ่านสถาบันทางสังคม	 (Webster’s	New	Encyclopedic	Dictionary,	2002)	
พระยาอนุมานราชธน	 ได้กล่าวไว้ว่า	“วัฒนธรรม”	หมายถึง	สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์	มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตที่สะท้อนมาจากความคิด	 ความรู้สึก	ความประพฤติ
และกิริยาอาการหรือการกระท�าใดๆ	ของมนุษย์ในส่วนรวม	มีความคงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและถ่ายทอด
ต่อกันเป็นมรดกแห่งสังคม	แนวคิดของ	McKercher	&	Ho	(2006)	ช่วยขยายความเพื่อให้เกิดความชัดเจน
เพิ่มมากขึ้นได้ว่า	“วัฒนธรรม”	เป็นสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้	 (Tangible)	หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้	 (Intangible)	
และต้องเกิดจากการอาศัยอยู่ร่วมกัน	 (UNESCO,	2008)	 ในเวลาต่อมา	Birukou,	Blanzieri,	Giorgini	&	
Giunchiglia	 (2009)	 ได้ขยายความเพิ่มเติมให้ว่า	วัฒนธรรมเป็นส่ิงที่มีความหมายกว้างและยากต่อการให ้
ค�าจ�ากัดความที่เหมาะสมที่สุดได้แต่อย่างไรก็ตามในความเห็นของพวกเขา	“วัฒนธรรม”	คือ	พัฒนาการ 
ที่มีความสลับซับซ้อนของมนุษยชาติ	 ซึ่งมีการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงได้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเอง	
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า	“วัฒนธรรม”	คือส่ิงดีงามที่สามารถจับต้องได้	หรือจับต้องไม่ได้ที่เกิดขึ้นจาก
การอาศัยอยู่ร่วมกันและสามารถถ่ายทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น	ทั้งนี้สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
สอดคล้องกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปได้	เป็นต้น	
	 “มรดกทางวัฒนธรรม”	มาจากค�าว่า	 “มรดก”	 (Heritage)	 และค�าว่า	 “วัฒนธรรม”	 (Culture)	 
โดยค�าว่า	“มรดก”	ความหมายโดยทั่วไปเข้าใจกันว่า	หมายถึงทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ได้มอบให้แก่บุตรหลาน
ของตน	ซึ่งสอดคล้องกับค�าจ�ากัดความที่ปรากฏในพจนานุกรม	Oxford	Dictionary	 (2013)	กล่าวว่า	 
“มรดก”	หมายถึง	 ทรัพย์สินที่อาจได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ	 หรือเป็นสิ่งก่อสร้างหรือวัสดุที่มี
คุณค่า	 (Value)	และมีคุณภาพ	 (Quality)	ที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นก่อน	 เช่น	อาคารประวัติศาสตร์
และหรือประเพณีทางวัฒนธรรม	ซึ่งจะเห็นได้ว่าค�าว่ามรดกตามความหมายที่กล่าวมานี้	 ได้หมายรวมไปถึง 
การถ่ายทอดสืบต่อกันทั้งในสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้	 ทั้งในรูปของวัตถุ	อาคารสิ่งก่อสร้าง	และหรือ
สิ่งที่เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาในรูปแบบของประเพณี	 เป็นต้น	ต่อมาเมื่อได้มีการน�าเอาค�าว่า	“มรดก”	
(Heritage)	มาใช้ในทางการอนุรักษ์หรือการพัฒนา	โดยองค์การยูเนสโก	 (UNESCO)	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความ 
เพ่ิมเติมไว้ว่า	“แหล่งมรดก”	หมายถึง	พื้นที่ที่ประกอบด้วยไปด้วยสิ่งที่เต็มไปด้วยคุณค่า	และหรือคุณภาพ
ที่ควรค่าอย่างยิ่งแก่การเก็บรักษาไว้	 โดยเป็นได้ท้ังแหล่งธรรมชาติ	แหล่งประวัติศาสตร์	 และหรือแหล่ง
วัฒนธรรม	 (UNESCO,	2008)	ซึ่งจากค�าจ�ากัดความนี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความมีตัวตนของ 
สิ่งนั้นๆ	 เป็นส�าคัญ	ตัวอย่างเช่น	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย	หรือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเป็นต้น	
	 ส�าหรับค�าว่า	 “วัฒนธรรม”	ตามความหมายที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น	สรุปใจความส�าคัญได้ว่า 
หมายถึง	สิ่งดีงามท่ีได้รับการสรรสร้างข้ึนมาจากเหตุผลของการอาศัยอยู่ร่วมกัน	ทั้งในรูปแบบกิจกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น	ซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงกับค�าว่า	“มรดก”	แต่	“มรดก”	ให้ความส�าคัญไปที่การตกทอด
ของสิ่งที่มีคุณภาพและมีคุณค่าและการคงไว้ซ่ึงการตกทอดของสิ่งน้ันต่อๆ	ไปจากรุ่นสู่รุ่นให้ยาวนานท่ีสุด	 
