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บทที่ 2 
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเท่ียว 
2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 

 ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ได้ให้ความหมายของคําว่า 
Tourism หรือ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือสราญใจ การบริหารงานธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
ส่วน Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียว ผู้ที่เดินทางจากอีกจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เพ่ือใฝ่หาสุขารมณ์หรือ 
เพ่ือความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมา ณ จุดเริ่มต้น คําว่า “การท่องเที่ยว” จึงเป็นคําที่มีความหมายกว้าง  
มิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง  
การเคล่ือนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหน่ึง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่าง
ประเทศ การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในปัจจุบันการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง ความหมายของ 
การท่องเที่ยวน้ันอาจสรุปได้ในเง่ือนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถ่ินที่อยู่อาศัยไปยังที่อ่ืน
ช่ัวคราว ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และประการสุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ได้ 
ที่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) 
  

2.1.2 ปัจจัยของการท่องเท่ียว แบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี ้
1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้ม

น้าวใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้องเป็น
พ้ืนที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นสําคัญ ในแหล่งท่องเที่ยวจะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
จุดหน่ึงหรือหลายจุดก็ได้ ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวหลายจุด แหล่งท่องเที่ยวน้ันจะมีนักท่องเท่ียวและ
สนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก 
  สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

(1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) 
คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพ้ืนที่น้ัน เช่น หาดทรายที่สวยงาม 
สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น 

(2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction 
Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่น้ัน เช่น สิ่งก่อสร้าง
ที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น วิถีชีวิตจากการกระทําของ 
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(3) คน เช่น ตลาดนํ้า ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นมา 
รวมท้ังกิจกรรมต่างๆ ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร 
งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น 

2) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆที่รองรับการเดินทางท่องเท่ียว
เพ่ือทําให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่สําคัญมากที่สุดคือ เรื่องที่พักแรมไม่ว่าจะเป็น
ที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งสําคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภคจึงต้อง 
มีร้านอาหารบริการสําหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพ่ือการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 

3) การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเท่ียวน้ันได้ คือ  
ต้องมีการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวน้ันอย่างสะดวก 

 
ปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจ

หรือความต้องการท่ีจะได้รับจาการไปท่องเที่ยว โดยท่ีบางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียว  
แต่บางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักหรืออาหารเป็นต้น 

 
การท่องเท่ียวจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ 

ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว (Tourism Resource) บริการท่องเท่ียว (Tourism Service) และการตลาด 
การท่องเที่ยว (Tourism Market of Tourist) แต่องค์ประกอบย่อยๆท่ีมีความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุและผล
ซึ่งกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ความแตกต่างในองค์ประกอบย่อยและ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน้ันเอง (อรนุช ศิลป์มณีพันธ์,2547) ทั้งน้ี การท่องเที่ยวจึงเป็นปรากฏการณ์ของ
มนุษย์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมในการเดินทาง 
ไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ย่อมมีจุดหมายของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน 

 
2.1.3 วัตถุประสงค์กับการท่องเท่ียว 
โรบินสัน (Robinson) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของบุคคลมีอยู่ 8 ประการ คือ 

1) เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพและร่างกาย 
2) เพ่ือสุขภาพอนามัย เพ่ือสูดอากาศบริสุทธ์ิ อาบแดด อาบนํ้าแร่ 
3) เพ่ือเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทางกีฬา 
4) เพ่ือไปชมส่ิงที่แปลกใหม่ในต่างประเทศ 
5) เพ่ือความร่ืนเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดช่ืน เพ่ือการพักผ่อน 
6) เพ่ือสาเหตุส่วนตัว เช่น ไปเย่ียมญาติ ไปพบเพ่ือนใหม่หรือเพ่ือหลบหนีคนที่ใกล้ชิดจําเจ 
7) เพ่ือเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา 
8) เพ่ืออาชีพและการธุรกิจ 
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 ตามมติเอกฉันท์ของสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ 21 ในปี พ.ศ.2510 อันเป็นปีท่องเที่ยว
สากลว่า “การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่มนุษยชาติต้องการมากที่สุด ควรท่ีรัฐบาลของทุกประเทศ
และมนุษย์ทุกคนจะสนับสนุน” (Burkart & Medlik,1985 : 59) จากมูลเหตุจูงใจ เพ่ือการท่องเที่ยวที่กล่าวมานี้ 
คงจะไม่มีมูลเหตุจูงใจอันใดอันหน่ึงที่เป็นตัวกระตุ้นที่เด่นที่สุด แต่มีลักษณะผสมผสานกัน 
 

2.1.4 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 องค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก (WTO, 2004) ได้ให้อธิบายคําจํากัดความล่าสุดของการพัฒนา 
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism) ว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การท่องเที่ยว
ขนาดเล็กหรือการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche tourism segments) หากแต่การท่องเที่ยวแบบย่ังยืนจะต้อง
ครอบคลุมถึงการตลาดโดยรวมหรือที่เรารู้จักกันในช่ือที่เรียกว่า “การท่องเท่ียวแบบมวลชน” (Mass tourism) 
โดยท่ัวไปการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน หมายถึง การท่องเท่ียวที่ให้ความสําคัญต่อการเสมอภาคระหว่างเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนทั้งในรุ่นปัจจุบันต่อไปจนถึงคนในอนาคต ดังน้ัน หลักการและ
แนวคิดที่สําคัญของการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนในคําจํากัดความของ WTO จึงประกอบด้วย 

 การท่องเที่ยวต้องตระหนักและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 การเคารพในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของประชาชนพ้ืนเมือง รวมไปถึงการรู้จักปรับตัว
และเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน 

 การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนควรก่อให้เกิด 
การกระจายของรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่งถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (tourism stakeholder) 
นอกจากน้ี ยังควรที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการมีส่วนสําคัญ 
ในการช่วยลดความยากจนในท้องถิ่นด้วย 

 
นอกจากการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนจะต้องให้ความสําคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องคํานึงถึงความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเท่ียว (Tourism 
stakeholder) ทุกฝ่ายรวมไปถึงจะต้องสามารถรักษาความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเที่ยว การดําเนินการ
วางแผนอย่างต่อเน่ือง และที่สําคัญจะต้องมีเครื่องมือดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพต่อผลกระทบของ 
การดําเนินการในส่วนต่างๆ เพ่ือสามารถนําไปปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนได้ต่อไปในอนาคต 

 
 ปัจจัยสําคัญ 5 ประการ ในการนํามาพิจารณาเพ่ือการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนประกอบด้วย 

 ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่กําเนิดขึ้นมาเอง
ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสืบทอดต่อกันมา เช่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ 
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 นักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยว 
มีความต้องการ (Demand) ที่ทําให้คนในแหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจท่องเท่ียวต้องตอบสนอง ซึ่งก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทรัพยากรการท่องเท่ียว และก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุน้ี นักท่องเท่ียวที่มี
คุณภาพจึงจําเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 

 กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว กลุ่มธุรกิจให้ความสําคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และพยายาม 
ที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จนอาจละเลยผลกระทบ
ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น ถา้จะให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน กลุ่มธุรกิจน้ีจะต้องคํานึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองคุณภาพของนักท่องเที่ยว 

 ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ประเพณีของคนในชุมชน ขณะเดียวกันในชุมชนเองมีบทบาทเป็นผู้ดูแลทรัพยากรการท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน 
ที่ผ่านมาคนในแหล่งท่องเที่ยวมักเป็นฝ่ายต้ังรับการท่องเท่ียวที่เข้ามา โดยคนในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
จะมองเห็นผลประโยชน์ในเชิงรายได้ แต่อาจไม่ตระหนักและคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดตามมา นอกจากการ 
ต้ังรับกับทรัพยากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปแล้ว คนในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวกลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวอย่างยุติธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่าคนในชุมชนได้ประโยชน์เพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ี แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนจึงให้ความสําคัญกับเรื่องการกระจายผลประโยชน์
ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ความรักท้องถิ่นเป็นอีกปัจจัยหน่ึงอยู่ในหลักการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
กระบวนการเรียนรูในชุมชนจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง โดยเน้นการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วย
อนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทําให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง ซึ่งเป็นความสําคัญอย่างย่ิงที่คนในชุมชนจะต้องมีสิทธิเลือกได้ว่าต้องการให้
ทรัพยากรของตนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือไม่และควรมีรูปแบบเช่นไร 

 นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Facilitator) 
ที่ช่วยนําความรู้ในทางวิชาการหรือภูมิปัญญาสากลมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือยกระดับและคําอธิบาย 
องค์ความรู้ท้องถิ่นที่เรียกว่า ภูมิปัญญาให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นสากลได้ และยิ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวได้รับ
การศึกษาค้นคว้ามากเท่าใด คนในชุมชน นักท่องเท่ียว และกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวก็จะเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมากเท่าน้ัน นอกจากบทบาทการเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าแล้วนักวิชาการอาจเข้าไปมีบทบาท
ในการเป็นวิทยากรช่วยประสานงานและอํานวยให้เกิดการพูดคุยกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว
อันจะนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
  
 การพัฒนาการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน (Sustainable Tourism Development) หมายถึง การพัฒนา 
การท่องเท่ียวที่มุ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไป ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
หลักการจัดการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนน้ัน จึงประกอบด้วยหลักการที่สําคัญอยู่ 10 ประการ คือ 
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1. อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง ต้องมี
วิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเพียงพอหรือ 
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยัดต้องคํานึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากร 
ให้มีคุณค่าต่อชีวิตที่ดี รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บํารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน เพ่ิมพูน และ
เสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอต่อการใช้เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 

 การปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ัน ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างด้ังเดิมไว้ให้มากที่สุด 
เกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่  
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างเหมาะสมจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน 

2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจําเป็นกับการลดของเสีย (Reducing over- 
consumption and waste) ผู้ที่เก่ียวข้องต้องร่วมกันวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพเหมือนกันใช้ทดแทนกันได้ เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรที่หายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลต้องหาวิธีการจัดการโดยการแยกประเภทขยะ  
ขยะแห้งอาจนําระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ํา และการแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse 
Renew Recycle) ขยะเปียกอาจนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์และนําหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้ 

3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain 
diversity) ต้องวางแผนขยายรากฐานการท่องเท่ียว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นใน
แหล่งท่องเท่ียวที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพ่ิม
คุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเท่ียว ณ สถานที่น้ันนานขึ้นหรือกลับไป
เที่ยวซ้ําอีก 

4. ประสานการพัฒนาการท่องเท่ียว (Integrating tourism into planning) ต้องมีการประสาน
แผนการพัฒนาในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
พัฒนาการทํางานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

5. นําการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถ่ิน (Supporting local economy)  
ต้องประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรม 
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นนําไปประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม 
การขายการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวให้มากข้ึนเป็นการสร้างรายกระจายสู่ประชากร 
ที่ประกอบการในท้องถิ่น 

6. การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเท่ียวกับท้องถ่ิน (Involving local 
communities) ต้องร่วมทํางานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์กรรวม (Participation Approach) โดยเข้าร่วม
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ในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นหน่วยงานร่วม
วิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น 
นอกจากน้ัน ยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการ 
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

7. มีการประชุมกับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting stakeholders and 
the public) ต้องมีการประสานกับประชาคมในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้กระกอบการ
ท่องเท่ียว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพ้ืนที่ ร่วมประชุมหารือ 
ทั้งการเพ่ิมศักยภาพให้กับแหล่งท่องเท่ียว การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการตลาด โดยจัดการประชุมกันอย่างสม่ําเสมอเพ่ือร่วมปฏิบัติ 
ในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน 

8. การพัฒนาบุคลากร (Training staff) ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ การฝึกอบรม 
การส่งเจ้าหน้าที่ดูงานอย่างสมํ่าเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน
นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว 

9. การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว (Marketing tourism 
responsibly) ต้องร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการการขาย
ให้พร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจัดทําในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการท่องเที่ยว 
คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวในรูปเอกสาร แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น 

10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking research) จําเป็นต่อการแก้ปัญหาและ
เพ่ิมคุณค่าคุณภาพของแห่งท่องเที่ยว การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว โดยจะต้องมีการประเมินผล การ
ตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ โดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง การสอบ
ความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเท่ียว เพ่ือทราบผลของการบริการนํามาปรับปรุง
และแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 

 

2.2 แนวคดิและหลักการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2.2.1 ความหมายและลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 Ecotourism เป็นคําที่เกิดใหม่ในวงการ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยนําคํา 2 คํามารวมกัน ได้แก่ 
Eco และ  Tourism คํ า ว่ า  Eco แปลตาม รูปศั พท์ ว่ า  บ้ านหรื อที่ อ ยู่ อาศั ย  ส่ วน  Tourism แปล ว่ า  
การท่องเที่ยว Ecotourism จึงแปลว่า การท่องเที่ยวเก่ียวกับที่อยู่อาศัย หมายความถึง การท่องเที่ยว 
ที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ 
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 ส่วนคําว่า นิเวศ ซึ่งเป็นคําภาษาสันสกฤตที่นํามาใช้ในภาษาไทยก็แปลว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย
เช่นกัน (ดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ฉะน้ัน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นศัพท์บัญญัติที่มี
ความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม 

 
 นอกจากคําว่า Ecotourism แล้ว ยังมีคําอ่ืนๆที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเก่ียวข้องกันอีกหลายคํา 
ได้แก่ Green tourism แปลว่า การท่องเท่ียวสีเขียว หมายถึง การท่องเท่ียวสถานที่ทางธรรมชาติ โดยสีเขียว 
เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ Biotourism แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงชีวภาพ ซึ่งหมายถึง  
การท่องเท่ียวที่เน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ และ Agrotourism แปลว่า การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นในด้านเกษตรกรรม เพ่ือให้เรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติของพืชผลไร่นา และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร 

 
 คําว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นํามาใช้        
อย่างเป็นทางการใน พ .ศ .  2541 โดยให้มีความหมายตรงกับคําว่า  Ecotourism ในภาษาอังกฤษ  
ศัพท์บัญญัติน้ีได้รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการบัญญัติศัพท์
แล้วเพ่ือขยายความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ชัดเจนย่ิงขึ้น จะขอกล่าวถึงคํานิยามที่นักวิชาการ 
ได้ให้ไว้ในที่ต่างๆ ดังนี้ 

 องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - 
UNEP) สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การ การท่องเที่ยวโลก (World 
Tourism Organi- zation) ให้คํานิยามว่า "การท่องเที่ยวที่ไม่เป็นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุ่งหวัง
ในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกัน 
ก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่จะทํา ให้เกิดการอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากร ในท้องถิ่น" 

