บทที่ 2
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.1

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ ว
ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ได้ให้ความหมายของคําว่า
Tourism หรือ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อสราญใจ การบริหารงานธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ส่วน Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อใฝ่หาสุขารมณ์หรือ
เพื่อความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมา ณ จุดเริ่มต้น คําว่า “การท่องเที่ยว” จึงเป็นคําที่มีความหมายกว้าง
มิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
การเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่าง
ประเทศ การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในปัจจุบันการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง ความหมายของ
การท่องเที่ยวนั้นอาจสรุปได้ในเงื่อนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่น
ชั่วคราว ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และประการสุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ได้
ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ (วรรณา วงษ์วานิช, 2539)
2.1.2 ปัจจัยของการท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้ม
น้าวใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้องเป็น
พื้นที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นสําคัญ ในแหล่งท่องเที่ยวจะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
จุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายจุด แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและ
สนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
(1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors)
คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพื้นที่นั้น เช่น หาดทรายที่สวยงาม
สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น
(2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction
Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่นั้น เช่น สิ่งก่อสร้าง
ที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น วิถีชีวิตจากการกระทําของ
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(3) คน เช่น ตลาดน้ํา ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นมา
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร
งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น
2) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อทําให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่สําคัญมากที่สุดคือ เรื่องที่พักแรมไม่ว่าจะเป็น
ที่ พั กในรู ปแบบโรงแรม รี สอร์ ท บั งกะโล เกสท์ เฮ้ าส์ สิ่ งสํ าคั ญอั นดั บรองลงมา คื อ การบริ โภคจึ งต้ อง
มีร้านอาหารบริการสําหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว
3) การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ
ต้องมีการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก
ปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจ
หรือความต้องการที่จะได้รับจาการไปท่องเที่ยว โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียว
แต่บางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักหรืออาหารเป็นต้น
การท่ อ งเที่ ย วจึ ง เป็ น กระบวนการทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก 3 ด้ า น คื อ
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism Service) และการตลาด
การท่องเที่ยว (Tourism Market of Tourist) แต่องค์ประกอบย่อยๆที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุและผล
ซึ่งกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ความแตกต่างในองค์ประกอบย่อยและ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเอง (อรนุช ศิลป์มณีพันธ์,2547) ทั้งนี้ การท่องเที่ยวจึงเป็นปรากฏการณ์ของ
มนุ ษ ย์ ที่ ส ร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมในการเดิ น ทาง
ไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ย่อมมีจุดหมายของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน
2.1.3 วัตถุประสงค์กับการท่องเที่ยว
โรบินสัน (Robinson) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของบุคคลมีอยู่ 8 ประการ คือ
1) เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและร่างกาย
2) เพื่อสุขภาพอนามัย เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ อาบแดด อาบน้ําแร่
3) เพื่อเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทางกีฬา
4) เพื่อไปชมสิ่งที่แปลกใหม่ในต่างประเทศ
5) เพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดชื่น เพื่อการพักผ่อน
6) เพื่อสาเหตุส่วนตัว เช่น ไปเยี่ยมญาติ ไปพบเพื่อนใหม่หรือเพื่อหลบหนีคนที่ใกล้ชิดจําเจ
7) เพื่อเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา
8) เพื่ออาชีพและการธุรกิจ
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ตามมติเอกฉันท์ของสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ 21 ในปี พ.ศ.2510 อันเป็นปีท่องเที่ยว
สากลว่า “การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มนุษยชาติต้องการมากที่สุด ควรที่รัฐบาลของทุกประเทศ
และมนุษย์ทุกคนจะสนับสนุน” (Burkart & Medlik,1985 : 59) จากมูลเหตุจูงใจ เพื่อการท่องเที่ยวที่กล่าวมานี้
คงจะไม่มีมูลเหตุจูงใจอันใดอันหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่เด่นที่สุด แต่มีลักษณะผสมผสานกัน
2.1.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก (WTO, 2004) ได้ให้อธิบายคําจํากัดความล่าสุดของการพัฒนา
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism) ว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การท่องเที่ยว
ขนาดเล็กหรือการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche tourism segments) หากแต่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้อง
ครอบคลุมถึงการตลาดโดยรวมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวแบบมวลชน” (Mass tourism)
โดยทั่วไปการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญต่อการเสมอภาคระหว่างเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนทั้งในรุ่นปัจจุบันต่อไปจนถึงคนในอนาคต ดังนั้น หลักการและ
แนวคิดที่สําคัญของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในคําจํากัดความของ WTO จึงประกอบด้วย
 การท่ อ งเที่ ย วต้ อ งตระหนั ก และใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
 การเคารพในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของประชาชนพื้นเมือง รวมไปถึงการรู้จักปรับตัว
และเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน
 การสร้ างความเจริ ญมั่ นคงทางเศรษฐกิ จอย่ างยั่ งยื น การท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื นควรก่ อให้ เกิ ด
การกระจายของรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่งถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (tourism stakeholder)
นอกจากนี้ ยังควรที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการมีส่วนสําคัญ
ในการช่วยลดความยากจนในท้องถิ่นด้วย
นอกจากการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้องให้ความสําคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิ จ แล้ ว ยั ง จะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความร่ ว มมื อ กั น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism
stakeholder) ทุกฝ่ายรวมไปถึงจะต้องสามารถรักษาความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเที่ยว การดําเนินการ
วางแผนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และที่ สํ า คั ญ จะต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ดั ช นี ที่ ใ ช้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ผลกระทบของ
การดําเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อสามารถนําไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต
ปัจจัยสําคัญ 5 ประการ ในการนํามาพิจารณาเพื่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่กําเนิดขึ้นมาเอง
ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสืบทอดต่อกันมา เช่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์
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 นักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยว
มีความต้องการ (Demand) ที่ทําให้คนในแหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยวต้องตอบสนอง ซึ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยว และก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ นักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพจึงจําเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจให้ความสําคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และพยายาม
ที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จนอาจละเลยผลกระทบ
ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าจะให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กลุ่มธุรกิจนี้จะต้องคํานึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองคุณภาพของนักท่องเที่ยว
 ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ประเพณีของคนในชุมชน ขณะเดียวกันในชุมชนเองมีบทบาทเป็นผู้ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
ที่ผ่ านมาคนในแหล่ งท่ องเที่ ยวมั กเป็ นฝ่ ายตั้ งรั บการท่องเที่ยวที่ เข้ามา โดยคนในแหล่ งท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่
จะมองเห็นผลประโยชน์ในเชิงรายได้ แต่อาจไม่ตระหนักและคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดตามมา นอกจากการ
ตั้งรับกับทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คนในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวกลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่าคนในชุมชนได้ประโยชน์เพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจึงให้ความสําคัญกับเรื่องการกระจายผลประโยชน์
ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ความรักท้องถิ่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งอยู่ในหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กระบวนการเรียนรูในชุมชนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วย
อนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทําให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง ซึ่งเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่คนในชุมชนจะต้องมีสิทธิเลือกได้ว่าต้องการให้
ทรัพยากรของตนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือไม่และควรมีรูปแบบเช่นไร
 นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Facilitator)
ที่ช่วยนําความรู้ ในทางวิ ชาการหรือภูมิ ปัญญาสากลมาใช้ในการศึกษาค้ นคว้าเพื่ อยกระดั บและคํ าอธิบาย
องค์ความรู้ท้องถิ่นที่เรียกว่า ภูมิปัญญาให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นสากลได้ และยิ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวได้รับ
การศึ กษาค้ นคว้ ามากเท่ าใด คนในชุมชน นั กท่ องเที่ ยว และกลุ่ มธุ รกิจการท่ องเที่ยวก็จะเห็ นคุณค่ าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมากเท่านั้น นอกจากบทบาทการเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าแล้วนักวิชาการอาจเข้าไปมีบทบาท
ในการเป็นวิทยากรช่วยประสานงานและอํานวยให้เกิดการพูดคุยกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว
อันจะนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) หมายถึง การพัฒนา
การท่องเที่ยวที่มุ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไป ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
หลักการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้น จึงประกอบด้วยหลักการที่สําคัญอยู่ 10 ประการ คือ
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1. อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง ต้องมี
วิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเพียงพอหรือ
ใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้ อ ย่ า งประหยั ด ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น อั น เป็ น คุ ณ ค่ า คุ ณ ภาพของธรรมชาติ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย
 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากร
ให้มีคุณค่าต่อชีวิตที่ดี รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บํารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน เพิ่มพูน และ
เสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอต่อการใช้เพื่อการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม
 การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรนั้น ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด
เกิ ดผลกระทบอั นเป็ นผลเสี ยน้ อยที่ สุ ด โดยการใช้ ภู มิ ปั ญญาพื้ นบ้ านประยุ กต์ กั บเทคโนโลยี แบบใหม่
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างเหมาะสมจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน
2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจําเป็นกับการลดของเสีย (Reducing overconsumption and waste) ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอื่นที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพเหมือนกันใช้ทดแทนกันได้ เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรที่หายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลต้องหาวิธีการจัดการโดยการแยกประเภทขยะ
ขยะแห้งอาจนําระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ํา และการแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse
Renew Recycle) ขยะเปียกอาจนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์และนําหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้
3. รั ก ษาและส่ ง เสริ ม ความหลากหลายของธรรมชาติ สั ง คม และวั ฒ นธรรม (Maintain
diversity) ต้องวางแผนขยายรากฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพิ่ม
คุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้นนานขึ้นหรือกลับไป
เที่ยวซ้ําอีก
4. ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating tourism into planning) ต้องมีการประสาน
แผนการพัฒนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.)