ดังนั้น	 “มรดกทางวัฒนธรรม”	 จึงสรุปความหมายโดยรวมได้ว่า	 หมายถึง	 การตกทอดหรือสืบทอด 
สิ่งท่ีมีคุณค่าและคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการอาศัยอยู่ร่วมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีจับต้องได้หรือ 
จับต้องไม่ได้	เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นร่วมกันอย่างยาวนานที่สุด
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แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม
 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	 จึงหมายถึง	 พื้นที่หรืออาณาเขตทางวัฒนธรรม 
(Cultural	Area)	ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่อยู่ต่อเนื่องกัน	 โดยปราศจากอุปสรรคทางภูมิศาสตร์มาขวางกั้น	
ท�าให้สังคมนั้นๆ	 ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมเดียวกัน	และท�าให้สมาชิกของสังคมดังกล่าวมีบุคลิกภาพ
คล้ายคลึงกันโดยส่วนรวมและมักจะเห็นเด่นชัดในเขตใกล้เคียงซ่ึงมีช่ือเรียกพ้ืนท่ีเหล่านั้นว่า	“ชุมชน”	 
และเรียกคุณค่าของบุคลิกลักษณะและวัตถุหรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ	 ท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชุมชนนั้นว่า	“มรดกทางวัฒนธรรม”	(Wannasiri,	N.,	2007)	ชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	จึงเป็นขอบเขต 
พื้นที่ที่ เต็มไปด้วยคุณค่าที่ เป ็นเอกลักษณ์ของคนกลุ ่มนั้นๆ	 ที่สามารถจูงใจให้คนภายนอกชุมชน 
เกิดความสนใจ	และต้องการมาสัมผัสด้วยตนเองซึ่งเรียกสิ่งนี้ว่าการท่องเที่ยว
	 การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	 จึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที ่
คนภายนอกให้ความสนใจ	และต้องการเดินทางเข้ามาเพื่อสัมผัสกับคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชุมชนนั้นๆ	ซึ่งอาณาบริเวณของชุมชน	คน	วัตถุส่ิงของ	หรือส่ิงก่อสร้างต่าง	ๆ	ในชุมชนท่ีสะท้อนความเป็น 
ตัวตนที่แท้จริงถือเป็นสิ่งดึงดูดใจ	 (Attraction)	ทางการท่องเที่ยวได้ทั้งส้ิน	 โดยนักท่องเที่ยวจะถูกดึงดูด
จูงใจให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น	ผ่านสื่อเอกสาร	 โทรทัศน์	
อินเทอร์เน็ต	หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะในปัจจุบันที่วิทยาการก้าวไกลการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันจึงท�าได้ง่ายดายมากยิ่งข้ึนส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมจ�านวนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 
และเส้นทางท่องเที่ยวมีความหลากหลายและไกลมากยิ่งขึ้นด้วย

การท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม
	 โดยปกติแล้วการท่องเที่ยว	จะเกิดขึ้นภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยวหลังจากที่ได้ถูกดึงดูด
จากแหล่งท่องเที่ยวจนเกิดความต้องการและตัดสินใจ	 ความสามารถในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวของ 
แหล่งท่องเที่ยวนั้น	ขึ้นอยู่กับคุณค่าและหรือคุณภาพของทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียวเป็นส�าคัญ	น�ามา 
ซึ่งการก�าหนดประเภทของแหล่งท่องเที่ยวตามลักษณะกิจกรรมหรือส่ิงท่ีสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได	้ 
เช่น	 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	แหล่งท่องท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ	์ 
หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	เป็นต้น	โดยในบางครั้งแหล่งท่องเที่ยวอาจมีทรัพยากรจ�านวนมากที่แตกต่าง 
และหลากหลายภายในพ้ืนที่เดียวกัน	และส่ิงท่ีใช้ในการดึงดูดนักท่องเท่ียว	ณ	ขณะนั้น	 อาจเป็นเพียง 
แค่ส่ิงเล็กๆ	ที่โดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นได้	Qu,	 Lisa	&	Holly	 (2011)	 กล่าวว่า	 ส่ิงดึงดูดใจ 
นักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น	 2	ประเภทหลักๆ	 ได้แก่	 สิ่งที่จับต้องได้	 (Tangible)	 และสิ่งท่ีจับต้องไม่ได	้ 