 ดร. ราลฟ์ บักลีย์ (Dr. Ralph Buckley) ศาสตราจารย์ผู้อํานวยการศูนย์วิจัย การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท ประเทศออสเตรเลีย ให้คํานิยามสั้นๆว่า "การท่องเที่ยวที่อาศัยผลิตผล 
ทางธรรมชาติ การจัดการที่ย่ังยืน และองค์ประกอบทางการศึกษาซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดการอนุรักษ์" 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้คํานิยามว่า "การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหน่ึง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และ
ชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพ้ืนฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ" 

 

 ช่วงกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแพร่ขยายไปทั่วโลก และททท. ได้จัดทําแผนพัฒนาและ          
จึงได้จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาเรื่อง Ecotourism ระยะแรกคณะทํางานมีมติใช้คําจํากัดความEcotourism  
ในความหมายภาษาไทยว่า “การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายให้กับชาวไทย 
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ทุกระดับให้เข้าใจว่า รูปแบบการท่องเที่ยว  Ecotourism นับเป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมในการรับรู้ของชาวไทย 
คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อมา ททท. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วท.) ทําการศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ และขอให้ราชบัณฑิตสถาน
กําหนดความหมายในที่สุดจึงได้ความหมายของคําว่า Ecotourism หรือ  การท่องเ ท่ียวเชิงนิ เวศ 
หมายถึง “การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่ง
วัฒนธรรมที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษา
ระบบนเิวศอย่างย่ังยืน” 
 

2.2.2 องค์ประกอบหลักที่สาํคญัของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 องค์ประกอบหลักที่สําคญัของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการ ประกอบด้วย 

1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นลักษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพ่ือประสานการท่องเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรู้และสัมผัส 
กับระบบนิเวศ (Eco-system) อาจมีบางแห่งที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือ 
เป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ ไว้(Nature-based tourism) โดยเฉพาะแม้ว่าจะ 
มีความคาบเกี่ยวกันในพ้ืนที่ก็ตาม ในทํานองเดียวกันการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural tourism)  
จึงไม่ใช่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท้ังหมด ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวน้ันๆด้วย 
อาจเป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวที่เก่ียวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity or 
Authentic or Endemic or Unique) ธรรมชาติน้ันอาจรวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเน่ือง
กับระบบนิเวศ(Eco-system) ในพ้ืนที่ด้วย 

2) องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible 
travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดการที่ย่ังยืนครอบคลุม
ไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนา               
การท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขตจึงเป็นการท่องเท่ียวที่มีการจัดการอย่างย่ังยืน (Sustainably managed 
tourism)เพ่ือให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวที่มีความรับผิดชอบ (Responsibly travel) ที่ไม่มีผลกระทบ                
ต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร้างจิตสํานึกที่ถูกต้องกับผู้เก่ียวข้อง 
นักท่องเท่ียว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จึงเป็นการท่องเท่ียวด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษา(Environmental education-based tourism) 
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4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation)   
ที่มีบทบาทในส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมได้รับประโยชน์อย่าง 
เสมอภาค คอยติดตามตรวจสอบ รวมถึงร่วมบํารุงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทน เพ่ือนํากลับมา
บํารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย ในที่สุดแล้วท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างมคีุณภาพ  

 
 ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
เพ่ือประสานการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู้และสัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco-system)  
มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์
ในการเอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบ
นิเวศของแหล่งท่องเที่ยวน้ัน ๆ ไว้) ลักษณะเฉพาะนี้จึงทําให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่ใช่การท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม(Cultural tourism และ Historical tourism) แม้ว่าจะมีคาบเก่ียวกันในพ้ืนที่ก็ตาม  
ในทํานองเดียวกัน การท่องเที่ยวธรรมชาติ(Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด  
จึงมีบางส่วนจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ หรือแหล่งท่องเที่ยวหน่ึง ๆ อาจมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแบบอ่ืน ๆ ได้ จากลักษณะดังกล่าวจึงมีสิ่งที่ควรทําความเข้าใจเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบปกติหรือ
แบบประเพณีนิยม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นหลักและเน้น 
การส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ 

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่ใช่สิ่ งตรงกันข้ามกับการท่องเที่ยวแบบคณะใหญ่(Mass 
tourism ) เพราะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ได้ถูกจํากัดที่ขนาดของการท่องเที่ยว แต่จํากัดที่รูปแบบกิจกรรม
และขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ สามารถทําลายสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันหรือ
มากกว่านักท่องเที่ยวคณะใหญ่ หากปราศจากการจัดการที่ดี การจัดการกับการท่องเที่ยวคณะใหญ่ 
ในทิศทางและภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ จัดเป็น Mass ecotourism 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่จําเป็นต้องเป็นการจัดการที่ง่าย ๆ ราคาถูก มีรูปแบบการท่องเท่ียว  
ที่ยากลําบาก มีรายได้จากการท่องเที่ยวน้อย เพียงแต่มีการจัดการที่ ดี มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและให้ประโยชน์ที่เหมาะสมตามความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับ และมีรายได้สูงได้เช่นกัน 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความสําคัญในการให้การศึกษาและสร้างจิตสํานึกมากกว่า 
การให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนักท่องเที่ยว ดังน้ันจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องมีการประสาน
ความเข้าใจกันอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการ 
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 จากการศึกษากําหนดความหมายและนโยบายการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแล้ว ทําให้ทราบว่า 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นส่วนหน่ึงของกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) ที่หมายถึง 
รูปแบบของการท่องเที่ยวเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่รักษาคุณภาพ ทั้งการ
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural-based tourism) และแหล่งวัฒนธรรม (Caltural-based tourism) 
อันจะนําไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable tourism) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความ
จําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด
สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและ 
ใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาลยาวนานที่สุด 
 

2.2.3 แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบน้อยที่สุด แนวคิดน้ีได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆนับต้ังแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา โดยได้รับความ
สนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติและองค์การการท่องเที่ยวโลก ประเทศไทยก็ได้รับเอาแนวคิดน้ีมาศึกษาและ
ดําเนินการจนปรากฏผลเป็นรูปธรรมมากพอสมควร จากการศึกษาถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ต่อประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีทั้งผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ 
 
 ผลกระทบในทางบวก คือ ทําให้เกิดรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะทําให้ประเทศไทยมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีกทาง
หน่ึงนอกเหนือไปจากการส่งสินค้าออก นอกจากน้ี เงินที่นักท่องเที่ยวนําไปจับจ่ายใช้สอยย่อมกระจายไปสู่
ท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวต้ังอยู่ ทําให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น นอกจากผลดีทางด้านเศรษฐกิจแล้ว 
ยังก่อให้เกิดผลดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น 
 
 ส่วนผลกระทบในทางลบ คือ อาจทําให้สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมจากการ       
ไม่ระมัดระวังของนักท่องเที่ยวหรือจากการขาดการวางแผนที่ดีของหน่วยงานในท้องถิ่นในด้านการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว ทําให้มีการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสิ้นเปลืองในระยะเวลาสั้นๆ นอกจากน้ี ชุมชน
ในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเท่ียวต้ังอยู่อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเท่าที่ควร เน่ืองจากไม่ได้รับโอกาส 
เข้าร่วมในการจัดการและการให้บริการ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่มี
เงินทุนมากและอยู่นอกแหล่งชุมชนน้ันๆ ส่วนชุมชนในท้องถิ่นกลับต้องประสบกับปัญหาต่างๆท่ีนักท่องเที่ยว
นําเข้ามา เช่น ปัญหาการส่งเสียงดังรบกวนของนักท่องเที่ยว ปัญหาการจราจรติดขัด  และปัญหาค่าครองชีพ 
ในท้องถิ่นสูงขึ้น เพ่ือลดผลกระทบในทางลบให้น้อยลง ได้เสนอให้มีทางเลือกใหม่ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยอาศัยหลักการที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ต้องเป็นการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และประการท่ีสอง  
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ต้องเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จากหลักการ ทั้ง 2 ประการน้ีจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวในรูปแบบของ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 
 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป 
กล่าวคือ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเท่ียว การพัฒนาจิตสํานึก
และความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการทําคุณประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวต้ังอยู่ นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมที่ปรากฏในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้และสร้างความพึงพอใจเก่ียวกับความหลากหลายและ
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเหล่าน้ันด้วย 
 

2.2.4 หลักการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อต้องต้ังอยู่บนแนวคิดที่เน้นความสําคัญของ 
การผสมผสานจุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์ ธรรมชาติแวดล้อมเข้ากับการปรับตัวของชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญกับมิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างย่ังยืน การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศไม่ควรมีสูตรสําเร็จรูปแบบที่ตายตัวหรือเป็นนโยบายท่ีมีมาตรฐานแนวเดียวและใช้กับทุกแห่งในทาง
ตรงกันข้าม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเป็นส่วนหน่ึงของทางเลือกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในหลายมิติ เช่น 
เศรษฐกิจของชุมชน การจัดการทรัพยากรขอองชุมชน ทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการสร้างเสริม 
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงในชุมชนท้องถิ่น 
 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรมีหลักการสําคัญ ดังน้ี 

 เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทําให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม 

 ก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
โดยรายได้ส่วนหน่ึงควรย้อนกลับไปสู่การอนุรักษ์ 

 จัดประสบการณ์ให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แก่นักท่องเที่ยว โดยควรสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวมีความรับผิดชอบทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและพฤติกรรมของตนเองต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในชุมชน 
ที่เป็นแหลงท่องเที่ยว 

 การสร้างหรือการจัดการใดๆ ควรยอมรับข้อจํากัดที่ดํารงอยู่ของสภาพแหล่งท่องเที่ยว หากต้องมี
การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปเพ่ือพัฒนาทัศนียภาพของท้องถิ่น การลงทุนทางด้าน 
การท่องเที่ยวควรมุ่งเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น 
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 ควรให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งการวางแผนตัดสินใจ ดําเนินการและการควบคุม 
มิใช่ปล่อยให้พวกเขาเป็นเพียงเป้าหมายของการท่องเที่ยว และยอมให้บุคคลภายนอกมาคิดและ
ตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะทิศทางจะไม่เป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 ควรมีการจัดทําธุรกิจที่ถูกต้อง เหมาะสม มีมัคคุเทศก์ที่มีความรู้เรื่องระบบนิเวศ และ
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

 มีการจัดการและควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เกินขีด
ความสามารถที่ชุมชนในท้องถิ่นและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวจะรองรับได้  
 

2.2.5 หลักเกณฑ์การกําหนดแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่าวมาข้างต้น มักจะใช้ส่งเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มี
ศักยภาพสูง อย่างไรก็ดีการส่งเสริมกิจกรมใดจําเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้ 
ในการรองรับของพ้ืนที่ และขีดจํากัดในการจัดการดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
กระทํากิจกรรมดังกล่าวตามมา เพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ธรรมชาติบรรลุเจตนารมณ์ของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเหมาะสมกับประเทศไทย หลักเกณฑ์การกําหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ที่กองอนุรักษ์ ททท. ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยกําหนดขึ้น มีดังน้ี 

1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ 
2) มีความพร้อมในการบริการจัดการ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนย์มีบริการอํานวยความ

สะดวกเบ้ืองต้น มีเคาน์เตอร์ บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา มุมจําหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

3) มีการจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปและกลับทางเดิม เส้นทางเป็นแบบวงรอบ
และวงกลม ระยะทางต้ังแต่ 1 กิโลเมตรเป็นต้นไป อย่างน้อย 1 เส้นทาง 

4) มีป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะๆ เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
5) มีแผนที่และคู่มือนําเที่ยวประกอบป้ายสื่อความหมาย เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว  
6) มีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ จํานวนนักท่องเท่ียวต่อครั้งต่อวันใน

แต่ละเส้นทางและในสถานที่ท่องเที่ยว 
7) มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเร่ืองราว

ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้ 
8) มีการบริหารจัดการพ้ืนที่และมีบริการร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น องค์กรภาครัฐบาล 

องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรบริหารท้องถิ่น (เทศบาลและ อบต.)  
9) มีนโยบายต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชัดเจน เช่น การจัดการขยะ  

การจัดการนํ้าเสียการจัดการมลพิษต่างๆ 
10) มีแผนพัฒนาบุคลากรและบริการสู่ระดับมาตรฐานสากล 
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11) หากแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักแรมจะต้องเป็นที่พักแรมระดับการรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecolodge)        

 ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกับการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน คือ      
คําว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเองน้ันเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งในส่วนใหญ่ๆ ของการท่องเที่ยว ในขณะที่หลักการ
เพ่ือความย่ังยืนควรนําไปใช้กับทุกรูปแบบของกิจกรรม การดําเนินกิจการ สถานประกอบการ ตลอดจน
โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวรวมถึงรูปแบบที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาและรูปแบบที่เสนอให้เป็น
ตัวเลือกด้วย สําหรับการท่องเที่ยวย่ังยืนน้ัน องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้กําหนดหลักการของการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ต้ังแต่ พ.ศ. 2531 ว่าลักษณะของการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนน้ัน"ได้รับการคาดหมาย 
ให้นําไปสู่การจัดการทรัพยากรท้ังมวลด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสุนทรียะในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จําเป็นความ
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่ เ อ้ือต่อชีวิต "เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว แนวความคิดการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนจึงได้รับความนิยมและแพร่หลายค่อนข้างมากในการ
ประชุม Globe'90 ณ ประเทศแคนาดา ได้ให้คําจํากัดความการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่าหมายถึง "การพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้อง
และสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง การท่องเที่ยวน้ีมีความหมายถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย" 

 
2.2.6 ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
1. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือที่เกิดจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ (climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenery) และสัตว์ป่า (Wildlife) นับได้ว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากที่สุด แต่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเหล่าน้ี
จะต้องได้รับการดูแลและบํารุงรักษาเป็นอย่างดีจากทุกๆฝ่าย เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทําลาย
ความงามอันทรงคุณค่าเหล่าน้ีได้ลง 

2. แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manufactured Attractions) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกันข้าม
กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญ่ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมสิ่งก่อสร้าง
และสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานที่ราชการก่อสร้างขึ้น เช่น พระราชวังหรืออาคาร
เก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่สําคัญ 

3. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีกลุ่มนักท่องเท่ียวอีกจํานวนไม่น้อยที่สนใจ 
ในความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมในอดีต หรือวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย รวมถึงพิธีกรรม พิธีการ
งานฉลองรื่นเริงต่างๆ ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพ้ืนบ้าน การร่ายรํา การละเล่น ตลอดจนงานหัตถกรรม 
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนี้จะช่วยสร้างรายได้ ซึ่งรายได้ส่วนหน่ึงรัฐจะสามารถนํามาใช้ 
ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้  
เมื่อประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวก็จะช่วยลดความจําเป็นในการพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือดํารงชีพ และที่สําคัญมันคือวิธีการหน่ึงที่จะทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินควบคู่กันไปได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็น 
รูปแบบหน่ึงของการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 

 
2.2.7 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถกระทําได้หลายรูปแบบในพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศต่าง ๆ 
กัน เช่นกลุ่มระบบนิเวศป่าเขาจะเน้นกิจกรรมที่อาศัยทรัพยากรนันทนาการประเภท ป่าไม้ สัตว์ป่า แหล่งนํ้า เช่น 
อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ นํ้าตกต่าง ๆ สภาพภูมิทัศน์ของลักษณะสัณฐานที่ดิน (Land Forms) และสัณฐานทางธรณี
ที่เป็นลักษณะเด่นแปลกตา หรือลักษณะเด่นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
วัฒนธรรมของชุมชนด้ังเดิมในพ้ืนที่เป็นหลักสําคัญ ส่วนกลุ่มระบบนิเวศแบบเกาะแก่งชายฝั่งมักจะได้รับความ
สนใจในด้านทรัพยากรทางทะเล (Marine Resources) ที่ยังคงสภาพธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม เช่น ปะการัง  
ปลาสวยงาม ชายหาดที่สวยงาม ส่วนสภาพป่าเขาหรือแหล่งนํ้าต่าง ๆ จะได้รับความสนใจเป็นอันดับรองลงมา 
ดังน้ันกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จะเน้นไปในส่วนที่เป็นชายฝั่ง (Wetland) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ที่ได้รับความนิยมมาก คือ การดูนกต่างๆ โดยเฉพาะ นกต่างถิ่นที่หาดูได้ยาก เป็นต้น 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ัน ควรพิจารณาปัจจัยหลัก 2 ประการ กล่าวคือ 
1)  ปัจจัยเก่ียวกับพ้ืนที่และทรัพยากรนันทนาการในพ้ืนที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(Ecotourism Site) ทั้งน้ีสภาพด้ังเดิมและคุณค่าที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติเป็นหัวใจของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ดังน้ันในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่แม้จะมีความงดงาม แต่ถ้าหากมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
อย่างมาก จนกระทั่งรูปลักษณ์เดิมสูญเสียเหล่าน้ันจะไม่อยู่ในเกณฑ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากน้ัน
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องไม่ทําให้พ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เสื่อมโทรมลงไปจนไม่สามารถ
ฟ้ืนตัวได้อีก พ้ืนที่ธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เมื่อจัดให้มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น แหล่งพืช สัตว์ป่าหายาก บริเวณที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ป่า ฯลฯ ควรที่จะ 
ละเว้นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว 

2) ปัจจัยเก่ียวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีควรส่งเสริมนอกจากมุ่งให้นักท่องเที่ยวได้รับ 
ความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
เรียนรู้กับธรรมชาติไม่มากน้อยโดยผ่านทางโปรมแกรมสื่อความหมายธรรมชาติรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ดี  
การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ธรรมชาติอาจจําเป็นต้องพิจารณากิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืนๆ  
ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อมประกอบกันไป เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวและทําให้
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นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลินมากขึ้น ซึ่งอาจเรียกว่ากิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีกระทําในพ้ืนที่ธรรมชาติ มีการจํากัดจํานวนนักท่องเท่ียวต่อกลุ่มกิจกรรม  
เพ่ือไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ กิจกรรมเสริมดังกล่าวอาจจัดกลุ่มได้เป็นกลุ่มกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่เน้นการใกล้ชิดช่ืนชมธรรมชาติ(Appreciative Recreational Activities) และกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่เน้นการผจญภัยต่ืนเต้นท้าทายกับธรรมชาติ (Adventurous Recreational Activities) สําหรับกิจกรรม 
การท่องเที่ยวทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลัก) กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบช่ืนชม
ธรรมชาติ (กิจกรรมเสริม) และกิจกรมผจญภัยต่ืนเต้น (กิจกรรมเสริม) พอที่จะสรุปได้ดังน้ี 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลัก) 

 กิจกรรมการเดินป่า (Hiking/Trekking) เป็นการเดินป่าระยะใกล้ (2กิโลเมตรขึ้นไป)  
เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยการนําตัวเองไปสู่ธรรมชาติด้วย
เส้นทางเดินเท้าที่ตัดผ่านเข้าไปในป่าที่มีจุดสวยงามดึงดูดความสนใจตามธรรมชาติรายทางนักท่องเที่ยว
นอกจากจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ยังมีโอกาสได้เรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติจากไกด์นําทาง 
ที่มีความรู้ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) และชํานาญพ้ืนที่เป็นอย่างดี กิจกรรมเดินป่ายังแบ่งเป็น 
2 ลักษณะคือการเดินป่าที่สมบุกสมบัน มีจุดมุ่งหมายสร้างความต่ืนเต้นให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการเดิน
ป่าในเส้นทางที่ค่อนข้างยากลําบาก ท้าทายความสามารถของนักท่องเที่ยว เช่น การปีนป่าย หรือเดิน
ขึ้นลงเขาที่สูงชัน ฯลฯ ส่วนกิจกรรมเดินป่าควรมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดต่อกลุ่มไม่เกิน 15 คน และ 
มีไกด์ท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับท้องถิ่น ตลอดจนมีความรู้ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) ที่จะให้ความรู้ 
แก่นักท่องเที่ยวระหว่างทางได้เป็นอย่างดี กิจกรรมเดินป่าอาจมีการพักแรมในป่า สิ่งของอุปโภค
ทั้งหลายจะต้องนําออกจากป่าทั้งหมด รวมทั้งเศษขยะต่าง ๆ จากการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะของ 
ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีถุงหรือภาชนะที่จะเก็บขยะเหล่าน้ันออกจากป่าให้หมด
ทุกครั้งไป การจัดเส้นทางเดินเท้าในป่าควรมีความกว้างขนาดหน่ึงหรือสองคนเดิน และคงสภาพเดิมไว้
มากที่สุด ไม่ควรตัดต้นไม้ก่ิงไม้ออกโดยไม่จําเป็น ไม่ควรตัดเส้นทางเดินเท้าผ่านจุดที่มีระบบนิเวศ
เปราะบาง หรือเป็นแหล่งพืช / สัตว์ป่าหายาก โดยเฉพาะบริเวณที่จําเป็นสําหรับสัตว์ป่าในการดํารงชีพ
และสืบพันธ์ุ ซึ่งถ้ามนุษย์ผ่านเข้าไปแล้วจะรบกวนกิจกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ป่าเหล่าน้ัน  
ควรกําหนดเส้นทางผ่านหรือมีมุมมองเก่ียวกับสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจ สภาพภูมิทัศน์ที่งดงามและ
แหล่งนํ้า เพ่ือนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่ายเส้นทาง เดินป่าไม่ควรตัดผ่านจุดที่ 
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของเส้นทางเดินป่าควรมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพ้ืนฐานที่จําเป็นเช่น ห้องสุขา ที่น่ังพักผ่อน และป้ายสื่อความหายต่าง ๆ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ควรเป็นผู้กําหนดเส้นทางเดินป่าที่เหมาะสมและดูแลสภาพของเส้นทางเดินป่าให้ใช้การได้ ผู้ที่ควรมี
บทบาทสําคัญในการรักษาเส้นทางเดินป่า คือ ไกด์นําเดินป่าและนักท่องเที่ยวที่จะต้องช่วยรักษาความ
สะอาดและไม่ทําลายสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเข้าใจถึงการปฏิบัติตนเมื่อท่องเที่ยวในพ้ืนที่ธรรมชาติ
เหล่าน้ัน 
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 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)  เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยว
นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากการได้มาเท่ียวในพ้ืนที่ธรรมชาติแล้ว ยังได้รับความรู้เก่ียวกับ
ธรรมชาติในเร่ืองต่าง ๆ ผ่านทางโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ที่จัดทําขึ้นในพื้นที่  
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทน้ี คือ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว (Visitor 
Center) ป้ายช่ือความหมายธรรมชาติ ณ จุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ (Wayside Exhibit) นิทรรศการกลางแจ้ง 
(Outdoor Exhibit) ตลอดจนเส้นทางเดินเท้าที่จัดทําเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆเก่ียวกับธรรมชาติในพ้ืนที่ (Nature Interpretive Trail) ลักษณะเส้นทางเดินเท้าดังกล่าว
ควรเดินได้อย่างไม่ลําบากมากนักตัดผ่านจุดที่น่าสนใจและสามารถให้ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติ 
ให้นักท่องเที่ยวได้ อาจจัดให้มีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติเพ่ืออธิบายและ / หรือให้ความรู้ที่ไม่ยาก 
แก่การเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปตลอดเส้นทาง หรือจัดทําเป็นเอกสารแผ่นพับให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา
ด้วยตนเอง (Self - Guided Trail) เส้นทางเดินเท้าดังกล่าวไม่ควรมีระยะทางไกลนัก (ประมาณ 1-2 
กิโลเมตร) ควรจัดเส้นทางเป็น loop (เข้า - ออกทางเดียว) การดูแลบํารุงรักษาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และนิทรรศการกลางแจ้งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ทั้งน้ีการจัดโปรแกรมสื่อความหมาย
ประเภทต่างๆ ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาจได้รับการสนับสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
และภาคเอกชน การดูแลรักษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
ร่วมกับนักท่องเที่ยวตลอดจนไกด์นําเที่ยว (ถ้ามี) หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้เส้นทาง
เดินเท้าดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีไม่ทรุดโทรม ดูแลเร่ืองความสะอาด เช่น จัดเตรียมถังขยะไว้ 
ตามจุดที่เหมาะสมและมีการกําจัดขยะอย่างสม่ําเสมอ นักท่องเที่ยวมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
พ้ืนที่ รักษาความสะอาด และไม่กระทําพฤติกรรมเชิงทําลายต่างๆ เช่น ถอนป้ายทิ้งขีดฆ่า/เขียนสิ่งต่างๆ 
ลงบนป้าย หิน หรือต้นไม้ รวมท้ังไม่ส่งเสียงดังหรือนําเคร่ืองเสียง เครื่องดนตรีต่าง ๆ ไปเปิดรบกวน
ความสงบตามธรรมชาติไกด์นําเที่ยวมีหน้าที่ให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวก่อนที่จะเข้าไปทํากิจกรรม 
เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบของนักท่องเท่ียวขึ้นกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่
ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 

 กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ (Nature Photography, Video 
Taping and Sound of Nature Audio Taping) เป็นการถ่ายรูปและการบันทึกเทปวิดีโอ  
วิวธรรมชาติ และสิ่งที่น่าสนใจอันเป็นรายละเอียดอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ป่า พืชหายาก และ
รอยเท้าสัตว์ป่า เป็นต้น การบันทึกเสียงธรรมชาตินิยมทั้งเสียงนํ้าตก นํ้าไหล เสียงนก แมลง และสัตว์
ป่าต่าง ๆ สิ่งอํานวยความสะอาดที่ควรจัดเตรียมสําหรับกิจกรรมประเภทน้ีคือ เส้นทางที่จะนํา
นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปธรรมชาติและบันทึกเสียงข้อมูลเก่ียวกับแหล่งหรือจุดที่บันทึกได้ดี และ/หรือ
สามารถจะถ่ายรูปได้สวยงาม ช่วงระยะเวลาที่ควรถ่ายรูปตลอดจนรายละเอียดหรือประวัติที่น่าสนใจ
ของสิ่งที่ควรบันทึกภาพ/เสียงไว้แนวทางในการดูแลรักษาเส้นทางเดินเท้าเพ่ือกิจกรรมประเภทน้ีเป็นไป
ในลักษณะเดียวกับการดูแลรักษาเส้นทางเดินเท้า เพ่ือการศึกษาธรรมชาติ 
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 กิจกรรมส่อง / ดูนก (Bird Watching) เป็นกิจกรรมเฉพาะสําหรับผู้มีความสนใจในเร่ืองนก             
สิ่งดึงดูดที่สําคัญ คือ นกชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นนกประจําถิ่น นกอพยพ และนกหายาก เส้นทางเดินเท้า  
ที่รองรับกิจกรรมประเภทน้ีควรมีขนาดกว้าง 2 คนเดิน ไม่ควรมีการพัฒนาใดๆ นอกจากจุดหยุดพักบาง
จุด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้จดบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับนกต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น กลุ่มนักดูนกไม่ควรมีขนาด
ใหญ่มากนัก ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 5 คน ต่อกลุ่ม ควรมีมัคคุเทศก์นําทางที่มีความรู้เก่ียวกับนกและธรรมชาติ
ของนกที่มีในพ้ืนที่สําหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวที่ไม่มีความชํานาญในกิจกรรมประเภทน้ีมาก่อน ตลอดจน 
มีกล้องสองตาดูนก และคู่มือดูนก (Bird Guides) เตรียมไว้ให้กลุ่มและเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการยืม
เพ่ือใช้ในกิจการด้านการอนุรักษ์นกและถิ่นที่อยู่อาศัยของนก ประการสําคัญ การกําหนดเส้นทางเดิน
เท้าไม่ควรผ่านบริเวณทํารังหรือวางไข่ของนก ตลอดจนควรมีการควบคุมเข้มงวดไม่ให้มีการท่องเที่ยว
ในช่วงเวลาที่ไม่ควรรบกวนนก เช่น ฤดูวางไข่ ผสมพันธ์ุ เป็นต้น 

 กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถํ้า (Cave Exploring / Visiting) เป็นกิจกรรมท่ีนักท่องเที่ยวได้มีโอกาส       
ในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับเรื่องของถ้ํา เช่น กระบวนการเกิดถ้ํา ลักษณะของหิน/แร่ และสัณฐานธรณี 
ประเภทของถ้ํา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในถ้ํา การดูแลรักษาถ้ํา ฯลฯ นอกจากน้ันนักท่องเที่ยวยังได้รับ
ความเพลิดเพลินและต่ืนตากับความงามแปลกเด่นที่ เป็นเอกลักษณ์ของถ้ําอีกด้วย การเที่ยว
ถ้ํา โดยเฉพาะถ้ําที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและเป็นถ้ําที่ลึกและวกวน จําเป็นต้องมีมัคคุเทศก์นําทาง  
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดการถ้ําเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวควรจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และช่วยในการดูแลรักษาถ้ํา เช่น การทําทางเดิน
เท้ายกระดับในกรณีที่ถ้ํามีนํ้าท่วมขัง เป็นต้น มีโปรแกรมส่ือความหมายให้คําแนะนําเรื่องการเที่ยวถ้ํา 
และให้ความรู้เก่ียวกับถ้ําแก่นักท่องเที่ยวในบริเวณนอกตัวถ้ํา การสํารวจถ้ํา จัดทําแผนโปรแกรมสื่อ
ความหมายธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่  
ซึ่งอาจประสานขอความร่วมมือจากนักวิชาการ หน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน นอกจากน้ันหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่ยังมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้นักท่องเท่ียวปฏิบัติตามกฎระเบียบ รักษาความปลอดภัย 
แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 กิจกรรมศึกษาท้องฟ้าและดาราศาสตร์ (Sky Interpretation)  เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้ 
มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองของท้องฟ้าและดาราศาสตร์ ชนิดของดาวและกลุ่มดาว  
รูปร่าง ตําแหน่ง และวงโคจร ตลอดจนประวัติและตํานานพ้ืนบ้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง พ้ืนที่ธรรมชาติที่
จัดกิจกรรมประเภทน้ีได้ดี ได้แก่ บริเวณท่ีโล่ง และ/หรือบนท่ีสูง เช่น เกาะแก่ง ชายหาดที่โล่งทุ่งหญ้า
ที่อยู่บนเขาที่ไม่มีต้นไม้บดบังท้องฟ้า เป็นต้น ฤดูที่เหมาะต่อกิจกรรมประเภทน้ีคือฤดูหนาว ท้องฟ้า 
ไม่มีเมฆหมอกบดบัง กิจกรรมประเภทนี้จําเป็นต้องอาศัยผู้ชํานาญในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ตลอดจนมีอุปกรณ์ เช่นกล้องดูดาว และแผนที่ดาว เป็นต้น 

 กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing)  เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัส
และเรียนรู้ธรรมชาติ จําเป็นจะต้องมี มัคคุเทศก์ในการให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน การล่องเรือ        
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ทําได้ทั้งในลํานํ้า ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ ทะเล หรืออ่างเก็บนํ้าที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดล้อม 
อยู่ สิ่งที่ควรระมัดระวังจากการกระทํากิจกรรมประเภทน้ี ได้แก่ นํ้ามันปนเป้ือนลงในแหล่งนํ้า ขยะ
เสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ การรบกวนบริเวณวางไข่ / ผสมพันธ์ุของสัตว์นํ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่จะต้องระมัดระวัง และช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว
ตลอดจนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการท่องเที่ยวไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจนกระทั่งสภาพธรรมชาติเสื่อมโทรมลง นอกจากน้ันการพัฒนาพ้ืนที่ที่จําเป็น เช่น    
จุดขึ้น - ลงเรือ จะต้องออกแบบให้ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ 

 กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ 
(Sailing)  เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ ทั้งยังให้นักท่องเที่ยวได้ใช้
ความสามารถในการบังคับเรือและได้ออกกําลังกาย เป็นกิจกรรมที่ทําได้ทั้งในลํานํ้า ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
ทะเล หรืออ่างเก็บนํ้าที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดล้อมอยู่ สิ่งที่ควรระมัดระวังจากการกระทํากิจกรรม
ประเภทน้ี ได้แก่ จํานวนเรือต่อหน่วยพ้ืนที่ ขยะ และการรบกวนบริเวณวางไข่/ผสมพันธ์ุของสัตว์นํ้า  
ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักท่องเท่ียวที่จะต้องระมัดระวังและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนความ
เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมให้การท่องเท่ียวไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งสภาพ
ธรรมชาติเสื่อมโทรมลง สําหรับกิจกรรมการพายเรือ ควรมีสัดส่วนในการใช้พ้ืนที่เพ่ือไม่ให้เกิดความแออัด 
เช่น เรือแคนู คายัค เรือบด 1 ลํา ต่อความยาวลําน้ํา 2.4 กิโลเมตร  เรือใบ 1 ลํา ต่อ 0.004  
ตารางกิโลเมตร 

 กิจกรรมดําน้ําชมปะการังน้ําต้ืน (Snorkel Skin Diving)  เป็นกิจกรรมท่ีให้ความเพลิดเพลินและ
ใกล้ชิดกับธรรมชาติใต้ทะเลท่ีมีสีสันสวยงาม นักท่องเที่ยวทีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เก่ียวกับพืชและสัตว์ 
ใต้นํ้า โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีเพียงหน้ากาก (Snorkel) บริเวณท่ีควรจัดกิจกรรมประเภทน้ี
จะต้องเป็นนํ้าต้ืนที่มีความลึกไม่เกิน 0.9 เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดที่ยังอุดมสมบูรณ์และ
สวยงาม มีพืชและสัตว์ใต้นํ้าประเภทอ่ืน ๆ ประกอบกระแสน้ําไม่รุนแรง และน้ําใสสะอาด ควรจัดให้มี
การทําเส้นทางดํานํ้าใต้ทะเล (Undersea Self - Guided Trail) และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใต้ทะเล
ให้แก่นักท่องเที่ยว สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมประเภทน้ีคือ เรือที่นํานักท่องเท่ียว 
ไปดํานํ้าอาจทําลายปะการังใต้นํ้าเมื่อนํ้าลดหรือเมื่อทอดสมอเรือลงไป จึงควรหมายแนวเขตที่มีปะการัง 
ความลึกตํ่าสุดและสูงสุดของนํ้า พร้อมทั้งควรจัดทุ่นจอดเรือให้เป็นระเบียบ นอกจากน้ันควรควบคุม
ไม่ให้เรือปล่อยนํ้ามันเรือ และทิ้งขยะลงนํ้า นอกจากน้ันปะการังอาจถูกทําลายจากการประมง เช่น  
การระเบิดปลา และอวนลากได้ จึงควรมีการห้ามการประมงหรือระเบิดปลาในบริเวณแนวปะการัง 
กิจกรรมดํานํ้าน้ีอาจเสนอแนะให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ /ฟ้ืนฟูทรัพยากรใต้ทะเลไปด้วยกันได้ เช่น 
ให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสช่วยดํานํ้าเก็บขยะ และปลูกปะการัง เป็นต้น ซึ่งจะทําให้นักท่องเท่ียว 
มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใต้นํ้า และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
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 กิจกรรมดําน้ําลึก (Scuba Diving)  เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินและใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ใต้ทะเลที่มีสีสันสวย งามเช่นเดียวกับกิจกรรมดํานํ้าต้ืน กิจกรรมดํานํ้าลึกน้ีนักดํานํ้าต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจ บริเวณที่ควรจัดกิจกรรมดํานํ้าเพ่ือนันทนาการควรมีความลึกประมาณไม่เกิน 30 
เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดที่ยังอุดมสมบูรณ์และสวยงาม โดยมีพืชและสัตว์ใต้ทะเล
ประเภทอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบ กระแสนํ้าไม่รุนแรงและนํ้าใสสะอาด ควรจัดให้มีการทําเส้นทาง
ดํานํ้าใต้ทะเล (Undersea Self - Guided Trail) และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใต้ทะเลให้แก่
นักท่องเท่ียวสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ การจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับกิจกรรมดํานํ้าต้ืน  
แต่ควรเอาใจใส่เก่ียวกับความปลอดภัยมากกว่า 

กิจกรรมท่องเที่ยวประเภทชื่นชมธรรมชาติ และกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทต่ืนเต้นผจญภัย 
(กิจกรรมเสริม) 

 กิจกรรมชมทิวทัศน์ธรรมชาติในบรรยากาศที่สงบ (Relaxing) เป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาส                
ให้นักท่องเท่ียวได้ช่ืนชมและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่ง เป็นกิจกรรมเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่ืน 
ๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น การชมทิวทัศน์อาจทําได้ในลักษณะการเดินเล่นตามเส้นทางที่จัดไว้ให้และ/หรือ
ตามชายหาดต่างๆ หรือเป็นจุดอยู่กับที่ โดยนักท่องเที่ยวได้หยุดชมธรรมชาติ ณ จุดต่างๆ ทั้งน้ีคุณค่า
ความงามของธรรมชาติและความสงบเป็นทรัพยากรนันทนาการท่ีสําคัญสําหรับกิจกรรมประเภท
น้ี กล่าวกันว่าการได้ช่ืนชมใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นโอกาสหน่ึงที่ทําให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึง
ความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ จุดที่จัดให้ การชมธรรมชาติควรมีป้ายสื่อความหมายเก่ียวกับ
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้การท่องเที่ยวมีคุณค่ามากขึ้น นอกจากน้ันการชมทิวทัศน์
ธรรมชาติอาจกระทําในลักษณะของการน่ังรถยนต์ไปตามทางที่ผ่านธรรมชาติที่สวยงาม (Sight Seeing) 
และมีจุดพักชมวิวทิวทัศน์เป็นระยะตามความเหมาะสม ซึ่งควรจัดให้มี Wayside Exhibit ณ จุดพัก
ต่างๆ สิ่งที่เป็นทรัพยากรนันทนาการท่ีสําคัญสําหรับกิจกรรมน้ีคือ สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลก
ตา ตลอดจนลําดับของสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางที่มีความหลากหลาย (Sequences of Landscape) 
กิจกรรมประเภทน้ีควรเน้นคุณภาพของการท่องเท่ียวที่ให้ความเคารพกับความเป็นธรรมชาติ เช่น  
ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนความสงบ การรักษาความสะอาด ฯลฯ 

 กิจกรรมขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ (Terrain / Mountain Biking) เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัย
อุปกรณ์คือ จักรยานภูเขา (Mountain Biking) เส้นทางขี่จักรยานไม่ควรเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทาง
เดินเท้าเพ่ือกิจกรรมเดินป่า หรือศึกษาธรรมชาติ หรือดูนก มีความลาดชันในระดับต่างๆ กันตลอด
เส้นทาง ต้ังแต่ 0 - 20% หลักเกณฑ์ในการเลือกเส้นทางเป็นเช่นเดียวกับการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าคือ 
ไม่ควรผ่านบริเวณที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ สืบต่อพันธ์ุของสัตว์ป่า สภาพภูมิประเทศควรมีลักษณะ 
ต่างๆ เพ่ือความท้าทายและไม่น่าเบ่ือตลอดจนมีจุดสนใจและความงดงามตามธรรมชาติ  การพัฒนา
เส้นทางจักรยานควรเน้นให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ ไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องทําเส้นทาง 
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ด้วยวัสดุก่อสร้าง อาจมีการทําร่องระบายนํ้า หรือสะพานไม้อย่างง่ายในบริเวณที่ลุ่มและร่องนํ้า 
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่มีหน้าที่ในการดูแลเส้นทางขี่จักรยานให้อยู่ในสภาพใช้การได้และดูแลรักษา
ความสะอาด ตลอดจนกวดขันให้นักท่องเท่ียวปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น ขี่จักรยานในเส้นทางที่
จัดเตรียมให้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็นเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการ นักท่องเที่ยวมีหน้าที่
เคารพกฎระเบียบของพ้ืนที่ รักษาความสะอาดด้วยการไม่ทิ้งขยะตามเส้นทางตลอดจนไม่ส่งเสียงอึกทึก
ในระหว่างขี่จักรยาน 

 กิจกรรมปีน / ไต่เขา (Rock / Mountain Climbing) เป็นกิจกรรมที่มุ่งตอบสนองความต้องการ 
ของมนุษย์ในแง่การท้าทายความยากลําบากที่ธรรมชาติสร้างไว้ บริเวณที่อนุญาตให้มีการไต่เขา หรือ
ปีนเขาควรมีความปลอดภัยในระดับหน่ึง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับธรรมชาติ ทั้งในและ 
นอกขอบเขตที่จัดไว้ให้ในเส้นทางปีน/ไต่เขา 

 กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์ (Tent Camping) การพักแรมแบบกางเต็นท์มีหลายรูปแบบ ต้ังแต่         
พักแรมแบบเต็นท์ที่มีการพัฒนาแล้วในเขตบริเวณต่างๆ จนกระทั่งพักแรมกลางป่าที่ไม่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกใดๆ อย่างไรก็ดี กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้อยู่กับธรรมชาติและสัมผัส
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยไม่อาศัยสิ่งอํานวยความสะดวกในการอยู่อาศัยเกินความจําเป็น  
เป็นกิจกรรมที่กระทําร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ส่อง/ดูนก ฯลฯ หน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่มีหน้าที่ดูแลให้บริเวณที่กางเต็นท์สะอาดเรียบร้อย ในกรณีที่กางเต็นท์ในเขตบริการ  
ควรจะเตรียมสิ่งอํานวยความสะอาดที่จําเป็นเช่น ลานกางเต็นท์ ถังขยะ ห้องนํ้า ห้องสุขารวมบริเวณ 
ที่ชําระล้าง เช่น ที่ซักผ้า ล้างจาน บริเวณท่ีประกอบอาหาร และลานแค้มป์ไฟรวม ตลอดจน  
จัดกิจกรรมแค้มป์ไฟให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
ท่องเที่ยวพ้ืนที่ธรรมชาติ กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์ควรเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่า
มาสนุกสนานด้วยการรวมกลุ่มกันร้องเพลง ด่ืมของมึนเมา จนทําลายความสงบของพื้นที่ บริเวณที่
กางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มควรแยกห่างจากกันและมีความเป็นส่วนตัวพอสมควร 
กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์น้ีเป็นการนําตัวเองใกล้ชิดธรรมชาติและแสวงหาความสงบท่ีเมืองให้
ไม่ได้มากกว่าเป็นกิจกรรมท่ีกระทําเพ่ือความสนุกสนานเฮฮา จนกระทั่งรบกวนความสงบของพ้ืนที่
ดังน้ัน นักท่องเที่ยวจึงควรมีส่วนช่วยดูแลรักษาพ้ืนที่บริเวณกางเต็นท์ให้สะอาดและเรียบร้อยด้วย
การทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ควรใช้สิ่งที่ทําให้เกิดขยะที่ย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายได้ยากหาก
จําเป็นต้องใช้ก็ควรนําออกไปจากพ้ืนที่ด้วย 