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การ
พัฒนาการทํางานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
5. นําการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting local economy)
ต้องประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นนําไปประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวให้มากขึ้นเป็นการสร้างรายกระจายสู่ประชากร
ที่ประกอบการในท้องถิ่น
6. การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (Involving local
communities) ต้องร่วมทํางานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์กรรวม (Participation Approach) โดยเข้าร่วม
13

ในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นหน่วยงานร่วม
วิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการ
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น
7. มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting stakeholders and
the public) ต้องมีการประสานกับประชาคมในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้กระกอบการ
ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือ
ทั้งการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นการตลาด โดยจั ด การประชุ ม กั น อย่ า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ ร่ ว มปฏิ บั ติ
ในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน
8. การพัฒนาบุคลากร (Training staff) ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ การฝึกอบรม
การส่งเจ้าหน้าที่ดูงานอย่างสม่ําเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว
9. การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว (Marketing tourism
responsibly) ต้องร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการการขาย
ให้พร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจัดทําในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการท่องเที่ยว
คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวในรูปเอกสาร แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดรี อม เป็นต้น
10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking research) จําเป็นต่อการแก้ปัญหาและ
เพิ่ ม คุ ณ ค่ าคุ ณภาพของแห่งท่ องเที่ ยว การลงทุนในธุ ร กิจท่ องเที่ยว โดยจะต้องมีการประเมิน ผล การ
ตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ําเสมอ โดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง การสอบ
ความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว เพื่อทราบผลของการบริการนํามาปรับปรุง
และแก้ ไ ขการจั ด การการบริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ความประทั บ ใจและความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยว

2.2

แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2.2.1 ความหมายและลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism เป็ นคําที่ เกิดใหม่ในวงการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนําคํา 2 คํ ามารวมกั น ได้ แก่
Eco และ Tourism คํ าว่ า Eco แปลตามรู ปศั พท์ ว่ า บ้ านหรื อที่ อยู่ อาศั ย ส่ วน Tourism แปลว่ า
การท่ องเที่ ยว Ecotourism จึ งแปลว่ า การท่ องเที่ ยวเกี่ ยวกั บที่ อยู่ อาศั ย หมายความถึ ง การท่ องเที่ ยว
ที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์
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ส่วนคําว่า นิเวศ ซึ่งเป็นคําภาษาสันสกฤตที่นํามาใช้ในภาษาไทยก็แปลว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย
เช่ น กั น (ดู พ จนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน) ฉะนั้ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศจึ ง เป็ น ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ที่ มี
ความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
นอกจากคํ าว่ า Ecotourism แล้ว ยังมีคํ าอื่ นๆที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันอีกหลายคํา
ได้แก่ Green tourism แปลว่า การท่องเที่ยวสีเขียว หมายถึง การท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ โดยสีเขียว
เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ Biotourism แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงชีวภาพ ซึ่งหมายถึง
การท่ องเที่ ยวที่ เน้ นการศึ กษาสิ่ งมี ชี วิ ตตามธรรมชาติ และ Agrotourism แปลว่ า การท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร
เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นในด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผลไร่นา และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร
คําว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นํามาใช้
อย่ า งเป็ น ทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้ มี ค วามหมายตรงกั บ คํ า ว่ า Ecotourism ในภาษาอั ง กฤษ
ศัพท์บัญญัตินี้ได้รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติศัพท์
แล้วเพื่อขยายความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 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 การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท ประเทศออสเตรเลีย ให้คํานิยามสั้นๆว่า "การท่องเที่ยวที่อาศัยผลิตผล
ทางธรรมชาติ การจัดการที่ยั่งยืน และองค์ประกอบทางการศึกษาซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดการอนุรักษ์"
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้คํานิยามว่า "การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และ
ชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ"
ช่วงกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแพร่ขยายไปทั่วโลก และททท. ได้จัดทําแผนพัฒนาและ
จึงได้จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาเรื่อง Ecotourism ระยะแรกคณะทํางานมีมติใช้คําจํากัดความEcotourism
ในความหมายภาษาไทยว่า “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายให้กับชาวไทย
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ทุกระดับให้เข้าใจว่า รูปแบบการท่องเที่ยว Ecotourism นับเป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในการรับรู้ของชาวไทย
คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อมา ททท. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วท.) ทําการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ และขอให้ราชบัณฑิตสถาน
กํ า หนดความหมายในที่ สุ ด จึ ง ได้ ค วามหมายของคํ า ว่ า Ecotourism หรื อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
หมายถึง “การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน”
2.2.2 องค์ประกอบหลักที่สาํ คัญของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
องค์ประกอบหลักที่สําคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการ ประกอบด้วย
1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรู้และสัมผัส
กั บระบบนิ เวศ (Eco-system) อาจมี บางแห่ งที่ รวมเอาลั กษณะวั ฒนธรรมที่ มี วิ ถี ชี วิ ตแบบธรรมชาติ หรื อ
เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้(Nature-based
tourism) โดยเฉพาะแม้ว่าจะ
มีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม ในทํานองเดียวกันการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural tourism)
จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวนั้นๆด้วย
อาจเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity or
Authentic or Endemic or Unique) ธรรมชาตินั้นอาจรวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศ(Eco-system) ในพื้นที่ด้วย
2) องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible
travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุม
ไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขตจึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainably managed
tourism)เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsibly travel) ที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จึงเป็นการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม
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 รวมถึงร่วมบํารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทน เพื่อนํากลับมา
บํ า รุ ง รั ก ษาและจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย ในที่ สุ ด แล้ ว ท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการควบคุ ม การพั ฒ นา
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
เพื่ อ ประสานการท่ อ งเที่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการเรี ย นรู้ แ ละสั ม ผั ส กั บ ระบบนิ เ วศ (Eco-system)
มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์
ในการเอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งในระบบ
นิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ไว้) ลักษณะเฉพาะนี้จึงทําให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่ใช่การท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม(Cultural tourism และ Historical tourism) แม้ว่าจะมีคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม
ในทํานองเดียวกัน การท่องเที่ยวธรรมชาติ(Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด
จึงมีบางส่วนจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ หรือแหล่งท่องเที่ยวหนึ่ง ๆ อาจมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแบบอื่น ๆ ได้ จากลักษณะดังกล่าวจึงมีสิ่งที่ควรทําความเข้าใจเพิ่มเติม ดังนี้
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบปกติหรือ
แบบประเพณี นิ ย ม ซึ่ ง เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ ง เน้ น ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น หลั ก และเน้ น
การส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ

การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ตรงกั น ข้ า มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแบบคณะใหญ่ ( Mass
tourism ) เพราะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ได้ถูกจํากัดที่ขนาดของการท่องเที่ยว แต่จํากัดที่รูปแบบกิจกรรม
และขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ สามารถทําลายสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันหรือ
มากกว่ านั ก ท่ อ งเที่ ย วคณะใหญ่ หากปราศจากการจัด การที่ ดี การจั ด การกั บ การท่ อ งเที่ ย วคณะใหญ่
ในทิศทางและภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ จัดเป็น Mass ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่จําเป็นต้องเป็นการจัดการที่ง่าย ๆ ราคาถูก มีรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่ ยากลํ าบาก มี รายได้ จากการท่ องเที่ ยวน้ อย เพี ยงแต่ มี การจั ดการที่ ดี มี การรั กษาสิ่ งแวดล้ อมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและให้ประโยชน์ที่เหมาะสมตามความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับ และมีรายได้สูงได้เช่นกัน
 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก มากกว่ า
การให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องมีการประสาน
ความเข้าใจกันอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการ
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จากการศึกษากําหนดความหมายและนโยบายการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ ว ทําให้ ทราบว่ า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นส่วนหนึ่งของกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) ที่หมายถึง
รูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการการท่ องเที่ ยวที่รั กษาคุณภาพ ทั้งการ
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural-based tourism) และแหล่งวัฒนธรรม (Caltural-based tourism)
อันจะนําไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความ
จําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด
สามารถรั กษาเอกลัก ษณ์ความเป็ นธรรมชาติ แ ละวัฒนธรรมไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุ ด และ
ใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาลยาวนานที่สุด
2.2.3 แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบน้อยที่สุด แนวคิดนี้ได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆนับตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา โดยได้รับความ
สนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติและองค์การการท่องเที่ยวโลก ประเทศไทยก็ได้รับเอาแนวคิดนี้มาศึกษาและ
ดําเนินการจนปรากฏผลเป็นรูปธรรมมากพอสมควร จากการศึกษาถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ต่อประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีทั้งผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ
ผลกระทบในทางบวก คือ ทําให้เกิดรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะทําให้ประเทศไทยมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกทาง
หนึ่งนอกเหนือไปจากการส่งสินค้าออก นอกจากนี้ เงินที่นักท่องเที่ยวนําไปจับจ่ายใช้สอยย่อมกระจายไปสู่
ท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ ทําให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น นอกจากผลดีทางด้านเศรษฐกิจแล้ว
ยังก่อให้เกิดผลดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น
ส่วนผลกระทบในทางลบ คือ อาจทําให้สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมจากการ
ไม่ระมัดระวังของนักท่องเที่ยวหรือจากการขาดการวางแผนที่ดีของหน่วยงานในท้องถิ่นในด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ทําให้มีการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสิ้นเปลืองในระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ ชุมชน
ในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้รับโอกาส
เข้าร่วมในการจัดการและการให้บริการ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่มี
เงินทุนมากและอยู่นอกแหล่งชุมชนนั้นๆ ส่วนชุมชนในท้องถิ่นกลับต้องประสบกับปัญหาต่างๆที่นักท่องเที่ยว
นําเข้ามา เช่น ปัญหาการส่งเสียงดังรบกวนของนักท่องเที่ยว ปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาค่าครองชีพ
ในท้องถิ่นสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบในทางลบให้น้อยลง ได้เสนอให้มีทางเลือกใหม่ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยอาศัยหลักการที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ต้องเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และประการที่สอง
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ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากหลักการ ทั้ง 2 ประการนี้จึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาจิตสํานึก
และความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการทําคุณประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และการปรับปรุง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตั้ ง อยู่ นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ปรากฏในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้ และสร้างความพึงพอใจเกี่ ยวกับความหลากหลายและ
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเหล่านั้นด้วย
2.2.4 หลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อต้องตั้งอยู่บนแนวคิดที่เน้นความสําคัญของ
การผสมผสานจุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์ ธรรมชาติแวดล้อมเข้ากับการปรับตัวของชุมชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญกับมิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศไม่ควรมีสูตรสําเร็จรูปแบบที่ตายตัวหรือเป็นนโยบายที่มีมาตรฐานแนวเดียวและใช้กับทุกแห่งในทาง
ตรงกันข้าม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในหลายมิติ เช่น
เศรษฐกิจของชุมชน การจัดการทรัพยากรขอองชุมชน ทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการสร้างเสริม
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงในชุมชนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรมีหลักการสําคัญ ดังนี้
 เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทําให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม
 ก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยรายได้ส่วนหนึ่งควรย้อนกลับไปสู่การอนุรักษ์
 จัดประสบการณ์ให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยควรสนั บ สนุ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและพฤติกรรมของตนเองต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในชุมชน
ที่เป็นแหลงท่องเที่ยว
 การสร้างหรือการจัดการใดๆ ควรยอมรับข้อจํากัดที่ดํารงอยู่ของสภาพแหล่งท่องเที่ยว หากต้องมี
การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปเพื่อพัฒนาทัศนียภาพของท้องถิ่น การลงทุนทางด้าน
การท่องเที่ยวควรมุ่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น
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 ควรให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งการวางแผนตัดสินใจ ดําเนินการและการควบคุม
มิใช่ปล่อยให้พวกเขาเป็นเพียงเป้าหมายของการท่องเที่ยว และยอมให้บุคคลภายนอกมาคิดและ
ตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะทิศทางจะไม่เป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
 ควรมี ก ารจั ด ทํ า ธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม มี มั ค คุ เ ทศก์ ที่ มี ค วามรู้ เ รื่ อ งระบบนิ เ วศ และ
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
 มี ก ารจั ด การและควบคุ ม จํ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมและไม่ เ กิ น ขี ด
ความสามารถที่ชุมชนในท้องถิ่นและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวจะรองรับได้
2.2.5 หลักเกณฑ์การกําหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่าวมาข้างต้น มักจะใช้ส่งเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มี
ศั ก ยภาพสู ง อย่ า งไรก็ ดี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรมใดจํ า เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาให้ ร อบคอบถึ ง ความเป็ น ไปได้
ในการรองรับของพื้นที่ และขีดจํากัดในการจัดการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
กระทํากิจกรรมดังกล่าวตามมา เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติบรรลุเจตนารมณ์ของ
การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและเหมาะสมกั บประเทศไทย หลั กเกณฑ์การกําหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่กองอนุรักษ์ ททท. ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยกําหนดขึ้น มีดังนี้
1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์
2) มีความพร้อมในการบริการจัดการ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนย์มีบริการอํานวยความ
สะดวกเบื้องต้น มีเคาน์เตอร์ บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา มุมจําหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม
3) มีการจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปและกลับทางเดิม เส้นทางเป็นแบบวงรอบ
และวงกลม ระยะทางตั้งแต่ 1 กิโลเมตรเป็นต้นไป อย่างน้อย 1 เส้นทาง
4) มีป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
5) มีแผนที่และคู่มือนําเที่ยวประกอบป้ายสื่อความหมาย เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
6) มีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ จํานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งต่อวันใน
แต่ละเส้นทางและในสถานที่ท่องเที่ยว
7) มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราว
ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้านได้
8) มี ก ารบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ แ ละมี บริ ก ารร่ว มกับ ประชาชนในท้ อ งถิ่น องค์ ก รภาครั ฐ บาล
องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรบริหารท้องถิ่น (เทศบาลและ อบต.)