(Intangible)	สิ่งท่ีจับต้องได้	ตัวอย่างเช่น	พื้นที่ทางภูมิศาสตร์	พื้นที่ทางประวัติศาสตร์	และสิ่งก่อสร้างหรือ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ส�าหรับสิ่งที่จับต้องไม่ได้	ตัวอย่างเช่น	วัฒนธรรม	ประเพณี	และวิถีชีวิตความเป็นอยู	่ 
ในขณะที่	WTO	 (2004)	 ได้จัดแบ่งประเภทของแหล่งท่องเท่ียวตามประเภททรัพยากรท่ีใช้ในการดึงดูด 
นักท่องเที่ยวประกอบด้วย	3	ประเภท	ได้แก่	การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 การท่องเท่ียว
ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	และการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ	ส�าหรับรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	จัดเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูง 
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องได้
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	 การท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	จึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีมรดก 
ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียว	มรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้ในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้
เช่น	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	ภูมิปัญญา	การประกอบอาชีพ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	การแต่งกาย	และลักษณะ
บ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง	 เป็นต้น	ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและคุณภาพเพียงพอต่อการจูงใจนักท่องเท่ียวได้	
ตัวอย่างเช่น	บ้านมอญวังกะ	จังหวัดกาญจนบุรีที่มี	วัดวังก์วิเวการาม	สะพานมอญ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	
และวิถีชีวิตชาวมอญเป็นสิ่งจูงใจ

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
 กาญจนา	แสงลิ้มสุวรรณ	และศรันยา	แสงลิ้มสุวรรณ	 (Sanglimsuwan,	K.	&	Sanglimsuwan,	
S.,	 2012)	กล่าวว่า	การจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมต้องด�าเนิน
การไปพร้อมกัน	ซึ่งการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 เป็นการน�าชุมชนไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และรายได้ในระยะยาว	 ในขณะที่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ด้านการรักษาองค์ความรู้	 
และคุณค่าสิ่งดึงดูดใจท่ีมีซึ่งจะเอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี	 แนวคิดการจัดการแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	 จึงเป็นการแสวงหาแนวทางจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยาวนานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ซึ่งแนวคิดส�าคัญที่สอดคล้องกับเร่ืองนี ้
ได้แก่	แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	และแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
	 1)	แนวคิดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนมรดกทางวัฒนธรรม
	 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม
อยู่เป็นจ�านวนมาก	และได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี	 
ตัวอย่างแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	 เช่น	 หมู ่บ้านคีรีวง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
บ้านน�้าเชี่ยว	จังหวัดตราด	บ้านวังกะ	จังหวัดกาญจนบุรี	 ชุมชนเกาะยาวน้อย	จังหวัดพังงา	 เกาะเกร็ด	 
จังหวัดนนทบุรี	 บ้านเชียงคาน	จังหวัดเลยและบ้านแม่ก�าปอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นต้น	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
แต่ละชุมชน	มีเอกลักษณ์ของชุมชนที่แตกต่างกันออกไปที่สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชม 
ได้เป็นจ�านวนมาก	จนบางครั้งพบว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวมีเกินกว่าขีดความสามารถของชุมชนจะรองรับ