 กิจกรรมเครื่องร่อนขนาดเล็ก (Hang Glider)  เป็นกิจกรรมที่อาศัยเคร่ืองร่อนที่ไม่ใช้เครื่องยนต์        
แต่อาศัยหลัก Aerodynamicเป็นตัวบังคับให้เครื่องร่อนบินชมธรรมชาติจากที่สูง สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเป็นคือ บริเวณส่งเคร่ืองร่อน ที่หน้าผาแต่กิจกรรมประเภทน้ีก่อให้เกิดมลภาวะ             
ทางสายตาได้ ถ้ามีมากจนเกินไป 
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 กิจกรรมล่องแพยาง / แพไม้ไผ่ (White Water Rafting) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว       
ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้รับความต่ืนเต้นสนุกสนานเร้าใจจากความเร็วของกระแสน้ํา ความต่างระดับ
ของลํานํ้าและสภาพภูมิทัศน์ของสองฝั่ง การล่องเรือยาง/แพ ควรมีไกด์ที่มีความสามารถในการล่องเรือ/
แพ และความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา จํานวนนักท่องเที่ยวต่อเรือยาง/แพ ประมาณ 4-6 คน ขึ้นกับขนาด
ของเรือ /แพ จํานวนแพต่อพ้ืนที่น้ัน ใช้เกณฑ์เดียวกับกิจกรรมพายเรือแคนู ก่อนการประกอบกิจกรรม
ควรมีการแนะนําเก่ียวกับลักษณะของกิจกรรม การปฏิบัติตน และอื่นๆ เพ่ือนักท่องเท่ียวจะได้รับความ
ปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีจากการประกอบกิจกรรมอาจจัดให้มีกิจกรรมพักแรมริมฝั่งเสริม 
จากกิจกรรมล่องเรือ/แพ กิจกรรมน้ีจําเป็นจะต้องจัดให้มีจุดขึ้น - ลงเรือ/แพ 

 กิจกรรมพักผ่อนรับประทานอาหาร (Picnicking) เป็นกิจกรรมพักผ่อนโดยการนําอาหาร               
มารับประทานหรือซื้อจากร้านค้าใกล้เคียงในบริเวณท่ีจัดไว้ให้ เป็นกิจกรรมท่ีมักกระทําร่วมกับ
กิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ เช่น การเที่ยวนํ้าตก การเดินป่า เดินชมธรรมชาติ ฯลฯ ควรจัดให้มีสถานที่
ที่น่ังพักผ่อนรับประทานอาหารในพ้ืนที่กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ที่มีบรรยากาศสงบ และ
นักท่องเท่ียวได้ช่ืนชมกับธรรมชาติ มากกว่าบรรยากาศที่ให้มีเครื่องดนตรีที่เสียงดัง หน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่จําเป็นต้องจัดพ้ืนที่ไว้สําหรับกิจกรรมน้ี ประกอบด้วยชุดสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ 
โต๊ะ ม้าน่ัง ถังขยะ ที่ล้างมือ ห้องสุขา และอาจมีเตาย่างอาหาร บริเวณที่จัดควรเป็นที่ร่ม มองเห็น
นํ้าและมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามไม่เป็นแหล่งที่เปราะบางทางนิเวศน์ ควรจัดให้มีเส้นทางเดินเท้า 
ที่ไม่ไกลจากที่จอดรถ นักท่องเท่ียวจําเป็นต้องรักษาความสะอาด ระมัดระวัง เรื่องไฟ และไม่ให้
อาหารแก่สัตว์ป่า หรือทิ้งอาหารไว้โดยไม่มีผู้ใดดูแลหลังจากเสร็จสิ้นจากการรับประทานอาหาร 
ภาชนะเคร่ืองใช้ ต่างๆ ที่จะทิ้งเป็นขยะควรเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย หากเป็นบริเวณพ้ืนที่
ธรรมชาติที่ไม่มีการกําจัดขยะควรนําขยะกลับไปด้วย 

 กิจกรรมเท่ียวน้ําตก (Waterfall Visits / Exploring) เป็นกิจกรรมที่นิยมที่สุดสําหรับการเที่ยว       
ป่าเขาที่มีนํ้าตกเป็นองค์ประกอบสําคัญของแหล่งท่องเท่ียว การเที่ยวนํ้าตกอาจมีกิจกรรมหลาย
อย่างประกอบกัน เช่น เล่นนํ้าตก เดินสํารวจนํ้าตก น่ังรับประทานอาหาร หรือชมทิวทัศน์บริเวณ
นํ้าตกซึ่งควรจัดโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เก่ียวกับนํ้าตก
และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจควบคู่ไปด้วย ควรเน้นกิจกรรมที่ไม่ทําลายความสงบตามธรรมชาติ
และจัดเขตปลอดอาหารและเครื่องด่ืมบริเวณนํ้าตก เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมของน้ําตก 
นักท่องเท่ียวควรช่วยกันดูแลรักษาไม่ส่งเสียงอึกทึกรบกวนผู้อ่ืนและปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย
ของตัวเอง หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ควรดูแลเรื่องความสะอาด ดูแลให้ท่องเท่ียวปฏิบัติตามระเบียบ
และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

 กิจกรรมวินด์เซิร์ฟ (Wind Surfing) เป็นกิจกรรมทางน้ําที่ให้ความสนุกสนานตื่นเต้น ตลอดจน
ความพึงพอใจความสามารถของตนเองในการบังคับที่เล่นวินด์เซิร์ฟได้บริเวณที่เหมาะสําหรับ 
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กิจกรรมน้ีควรเป็นแหล่งนํ้าที่กว้างโล่ง มีกระแสลมแต่ไม่ป่ันป่วน(Turbulence) รอบข้างมีสภาพ
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
  
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเหล่าน้ีสามารถพิจารณาส่งเสริมได้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มี

ศักยภาพสูง อย่างไรก็ดีการส่งเสริมกิจกรรมใดจําเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้ในการ
รองรับของพ้ืนที่ และขีดจํากัดในการจัดการดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการกระทํากิจกรรม
ดังกล่าวตามมาเพ่ือให้การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติบรรลุเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและเหมาะสมกับประเทศไทย 

 

2.3 มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
สํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเท่ียวได้ดําเนินงานจัดทํามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

สําหรับมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย 
 
2.3.1 มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นสิ่งที่มีอยู่่

และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสภาพและการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา มีระบบความสัมพันธ์ 
ที่ซับซ้อนในตัวเองด้วยปัจจัยต่างๆ กัน และองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจ
รวดเร็วมากจนเห็นได้ชัดเจนแล้วแต่ ่กรณีไป ซึ่งผลจากการใช้ ้ประโยชน์ของมนุษย์อาจทําให้ ้เกิดการ 
สูญสลายของแหล่งธรรมชาติน้ันได้ถ้าปราศจากความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรน้ันๆ ความสวยงามของแหล่ง
ธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย เป็นจุดดึงดูดสําคัญด้านการท่องเท่ียว แต่การเปิดพ้ืนที่ธรรมชาติ 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดการจัดการที่ดีทําให้แหล่งธรรมชาติหลายแห่งเกิดความ
เสื่อมโทรมและส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวในที่สุดดังน้ัน การกําหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนสําหรับหน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ต่างๆ ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐาน 
แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตนจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการจัดการการท่อง
เที่ยวอย่างย่ังยืนของประเทศไทย และยังสามารถใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้นักท่องเที่ยวรับรู้ในคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของรายได้ทางการท่องเท่ียว
ด้วย รวมท้ังเป็นการเพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ิมมากขึ้น 

 
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเท่ียว 
โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจเป็น  
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ความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สําคัญทางธรณีวิทยาและ 
ภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นน้ันๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ 
(Special Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่คุณค่าทางวิชาการก็ได้ 
 
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะคือเมื่อถูกทําลายแล้วก็จะหมดสภาพไปไม่ฟ้ืนฟูคืนสู่
สภาพเดิมได้โดยง่ายหรือต้องใช้้เวลานานในการฟ้ืนฟูให้้กลับสู่สภาพเดิม จึงต้องมีการดูแลรักษาทรัพยากรอย่างดี
ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทน้ีมิได้เกิดขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยว แต่เป็นการนําการท่องเที่ยวเข้าไปผนวก 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์ชิดกับธรรมชาติ เช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก/แมลง ส่องสัตว์ 
เล่นนํ้าตก เป็นต้น มีวัตถุประสงค์์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้้ชิดกับธรรมชาติและ 
อาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย 
 
 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ(Natural Attraction Standard) หมายถึง        
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อ 
การถูกทําลาย ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ ทั้งน้ีในแต่ละองค์ประกอบจะมี 
หลักเกณฑ์และดัชนีช้ีวัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพ่ือใช้
ประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ันด้วย 
 
แหล่งเที่ยวทางธรรมชาติสามารถจําแนกประเภทไดเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจําแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติได้แก่ 

 ชายหาด (Beach)   

 เกาะ (Island)   

 นํ้าตก (Waterfall)  

 แหล่งนํ้า (Water Resource) หมายถึง พรุหนอง บึง ทะเลสาบ คลอง ลําธาร และแม่นํ้า   

 ถ้ํา (Cave)  

 ภูเขา (Mountain & Hill)   

 แก่ง (Rapid)  

 โป่งพุร้อน (Thermal Spring)  

 ซากดึกดําบรรพ์ (Fossil)  

 ธรณีสัณฐานและภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ (Special Geography and Topography)   

 ต้นไม้และสัตว์ป่าที่มีลักษณะพิเศษ (Special Plant and Wildlife) 
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2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจําแนกตามการจัดการพ้ืนที่ ได้แก่ 

 แหล่งธรรมชาติที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
(NationalPark) วนอุทยาน (Forest Park) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Sanctuary) 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Non-Hunting Area) สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden)  
สวนรุกขชาติ (Arboretum) สวนป่าและพันธ์ุไม้ (Forestry Plantations)  

 แหล่งธรรมชาติที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

 แหล่งธรรมชาติที่เอกชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 

   กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายและมีความสวยงามมากมาย               
แต่ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเหล่าน้ีบางแห่งได้ถูกทําลายไปจนหมดสภาพ หรือถูกทําลายเสียหายไปบางส่วนหรือ
อยู่ในสภาพล่อแหลมต่อการถูกทําลายก็มิใช่น้อย ดังน้ันการเข้าไปใช้ ้ประโยชนด้านการท่องเท่ียว 
ในแหล่งธรรมชาติจึงมีสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้เสมอว่าแหล่งธรรมชาติน้ันสามารถสูญสลายไปได้และบางแห่งน้ันยาก
ต่อการฟ้ืนฟูการเข้าไปใช้้ประโยชน์จะต้องระมัดระวังให้้เกิดผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติน้อยที่สุดทั้งยังต้อง
พิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะดําเนินการในพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติอย่างรอบคอบว่าจะมีผลกระทบอย่างไร 
มากน้อยแค่ไหน มีมาตรการในการลดผลกระทบอย่างไร และมีระบบการจัดการให้กิจกรรมที่จะเกิดใน 
แหล่งธรรมชาติน้ัน ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งธรรมชาติจนเสื่อมสภาพลงไปกว่าเดิม 
 
 องค์์ประกอบพ้ืนฐานสําหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 
 
 องค์ประกอบที่ 1 คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย 
 คุณค่าหรือความสําคัญของแหล่งธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบ ทั้งในด้านความสําคัญ 
ของแหล่งธรรมชาติที่มีต่อระบบนิเวศและความสําคัญต่อมนุษย์ทั้งจากการเข้าไปใช้้ประโยชน์จากแหล่ง 
ธรรมชาติคุณค่าทางด้านการเรียนรู ้และคุณค่าทางด้านจิตใจ การประเมินคุณค่าของแหล่งธรรมชาติ
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ คุณค่าทางด้านชีวภาพ คุณค่าทางด้านกายภาพ คุณค่าทางสังคม 
 ความเส่ียงต่อการถูกทําลาย คือ ภาวะที่ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่่รอบๆ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติส่งผลให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้านใดด้านหน่ึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ัน อาจมาจากภัยธรรมชาติที่มนุษย์์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
แต่่ไม่สามารถยับย้ังภัยธรรมชาติน้ันได้และอีกประการหน่ึงเกิดจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งอาจจะต้ังใจหรือ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ส่งผลทําให้้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านลบขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้ตัวอย่าง เช่น ปะการัง
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ในทะเลอันดามันบางบริเวณท่ีเคยอุดมสมบูรณ์แต่ปัจจุบันเสื่อมโทรมลงไปมาก เน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้า การเก็บเอาปะการังมาขาย การทอดสมอเรือ การประมง กิจกรรม 
การท่องเที่ยวใต้นํ้าเหล่าน้ี เป็นต้น 
 
 ในการประเมินคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย มีหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  
4 ด้าน ได้แก่ 

1. คุณค่าทางด้านชีวภาพ ประกอบด้วย 4 ดัชนี  ช้ีวัด ได้แก่ 1) ความหลากหลายของระบบนิเวศใน
แหล่งธรรมชาติ 2) ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 3) ความเป็นแหล่งรวมพืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะโดดเด่น
หายากใกล้สูญพันธ์ุหรือมีจํานวนมาก 4) ความโดดเด่นเฉพาะตัวของระบบนิเวศในแหล่งธรรมชาติ   

2. คุณค่าทางกายภาพ ประกอบด้วย 4 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) จํานวนประเภทของแหล่งธรรมชาติ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 2) ขนาดของแหล่งธรรมชาติ 3) สภาพความสวยงามทางกายภาพและสภาพภูมิทัศน์
ของแหล่งธรรมชาติ 4) ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทางกายภาพของพ้ืนที่ 

3. คุณค่าทางสังคม ประกอบด้วย 2 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) คุณค่าต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนท้องถิ่น 2) คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรม 

4. ความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย ประกอบด้วย 2 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) ความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย
โดยมนุษย์ 2) ความเสี่ยงต่อการถูกทําลายจากภัยธรรมชาติ 

 
 องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียว 
 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียว หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีส ่วนช่วยเสริมแหล่ง 
ธรรมชาติน้ันๆ ให้มีความสําคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น แหล่งธรรมชาติ       
อาจมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมาก แต่ขาดความสะดวกในการเข้าถึง หรือเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวไม่
ปลอดภัย ก็ทําให้นักท่องเท่ียวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว สําหรับศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียว มีดัชนี    
ช้ีวัดที่ใช้พิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2. การเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ 
3. ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
4. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน 
5. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 

 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมดูแล      
การดําเนินงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
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1. การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ง 
ธรรมชาติการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านการท่องเที่ยว 

2. การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึก โดยพิจารณาจากการดําเนินงานของ 
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ในการสร้างเสริมจิตสํานึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ผู ้ประกอบการ และชุมชน      
ท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 

3. การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม         
การท่องเที่ยว โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ   
การดําเนินการและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนน้ันๆ รวมทั้งการ
กระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ตามหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