9) มี นโยบายต่ อการรั กษาสภาพแวดล้ อมและภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นชั ดเจน เช่ น การจั ดการขยะ
การจัดการน้ําเสียการจัดการมลพิษต่างๆ
10) มีแผนพัฒนาบุคลากรและบริการสู่ระดับมาตรฐานสากล
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11) หากแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักแรมจะต้องเป็นที่พักแรมระดับการรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecolodge)
ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คือ
คําว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเองนั้นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งในส่วนใหญ่ๆ ของการท่องเที่ยว ในขณะที่หลักการ
เพื่อความยั่งยืนควรนําไปใช้กับทุกรูปแบบของกิจกรรม การดําเนินกิจการ สถานประกอบการ ตลอดจน
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรวมถึงรูปแบบที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาและรูปแบบที่เสนอให้เป็น
ตัวเลือกด้วย สําหรับการท่องเที่ยวยั่งยืนนั้น องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้กําหนดหลักการของการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ว่าลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น"ได้รับการคาดหมาย
ให้นําไปสู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวลด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสุนทรียะในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จําเป็นความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ และระบบต่ า ง ๆ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ชี วิ ต "เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยว แนวความคิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจึงได้รับความนิยมและแพร่หลายค่อนข้างมากในการ
ประชุม Globe'90 ณ ประเทศแคนาดา ได้ให้คําจํากัดความการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่าหมายถึง "การพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้อง
และสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง การท่องเที่ยวนี้มีความหมายถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองความจํ า เป็ น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และความงามทางสุ น ทรี ย ภาพ ในขณะที่ ส ามารถรั ก ษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย"
2.2.6 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือที่เกิดจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ (climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenery) และสัตว์ป่า (Wildlife) นับได้ว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด แต่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเหล่านี้
จะต้องได้รับการดูแลและบํารุงรักษาเป็นอย่างดีจากทุกๆฝ่าย เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทําลาย
ความงามอันทรงคุณค่าเหล่านี้ได้ลง
2. แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manufactured Attractions) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกันข้าม
กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญ่ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมสิ่งก่อสร้าง
และสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานที่ราชการก่อสร้างขึ้น เช่น พระราชวังหรืออาคาร
เก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่สําคัญ
3. แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมและวิถี ชี วิต มี กลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วอี ก จํา นวนไม่ น้อ ยที่ ส นใจ
ในความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมในอดีต หรือวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย รวมถึงพิธีกรรม พิธีการ
งานฉลองรื่นเริงต่างๆ ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพื้นบ้าน การร่ายรํา การละเล่น ตลอดจนงานหัตถกรรม
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การท่องเที่ ยวเชิ งนิเวศจึ งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้จะช่วยสร้างรายได้ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งรัฐจะสามารถนํามาใช้
ในโครงการอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม นอกจากนี้ยังเป็ นการสร้างงานให้กั บประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้
เมื่ อประชาชนในท้ องถิ่ นมี รายได้ เพิ่ มขึ้ นจากกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวก็ จะช่วยลดความจํ าเป็ นในการพึ่ งพา
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดํารงชีพ และที่สําคัญมันคือวิธีการหนึ่งที่จะทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินควบคู่กันไปได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็น
รูปแบบหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
2.2.7 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถกระทําได้หลายรูปแบบในพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศต่าง ๆ
กัน เช่นกลุ่มระบบนิเวศป่าเขาจะเน้นกิจกรรมที่อาศัยทรัพยากรนันทนาการประเภท ป่าไม้ สัตว์ป่า แหล่งน้ํา เช่น
อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ น้ําตกต่าง ๆ สภาพภูมิทัศน์ของลักษณะสัณฐานที่ดิน (Land Forms) และสัณฐานทางธรณี
ที่ เป็ นลั กษณะเด่ นแปลกตา หรื อลั กษณะเด่นที่ มี คุ ณค่าทางประวั ติ ศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่เป็นหลักสําคัญ ส่วนกลุ่มระบบนิเวศแบบเกาะแก่งชายฝั่งมักจะได้รับความ
สนใจในด้านทรัพยากรทางทะเล (Marine Resources) ที่ยังคงสภาพธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม เช่น ปะการัง
ปลาสวยงาม ชายหาดที่สวยงาม ส่วนสภาพป่าเขาหรือแหล่งน้ําต่าง ๆ จะได้รับความสนใจเป็นอันดับรองลงมา
ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จะเน้นไปในส่วนที่เป็นชายฝั่ง (Wetland) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่ได้รับความนิยมมาก คือ การดูนกต่างๆ โดยเฉพาะ นกต่างถิ่นที่หาดูได้ยาก เป็นต้น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ควรพิจารณาปัจจัยหลัก 2 ประการ กล่าวคือ
1) ปั จจั ยเกี่ ยวกั บพื้ นที่ และทรั พยากรนั นทนาการในพื้ นที่ ที่ จะรองรั บการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
(Ecotourism Site) ทั้งนี้สภาพดั้งเดิมและคุณค่าที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติเป็นหัวใจของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ดังนั้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่แม้จะมีความงดงาม แต่ถ้าหากมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
อย่างมาก จนกระทั่งรูปลักษณ์เดิมสูญเสียเหล่านั้นจะไม่อยู่ในเกณฑ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนั้น
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องไม่ทําให้พื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เสื่อมโทรมลงไปจนไม่สามารถ
ฟื้นตัวได้อีก พื้นที่ธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เมื่อจัดให้มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น แหล่งพืช สัตว์ป่าหายาก บริเวณที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ป่า ฯลฯ ควรที่จะ
ละเว้นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว
2) ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ควรส่งเสริมนอกจากมุ่งให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
เรี ยนรู้กับธรรมชาติ ไม่ มากน้ อยโดยผ่านทางโปรมแกรมสื่อความหมายธรรมชาติรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ดี
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติอาจจําเป็นต้องพิจารณากิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ
ที่ ไม่ ได้ เน้ นเรื่ องของการเรี ยนรู้ ธรรมชาติ /สิ่ งแวดล้ อมประกอบกั นไป เพื่ อดึ งดู ดนั กท่ องเที่ ยวและทํ าให้
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นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลินมากขึ้น ซึ่งอาจเรียกว่ากิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่กระทําในพื้นที่ธรรมชาติ มีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวต่อกลุ่มกิจกรรม
เพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ กิจกรรมเสริมดังกล่าวอาจจัดกลุ่มได้เป็นกลุ่มกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่เน้นการใกล้ชิดชื่นชมธรรมชาติ(Appreciative Recreational Activities) และกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่เน้นการผจญภัยตื่นเต้นท้าทายกับธรรมชาติ (Adventurous Recreational Activities) สําหรับกิจกรรม
การท่องเที่ยวทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลัก) กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบชื่นชม
ธรรมชาติ (กิจกรรมเสริม) และกิจกรมผจญภัยตื่นเต้น (กิจกรรมเสริม) พอที่จะสรุปได้ดังนี้
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลัก)
 กิ จ กรรมการเดิ น ป่ า (Hiking/Trekking) เป็ น การเดิ น ป่ า ระยะใกล้ (2กิ โ ลเมตรขึ้ น ไป)
เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยการนําตัวเองไปสู่ธรรมชาติด้วย
เส้นทางเดินเท้าที่ตัดผ่านเข้าไปในป่าที่มีจุดสวยงามดึงดูดความสนใจตามธรรมชาติรายทางนักท่องเที่ยว
นอกจากจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ยังมีโอกาสได้เรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติจากไกด์นําทาง
ที่มีความรู้ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) และชํานาญพื้นที่เป็นอย่างดี กิจกรรมเดินป่ายังแบ่งเป็น
2 ลักษณะคือการเดินป่าที่สมบุกสมบัน มีจุดมุ่งหมายสร้างความตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการเดิน
ป่าในเส้นทางที่ค่อนข้างยากลําบาก ท้าทายความสามารถของนักท่องเที่ยว เช่น การปีนป่าย หรือเดิน
ขึ้นลงเขาที่สูงชัน ฯลฯ ส่วนกิจกรรมเดินป่าควรมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดต่อกลุ่มไม่เกิน 15 คน และ
มีไกด์ท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับท้องถิ่น ตลอดจนมีความรู้ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) ที่จะให้ความรู้
แก่นักท่องเที่ยวระหว่างทางได้เป็นอย่างดี กิจกรรมเดินป่าอาจมีการพักแรมในป่า สิ่งของอุปโภค
ทั้งหลายจะต้องนําออกจากป่าทั้งหมด รวมทั้งเศษขยะต่าง ๆ จากการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะของ
ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีถุงหรือภาชนะที่จะเก็บขยะเหล่านั้นออกจากป่าให้หมด
ทุกครั้งไป การจัดเส้นทางเดินเท้าในป่าควรมีความกว้างขนาดหนึ่งหรือสองคนเดิน และคงสภาพเดิมไว้
มากที่สุด ไม่ควรตัดต้นไม้กิ่งไม้ออกโดยไม่จําเป็น ไม่ควรตัดเส้นทางเดินเท้าผ่านจุดที่มีระบบนิเวศ
เปราะบาง หรือเป็นแหล่งพืช / สัตว์ป่าหายาก โดยเฉพาะบริเวณที่จําเป็นสําหรับสัตว์ป่าในการดํารงชีพ
และสื บพั นธุ์ ซึ่ งถ้ ามนุ ษย์ ผ่ านเข้ าไปแล้ วจะรบกวนกิ จกรรมทางธรรมชาติ ของสั ตว์ ป่ าเหล่ านั้ น
ควรกําหนดเส้นทางผ่านหรือมีมุมมองเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจ สภาพภูมิทัศน์ที่งดงามและ
แหล่ งน้ํ า เพื่ อนั กท่ องเที่ ยวจะได้ เพลิ ดเพลิ น ไม่ เบื่ อหน่ ายเส้ นทาง เดิ นป่ าไม่ ควรตั ดผ่ านจุ ดที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของเส้นทางเดินป่าควรมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานที่จําเป็นเช่น ห้องสุขา ที่นั่งพักผ่อน และป้ายสื่อความหายต่าง ๆ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ควรเป็นผู้กําหนดเส้นทางเดินป่าที่เหมาะสมและดูแลสภาพของเส้นทางเดินป่าให้ใช้การได้ ผู้ที่ควรมี