ได้น�ามาซึ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน	ความเสื่อมโทรมของแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนและพบเห็นได้อย่างชัดเจน	 เช่น	สภาพของสิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรมหรือรูปแบบวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่เหลือร่องรอยเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าอีกต่อไป	เป็นต้น	ซึ่งนิยพรรณ	
วรรณศิริ	 (Wannasiri,	N.,	2007)	 ได้กล่าวไว้ว่า	วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ่งที่เป็นวัตถุหรือ 
ส่ิงก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าสิ่งท่ีอยู่ในจิตใจหรือความรู้สึกมาก	เพราะสิ่งที่อยู่ในใจหรือความรู้สึก
จะไปเกี่ยวข้องกับทัศนคติ	ค่านิยม	ความเช่ือ	และความรู้	 ท่ีต้องการเวลาในการเปล่ียนแปลง	อย่างไรก็ตาม	
ปรานอม	ตันสุขานันท์	 (Tansukhanan,	P.,	 2016)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 เมืองย่อมต้องคู่กับการเปลี่ยนแปลง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ังนี้	 โดยต้องมีพื้นที่ให้เมืองสามารถเปลี่ยนแปลงได้	 เมืองเปรียบได้กับสิ่งมีชีวิต 
และมีลมหายใจ	มีการเกิดข้ึน	ตั้งอยู่	 และดับไปเช่นเดียวกับคน	 ซ่ึงต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่อย่างไรเสียการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ช้ากว่าการเปล่ียนแปลงที ่
เกิดจากความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย	 เช่น	การปรับปรุงชุมชนเพื่อการค้า	หรือเพื่อการบริการหรือ 
การท่องเที่ยว	ที่เกิดขึ้นในยุคข้อมูลข่าวสารในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
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	 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	 
ถือเป็นปัญหาที่พบเห็นได้ทั่วไป	 โดยชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถบริหารจัดการส่ิงจูงใจที่เป็นวัตถ ุ
หรือสิ่งก่อสร้างไม่ให้เส่ือมโทรมจากการท่องเที่ยวได้ไม่ยาก	ด้วยการออกแบบเส้นทางการเข้าชมเพื่อป้องกัน
นักท่องเท่ียวเดินออกนอกเส้นทางและไปสัมผัสสิ่งที่มีคุณค่าได้	หรือการท�าตู้กระจกหรือติดป้ายห้ามไว ้
ก็ท�าให้สามารถป้องกันได้	แต่ส�าหรับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องด้านจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออก 
มาผ่านทางวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ถือเป็นปัญหาที่ส�าคัญมาก	 เพราะการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ยังไม่สามารถเข้าไปปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมในกลุ่มนี้ได้	 และพบว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
จ�านวนมากก็จะพบปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่รวดเร็วได้มากเช่นกัน	 โดยผ่านกระบวนการ
ที่เรียกว่า	“วัฒนธรรมสัมผัส”	ซึ่งหมายถึง	ปฏิกิริยาการแพร่กระจายตัวของวัฒนธรรมและการสัมผัสกัน
ระหว่างวัฒนธรรมจนเกิดการเปลี่ยนแปลง	โดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการสัมผัสทางวัฒนธรรม	
3	ขั้นตอนได้แก่	 1)	การหยิบยืมทางวัฒนธรรม	 (Cultural	Borrowing)	2)	การผสมผสานทางวัฒนธรรม	
(Cultural	Integration)	และ	3)	การปลูกฝังทางวัฒนธรรม	(Enculturation)	(Wannasiri,	N.,	2007)

	 2)	แนวคิดการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 มีที่มาจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้ามา 
มีบทบาทในกระแสการพัฒนาของประชาคมโลกตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2515	 ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ	ณ	กรุงสต็อคโฮม	ประเทศสวีเดน	ซึ่งได้เรียกร้องให้ประชาคม
โลกหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ ่มเฟือย 
จนเกินขีดจ�ากัด	(Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment,	2013)	จากนั้นในปี	พ.ศ.	2535	 
จึงได้มีการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 (UN	Conference	on	Environment	
