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โครงการวิจยั เรื่องผลกระทบจากการทองเที่ยวตอสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนการ
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยวตอสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนทองเทีย่ วในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณการทองเทีย่ ว
บทบาทการมีสวนรวมของผูม ีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเทีย่ วทัง้ ภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชนในแหลงทองเทีย่ ว ความคิดเห็นของนักทองเทีย่ วตอการจัดการการทองเที่ยว และความ
คิดเห็นของชุมชนและนักทองเทีย่ วตอผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจาก
ทองเที่ยว
การดําเนินการวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (Semi-structured Interviews) การ
ประเมินชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal) การประชุมกลุม ยอย (Focus
Groups)
กับชุมชนและผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยว
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม
(Participant Observation) และแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) สําหรับนักทองเที่ยวที่
เขาไปทองเที่ยวในพืน้ ที่ การวิเคราะหขอมูลใช สถิตพิ รรณนาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ และ
โปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติทางสังคมศาสตร (SPSS) สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ
พื้นที่ที่ใชในการวิจัยไดแก พื้นที่ตัวแทนแหลงทองเที่ยวที่มีจํานวนนักทองเที่ยวตอปใน
ระดับสูง ปานกลาง และต่ํา ตามลําดับคือบานหาดไคร หมู 7 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ บาน
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สันตคีรี หมู 1 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง และบานราษฎรภักดี หมู 10 ตําบลตับเตา
อําเภอเทิง
จากการวิจัย พบวามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมเกิดขึ้นทั้งในดาน
บวกและดานลบในพื้นที่ทองเที่ยวไดแก การเพิ่มรายได สรางอาชีพ และการศึกษาเรียนรูของ
ชาวบา น ส ว นด า นลบคือ การทอ งเที่ย วกอ ใหเ กิดการบิ ดเบื อ นของศิ ลปวัฒนธรรม ความไร
ระเบียบของสังคม และการกระจุกตัวของรายไดที่เกิดขึ้นเฉพาะในกลุมผูมีอิทธิพลและมีอํานาจ
ทางการเงินที่เหนือกวา โดยชาวบานมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาการทองเที่ยวและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากใหความสําคัญตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไดรับ
สํา หรับสถานการณการทองเที่ย วในแต ละพื้ น ที่ พบวา มีรูปแบบการท อ งเที่ย วที่
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ในพื้น ที่ เ ป น พื้ น ฐานการพัฒ นา ทั้ง นี้ ผูป ระกอบการ หนว ยงานรัฐ และกลุ ม องค กรชุม ชนมี
บทบาทที่ชัดเจนตอการจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ ตางจากชาวบานในระดับลางที่ไดมีสวนรวม
คอนขางนอยซึ่งมักอยูในฐานะของแรงงานทางการทองเที่ยว นอกจากนั้นในปจจุบันการทองเที่ยว
ขาดความยั่งยืนและเปลี่ยนสภาพเปน พื้นที่เสื่อมโทรม เนื่องจาก การทองเที่ยวในแตละพื้น ที่
ประสบกับปญหาการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยว การแขงขันทางการตลาดทองเที่ยวทั้งในและ
นอกประเทศ ความเสื่อมของทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่ และขอจํากัดของงบประมาณและ
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวที่ไมตอเนื่อง
ดานการจัดการการทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยตอการจัดการ
ดานบุคลากรในระดับเหมาะสมมาก ในขณะที่การจัดการดานสถานที่และการจัดการดานกิจกรรม
ในพื้นที่มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการทองเที่ยวในพื้นที่ของ
จังหวัดเชียงรายยังขาดความพรอมในดานสถานที่ที่จะรองรับนักทองเที่ยว ทั้งนี้ในปจจุบันมุงเนน
การใชทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เปนเพียงเครื่องมือประชาสัมพันธการ
ทอ งเที่ ย วโดยขาดกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วรองรับ ซึ่ ง ควรส ง เสริ ม กิ จ กรรมนั น ทนาการทางการ
ทองเที่ยวที่หลากหลายและสอดคลองกับบริบททางพื้นที่
สวนความคิดเห็นตอสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น นักทองเที่ยว
สวนใหญยังคงมีความประทับใจตอสภาพสังคมที่เรียบงาย และอัธยาศัยความมีน้ําใจของชุมชนใน
พื้นที่ เชนเดียวกับความกลมกลืนระหวางประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยตองการใหมี
การรั ก ษาสื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย นี้ ไ ว แต อ ย า งไรก็ ต ามนั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามรู สึ ก ไม
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ประทับใจตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แสดงออกโดยการปฏิบัติตอนักทองเที่ยว เชน การตัก
ตวงผลประโยชนจากนักทองเที่ยวและความไมจริงใจในการใหบริการ
แตอยางไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นตามพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมตางถิ่น และการพัฒนาความทันสมัย จึง
ไมสามารถสรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการพัฒนาการทองเที่ยวเพียงอยาง
เดี ย ว หากแต มี ป จ จั ย ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนภายในชุ ม ชน เป น เครื่ อ งกํ า หนดว า ผลกระทบ
ดังกลาวจะเกิดขึ้นไดหรือไม หรือเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงไร ดังนั้น ในการพัฒนาการทองเที่ยวใน
พื้นที่จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอบริบททางสังคมและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน การสราง
โอกาสการมีสวนรวมของชุมชน ยกยองเชิดชูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยสงเสริมการเรียนรูและสืบ
ทอดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความตะหนักและภูมิใจในตัวตน ใหความรูความเขาใจในหลักการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมการกระจายรายไดใหเกิดขึ้นอยางเปนธรรม จึงจะ
สามารถปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นได
คําหลัก ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากการทองเที่ยว การทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