บทบาทสําคัญในการรักษาเส้นทางเดินป่า คือ ไกด์นําเดินป่าและนักท่องเที่ยวที่จะต้องช่วยรักษาความ
สะอาดและไม่ทําลายสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเข้าใจถึงการปฏิบัติตนเมื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ
เหล่านั้น
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 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยว
นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากการได้มาเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติในเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ที่จัดทําขึ้นในพื้นที่
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้ คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Visitor
Center) ป้ายชื่อความหมายธรรมชาติ ณ จุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ (Wayside Exhibit) นิทรรศการกลางแจ้ง
(Outdoor Exhibit) ตลอดจนเส้นทางเดินเท้าที่จัดทําเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆเกี่ยวกับธรรมชาติในพื้นที่ (Nature Interpretive Trail) ลักษณะเส้นทางเดินเท้าดังกล่าว
ควรเดิ นได้ อย่ างไม่ ลํ าบากมากนั กตั ดผ่ านจุ ดที่ น่ าสนใจและสามารถให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บธรรมชาติ
ให้นักท่องเที่ยวได้ อาจจัดให้มีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติเพื่ออธิบายและ / หรือให้ความรู้ท่ีไม่ยาก
แก่การเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปตลอดเส้นทาง หรือจัดทําเป็นเอกสารแผ่นพับให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา
ด้วยตนเอง (Self - Guided Trail) เส้นทางเดินเท้าดังกล่าวไม่ควรมีระยะทางไกลนัก (ประมาณ 1-2
กิโลเมตร) ควรจัดเส้นทางเป็น loop (เข้า - ออกทางเดียว) การดูแลบํารุงรักษาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และนิทรรศการกลางแจ้งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้การจัดโปรแกรมสื่อความหมาย
ประเภทต่างๆ ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาจได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และภาคเอกชน การดูแลรักษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ร่วมกับนักท่องเที่ยวตลอดจนไกด์นําเที่ยว (ถ้ามี) หน่วยงานเจ้าของพื้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้เส้นทาง
เดินเท้าดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีไม่ทรุดโทรม ดูแลเรื่องความสะอาด เช่น จัดเตรียมถังขยะไว้
ตามจุดที่เหมาะสมและมีการกําจัดขยะอย่างสม่ําเสมอ นักท่องเที่ยวมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
พื้นที่ รักษาความสะอาด และไม่กระทําพฤติกรรมเชิงทําลายต่างๆ เช่น ถอนป้ายทิ้งขีดฆ่า/เขียนสิ่งต่างๆ
ลงบนป้าย หิน หรือต้นไม้ รวมทั้งไม่ส่งเสียงดังหรือนําเครื่องเสียง เครื่องดนตรีต่าง ๆ ไปเปิดรบกวน
ความสงบตามธรรมชาติไกด์ นําเที่ยวมีหน้าที่ให้ ความรู้แก่นักท่ องเที่ยวก่อนที่จะเข้าไปทํากิ จกรรม
เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบของนักท่องเที่ยวขึ้นกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
 กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ (Nature Photography, Video
Taping and Sound of Nature Audio Taping) เป็นการถ่ายรูปและการบันทึกเทปวิดีโอ
วิวธรรมชาติ และสิ่งที่น่าสนใจอันเป็นรายละเอียดอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ป่า พืชหายาก และ
รอยเท้าสัตว์ป่า เป็นต้น การบันทึกเสียงธรรมชาตินิยมทั้งเสียงน้ําตก น้ําไหล เสียงนก แมลง และสัตว์
ป่ าต่ าง ๆ สิ่ งอํ านวยความสะอาดที่ ควรจั ดเตรี ยมสํ าหรั บกิ จกรรมประเภทนี้ คื อ เส้ นทางที่ จะนํ า
นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปธรรมชาติและบันทึกเสียงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งหรือจุดที่บันทึกได้ดี และ/หรือ
สามารถจะถ่ายรูปได้สวยงาม ช่วงระยะเวลาที่ควรถ่ายรูปตลอดจนรายละเอียดหรือประวัติที่น่าสนใจ
ของสิ่งที่ควรบันทึกภาพ/เสียงไว้แนวทางในการดูแลรักษาเส้นทางเดินเท้าเพื่อกิจกรรมประเภทนี้เป็นไป
ในลักษณะเดียวกับการดูแลรักษาเส้นทางเดินเท้า เพื่อการศึกษาธรรมชาติ
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 กิจกรรมส่อง / ดูนก (Bird Watching) เป็นกิจกรรมเฉพาะสําหรับผู้มีความสนใจในเรื่องนก
สิ่งดึงดูดที่สําคัญ คือ นกชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นนกประจําถิ่น นกอพยพ และนกหายาก เส้นทางเดินเท้า
ที่รองรับกิจกรรมประเภทนี้ควรมีขนาดกว้าง 2 คนเดิน ไม่ควรมีการพัฒนาใดๆ นอกจากจุดหยุดพักบาง
จุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับนกต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น กลุ่มนักดูนกไม่ควรมีขนาด
ใหญ่มากนัก ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 คน ต่อกลุ่ม ควรมีมัคคุเทศก์นําทางที่มีความรู้เกี่ยวกับนกและธรรมชาติ
ของนกที่มีในพื้นที่สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความชํานาญในกิจกรรมประเภทนี้มาก่อน ตลอดจน
มีกล้องสองตาดูนก และคู่มือดูนก (Bird Guides) เตรียมไว้ให้กลุ่มและเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการยืม
เพื่อใช้ในกิจการด้านการอนุรักษ์นกและถิ่นที่อยู่อาศัยของนก ประการสําคัญ การกําหนดเส้นทางเดิน
เท้าไม่ควรผ่านบริเวณทํารังหรือวางไข่ของนก ตลอดจนควรมีการควบคุมเข้มงวดไม่ให้มีการท่องเที่ยว
ในช่วงเวลาที่ไม่ควรรบกวนนก เช่น ฤดูวางไข่ ผสมพันธุ์ เป็นต้น
 กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของถ้ํา เช่น กระบวนการเกิดถ้ํา ลักษณะของหิน/แร่ และสัณฐานธรณี
ประเภทของถ้ํา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในถ้ํา การดูแลรักษาถ้ํา ฯลฯ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังได้รับ
ความเพลิ ดเพลิ นและตื่ นตากั บความงามแปลกเด่ นที่ เป็ นเอกลั กษณ์ ของถ้ํ าอี กด้ วย การเที่ ยว
ถ้ํา โดยเฉพาะถ้ําที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและเป็นถ้ําที่ลึกและวกวน จําเป็นต้องมีมัคคุเทศก์นําทาง
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดการถ้ําเพื่อรองรับการท่องเที่ยวควรจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และช่วยในการดูแลรักษาถ้ํา เช่น การทําทางเดิน
เท้ายกระดับในกรณีที่ถ้ํามีน้ําท่วมขัง เป็นต้น มีโปรแกรมสื่อความหมายให้คําแนะนําเรื่องการเที่ยวถ้ํา
และให้ความรู้เกี่ยวกับถ้ําแก่นักท่องเที่ยวในบริเวณนอกตัวถ้ํา การสํารวจถ้ํา จัดทําแผนโปรแกรมสื่อ
ความหมายธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ซึ่งอาจประสานขอความร่วมมือจากนักวิชาการ หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน นอกจากนั้นหน่วยงาน
เจ้ าของพื้ นที่ยังมี หน้าที่ ควบคุมดูแลให้นักท่องเที่ยวปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ รักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
 กิจกรรมศึกษาท้องฟ้าและดาราศาสตร์ (Sky Interpretation) เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้
มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เกี่ ยวกับเรื่องของท้องฟ้าและดาราศาสตร์ ชนิดของดาวและกลุ่มดาว
รูปร่าง ตําแหน่ง และวงโคจร ตลอดจนประวัติและตํานานพื้นบ้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ธรรมชาติที่
จัดกิจกรรมประเภทนี้ได้ดี ได้แก่ บริเวณที่โล่ง และ/หรือบนที่สูง เช่น เกาะแก่ง ชายหาดที่โล่งทุ่งหญ้า
ที่อยู่บนเขาที่ไม่มีต้นไม้บดบังท้องฟ้า เป็นต้น ฤดูที่เหมาะต่อกิจกรรมประเภทนี้คือฤดูหนาว ท้องฟ้า
ไม่มีเมฆหมอกบดบัง กิจกรรมประเภทนี้จําเป็นต้องอาศัยผู้ชํานาญในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ตลอดจนมีอุปกรณ์ เช่นกล้องดูดาว และแผนที่ดาว เป็นต้น
 กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing) เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
และเรียนรู้ธรรมชาติ จําเป็นจะต้องมี มัคคุเทศก์ในการให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน การล่องเรือ
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ทําได้ทั้งในลําน้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ ทะเล หรืออ่างเก็บน้ําที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดล้อม
อยู่ สิ่งที่ควรระมัดระวังจากการกระทํากิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ น้ํามันปนเปื้อนลงในแหล่งน้ํา ขยะ
เสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ การรบกวนบริเวณวางไข่ / ผสมพันธุ์ของสัตว์น้ํา ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ผู้ ป ระกอบการและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะต้ อ งระมั ด ระวั ง และช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ตลอดจนความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การท่ อ งเที่ ย วไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนกระทั่งสภาพธรรมชาติเสื่อมโทรมลง นอกจากนั้นการพัฒนาพื้นที่ที่จําเป็น เช่น
จุดขึ้น - ลงเรือ จะต้องออกแบบให้ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
 กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ
(Sailing) เป็นกิ จกรรมที่ให้ นักท่ องเที่ ยวได้สั มผัสและเรี ยนรู้ธรรมชาติ ทั้ งยังให้ นักท่องเที่ ยวได้ใช้
ความสามารถในการบังคับเรือและได้ออกกําลังกาย เป็นกิจกรรมที่ทําได้ทั้งในลําน้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ
ทะเล หรืออ่างเก็บน้ําที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดล้อมอยู่ สิ่งที่ควรระมัดระวังจากการกระทํากิจกรรม
ประเภทนี้ ได้แก่ จํานวนเรือต่อหน่วยพื้นที่ ขยะ และการรบกวนบริเวณวางไข่/ผสมพันธุ์ของสัตว์น้ํา
ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักท่องเที่ยวที่จะต้องระมัดระวังและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนความ
เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมให้การท่องเที่ยวไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งสภาพ
ธรรมชาติเสื่อมโทรมลง สําหรับกิจกรรมการพายเรือ ควรมีสัดส่วนในการใช้พื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
เช่น เรือแคนู คายัค เรือบด 1 ลํา ต่อความยาวลําน้ํา 2.4 กิโลเมตร เรือใบ 1 ลํา ต่อ 0.004
ตารางกิโลเมตร
 กิจกรรมดําน้ําชมปะการังน้ําตื้น (Snorkel Skin Diving) เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินและ
ใกล้ชิดกับธรรมชาติใต้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม นักท่องเที่ยวทีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์
ใต้น้ํา โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีเพียงหน้ากาก (Snorkel) บริเวณที่ควรจัดกิจกรรมประเภทนี้
จะต้องเป็นน้ําตื้นที่มีความลึกไม่เกิน 0.9 เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดที่ยังอุดมสมบูรณ์และ
สวยงาม มีพืชและสัตว์ใต้น้ําประเภทอื่น ๆ ประกอบกระแสน้ําไม่รุนแรง และน้ําใสสะอาด ควรจัดให้มี
การทําเส้นทางดําน้ําใต้ทะเล (Undersea Self - Guided Trail) และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใต้ทะเล
ให้แก่นักท่องเที่ยว สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมประเภทนี้คือ เรือที่นํานักท่องเที่ยว