and	Development	 :	UNCED)	ณ	กรุงริโอเดอ	จาเนโร	ประเทศบราซิล	 ซ่ึงถือเป็นจุดก�าเนิดท่ีส�าคัญของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ว่าได้	 โดยประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม	 178	ประเทศ	 
ได้ร่วมลงนามรับรองปฏิญญาที่เรียกว่า	“ริโอ”	ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา	 (Rio	Declaration	on	
Environment	and	Development)	และแผนปฏิบัติการ	21	 (Agenda	21)	ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกโดยครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	 
ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีต้องจัดท�านโยบายและแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้สอดคล้องกับ
แนวทางของแผนปฏิบัติการ	21	อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	
	 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Tourism	Development	 จึงเป็นแนวคิด
ที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ได้ก�าหนดไว้ข้างต้น	 ซ่ึง	WTO	ก�าหนดให้เป็นวาระระดับโลก	 
โดยได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ว่า	 “เป็นการท่องเที่ยวที่น�าเอากระบวนการบริหารจัดการ
มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในด้าน	เศรษฐกิจ	สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้โดยต้องคงไว้ซึ่ง	เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม	 	 รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนในสังคม	 เป็นส�าคัญ”	 (Earth	Summit,	2002)	ซึ่งความหมายท่ีให้เป็นการอธิบาย
ถึงกระบวนการพัฒนาของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท่ีต้องมุ่งเน้นให้แหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนท้องถิ่นในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี	 ในขณะเดียวกัน 
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ก็ต้องเป็นการอนุรักษ์และเติมเต็มความต้องการของบุคคลในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วย	(World	Tourism	
Organization	1996	 refer	 in	Earth	Summit	Conference,	2002)	ซึ่งปัจจุบันแนวคิดนี้ได้กลายมา 
เป็นกุญแจส�าคัญของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน			
	 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้ให้ความส�าคัญกับมิติ	3	ด้านของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 
มิติทางเศรษฐกิจ	มิติทางสังคม	และมิติทางสิ่งแวดล้อม	โดยมิติทั้งสามด้านจะประเมินได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
จากการท่องเท่ียว	ภายหลังจากท่ีได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบ 
ต่อมิติทั้งสามด้านอย่างนัยส�าคัญต่อความไม่ยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาว	ซึ่งแนวคิดที่ได้รับความ
นิยมและน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินมิติท้ังสามด้านในแหล่งท่องเท่ียว	 ได้แก่	Triple	Bottom	
Line	 (Howie,	2003)	ภายใต้หลักการส�าคัญคือการรักษาความสมดุลระหว่างมิติท้ังสามเพ่ือไม่ให้มิติใด 
มิติหนึ่งได้รับผลกระทบด้านลบจากการท่องเท่ียวมากจนเกินไป	หรือการท่องเท่ียวควรส่งเสริมให้มิติท้ังสาม
ได้รับผลกระทบด้านบวกไปพร้อมๆ	กันเป็นต้น

ความท้าทายของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
	 ความท้าทายของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนคือ	ความพยายามใน 
การต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของมรดกทางวัฒนธรรมทุกรูปแบบ	 เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงคุณค่าและเอกลักษณ์ 
ของชุมชนให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวได้ตลอดไป	 
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น	 มรดกทางวัฒนธรรมต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 หากต้องเผชิญกับการพัฒนามรดก
ทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและหรือเพ่ือการท่องเที่ยว	 (Tansukhanan,	P.,	2016)	นอกจากนั้น	
นิยพรรณ	วรรณศิริ	 (Wannasiri,	N.,	2007)	ยังได้สรุปปัจจัยที่จะส่งผลกระทบท�าให้มรดกทางวัฒนธรรม 
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แก่	ปัจจัยทางภูมิศาสตร์	ปัจจัยทางระยะทาง	ปัจจัยทางเทคโนโลยี	ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ	 และปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม	 โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากกระบวนการ
ทางจิตวิทยา	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	 การเรียนรู ้	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัตโนมัติ	 การเลียนแบบ	 
ความคิดเห็น	การโยกย้ายถิ่น	สภาวะจิตไร้ส�านึก	และการสร้างความรู้สึกร่วมและความผูกพัน	ซึ่งเมื่อมีปัจจัยใด 
ปัจจัยหนึ่งเกิดข้ึนก็จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางจิตวิทยาขึ้นในตัวมนุษย์น�ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงความคิด
ความเช่ือหรือทัศนคติส่วนบุคคลอันเป็นสาเหตุส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	ซึ่งมีขั้นตอน 
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย	 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Exchange)	 การช็อคทาง
วัฒนธรรม	 (Cultural	Shock)	การรับวัฒนธรรมใหม่	 (Acculturation)	ความล้าทางวัฒนธรรม	 (Cultural	
Lag)		และช่องว่างทางวัฒนธรรม	(Cultural	Gap)

ข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความท้าทาย
	 แนวทางของการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม	 ไม่ใช่การยุติการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
แต่การอนุรักษ์ที่ดีคือการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิด 
ความสมดุลระหว่างการรักษาคุณค่าและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างจริงจัง	(Jamaison,	2000)	ได้ดังภาพ	1	
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แผนภาพ	1	การจัดการความเปลี่ยนแปลง
ที่มา	Jamaison	(2000)

	 ความท้าทายของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงที่มา
จากการท่องเที่ยว	ซึ่งการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มมีเง่ือนไขความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกัน	 ประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาคเอกชน	 (โรงแรม	ร้านอาหาร	ธุรกิจขนส่ง	บริษัทน�าเที่ยว	และแหล่งท่องเที่ยว	ฯลฯ)	หน่วยงานภาครัฐ	 
(กระทรวงการท่องเที่ยว	 ต�ารวจ	 กรมขนส่ง	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ฯลฯ)	 องค์กรอิสระ	 (NGOs)	 
และชุมชน	 (ชาวบ้าน)	ซึ่งการควบคุมหน่วยงานเหล่านี้	 เพื่อให้สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวไปในทิศทาง 
ที่ยั่งยืนนั้น	 เกิดข้ึนได้ค่อนข้างยากเนื่องจากเป้าหมายความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานต่อแหล่งท่องเที่ยว 
มีแตกต่างกันนั่นเอง	 เช่น	ภาครัฐต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวสูงสุด	 ในขณะท่ีภาคเอกชนและชาวบ้าน
อาจต้องการก�าไรสูงสุดจากการท่องเที่ยวก็เป็นได้	
	 รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่เหมาะสม
จึงควรเป็นการบริหารจัดการที่ค�านึงถึงการผสานผลกระโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้ลงตัว
น�าพาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในคุณค่าของตนเองน้อยที่สุด
และส่งผลให้ความสมดุลในด้านผลลัพธ์ทั้งสามมิติแห่งความยั่งยืนได้แก่	 มิติทางเศรษฐกิจ	มิติทางสังคม	 
และมิติทางสิ่งแวดล้อม	ซึ่งแนวทางการจัดการกับความท้าทายของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงมรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจึงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส�าคัญดังภาพ