 แหล่งท่องเท่ียวที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานกลาง เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน            
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เป็นต้น 

 แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นต้น 
 

 ข้อแตกต่างระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยหน่วยงานกลางและแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยท้องถิ่น
คือ แหล่งท่องเที่ยวที่หน่วยงานกลางดูแลจะมีนโยบาย แผนงาน และโครงการในการจัดการด้าน           
การอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติที่ชัดเจน รวมถึงในด้านงบประมาณและบุคลากร แต่แหล่งท่องเท่ียวที่ดูแล 
โดยท้องถิ่นส่วนมากมักจะขาดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทําให้แหล่งท่องเที่ยวมีโอกาส 
ที่จะเสื่อมโทรมได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเท่ียวที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานท้องถิ่นสามารถ          
เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ของตนได้มากกว่า รวมท้ังเป็นการ 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย 
 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 
1. การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ดัชนี  

ช้ีวัด ได้แก่ 1) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของตัวแหล่งท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านการติดตามและ
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่อันเน่ืองมาจากการท่องเที่ยว 3) การจัดการของเสียและสภาพแวด  
ล้อมบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 4) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม  5) การให้ความรู้
ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กับพนักงานนําเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบ        
พ้ืนที่ 
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2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) การจัดการด้านการบริการ
และสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานแก่นักท่องเท่ียว 2) มีศูนย์บริการท่ีให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 3) มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องระบบนิเวศและการอนุรักษ์ให้บริการด้านความรู ้แก่           
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบ 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
 

2.3.2 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง 
 ปัจจุบันแหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ประเภทหนึ่ง 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งบางแห่งได้ถูกพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยก่ึงอนุรักษ์ธรรมชาติ         
(Soft Adventure Tourism) ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทย 
เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ 
 
 แหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่งน้ัน มักจะอยู่ในเขตป่าต้นนํ้าที่มีความเปราะบางทางธรรมชาติ  
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง รวมทั้งป่าดิบช้ืนที่มีระบบนิเวศท่ีซับซ้อน  
ในระยะแรกกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแก่ง เริ่มต้นด้วยการใช้ไม้ไผ่มาทําเป็นแพล่องลํานํ้า ซึ่งเป็น 
การผสมผสานกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แต่เน่ืองจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ป่าไผ่
ลดลง จึงมีการนําเรือยางเข้ามาใช้ทดแทนและมีอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความปลอดภัย
สําหรับกิจกรรมการล่องแก่งมากขึ้น เช่น หมวกกันกระแทก เสื้อชูชีพ เป็นต้น ต่อมาการท่องเที่ยวประเภทแก่ง
ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นจากนักท่องเท่ียวที่ช่ืนชอบการท่องเท่ียวแนวผจญภัย ประกอบกับความสวยงาม 
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าไม้ ความท้าทาย และความน่าต่ืนเต้นของการล่องแก่งที่เปรียบเสมือน  
การเอาชนะธรรมชาติจึงเป็นจุดดึงดูดสําคัญให้มีการเปิดพ้ืนที่ท่องเที่ยวประเภทแก่งเพ่ิมมากขึ้นแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทแก่งหลายแห่งจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปล่องแก่งเป็นจํานวนมากในแต่ละปี เช่น แก่งหินเพิง ทีลอซู 
แก่งลํานํ้าเข็ก เป็นต้น แต่การเปิดพ้ืนที่ทางธรรมชาติหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแก่งซึ่งเป็น
กิจกรรมในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง ประกอบกับการท่องเที่ยวประเภทแก่งน้ันเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่ค่อนข้างใหม่จึงส่งผลให้อาจมีการจัดการที่ไม่ดีนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่ ความเสื่อม
โทรมของแหล่งธรรมชาติ รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ดังนั้น การกําหนดกรอบ
หรือเกณฑ์มาตรฐานด้านการท่องเท่ียวประเภทแก่งให้ชัดเจนจึงมีความจําเป็น ทั้งน้ี เพ่ือให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นําเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไปเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนารวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่งให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งในด้านของคุณภาพของสถานที่ท่องเท่ียวซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
แหล่งท่องเที่ยวน้ันๆรวมทั้งเพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวประเภทแก่งที่เกิดขึ้นน้ันเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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 แก่ง (Rapid) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง พืดหินหรือโขดหิน      
ที่กีดขวางทางนํ้า มักจะมีตามต้นแม่นํ้า 
 
 แก่ง หมายถึง โขดหิน หมู่ของโขดหิน หรือหมู่เกาะกลางลํานํ้า ที่ต้ังขวางทางนํ้าอยู่ทําให้ลํานํ้าช่วง
น้ีไหลแรง โดยมากพบตอนต้นๆ ของแม่นํ้า ลําธาร โดยบริเวณลํานํ้าที่มีพืดหินหรือโขดหินที่อยู่กลางลํานํ้า
น้ันอาจถูกท่วมได้ในฤดูที่มีปริมาณนํ้ามาก การไหลของนํ้าในลํานํ้าที่มีสภาพดังกล่าวจะเป็นการไหลที่แรง
และเร็ว ความเร็วของกระแสนํ้าใต้ผิวนํ้าและระดับนํ้าจะแตกต่างกันโดยช่วงตํ่ากว่าผิวนํ้าลงไปกระแสนํ้า  
จะค่อยๆ ลดความเร็วลง (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547) 
 
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเท่ียวโดยมีแก่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและ
นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลัก ได้แก่ การล่องแก่งการพายเรือ 
การพักแรม และการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วยได้แก่ การดูนก การ
สํารวจธรรมชาติ การศึกษาพันธ์ุพืชต่างๆ เป็นต้น 
 
 กิจกรรมล่องแก่ง หมายถึง การล่องเรือยางในสายนํ้าที่มีพ้ืนท้องนํ้าลาดชันมากมีกระแสนํ้าไหลเร็ว
และแรง ผ่านบริเวณที่มีเกาะแก่งต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวล่องแก่งเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัย    
ก่ึงอนุรักษ์ธรรมชาติที่อาศัยสายนํ้า เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกสนานต่ืนเต้น ท้าท้ายความสามารถของ
นักท่องเที่ยว 
 
 การท่องเท่ียวแบบผจญภัยก่ึงอนุรักษ์ธรรมชาติ หมายถึง กิจกรรมการท่องเท่ียวใดๆก็ตามท่ีมี
องค์ประกอบของความท้าทายหรือเสี่ยงภัย การใช้พละกําลัง การได้รับความสนุกเพลิดเพลินและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
 การจําแนกประเภทของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง 
 แหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง สามารถแบ่งออกตามลักษณะทางกายภาพได้ 2 ประเภท คือ 

1. แก่งหิน ลักษณะเด่นของแก่งประเภทน้ี คือ มีลักษณะกายภาพที่มีโขดหินกีดขวางทางนํ้าไหล
ขนาดของโขดหินจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สลับกันไปสามารถมองเห็นโขดหินชัดเจนในช่วงที่ฤดูนํ้า
น้อยหรือฤดูแล้ง โดยแก่งประเภทนี้เหมาะสําหรับทํากิจกรรมท่องเท่ียวแนวผจญภัย เช่น การล่องแก่ง 
ปัจจุบันกิจกรรมการล่องแก่งเป็นการท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากน้ีแก่งที่มีลักษณะโขด
หินยังเป็นแหล่งระบบนิเวศท่ีสําคัญของลํานํ้า เน่ืองจากโขดหินที่กีดขวางลํานํ้าน้ันมีซอกต่างๆ ไว้เป็นที่หลบ
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ภัยหรือเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของสัตว์นํ้าทําให้จํานวนของสัตว์เพ่ิมขึ้นอย่างมากในบริเวณน้ี ดังน้ัน การทําลาย
โขดหิน เช่น การระเบิดแก่งก็เหมือนเป็นการทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุและที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้า 

2. แก่งดิน ลักษณะเด่นของแก่งประเภทน้ี คือ มีลักษณะกายภาพที่มีโขดดินกีดขวางทางนํ้าไหล
หรือมีลักษณะเกาะกลางลํานํ้า ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่นํ้าเป็นระยะเวลายาวนานจนทําให้เกิด
เป็นโขดดินหรือเกาะกลางน้ํา โดยมีต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่และมีพืชหรือวัชพืชขึ้นในพ้ืนที่บริเวณ
น้ันๆ มีการใช้ประโยชน์จากประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มีการปลูกพืชผัก ข้าว พืชไร่ ในช่วงฤดู
แล้งที่มีนํ้าน้อย 
 
 กรอบแนวคิดในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
 ปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวล่องแก่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แหล่งท่องเท่ียวที่มีสภาพ        
ภูมิประเทศและลักษณะของลํานํ้าที่เหมาะสมในการล่องแก่งหลายแห่งจึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทแก่งเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี การเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว 
ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งน้ันมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น การล่องแก่ง  การพายเรือ  
การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การดูนก การต้ังแคมป์พักแรมเป็นต้น การใช้ประโยชน์ดังกล่าวจําเป็นต้องตระหนัก
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพธรรมชาติด้ังเดิม ซึ่งจําเป็นต้องพิจารณาถึงประเภทและลักษณะของกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ รวมท้ังพิจารณามาตรการในการป้องกันและ 
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแก่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ดังน้ัน จึงควรมีการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้กับแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งทุกแห่ง 
ทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเพ่ือจัดทําเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยวประเภทแก่งไว้ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งน้ัน นอกจากจะเน้นไปที่คุณค่าหรือ
ความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่งที่มีศักยภาพในการดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเย่ียมชมแล้ว 
ยังพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติด้ังเดิม 
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และความปลอดภัยจากกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแก่ง 
 
 องค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ด้าน สําหรับประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 คุณค่าด้านการท่องเท่ียวและความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย 
 หมายถึง คุณค่าหรือความสําคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบ  
ทั้งในด้านความสําคัญของแหล่งธรรมชาติที่มีต่อระบบนิเวศ ความสําคัญต่อมนุษย์จากการเข้าไปใช้ประโยชน์
จากแหล่งธรรมชาติ คุณค่าทางด้านการเรียนรู้ และคุณค่าทางด้านจิตใจ รวมถึงความเสี่ยงต่อการถูกทําลายของ
แหล่งธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงภาวะของปัจจัยต่างๆท่ีอยู่รอบๆ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของแก่งที่ส่งผลให้ 
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เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้านใดด้านหน่ึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ัน อาจมาจากภัยธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่ไม่
สามารถยับย้ังภัยธรรมชาติน้ันได้ และอีกประการหน่ึงเกิดจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งอาจจะต้ังใจหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านลบขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณค่าและความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งประกอบด้วย
ปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 

1. คุณค่าด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 10 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) ความกว้างของลํานํ้าบริเวณ
แก่ง 2) ความยาวของลํานํ้าบริเวณแก่ง 3) ความเช่ียวและความลึกของนํ้าบริเวณแก่ง 4) ความสะอาดของ
นํ้าบริเวณแก่ง 5) ความสวยงามของแก่ง 6) ความโดดเด่นเฉพาะตัวของแก่ง 7) จํานวนและความถ่ีของแก่ง 
8) สัตว์นํ้าที่อาศัยในบริเวณแก่ง 9) ความสมบูรณ์ของป่าในบริเวณรอบแก่ง 10) เรื่องราวพ้ืนบ้าน 
ที่เก่ียวข้องกับแก่ง 

2. ความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย ประกอบด้วย 3 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) การรุกล้ําพ้ืนที่รอบแก่ง 2) 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทําลายสภาพธรรมชาติบริเวณแก่ง 3) ความเสี่ยงต่อการถูกทําลายจาก               
ภัยธรรมชาติ 

 
 องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
 หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการเสริมให้แหล่งธรรมชาติน้ันๆ มีความเหมาะสม       
ในการจัดการท่องเที่ยว เช่น แหล่งธรรมชาติอาจมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมาก หากแต่ขาดความสะดวก
ในการเข้าถึง สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้น้อย ขาดความปลอดภัยในการท่องเที่ยว หรือ 
มีข้อจํากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น สําหรับศักยภาพในการพัฒนาด้าน 
การท่องเที่ยว มีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) โอกาสในการ
เป็นแหล่งดูสัตว์ 2) โอกาสในการเป็นแหล่งดูพันธ์ุพืช 

2. การเข้าถึง ประกอบด้วย 2 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณเขตบริการ 2) ความเช่ือมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก 

3. ความปลอดภัย ประกอบด้วย 5 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) การวัดระดับนํ้าและการแจ้งเตือนถึง        
การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าแก่นักท่องเท่ียว 2) ความปลอดภัยของเส้นทางเข้าสู่ตัวแก่งและเส้นทาง
บริเวณแก่ง 3) การเกิดเหตุอันตรายต่อนักท่องเท่ียวจากภัยธรรมชาติ 4) การเกิดเหตุอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยวจากปัจจัยอ่ืน 5) ความอันตรายของแก่งและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย 

4. ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่1) ความสามารถ 
ในการรองรับการท่องเที่ยวของตัวแหล่งท่องเท่ียว 2) ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
หน่วยงานรัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 
 หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ดูแล การดําเนินงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
ธรรมชาติ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านการท่องเที่ยว 

2. การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึก โดยพิจารณาจากการดําเนินงานของ
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ในการสร้างเสริมจิตสํานึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ ผู้ประกอบการ และชุมชน
ท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 

3. การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ          
การดําเนินการและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนน้ันๆ รวมทั้ง        
การกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

ตามหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

 แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการส่วนกลาง เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เป็นต้น 

 แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล ที่ดินส่วนตัวของเอกชน เป็นต้น 
 

 ทั้งน้ี ข้อแตกต่างระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยหน่วยงานราชการส่วนกลางและแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ดูแลโดยท้องถิ่น คือ แหล่งท่องเที่ยวที่หน่วยงานราชการส่วนกลางดูแลจะมีนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
ในการจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติที่ชัดเจน รวมถึงในด้านงบประมาณและบุคลากรแต่แหล่งท่องเที่ยว
ที่ดูแลโดยท้องถิ่นส่วนมากมักจะขาดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาพรวมในระยะยาว ทําให้ 
แหล่งท่องเที่ยวมีโอกาสท่ีจะเสื่อมโทรมได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่นน้ันจะสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ของตนได้
มากกว่า รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย 
 
 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่ 

1. การจัดการด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 8 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) การจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม 2) การจัดการด้านภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่ 3) การจัดการขยะมูล
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ฝอยและการรักษาความสะอาด 4) การจัดการนํ้าเสีย 5) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อพ้ืนที่เปราะบาง  
6) การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 7) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยว 8) การติดตาม
ประเมินผลกระทบ 