ไปดําน้ําอาจทําลายปะการังใต้น้ําเมื่อน้ําลดหรือเมื่อทอดสมอเรือลงไป จึงควรหมายแนวเขตที่มีปะการัง
ความลึกต่ําสุดและสูงสุดของน้ํา พร้อมทั้งควรจัดทุ่นจอดเรือให้เป็นระเบียบ นอกจากนั้นควรควบคุม
ไม่ให้เรือปล่อยน้ํามันเรือ และทิ้งขยะลงน้ํา นอกจากนั้นปะการังอาจถูกทําลายจากการประมง เช่น
การระเบิดปลา และอวนลากได้ จึงควรมีการห้ามการประมงหรือระเบิดปลาในบริเวณแนวปะการัง
กิจกรรมดําน้ํานี้อาจเสนอแนะให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ /ฟื้นฟูทรัพยากรใต้ทะเลไปด้วยกันได้ เช่น
ให้ นั กท่ องเที่ ยวมี โอกาสช่ วยดํ าน้ํ าเก็ บขยะ และปลู กปะการั ง เป็ นต้ น ซึ่ งจะทํ าให้ นั กท่ องเที่ ยว
มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใต้น้ํา และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
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 กิจกรรมดําน้ําลึก (Scuba Diving) เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินและใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ใต้ ท ะเลที่ มี สี สั น สวย งามเช่ น เดี ย วกั บ กิ จ กรรมดํ า น้ํ า ตื้ น กิ จ กรรมดํ า น้ํ า ลึ ก นี้ นั ก ดํ า น้ํ า ต้ อ งใช้
เครื่องช่วยหายใจ บริเวณที่ควรจัดกิจกรรมดําน้ําเพื่อนันทนาการควรมีความลึกประมาณไม่เกิน 30
เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดที่ยังอุดมสมบูรณ์และสวยงาม โดยมีพืชและสัตว์ใต้ทะเล
ประเภทอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ กระแสน้ําไม่รุนแรงและน้ําใสสะอาด ควรจัดให้มีการทําเส้นทาง
ดําน้ําใต้ทะเล (Undersea Self - Guided Trail) และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใต้ทะเลให้แก่
นักท่องเที่ยวสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ การจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับกิจกรรมดําน้ําตื้น
แต่ควรเอาใจใส่เกี่ยวกับความปลอดภัยมากกว่า
กิจกรรมท่องเที่ยวประเภทชื่นชมธรรมชาติ และกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทตื่นเต้นผจญภัย
(กิจกรรมเสริม)
 กิ จ กรรมชมทิ ว ทั ศ น์ ธ รรมชาติ ใ นบรรยากาศที่ ส งบ (Relaxing) เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่ง เป็นกิจกรรมเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอื่น
ๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น การชมทิวทัศน์อาจทําได้ในลักษณะการเดินเล่นตามเส้นทางที่จัดไว้ให้และ/หรือ
ตามชายหาดต่างๆ หรือเป็นจุดอยู่กับที่ โดยนักท่องเที่ยวได้หยุดชมธรรมชาติ ณ จุดต่างๆ ทั้งนี้คุณค่า
ความงามของธรรมชาติและความสงบเป็นทรัพยากรนันทนาการที่สําคัญสําหรับกิจกรรมประเภท
นี้ กล่ าวกันว่ าการได้ ชื่ นชมใกล้ ชิ ดกั บธรรมชาติ เป็ นโอกาสหนึ่ งที่ ทําให้ นั กท่ องเที่ ยว ได้ เข้ าใจถึ ง
ความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ จุดที่จัดให้ การชมธรรมชาติควรมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวมีคุณค่ามากขึ้น นอกจากนั้นการชมทิวทัศน์
ธรรมชาติอาจกระทําในลักษณะของการนั่งรถยนต์ไปตามทางที่ผ่านธรรมชาติที่สวยงาม (Sight Seeing)
และมีจุดพักชมวิวทิวทัศน์เป็นระยะตามความเหมาะสม ซึ่งควรจัดให้มี Wayside Exhibit ณ จุดพัก
ต่างๆ สิ่งที่เป็นทรัพยากรนันทนาการที่สําคัญสําหรับกิจกรรมนี้คือ สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลก
ตา ตลอดจนลําดับของสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางที่มีความหลากหลาย (Sequences of Landscape)
กิจกรรมประเภทนี้ควรเน้นคุณภาพของการท่องเที่ยวที่ให้ความเคารพกับความเป็นธรรมชาติ เช่น
ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนความสงบ การรักษาความสะอาด ฯลฯ
 กิจกรรมขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ (Terrain / Mountain Biking) เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัย
อุปกรณ์คือ จักรยานภูเขา (Mountain Biking) เส้นทางขี่จักรยานไม่ควรเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทาง
เดินเท้าเพื่อกิจกรรมเดินป่า หรือศึกษาธรรมชาติ หรือดูนก มีความลาดชันในระดับต่างๆ กันตลอด
เส้นทาง ตั้งแต่ 0 - 20% หลักเกณฑ์ในการเลือกเส้นทางเป็นเช่นเดียวกับการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าคือ
ไม่ควรผ่านบริเวณที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ สืบต่อพันธุ์ของสัตว์ป่า สภาพภูมิประเทศควรมีลักษณะ
ต่างๆ เพื่อความท้าทายและไม่น่าเบื่อตลอดจนมีจุดสนใจและความงดงามตามธรรมชาติ การพัฒนา
เส้นทางจักรยานควรเน้นให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ ไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องทําเส้นทาง
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ด้วยวัสดุ ก่อสร้ าง อาจมี การทํ าร่ องระบายน้ํา หรือสะพานไม้อย่างง่ายในบริ เวณที่ลุ่มและร่ องน้ํ า
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่มีหน้าที่ในการดูแลเส้นทางขี่จักรยานให้อยู่ในสภาพใช้การได้และดูแลรักษา
ความสะอาด ตลอดจนกวดขันให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น ขี่จักรยานในเส้นทางที่
จัดเตรียมให้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็นเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการ นักท่องเที่ยวมีหน้าที่
เคารพกฎระเบียบของพื้นที่ รักษาความสะอาดด้วยการไม่ทิ้งขยะตามเส้นทางตลอดจนไม่ส่งเสียงอึกทึก
ในระหว่างขี่จักรยาน
 กิจกรรมปีน / ไต่เขา (Rock / Mountain Climbing) เป็นกิจกรรมที่มุ่งตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ในแง่การท้าทายความยากลําบากที่ธรรมชาติสร้างไว้ บริเวณที่อนุญาตให้มีการไต่เขา หรือ
ปีนเขาควรมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายกับธรรมชาติ ทั้งในและ
นอกขอบเขตที่จัดไว้ให้ในเส้นทางปีน/ไต่เขา
 กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์ (Tent Camping) การพักแรมแบบกางเต็นท์มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่
พักแรมแบบเต็นท์ที่มีการพัฒนาแล้วในเขตบริเวณต่างๆ จนกระทั่งพักแรมกลางป่าที่ไม่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกใดๆ อย่างไรก็ดี กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้อยู่กับธรรมชาติและสัมผัส
ธรรมชาติ อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยไม่ อ าศั ยสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการอยู่ อ าศั ย เกิ น ความจํ า เป็ น
เป็นกิจกรรมที่กระทําร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ส่อง/ดูนก ฯลฯ หน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่มีหน้าที่ดูแลให้บริเวณที่กางเต็นท์สะอาดเรียบร้อย ในกรณีที่กางเต็นท์ในเขตบริการ
ควรจะเตรียมสิ่งอํานวยความสะอาดที่จําเป็นเช่น ลานกางเต็นท์ ถังขยะ ห้องน้ํา ห้องสุขารวมบริเวณ
ที่ ชํ าระล้ าง เช่ น ที่ ซั กผ้ า ล้ างจาน บริ เวณที่ ประกอบอาหาร และลานแค้ มป์ ไฟรวม ตลอดจน
จัดกิจกรรมแค้มป์ไฟให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
ท่องเที่ยวพื้นที่ธรรมชาติ กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์ควรเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่า
มาสนุกสนานด้วยการรวมกลุ่มกันร้องเพลง ดื่มของมึนเมา จนทําลายความสงบของพื้นที่ บริเวณที่
กางเต็ น ท์ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วแต่ล ะกลุ่ ม ควรแยกห่ า งจากกั น และมี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว พอสมควร
กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์นี้เป็นการนําตัวเองใกล้ชิดธรรมชาติและแสวงหาความสงบที่เมืองให้
ไม่ได้มากกว่าเป็นกิจกรรมที่กระทําเพื่อความสนุกสนานเฮฮา จนกระทั่งรบกวนความสงบของพื้นที่
ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงควรมีส่วนช่วยดูแลรักษาพื้นที่บริเวณกางเต็นท์ให้สะอาดและเรียบร้อยด้วย
การทิ้ ง ขยะให้ ถู ก ที่ ไม่ ค วรใช้ สิ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ขยะที่ ย่ อ ยสลายไม่ ไ ด้ ห รื อ ย่ อ ยสลายได้ ย ากหาก
จําเป็นต้องใช้ก็ควรนําออกไปจากพื้นที่ด้วย
 กิจกรรมเครื่องร่อนขนาดเล็ก (Hang Glider) เป็นกิจกรรมที่อาศัยเครื่องร่อนที่ไม่ใช้เครื่องยนต์
แต่อาศัยหลัก Aerodynamicเป็นตัวบังคับให้เครื่องร่อนบินชมธรรมชาติจากที่สูง สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ จํ า เป็ น คื อ บริ เ วณส่ ง เครื่ อ งร่ อ น ที่ ห น้ า ผาแต่ กิ จ กรรมประเภทนี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะ
ทางสายตาได้ ถ้ามีมากจนเกินไป
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 กิจกรรมล่องแพยาง / แพไม้ไผ่ (White Water Rafting) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้รับความตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจจากความเร็วของกระแสน้ํา ความต่างระดับ
ของลําน้ําและสภาพภูมิทัศน์ของสองฝั่ง การล่องเรือยาง/แพ ควรมีไกด์ที่มีความสามารถในการล่องเรือ/
แพ และความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา จํานวนนักท่องเที่ยวต่อเรือยาง/แพ ประมาณ 4-6 คน ขึ้นกับขนาด
ของเรือ /แพ จํานวนแพต่อพื้นที่นั้น ใช้เกณฑ์เดียวกับกิจกรรมพายเรือแคนู ก่อนการประกอบกิจกรรม
ควรมีการแนะนําเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรม การปฏิบัติตน และอื่นๆ เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้รับความ
ปลอดภั ยและประสบการณ์ ที่ ดี จากการประกอบกิ จกรรมอาจจั ดให้ มี กิ จกรรมพั กแรมริ มฝั่ งเสริ ม
จากกิจกรรมล่องเรือ/แพ กิจกรรมนี้จําเป็นจะต้องจัดให้มีจุดขึ้น - ลงเรือ/แพ
 กิ จ กรรมพั ก ผ่ อ นรั บ ประทานอาหาร (Picnicking) เป็ น กิ จ กรรมพั ก ผ่ อ นโดยการนํ า อาหาร
มารับประทานหรือซื้อจากร้านค้าใกล้เคียงในบริเวณที่จัดไว้ให้ เป็นกิจกรรมที่มักกระทําร่วมกับ
กิจกรรมประเภทอื่น ๆ เช่น การเที่ยวน้ําตก การเดินป่า เดินชมธรรมชาติ ฯลฯ ควรจัดให้มีสถานที่
ที่นั่งพักผ่ อนรับประทานอาหารในพื้ นที่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีบรรยากาศสงบ และ
นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับธรรมชาติ มากกว่าบรรยากาศที่ให้มีเครื่องดนตรีที่เสียงดัง หน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่จําเป็นต้องจัดพื้นที่ไว้สําหรับกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยชุดสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่
โต๊ะ ม้านั่ง ถังขยะ ที่ล้างมือ ห้องสุขา และอาจมีเตาย่างอาหาร บริเวณที่จัดควรเป็นที่ร่ม มองเห็น
น้ําและมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามไม่เป็นแหล่งที่เปราะบางทางนิเวศน์ ควรจัดให้มีเส้นทางเดินเท้า
ที่ไม่ไกลจากที่จอดรถ นักท่องเที่ยวจําเป็นต้องรักษาความสะอาด ระมัดระวัง เรื่องไฟ และไม่ให้
อาหารแก่สัตว์ป่า หรือทิ้งอาหารไว้โดยไม่มีผู้ใดดูแลหลังจากเสร็จสิ้นจากการรับประทานอาหาร
ภาชนะเครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ ที่ จ ะทิ้ ง เป็ น ขยะควรเป็ น สิ่ ง ที่ ย่ อ ยสลายได้ ง่ า ย หากเป็ น บริ เ วณพื้ น ที่
ธรรมชาติที่ไม่มีการกําจัดขยะควรนําขยะกลับไปด้วย
 กิจกรรมเที่ยวน้ําตก (Waterfall Visits / Exploring) เป็นกิจกรรมที่นิยมที่สุดสําหรับการเที่ยว
ป่าเขาที่มีน้ําตกเป็นองค์ประกอบสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว การเที่ยวน้ําตกอาจมีกิจกรรมหลาย
อย่างประกอบกัน เช่น เล่นน้ําตก เดินสํารวจน้ําตก นั่งรับประทานอาหาร หรือชมทิวทัศน์บริเวณ
น้ําตกซึ่งควรจัดโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เกี่ยวกับน้ําตก
และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่น่าสนใจควบคู่ไปด้วย ควรเน้นกิจกรรมที่ไม่ทําลายความสงบตามธรรมชาติ