แผนภาพที่	2	การจัดการความท้าทายของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ที่มา	Howie	(2003)	และ	Jamieson	(2000)
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 องค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
 1.	แหล่งท่องเที่ยวชุมชน	หมายถึง	องค์ประกอบที่จ�าเป็นในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย	สิ่งดึงดูดใจ	 
(Attractions)	การเข้าถึง	(Accessibility)	สิ่งอ�านวยความสะดวก	(Amenities)	บริการสนับสนุน	(Ancillary	
Service)	และสภาพแวดล้อม	(Ambience)	(George,	2001)
	 2.	แนวทางการประเมินผลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	3	มิติ	 ได้แก่	
มิติทางเศรษฐกิจ	มิติทางสังคม	และมิติทางสิ่งแวดล้อม	
	 3.	แนวทางการรักษาคุณค่าและคุณภาพของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม	 เพื่อรักษาจุดขายของ 
แหล่งท่องเที่ยวให้สามารถจูงใจนักท่องเที่ยวได้ในระยะยาว	
 องค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบนความท้าทาย
	 1.	การบูรณาการ	 (Integration)	 โดยต้องแน่ใจว่าแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนได้บูรณา
การเอาความต้องการของคนในชุมชน	มรดกทางวัฒนธรรม	และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง
	 2.	ความร่วมมือกัน	 (Cooperation)	 โดยต้องแน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 ได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวนี้แล้ว	 อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการท่องเที่ยว	 
หรือการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเรื่องต่างๆ
	 3.	การประเมินผลกระทบ	 (Impact	Assessment)	 โดยต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างจริงจัง	หลังจากได้น�าเอาแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก�าหนดไว้มาใช้	 เพ่ือให้แน่ใจว่าผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่แผนก�าหนดไว้หรือไม่
	 4.	น�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 (Interpretation/presentation)	 โดยต้องจัดให้มีการแสดงผล 
การด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นอย่างจริงจัง	ผ่านทางส่ือต่างๆ	 ท่ีทันสมัยและน่าสนใจ	 เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู ้
และตระหนักในผลที่เกิดขึ้นร่วมกันในทุกภาคส่วน
	 5.	การออกแบบแผนทางการเงินอย่างสร้างสรรค์	(Creative	Financing)	เนื่องจากแบบแผนทางการ
เงินสามารถสะท้อนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยวได้	ซึ่งหากมีการวางแผนการบริหารจัดการ 
รายได้อย่างสร้างสรรค์	และสามารถท�าให้เกิดการกระจายรายได้ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	และเกิดรายได้
จ�านวนมากโดยไม่ท�าให้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวสูญเสียไป	ยิ่งจะท�าให้แหล่งท่องเที่ยวประสบความส�าเร็จ
ได้มากยิ่งขึ้น

สรุปผล
	 แหล่งท่องเทีย่วชมุชนเชงิมรดกทางวฒันธรรม	ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมคีวามเส่ียงต่อความเส่ือมโทรม 
มากเป็นล�าดับต้นๆ	 เนื่องจากมีความเปราะบางสูงง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือถูกท�าลาย	 ซึ่งหากเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากและเกินขีดความสามารถที่แหล่ง 
ท่องเที่ยวจะรองรับได้	ก็จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว
	 ความท้าทายในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทนี้จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการวางแผนและ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมีความรอบคอบและรัดกุม	ค�านึงถึงเป้าหมายหลักได้แก่	การรักษา
คุณค่าและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกับการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในมิติทางเศรษฐกิจ	 
มิติทางสังคม	และมิติทางสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวได้ในระยะยาว
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