2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 1) การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกบริเวณเส้นทางเดินเข้าสู่ตัวแก่ง 2) ความพร้อมของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน3) มาตรการด้านความ
ปลอดภัยและระบบเตือนภัย 4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5) การให้บริการ 6) การจัดการด้านการ 
มีส่วนร่วม 

 
 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการกิจกรรมการล่องแก่ง 
 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมการล่องแก่งในแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งน้ัน
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการล่องแก่ง ประกอบด้วย 4 ดัชนีช้ีวัด 1) ระดับความยากง่าย
ของการล่องแก่ง 2) โอกาสในการพบแหล่งธรรมชาติประเภทอ่ืน 3) จุดปล่อยเรือ/แพ 4) จํานวน
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมการล่องแก่ง 

2. การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 10 ดัชนีช้ีวัด 1) ช้ีแจงให้นักท่องเท่ียวทราบถึง
กฎระเบียบและข้อห้ามก่อนการล่องแก่ง 2) อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางการล่องแก่ง 3) ให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการล่องแก่ง 4) สาธิตวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการล่องแก่ง 5) กําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวต่อแพ 1 ลํา 
6) จัดที่น่ังที่เหมาะสมให้แก่นักท่องเที่ยว 7) แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามประสบการณ์และความเสี่ยง เช่น  
การว่ายนํ้า ผู้สูงอายุ เป็นต้น 8) ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวขณะล่องแก่ง 9) อธิบายเทคนิคขณะ 
ล่องแก่ง เช่น การโน้มตัว การหมอบ เป็นต้น 10) ควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อห้าม 

3. ความพร้อมด้านบุคลากร ประกอบด้วย 5 ดัชนีช้ีวัด 1) มีหัวหน้า/ผู้จัดการในการกํากับดูแล
กิจกรรมล่องแก่ง 2) มีผู้ควบคุมเรือยางที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ 3) มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ 4) มีความพร้อมและเพียงพอของบุคลากรในการทํางาน  
5) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในทีมงาน 

4. ความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 10 ดัชนีช้ีวัด 1) คู่มือการล่องแก่ง 2) เสื้อชูชีพ             
3) หมวกนิรภัย/หมวกกันกระแทก 4) รองเท้า 5) เรือ/แพ 6) ไม้พาย 7) อุปกรณ์ให้สัญญาณ เช่นนกหวีด 
เป็นต้น 8) ถุงเชือกช่วยชีวิต 9) ชุดปฐมพยาบาล 10) วิทยุสื่อสาร 

5. หลักประกันภัยแก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีช้ีวัด 1) การประกันภัย 2) แผนการ
จัดการความเสี่ยง 3) บุคลากรดูแลด้านสุขภาพและปฐมพยาบาล 
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2.3.3 มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า 
 มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า หมายถึง มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ผู้ประกอบกิจกรรมมีหลักเกณฑ์
องค์ประกอบ 3 ข้อ คือ 1) การจัดการบริหารองค์กร 2) การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 3) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น และมาตรฐานพ้ืนที่ กิจกรรมการเดินป่ามีหลักเกณฑ์องค์ประกอบ 5 ข้อ คือ                 
1) องค์ประกอบทางธรรมชาติ 2) สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม 3) การจัดการบริหารองค์กร 4) 
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 5) การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น 
 เส้นทางเดินป่า คือ ถนนหรือเส้นทางที่นํานักท่องเที่ยวเข้าสู่จุดประกอบกิจกรรม เช่น เพ่ือการ
พักผ่อน การนันทนาการ หรือศึกษาเรียนรู้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ 

1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น ระยะต้ังแต่ 500 เมตรถึง 3 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็น
ทางเดินแบบทางเดียว (one-way หรือ close-loop) ระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินตลอดเส้นทางไม่เกิน         
4 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไป สภาพทางเดินมีการออกแบบเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกเพศทุก
วัย และมีมาตรฐานพร้อมที่จะรองรับผู้ใช้เส้นทางจํานวนมากได้ทุกฤดูกาล ความกว้างของผิวเส้นทางเฉลี่ย
ประมาณ 1 ถึง 2 เมตร อาจมีป้ายสื่อความหมายติดต้ังในจุดที่มีความน่าสนใจ มีการจัดสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
ป้องกันอันตรายแก่นักท่องเที่ยว หรือเพ่ือการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น จัดบริเวณขอบที่ชัดเจนเพ่ือป้องกัน
การพลัดตก จัดให้มีราวสําหรับยึดจับ มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนผิวทางเดินให้มั่นคงแข็งแรง ถางวัชพืช ก่ิงไม้ 
บริเวณเส้นทางทั้งพ้ืนผิวทางเดิน มีป้ายช้ีนําในทุกทางแยกของเส้นทาง 

2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล ระยะทางระหว่าง 3-5 กิโลเมตร เหมาะสําหรับผู้ที่มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ มีประสบการณ์ในการเดินป่า สภาพเสนทางมีข้อจํากัดด้านความสะดวกสบาย และ
มีข้อจํากัดในการใช้ในบางฤดูกาล อาจมีการจัดให้มีที่พักแรมระหว่างทาง (Camping area) และอาจมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพียงเล็กน้อย เช่น ป้ายช้ีบอกทางในจุดต่างๆเท่าที่จําเป็น ราวจับบริเวณขอบทาง ที่น่ัง
ข้างทาง สะพานแบบง่ายๆในช่วงที่ไม่สามารถเดินผ่านไปได้ มีป้ายสื่อความหมายเพ่ือป้องกันการเดินออก
นอกเส้นทางและเส้นทางกว้างน้อยกว่า 1 เมตร 

3. เส้นทางการเดินป่าระยะไกล ระยะทางมากกว่า 5 กิโลเมตร เหมาะสมสําหรับผู้ที่มี
ประสบการณ์และผู้ที่ ช่ืนชอบในการเดินป่า ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างสันโดษ เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่
ห่างไกลจากสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างสิ้นเชิง สภาพการพัฒนาเส้นทางมีอย่างจํากัด ผิวทางอาจปล่อยให้
เป็นตามธรรมชาติ การบอกเส้นทางอาจมีการทําอย่างง่ายๆ ใช้การหมายแนวโดยปักเสาทําเครื่องหมายบน
ต้นไม้ หรือทาสีทางแยก การข้ามจุดอุปสรรคต่างๆ อาจมีหมายพาดหรือก้อนหินเรียงสําหรับก้าวข้าม 
ระหว่างเส้นทางอาจจัดให้มีจุดพักค้างแรม ผู้ที่เข้าใช้ในเส้นทางประเภทน้ีต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ 
เครื่องมือในการเดินป่าอย่างครบครัน 
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กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า 
องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมเดินป่าสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมเดินป่า และเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมเดินป่าสําหรับพ้ืนที่กิจกรรม
เดินป่า 

1. มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า สําหรับผู้ประกอบการเดินป่า : เพ่ือกําหนดความพร้อมขั้น
พ้ืนฐานของผู้จัดดําเนินกิจกรรมหรือผู้ประกอบการเดินป่า มีปัจจัยการพิจารณา คือ การบริหารการจัดการ
องค์กร การบริการพ้ืนฐาน การสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และการ
คํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร 

2. มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า สําหรับพื้นที่กิจกรรมเดินป่า : เพ่ือเป็นแหล่งในการประกอบ
กิจกรรมการเดินป่าที่สอดคล้องกับปรัชญาและเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และคาดหวังให้เกิด
มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่าในพ้ืนที่ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ องค์ประกอบทางธรรมชาติ ความสะดวกในการ
ทํากิจกรรม การบริหารและจัดการองค์กร การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวเดินป่า และการมีส่วนร่วมของ
องค์กรท้องถิ่น 
  

2.3.4 มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา 
 การปีนหน้าผามีวิวัฒนาการมาจากการปีนหน้าผา ซึ่งมีประวัติยาวนานนับพันปี การปีนเขาของคน
ยุคก่อนๆ น้ันมีหลายเหตุผล นับต้ังแต่เพ่ือความอยู่รอดตามธรรมชาติ เพ่ือความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา 
การปีนเขาในยุคต่อมา ส่วนใหญ่มีเหตุผลเพ่ือการค้นคว้าสํารวจ จนกระทั่งปี พ.ศ.2520 ได้มีการพัฒนา
รูปแบบการปีนเขาชนิดใหม่ขึ้น เรียกว่า “กีฬาการปีนหน้าผา” (Sport rock climbing) ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นใน
เรื่องการพิชิตยอดเขาสูงชัน ไม่ต้องเดินทางนาน และไม่ต้องทนกับความเหน็บหนาวของสภาพอากาศอัน
โหดร้าย เพียงแต่ใช้ส่วนของภูเขา คือ “หน้าผา” (Cliff) ซึ่งมีความสูงหลายระดับต้ังแต่ 80-120 องศา มาใช้
ปีนเพ่ือทดสอบกําลังกายและจิตใจ 
 กิจกรรมปีนหน้าผาในประเทศ เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงที่ได้รับความนิยมซึ่งอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ เพราะถือว่าเป็นการท่องเท่ียวที่เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา 
 องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมปีนหน้าผาสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมปีนหน้าผา และเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผาสําหรับ
พ้ืนที่กิจกรรมปีนหน้าผา 

1. มาตรฐานกิจกรรมการปีนหน้าผาสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมปีนหน้าผา : เพ่ือกําหนดความ
พร้อมขั้นพ้ืนฐานของผู้จัดดําเนินกิจกรรมหรือผู้ประกอบการเดินป่า มีปัจจัยการพิจารณา คือ การบริหาร
จัดการองค์กร การประสานงานกับท้องถิ่น และการให้ความรู้นักท่องเที่ยวปีนหน้าผา 
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2. มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผาสําหรับพื้นที่กิจกรรมปีนหน้าผา : เพ่ือเป็นแหล่งในการ
ประกอบกิจกรรมปีนหน้าผาที่สอดคล้องกับปรัชญาและเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และคาดหวัง
ให้เกิดมาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผาในพ้ืนที่ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ องค์ประกอบทางธรรมชาติ ความสะดวก
ในการทํากิจกรรม การบริหารและจัดการองค์กร การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวปีนหน้าผา และการมีส่วน
ร่วมขององค์กรท้องถิ่น 
 

2.3.5 มาตรฐานกิจกรรมการดูนก 
 กิจกรรมการท่องเที่ยวดูนก เป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพและมีความสําคัญที่ถูกกําหนดไว้ในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมการดูนกเป็นที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก มีสมาคม ชมรม หรือกลุ่มดูนก
มากมายในหลายประเทศ และการดูนกยังเก่ียวข้องกับกิจกรรมมากมายหลายอย่าง เช่น การถ่ายภาพ         
การจัดทําวารสาร ฯลฯ 
 กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูนก 
 องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูนก ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม        
ดูนกสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมดูนก และเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูนกสําหรับพ้ืนที่กิจกรรมดูนก 

1. มาตรฐานกิจกรรมดูนกสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมดูนก เพ่ือกําหนดความพร้อมขั้นพ้ืนฐาน
ของผู้จัดดําเนินกิจกรรมหรือผู้ประกอบการดูนก มีปัจจัยการพิจารณา คือ การบริหารจัดการองค์กร          
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวดูนก และการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น 

2. มาตรฐานกิจกรรมดูนกสําหรับพื้นที่กิจกรรมดูนก เพ่ือเป็นแหล่งในการประกอบกิจกรรม      
ดูนกที่สอดคล้องกับปรัชญาและเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และคาดหวังให้เกิดมาตรฐาน
กิจกรรมดูนกในพ้ืนที่ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ องค์ประกอบทางธรรมชาติ ความสะดวกในการทํากิจกรรม  
การบริหารและจัดการองค์กร การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวดูนกและการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น 

 
2.3.6 มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า 

 กิจกรรมท่องเท่ียวดูพรรณไม้ป่า เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีการจัดการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ เพ่ือให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ความนิยมดูพรรณ
ไม้ป่าในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น มีแนวโน้มการขยายตัวไปสู่วงกว้างทุกวัยและอาชีพ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือจากประเทศในแถบทวีปเอเชีย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
มัคคุเทศก์ดูพรรณไม้ป่าโดยตรง รวมท้ังยังไม่มีผู้ประกอบกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าที่มีการจดทะเบียน
ภายในประเทศ หรือดําเนินกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 



44 
 

 กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า 
 องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมดูพรรณไม้ป่าสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า และเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า
สําหรับพ้ืนที่กิจกรรมดูพรรณไม้ป่า 

1. มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า เพ่ือกําหนดความ
พร้อมขั้นพ้ืนฐานของผู้จัดดําเนินกิจกรรมหรือผู้ประกอบการดูพรรณไม้ป่า มีปัจจัยการพิจารณา คือ การ
บริหารจัดการองค์กรการการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวดูพรรณไม้ป่า และการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น 

2. มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าสําหรับพื้นที่กิจกรรมดูพรรณไม้ป่า เพ่ือเป็นแหล่งในการ
ประกอบกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าที่สอดคล้องกับปรัชญาและเจตนารมณ์ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ
คาดหวังให้เกิดมาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ องค์ประกอบทางธรรมชาติ 
ความสะดวกในการทํากิจกรรม  การบริหารและจัดการองค์กร การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวดูพรรณไม้ป่า
และการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น 

 
2.3.7 มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม 

 การเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน มักมีความต้องการพบความแปลกใหม่และไม่มีความจําเจ
ในการเดินทางท่องเที่ยว สําหรับการพักแรมถือเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาให้รูปแบบที่พักแรมมีความหลากหลาย ซึ่งการพักแรมแบบแคมป์ป้ิง
เป็นการพักแรมรูปแบบใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว แต่การพัฒนาพ้ืนที่สําหรับการพักแรม 
แบบแคมป์ป้ิงสําหรับเอกชนยังมีอยู่น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ที่สมบูรณ์มักอยู่ในพ้ืนที่ของภาครัฐเป็นผู้ดําเนินการ
เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ 
 
 กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม 
 องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กรณีไม่พิจารณา
ปัจจัยเสริมด้านห้องนํ้าในห้องพัก และกรณีที่พิจารณาปัจจัยเสริมด้านห้องในห้องพักตามเกณฑ์มาตรฐาน
เบ้ืองต้นของโรงแรมระดับ 3 ดาว 

1. กรณีไม่พิจารณาปัจจัยเสริมด้านห้องนํ้าในห้องพัก ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
ลักษณะของพ้ืนที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การบริหารและการจัดการ กิจกรรมการเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