และจั ด เขตปลอดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ เ วณน้ํ า ตก เพื่ อ รั ก ษาสภาพแวดล้ อ มของน้ํ า ตก
นักท่องเที่ยวควรช่วยกันดูแลรักษาไม่ส่งเสียงอึกทึกรบกวนผู้อื่นและปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
ของตัวเอง หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ควรดูแลเรื่องความสะอาด ดูแลให้ท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบ
และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
 กิจกรรมวินด์เซิร์ฟ (Wind Surfing) เป็นกิจกรรมทางน้ําที่ให้ความสนุกสนานตื่นเต้น ตลอดจน
ความพึงพอใจความสามารถของตนเองในการบังคับที่เล่นวินด์เซิร์ฟได้บริเวณที่เหมาะสําหรับ
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กิจกรรมนี้ควรเป็นแหล่งน้ําที่กว้างโล่ง มีกระแสลมแต่ไม่ปั่นป่วน(Turbulence) รอบข้างมีสภาพ
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเหล่านี้สามารถพิจารณาส่งเสริมได้ในพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มี
ศักยภาพสูง อย่างไรก็ดีการส่งเสริมกิจกรรมใดจําเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้ในการ
รองรับของพื้นที่ และขีดจํากัดในการจัดการดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการกระทํากิจกรรม
ดังกล่าวตามมาเพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติบรรลุเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและเหมาะสมกับประเทศไทย

2.3

มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวได้ดําเนินงานจัดทํามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
สําหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย

2.3.1 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีอยู่
และเกิ ดขึ้ น เองตามธรรมชาติ มี สภาพและการเปลี่ ย นแปลงไปได้ ต ามกาลเวลา มี ระบบความสั ม พั น ธ์
ที่ซับซ้อนในตัวเองด้วยปัจจัยต่างๆ กัน และองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจ
รวดเร็ วมากจนเห็ นได้ ชั ดเจนแล้ วแต่ ่ กรณี ไป ซึ่ งผลจากการใช้ ้ ประโยชน์ ของมนุ ษย์ อาจทํ าให้ ้ เกิ ดการ
สูญสลายของแหล่งธรรมชาตินั้นได้ถ้าปราศจากความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ ความสวยงามของแหล่ง
ธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย เป็นจุดดึงดูดสําคัญด้านการท่องเที่ยว แต่การเปิดพื้นที่ธรรมชาติ
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดการจัดการที่ดีทําให้แหล่งธรรมชาติหลายแห่งเกิดความ
เสื่อมโทรมและส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเที่ยวในที่สุดดังนั้น การกําหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนสําหรับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ต่างๆ ได้ นําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเป็นเครื่ องมือในการตรวจสอบมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตนจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการจัดการการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และยังสามารถใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้นักท่องเที่ยวรับรู้ในคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว
ด้วย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว
โดยมีทรั พยากรธรรมชาติ เป็นสิ่ งดึ งดู ดใจให้นั กท่ องเที่ ยวมาเยื อน ซึ่ งทรั พยากรธรรมชาติ เหล่ านี้อาจเป็ น
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ความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สั ณฐานที่ สํ าคั ญทางธรณี วิทยาและ
ภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ
(Special Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่คุณค่าทางวิชาการก็ได้
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะคือเมื่อถูกทําลายแล้วก็จะหมดสภาพไปไม่ฟื้นฟูคืนสู่
สภาพเดิมได้โดยง่ายหรือต้องใช้้เวลานานในการฟื้นฟูให้้กลับสู่สภาพเดิม จึงต้องมีการดูแลรักษาทรัพยากรอย่างดี
ทรั พยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้มิ ได้เกิ ดขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว แต่เป็นการนําการท่ องเที่ ยวเข้าไปผนวก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์ชิดกับธรรมชาติ เช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก/แมลง ส่องสัตว์
เล่นน้ําตก เป็นต้น มีวัตถุประสงค์์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้้ชิดกับธรรมชาติและ
อาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(Natural Attraction Standard) หมายถึง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อ
การถูกทําลาย ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบจะมี
หลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้
ประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้นด้วย
แหล่งเที่ยวทางธรรมชาติสามารถจําแนกประเภทไดเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจําแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติได้แก่
 ชายหาด (Beach)
 เกาะ (Island)
 น้ําตก (Waterfall)
 แหล่งน้ํา (Water Resource) หมายถึง พรุหนอง บึง ทะเลสาบ คลอง ลําธาร และแม่น้ํา
 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. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจําแนกตามการจัดการพื้นที่ ได้แก่
 แหล่ ง ธรรมชาติ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
(NationalPark) วนอุทยาน (Forest Park) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Sanctuary)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Non-Hunting Area) สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden)
สวนรุกขชาติ (Arboretum) สวนป่าและพันธุ์ไม้ (Forestry Plantations)
 แหล่งธรรมชาติที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ
 แหล่งธรรมชาติที่เอกชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประเทศไทยมี แหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ที่ มี ความหลากหลายและมี ความสวยงามมากมาย
แต่ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้บางแห่งได้ถูกทําลายไปจนหมดสภาพ หรือถูกทําลายเสียหายไปบางส่วนหรือ
อยู่ ใ นสภาพล่ อ แหลมต่ อ การถู ก ทํ า ลายก็ มิ ใ ช่ น้ อ ย ดั ง นั้ น การเข้ า ไปใช้ ้ ป ระโยชนด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ในแหล่งธรรมชาติจึงมีสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้เสมอว่าแหล่งธรรมชาตินั้นสามารถสูญสลายไปได้และบางแห่งนั้นยาก
ต่อการฟื้นฟูการเข้าไปใช้้ประโยชน์จะต้องระมัดระวังให้้เกิดผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติน้อยที่สุดทั้งยังต้อง
พิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะดําเนินการในพื้นที่แหล่งธรรมชาติอย่างรอบคอบว่าจะมีผลกระทบอย่างไร
มากน้ อยแค่ ไหน มี มาตรการในการลดผลกระทบอย่ างไร และมี ระบบการจั ดการให้ กิ จกรรมที่ จะเกิ ดใน
แหล่งธรรมชาตินั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งธรรมชาติจนเสื่อมสภาพลงไปกว่าเดิม
องค์์ประกอบพื้นฐานสําหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย
คุณค่าหรือความสําคัญของแหล่งธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายองค์ ประกอบ ทั้ งในด้านความสําคัญ
ของแหล่ งธรรมชาติ ที่มี ต่อระบบนิเวศและความสําคัญต่ อมนุ ษย์ ทั้งจากการเข้ าไปใช้ ้ ประโยชน์ จากแหล่ ง
ธรรมชาติ คุ ณค่ าทางด้ านการเรี ยนรู ้ และคุ ณค่ าทางด้ านจิ ตใจ การประเมิ นคุ ณค่ าของแหล่ งธรรมชาติ
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ คุณค่าทางด้านชีวภาพ คุณค่าทางด้านกายภาพ คุณค่าทางสังคม
ความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย คือ ภาวะที่ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ รอบๆ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้านใดด้านหนึ่งปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาตินั้น อาจมาจากภัยธรรมชาติที่มนุษย์์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้
แต่่ไม่สามารถยับยั้งภัยธรรมชาตินั้นได้และอีกประการหนึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งอาจจะตั้งใจหรือ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ส่งผลทําให้้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านลบขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้ตัวอย่าง เช่น ปะการัง
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ในทะเลอันดามันบางบริเวณที่เคยอุดมสมบูรณ์แต่ปัจจุบันเสื่อมโทรมลงไปมาก เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น
การเปลี่ ยนแปลงอุ ณหภู มิ ของน้ํ า การเก็ บเอาปะการั งมาขาย การทอดสมอเรื อ การประมง กิ จกรรม
การท่องเที่ยวใต้น้ําเหล่านี้ เป็นต้น
ในการประเมินคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย มีหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
4 ด้าน ได้แก่
1. คุณค่าทางด้านชีวภาพ ประกอบด้วย 4 ดัชนี ชี้วัด ได้แก่ 1) ความหลากหลายของระบบนิเวศใน
แหล่งธรรมชาติ 2) ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 3) ความเป็นแหล่งรวมพืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะโดดเด่น
หายากใกล้สูญพันธุ์หรือมีจํานวนมาก 4) ความโดดเด่นเฉพาะตัวของระบบนิเวศในแหล่งธรรมชาติ
2. คุณค่าทางกายภาพ ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) จํานวนประเภทของแหล่งธรรมชาติ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 2) ขนาดของแหล่งธรรมชาติ 3) สภาพความสวยงามทางกายภาพและสภาพภูมิทัศน์
ของแหล่งธรรมชาติ 4) ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทางกายภาพของพื้นที่
3. คุณค่าทางสังคม ประกอบด้วย 2 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) คุณค่าต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนท้องถิ่น 2) คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรม
4. ความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย ประกอบด้วย 2 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) ความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย
โดยมนุษย์ 2) ความเสี่ยงต่อการถูกทําลายจากภัยธรรมชาติ
องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยเสริ ม แหล่ ง
ธรรมชาตินั้นๆ ให้มีความสําคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น แหล่งธรรมชาติ
อาจมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมาก แต่ขาดความสะดวกในการเข้าถึง หรือเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวไม่
ปลอดภัย ก็ทําให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว สําหรับศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว มีดัชนี
ชี้วัดที่ใช้พิจารณา 5 ด้าน ได้แก่
1. ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
2. การเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ
3. ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
4. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
5. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
การบริ ห ารจัด การแหล่ งท่อ งเที่ย วทางธรรมชาติ หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม ดู แ ล
การดําเนินงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
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1. การจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
ธรรมชาติการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึก โดยพิจารณาจากการดําเนินงานของ
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในการสร้างเสริมจิตสํานึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ผู้ประกอบการ และชุมชน
ท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว
3. การจั ด การด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม พิ จ ารณาจากการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในกิ จ กรรม
การท่องเที่ยว โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ
การดําเนินการและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการ
กระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ตามหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ ได้แก่
 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ บ ริ ห ารจั ด การโดยหน่ ว ยงานกลาง เช่ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ วนอุ ท ยาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น
 แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นต้น
ข้อแตกต่างระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยหน่วยงานกลางและแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยท้องถิ่น
คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ห น่ ว ยงานกลางดู แ ลจะมี น โยบาย แผนงาน และโครงการในการจั ด การด้ า น
การอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติที่ชัดเจน รวมถึงในด้านงบประมาณและบุคลากร แต่แหล่งท่องเที่ยวที่ดูแล
โดยท้องถิ่นส่วนมากมักจะขาดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทําให้แหล่งท่องเที่ยวมีโอกาส
ที่จะเสื่อมโทรมได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานท้องถิ่นสามารถ
เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนได้มากกว่า รวมทั้งเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย
หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่
1. การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ดัชนี
ชี้วัด ได้แก่ 1) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของตัวแหล่งท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านการติดตามและ
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว 3) การจัดการของเสียและสภาพแวด
ล้อมบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 4) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 5) การให้ความรู้
ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กับพนักงานนําเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบ
พื้นที่
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2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) การจัดการด้านการบริการ
และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่นักท่องเที่ยว 2) มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและความสะดวก
แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 3) มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งระบบนิ เ วศและการอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นความรู ้ แ ก่
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบ 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
2.3.2 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ประเภทหนึ่ง
แหล่งท่องเที่ย วประเภทแก่ ง บางแห่ งได้ถูกพั ฒ นาเป็นการท่ องเที่ย วแบบผจญภัยกึ่ง อนุรั กษ์ธ รรมชาติ
(Soft Adventure Tourism) ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทอื่นๆ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งนั้ น
มักจะอยู่ในเขตป่าต้นน้ําที่มีความเปราะบางทางธรรมชาติ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง รวมทั้งป่าดิบชื้นที่มีระบบนิเวศที่ซับซ้อน
ในระยะแรกกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแก่ง เริ่มต้นด้วยการใช้ไม้ไผ่มาทําเป็นแพล่องลําน้ํา ซึ่งเป็น
การผสมผสานกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ป่าไผ่
ลดลง จึงมีการนําเรือยางเข้ามาใช้ทดแทนและมีอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีความปลอดภัย
สําหรับกิจกรรมการล่องแก่งมากขึ้น เช่น หมวกกันกระแทก เสื้อชูชีพ เป็นต้น ต่อมาการท่องเที่ยวประเภทแก่ง
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัย ประกอบกับความสวยงาม
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าไม้ ความท้าทาย และความน่าตื่นเต้นของการล่องแก่งที่เปรียบเสมือน
การเอาชนะธรรมชาติจึงเป็นจุดดึงดูดสําคัญให้มีการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวประเภทแก่งเพิ่มมากขึ้นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทแก่งหลายแห่งจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปล่องแก่งเป็นจํานวนมากในแต่ละปี เช่น แก่งหินเพิง ทีลอซู
แก่งลําน้ําเข็ก เป็นต้น แต่การเปิดพื้นที่ทางธรรมชาติหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแก่งซึ่งเป็น
กิจกรรมในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง ประกอบกับการท่องเที่ยวประเภทแก่งนั้นเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ค่อนข้างใหม่จึงส่งผลให้อาจมีการจัดการที่ไม่ดีนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่ ความเสื่อม
โทรมของแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ดังนั้น การกําหนดกรอบ
หรือเกณฑ์มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวประเภทแก่งให้ชัดเจนจึงมีความจําเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นําเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนารวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งในด้านของคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆรวมทั้งเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวประเภทแก่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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แก่ง (Rapid) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง พืดหินหรือโขดหิน
ที่กีดขวางทางน้ํา มักจะมีตามต้นแม่น้ํา
แก่ง หมายถึง โขดหิน หมู่ของโขดหิน หรือหมู่เกาะกลางลําน้ํา ที่ตั้งขวางทางน้ําอยู่ทําให้ลําน้ําช่วง
นี้ไหลแรง โดยมากพบตอนต้นๆ ของแม่น้ํา ลําธาร โดยบริเวณลําน้ําที่มีพืดหินหรือโขดหินที่อยู่กลางลําน้ํา
นั้นอาจถูกท่วมได้ในฤดูที่มีปริมาณน้ํามาก การไหลของน้ําในลําน้ําที่มีสภาพดังกล่าวจะเป็นการไหลที่แรง
และเร็ว ความเร็วของกระแสน้ําใต้ผิวน้ําและระดับน้ําจะแตกต่างกันโดยช่วงต่ํากว่าผิวน้ําลงไปกระแสน้ํา
จะค่อยๆ ลดความเร็วลง (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยวโดยมีแก่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและ
นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่งการพายเรือ
การพักแรม และการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วยได้แก่ การดูนก การ
สํารวจธรรมชาติ การศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ เป็นต้น
กิจกรรมล่องแก่ง หมายถึง การล่องเรือยางในสายน้ําที่มีพื้นท้องน้ําลาดชันมากมีกระแสน้ําไหลเร็ว
และแรง ผ่านบริเวณที่มีเกาะแก่งต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวล่องแก่งเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
กึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่อาศัยสายน้ํา เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกสนานตื่นเต้น ท้าท้ายความสามารถของ
นักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแบบผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ หมายถึง กิจกรรมการท่องเที่ยวใดๆก็ตามที่มี
องค์ประกอบของความท้าทายหรือเสี่ยงภัย การใช้พละกําลัง การได้รับความสนุกเพลิดเพลินและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเข้ามาเกี่ยวข้อง
การจําแนกประเภทของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง
แหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง สามารถแบ่งออกตามลักษณะทางกายภาพได้ 2 ประเภท คือ
1. แก่งหิน ลักษณะเด่นของแก่งประเภทนี้ คือ มีลักษณะกายภาพที่มีโขดหินกีดขวางทางน้ําไหล
ขนาดของโขดหินจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สลับกันไปสามารถมองเห็นโขดหินชัดเจนในช่วงที่ฤดูน้ํา
น้อยหรือฤดูแล้ง โดยแก่งประเภทนี้เหมาะสําหรับทํากิจกรรมท่องเที่ยวแนวผจญภัย เช่น การล่องแก่ง
ปัจจุบันกิจกรรมการล่องแก่งเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากนี้แก่งที่มีลักษณะโขด
หินยังเป็นแหล่งระบบนิเวศที่สําคัญของลําน้ํา เนื่องจากโขดหินที่กีดขวางลําน้ํานั้นมีซอกต่างๆ ไว้เป็นที่หลบ
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ภัยหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ําทําให้จํานวนของสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมากในบริเวณนี้ ดังนั้น การทําลาย
โขดหิน เช่น การระเบิดแก่งก็เหมือนเป็นการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา
2. แก่งดิน ลักษณะเด่นของแก่งประเภทนี้ คือ มีลักษณะกายภาพที่มีโขดดินกีดขวางทางน้ําไหล
หรือมีลักษณะเกาะกลางลําน้ํา ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ําเป็นระยะเวลายาวนานจนทําให้เกิด
เป็นโขดดินหรือเกาะกลางน้ํา โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่และมีพืชหรือวัชพืชขึ้นในพื้นที่บริเวณ
นั้นๆ มีการใช้ประโยชน์จากประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มีการปลูกพืชผัก ข้าว พืชไร่ ในช่วงฤดู
แล้งที่มีน้ําน้อย
กรอบแนวคิดในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวล่องแก่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพ
ภูมิประเทศและลักษณะของลําน้ําที่เหมาะสมในการล่องแก่งหลายแห่งจึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทแก่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งนั้นมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น การล่องแก่ง การพายเรือ
การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การดูนก การตั้งแคมป์พักแรมเป็นต้น การใช้ประโยชน์ดังกล่าวจําเป็นต้องตระหนัก
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งจําเป็นต้องพิจารณาถึงประเภทและลักษณะของกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งพิจารณามาตรการในการป้องกันและ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแก่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงควรมีการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้กับแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งทุกแห่ง
ทั่วประเทศ
โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเพื่อจัดทําเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยวประเภทแก่งไว้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งนั้น นอกจากจะเน้นไปที่คุณค่าหรือ
ความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งที่มีศักยภาพในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมแล้ว
ยังพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติดั้งเดิม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และความปลอดภัยจากกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแก่ง