2. กรณีที่พิจารณาปัจจัยเสริมด้านห้องนํ้าในห้องพักตามเกณฑ์มาตรฐานเบ้ืองต้นของโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ประกอบด้วย สิ่งอํานวยความสะดวก  
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2.4 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.4.1 ความหมาย 
 ในยุคปัจจุบันการแข่งขันในตลาดโลกได้ให้ความสําคัญในการนําเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหน่ึง 

ในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนจําหน่ายเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับกระแส
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  (Creative Economy) กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความหมายของ การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผล
เก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือ
สภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจาก
ธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ทั้งน้ี หากพิจารณาความหมายของคําว่า วัฒนธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งให้
ความหมายของคําว่า วัฒนธรรมไว้ว่า สิ่งที่ทําให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะและวิถีชีวิตของหมู่คณะ  
ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พ.ศ. 2485 โดยท่ีหมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ซึ่งสําหรับ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ทางวิทยาการน้ันก็หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ได้มีการผลิตหรือสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกัน
และกันและร่วมใช้อยู่ในพวกของตน ซึ่งเมื่อดูความหมายของคําว่าวัฒนธรรมตามพจนานุกรมแล้ว  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงน่าจะหมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งศึกษา เรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจถึงความเจริญ
งอกงามในด้านต่างๆ ของคน สังคม วิถีชีวิตของท้องถิ่นต่างๆ โดยสามารถศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ 
ตํานาน ปราชญ์ท้องถิ่น ภูมิสถาปัตย์ วิถีชีวิต การงานอาชีพ ศิลปะ ประเพณี นาฏศิลป์ ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ทั้งน้ีมิได้มุ่งในการที่จะต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาหรือว่าต้องดํารงสภาพเดิมแต่ครั้งอดีตมา หากแต่
ศึกษาความเป็นมา (อดีต) เพ่ือสร้างความเข้าใจ เพ่ือที่จะรับรู้ความเป็นจริงในปัจจุบันได้โดยความเข้าใจ  
ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ัน สามารถทําได้หลายรูปแบบและหลายแนวคิด 
 
2.4.2 ลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่ได้นําเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้
วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เย่ียมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนใน
ประเทศน้ัน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและ
งานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศน้ัน การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเราเรียกว่า การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย 
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1) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 
2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 
3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ด้ังเดิม 
4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ันและแกะสลัก 
5) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา 
6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 
7) ภาษาและวรรณกรรม 
8) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย อาหาร 
9) ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เทศกาลต่างๆ 
10) ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นํามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 

 

2.5 การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2.5.1 ความหมายและองค์ประกอบ 

 เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
 การที่จะให้ชุมชนดําเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้นมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์ 
กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยว โดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไปกระตุ้นให้ 
คนในสังคมเห็นความสําคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปล่ียน เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับ 
ผู้มาเยือน นอกจากน้ียังเป็นการเพ่ิมการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกําลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อ เน่ืองในการทํางานอนุรักษ์ทั้งด้าน
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ดังน้ัน การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือการท่องเที่ยวที่คํานึงถึง
ความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน
และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
 

2.5.2 องค์ประกอบของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ 4) การเรียนรู้  
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 ชุมชนมีฐานทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

 ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
ด้านองค์กรชุมชน 

 ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน  

 มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และมีทักษะในเรือ่งต่างๆ หลากหลาย  

 ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  
ด้านการจัดการ  

 มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

 มีองค์กรหรือกลไกในการทํางานเพ่ือจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
กับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้  

 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  

 มีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้านการเรียนรู้ 

 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 

 สร้างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 
ด้านการเรียนรู้ 

 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 

 สร้างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในสว่นของชาวบ้านและ
ผู้มาเยือน 

 
2.5.3 การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 

 การท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เน่ืองจากทรัพยากรการท่องเที่ยว
กับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคมเป็นตัวขับเคลื่อน 
เรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและการสัมพันธ์กับภายนอกควรจะเช่ือมโยง 
ให้เห็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
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 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเคร่ืองมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม 
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเที่ยว
ให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนาน และความบันเทิง หากได้เปิดมิติของการท่องเท่ียวเพ่ือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคารพคนในท้องถิ่น 
 

2.5.4 หลักการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังน้ี 

1) ชุมชนเป็นเจ้าของ  
2) ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 
3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 
5) มีความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
6) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
7) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 
8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
9) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 
10) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

 
 การท่ีจะให้ชุมชนดําเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจําเป็นที่จะต้องเตรียม 
ความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว  ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับ 
คนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไปกระตุ้นให้คนในสังคม 
เห็นความสําคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากน้ี
ยังเป็นการเพ่ิมการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
เป็นกําลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเน่ืองในการทํางานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
2.6 การเชื่อมโยงหลักการทางทฤษฎีสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 จากหลักการทางทฤษฎีสามารถเช่ือมโยงสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในฝั่งอันดามันทั้ง 5 
จังหวัด ได้ดังน้ี   

1. การท่องเท่ียวฝั่งอันดามันจึงควรมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว กิจกรรมทางการตลาด  
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะ เพ่ือนําเสนอข้อมูลทางการท่องเที่ยวทั้งองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน 
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คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism Service) และการตลาด 
การท่องเที่ยว (Tourism Market of Tourist) ประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพราะฝั่งอันดามันทั้ง 
5 จังหวัด มีปัจจัยของการท่องเท่ียว ครอบคลุม 3 ประเภท คือมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)  
ทั้งที่สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) คือ ความงามตาม
ธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพ้ืนที่น้ัน เช่น หาดทรายที่สวยงาม สภาพป่า และ
ชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น และสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction 
Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่น้ัน เช่น 
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณเป็นต้นวิถีชีวิตจากการกระทําของ เช่น ตลาดนํ้า ก็
เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นมา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่ง
กีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น  และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก (Facility) ทั้งที่พักแรมไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งสําคัญอันดับ
รองลงมา คือ การบริโภคจึงต้องมีร้านอาหารบริการสําหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพ่ือการเดินทาง
ไว้บริการนักท่องเที่ยว และมีความสามารถการเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยว
น้ันได้ คือ ต้องมีการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวน้ันอย่างสะดวก   

2. ฝั่งอันดามันสามารถนําวัตถุประสงค์กับการท่องเที่ยวของบุคคลที่มีอยู่ 8 ประการ มาสร้าง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามัน น้ันคือทั้งการท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ
และร่างกาย เพ่ือสุขภาพอนามัย เพ่ือสูดอากาศบริสุทธ์ิ อาบแดด อาบนํ้าแร่ เพ่ือเข้าร่วมหรือชมกิจกรรม
ทางกีฬา เพ่ือไปชมสิ่งที่แปลกใหม่ในต่างประเทศ เพ่ือความร่ืนเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดช่ืน 
เพ่ือการพักผ่อนเพ่ือสาเหตุส่วนตัว เช่น ไปเยี่ยมญาติ ไปพบเพ่ือนใหม่หรือเพ่ือหลบหนีคนที่ใกล้ชิดจําเจ 
เพ่ือเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา และเพ่ืออาชีพและการธุรกิจ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของกลุ่มอันดามันต้องให้ความสําคัญการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism) น้ันคือการสร้างระบบการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญต่อ
การเสมอภาคระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนทั้งในรุ่นปัจจุบันต่อไปจนถึง
คนในอนาคต  

4. แนวคิดที่สําคัญของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวแบบย่ังยืนของฝั่งอันดามัน 
ต้องให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวต้องตระหนักและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด การเคารพในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของประชาชนพ้ืนเมือง 
รวมไปถึงการรู้จักปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน และ 
การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรก่อให้เกิดการกระจายของรายได้
อย่างเป็นธรรมและทั่งถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (tourism stakeholder) นอกจากน้ี ยังควรที่จะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการมีส่วนสําคัญในการช่วยลดความ
ยากจนในท้องถิ่นด้วย และนอกจากนั้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของฝั่งอันดามันจะต้องให้ความสําคัญ 
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ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องคํานึงถึงความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (Tourism stakeholder) ทุกฝ่ายรวมไปถึงจะต้องสามารถรักษาความพึงพอใจ
สูงสุดของนักท่องเที่ยว การดําเนินการวางแผนอย่างต่อเน่ือง และที่สําคัญจะต้องมีเครื่องมือดัชนีที่ใช้วัด
ประสิทธิภาพต่อผลกระทบของการดําเนินการในส่วนต่างๆ เพ่ือสามารถนําไปปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืนได้ต่อไปในอนาคต 

5. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวฝั่งอันดามันต้องให้ความสําคัญกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ที่เข้มแข็งของปัจจัยสําคัญ 5 ประการ ในการนํามาพิจารณาเพ่ือการกําหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ที่ ย่ังยืน ซึ่งประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การดูแล รักษา จัดการ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่กําเนิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสืบทอด
ต่อกันมา เช่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ การจัดการนักท่องเที่ยว ที่
เป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคทรัพยากรการท่องเท่ียว มีความต้องการ 
(Demand) ที่ทําให้คนในแหล่งท่องเท่ียวและกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยวต้องตอบสนอง ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยว และก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุน้ี นักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพจึงจําเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนของฝั่งอันดามัน การจัดการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว  
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งอันดามันต้องให้ความสําคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากขึ้น และต้อง
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ที่ไม่ละเลย
ผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าจะให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน กลุ่มธุรกิจน้ีจะต้องคํานึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองคุณภาพของนักท่องเที่ยว 
ชุมชนที่มีแหล่งท่องเท่ียว ต้องได้รับการพัฒนาให้มีบทบาทท้ังที่เป็นทั้งผู้ผลิตทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน ขณะเดียวกันในชุมชนเองมีบทบาทเป็นผู้ดูแลทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน  คนในชุมชนที่มีแหล่งท่องเท่ียวรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม หรือ
อาจกล่าวได้ว่าคนในชุมชนได้ประโยชน์เพียงส่วนน้อยเม่ือเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ี 
แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ย่ังยืนจึงให้ความสําคัญกับเรื่องการกระจายผลประโยชน์ให้กับคนใน
ท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ความรักท้องถิ่นเป็นอีกปัจจัยหน่ึงอยู่ในหลักการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง โดยเน้นการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวที่มีส่วน
ช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทําให้คนในชุมชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง ซึ่งเป็นความสําคัญอย่างย่ิงที่คนในชุมชนจะต้องมีสิทธิ
เลือกได้ว่าต้องการให้ทรัพยากรของตนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือไม่และควรมีรูปแบบเช่นไร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้
นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Facilitator) ที่ช่วยนํา
ความรู้ในทางวิชาการหรือภูมิปัญญาสากลมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือยกระดับและคําอธิบายองค์ความรู้
ท้องถิ่น ที่เรียกว่า ภูมิปัญญาให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นสากลได้ และย่ิงทรัพยากรการท่องเที่ยวได้รับ
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การศึกษาค้นคว้ามากเท่าใด คนในชุมชน นักท่องเท่ียว และกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวก็จะเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมากเท่าน้ัน นอกจากบทบาทการเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าแล้วนักวิชาการอาจเข้าไปมี
บทบาทในการเป็นวิทยากรช่วยประสานงานและอํานวยให้เกิดการพูดคุยกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
แหล่งท่องเที่ยวอันจะนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการอนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากร
อย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง ต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดก
ทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยัดต้อง
คํานึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อชีวิตที่ดี  
รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บํารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน เพ่ิมพูน และเสริมสร้างไว้ให้มีมาก
เพียงพอต่อการใช้เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม และการปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ัน ต้องคงความเป็น
เอกลักษณ์อย่างด้ังเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างเหมาะสมจะสามารถดําเนินธุรกิจได้ 
อย่างยาวนาน โดยเฉพาะวิถีชาวเกาะ วิถีชุมชนด้ังเดิม 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ที่เน้นการลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจําเป็นกับการลดของเสีย (Reducing over- 
consumption and waste) ผู้ที่เก่ียวข้องต้องร่วมกันวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพ
เหมือนกันใช้ทดแทนกันได้ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรท่ีหายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลต้องหา
วิธีการจัดการโดยการแยกประเภทขยะ ขยะแห้งอาจนําระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ํา และการแปร
รูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse Renew Recycle) 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้น การรักษาและส่งเสริมความ
หลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain diversity) ต้องวางแผนขยายรากฐาน 
การท่องเที่ยว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานการ
บริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ณ สถานที่น้ันนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ้ําอีก 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการประสานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (Integrating tourism into planning) ต้องมีการประสานแผนการพัฒนาในหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  
เพ่ือให้การพัฒนาการทํางานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการส่งเสริมการนําการท่องเที่ยว
ขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting local economy) โดยต้องประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหา 
ความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นนําไปประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายการท่องเท่ียว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวให้มากขึ้นเป็นการสร้างรายกระจายสู่ประชากรท่ีประกอบการในท้องถิ่น 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝ่ังอันดามันต้องเน้นการมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (Involving local communities) ต้องร่วมทํางานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์กรรวม 
(Participation Approach) โดยเข้าร่วมในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมทํากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เป็นหน่วยงานร่วมวิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขาย 
การท่องเท่ียวด้วยกัน เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของฝั่งอันดามันต้องเน้นเน้นต้องมีการประชุมกับผู้ที่เก่ียวข้อง
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting stakeholders and the public) ต้องมีการประสานกับประชาคมในพ้ืนที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้กระกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ 
ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ร่วมประชุมหารือทั้งการเพ่ิมศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบ 
การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการตลาด โดยจัดการประชุมกันอย่าง
สม่ําเสมอเพ่ือร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการพัฒนาบุคลากรรองรับ 
อุตสาหรรมการท่องเที่ยวของอันดามัน (Training staff) ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ การฝึกอบรม  
การส่งเจ้าหน้าที่ดูงานอย่างสมํ่าเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน
นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการ
บริการข่าวสารการท่องเที่ยว (Marketing tourism responsibly) ต้องร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้องจัดเตรียมข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการการขายให้พร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจัดทําในรูปสื่อ
ทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการท่องเท่ียว คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวในรูปเอกสาร แผ่นพับ 
หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น 

16. แผนยุทธศาสตร์ควรมีระบบการประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking research)  
ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณค่าคุณภาพของแห่งท่องเที่ยว การลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียว 
โดยจะต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ําเสมอ โดยการสอบถาม
ผู้ใช้บริการโดยตรง การสอบความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือทราบผลของ
การบริการนํามาปรับปรุงและแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 