องค์ประกอบพื้นฐาน 4 ด้าน สําหรับประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 คุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย
หมายถึง คุณค่าหรือความสําคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบ
ทั้งในด้านความสําคัญของแหล่งธรรมชาติที่มีต่อระบบนิเวศ ความสําคัญต่อมนุษย์จากการเข้าไปใช้ประโยชน์
จากแหล่งธรรมชาติ คุณค่าทางด้านการเรียนรู้ และคุณค่าทางด้านจิตใจ รวมถึงความเสี่ยงต่อการถูกทําลายของ
แหล่งธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงภาวะของปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบๆ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของแก่งที่ส่งผลให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้านใดด้านหนึ่ง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาตินั้น อาจมาจากภัยธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่ไม่
สามารถยับยั้งภัยธรรมชาตินั้นได้ และอีกประการหนึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งอาจจะตั้งใจหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านลบขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณค่าและความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งประกอบด้วย
ปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่
1. คุณค่าด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 10 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) ความกว้างของลําน้ําบริเวณ
แก่ง 2) ความยาวของลําน้ําบริเวณแก่ง 3) ความเชี่ยวและความลึกของน้ําบริเวณแก่ง 4) ความสะอาดของ
น้ําบริเวณแก่ง 5) ความสวยงามของแก่ง 6) ความโดดเด่นเฉพาะตัวของแก่ง 7) จํานวนและความถี่ของแก่ง
8) สัตว์น้ําที่อาศัยในบริเวณแก่ง 9) ความสมบูรณ์ของป่าในบริเวณรอบแก่ง 10) เรื่องราวพื้นบ้าน
ที่เกี่ยวข้องกับแก่ง
2. ความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) การรุกล้ําพื้นที่รอบแก่ง 2)
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทําลายสภาพธรรมชาติบริเวณแก่ง 3) ความเสี่ยงต่อการถูกทําลายจาก
ภัยธรรมชาติ
องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการเสริมให้แหล่งธรรมชาตินั้นๆ มีความเหมาะสม
ในการจัดการท่องเที่ยว เช่น แหล่งธรรมชาติอาจมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมาก หากแต่ขาดความสะดวก
ในการเข้าถึง สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้น้อย ขาดความปลอดภัยในการท่องเที่ยว หรือ
มีข้อจํากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เป็นต้น สําหรับศักยภาพในการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว มีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่
1. ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) โอกาสในการ
เป็นแหล่งดูสัตว์ 2) โอกาสในการเป็นแหล่งดูพันธุ์พืช
2. การเข้าถึง ประกอบด้วย 2 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณเขตบริการ 2) ความเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก
3. ความปลอดภัย ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) การวัดระดับน้ําและการแจ้งเตือนถึง
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําแก่นักท่องเที่ยว 2) ความปลอดภัยของเส้นทางเข้าสู่ตัวแก่งและเส้นทาง
บริเวณแก่ง 3) การเกิดเหตุอันตรายต่อนักท่องเที่ยวจากภัยธรรมชาติ 4) การเกิดเหตุอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยวจากปัจจัยอื่น 5) ความอันตรายของแก่งและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
4. ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 ดัชนีชี้วัด ได้แก่1) ความสามารถ
ในการรองรับการท่องเที่ยวของตัวแหล่งท่องเที่ยว 2) ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
หน่วยงานรัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยว
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ดูแล การดําเนินงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. การจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
ธรรมชาติ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึก โดยพิจารณาจากการดําเนินงานของ
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในการสร้างเสริมจิตสํานึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ ผู้ประกอบการ และชุมชน
ท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว
3. การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ
การดําเนินการและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้ง
การกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ตามหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ ได้แก่
 แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการส่วนกลาง เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น
 แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล
เทศบาล ที่ดินส่วนตัวของเอกชน เป็นต้น
ทั้งนี้ ข้อแตกต่างระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยหน่วยงานราชการส่วนกลางและแหล่งท่องเที่ยว
ที่ดูแลโดยท้องถิ่น คือ แหล่งท่องเที่ยวที่หน่วยงานราชการส่วนกลางดูแลจะมีนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ในการจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติที่ชัดเจน รวมถึงในด้านงบประมาณและบุคลากรแต่แหล่งท่องเที่ยว
ที่ดูแลโดยท้องถิ่นส่วนมากมักจะขาดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาพรวมในระยะยาว ทําให้
แหล่งท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะเสื่อมโทรมได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่นนั้ นจะสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนท้ องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนได้
มากกว่า รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่
1. การจัดการด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 8 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) การจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม 2) การจัดการด้านภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ 3) การจัดการขยะมูล
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ฝอยและการรักษาความสะอาด 4) การจัดการน้ําเสีย 5) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เปราะบาง
6) การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 7) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยว 8) การติดตาม
ประเมินผลกระทบ
2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกบริเวณเส้นทางเดินเข้าสู่ตัวแก่ง 2) ความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน3) มาตรการด้านความ
ปลอดภัยและระบบเตือนภัย 4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5) การให้บริการ 6) การจัดการด้านการ
มีส่วนร่วม
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการกิจกรรมการล่องแก่ง
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมการล่องแก่งในแหล่งท่องเที่ ยวประเภทแก่งนั้น
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการล่องแก่ง ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด 1) ระดับความยากง่าย
ของการล่องแก่ง 2) โอกาสในการพบแหล่งธรรมชาติประเภทอื่น 3) จุดปล่อยเรือ/แพ 4) จํานวน
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมการล่องแก่ง
2. การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 10 ดัชนีชี้วัด 1) ชี้แจงให้นักท่องเที่ยวทราบถึง
กฎระเบียบและข้อห้ามก่อนการล่องแก่ง 2) อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางการล่องแก่ง 3) ให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการล่องแก่ง 4) สาธิตวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการล่องแก่ง 5) กําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวต่อแพ 1 ลํา
6) จัดที่นั่งที่เหมาะสมให้แก่นักท่องเที่ยว 7) แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามประสบการณ์และความเสี่ยง เช่น
การว่ายน้ํา ผู้สูงอายุ เป็นต้น 8) ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวขณะล่องแก่ง 9) อธิบายเทคนิคขณะ
ล่องแก่ง เช่น การโน้มตัว การหมอบ เป็นต้น 10) ควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อห้าม
3. ความพร้อมด้านบุคลากร ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด 1) มีหัวหน้า/ผู้จัดการในการกํากับดูแล
กิจกรรมล่องแก่ง 2) มีผู้ควบคุมเรือยางที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ 3) มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ
4)
มีความพร้อมและเพียงพอของบุคลากรในการทํางาน
5) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในทีมงาน
4. ความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 10 ดัชนีชี้วัด 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 ดัชนีชี้วัด 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
ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และมาตรฐานพื้ น ที่ กิ จ กรรมการเดิ น ป่ า มี ห ลั ก เกณฑ์ อ งค์ ป ระกอบ 5 ข้ อ คื อ
1) องค์ประกอบทางธรรมชาติ 2) สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม 3) การจัดการบริหารองค์กร 4)
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 5) การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น
เส้นทางเดินป่า คือ ถนนหรือเส้นทางที่นํานักท่องเที่ยวเข้าสู่จุดประกอบกิจกรรม เช่น เพื่อการ
พักผ่อน การนันทนาการ หรือศึกษาเรียนรู้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1. เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติร ะยะสั้น ระยะตั้ งแต่ 500 เมตรถึง 3 กิ โลเมตร ส่ว นใหญ่ เป็ น
ทางเดินแบบทางเดียว (one-way หรือ close-loop) ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินตลอดเส้นทางไม่เกิน
4 ชั่วโมง เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไป สภาพทางเดินมีการออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกเพศทุก
วัย และมีมาตรฐานพร้อมที่จะรองรับผู้ใช้เส้นทางจํานวนมากได้ทุกฤดูกาล ความกว้างของผิวเส้นทางเฉลี่ย
ประมาณ 1 ถึง 2 เมตร อาจมีป้ายสื่อความหมายติดตั้งในจุดที่มีความน่าสนใจ มีการจัดสิ่งก่อสร้างเพื่อ
ป้องกันอันตรายแก่นักท่องเที่ยว หรือเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น จัดบริเวณขอบที่ชัดเจนเพื่อป้องกัน
การพลัดตก จัดให้มีราวสําหรับยึดจับ มีการปรับปรุงสภาพพื้นผิวทางเดินให้มั่นคงแข็งแรง ถางวัชพืช กิ่งไม้
บริเวณเส้นทางทั้งพื้นผิวทางเดิน มีป้ายชี้นําในทุกทางแยกของเส้นทาง
2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล ระยะทางระหว่าง 3-5 กิโลเมตร เหมาะสําหรับผู้ที่มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ มีประสบการณ์ในการเดินป่า สภาพเสนทางมีข้อจํากัดด้านความสะดวกสบาย และ
มีข้อจํากัดในการใช้ในบางฤดูกาล อาจมีการจัดให้มีที่พักแรมระหว่างทาง (Camping area) และอาจมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพียงเล็กน้อย เช่น ป้ายชี้บอกทางในจุดต่างๆเท่าที่จําเป็น ราวจับบริเวณขอบทาง ที่นั่ง
ข้างทาง สะพานแบบง่ายๆในช่วงที่ไม่สามารถเดินผ่านไปได้ มีป้ายสื่อความหมายเพื่อป้องกันการเดินออก
นอกเส้นทางและเส้นทางกว้างน้อยกว่า 1 เมตร
3. เส้ น ทางการเดิ น ป่ า ระยะไกล ระยะทางมากกว่ า 5 กิ โ ลเมตร เหมาะสมสํ า หรั บ ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์แ ละผู้ ที่ ชื่นชอบในการเดินป่ า ต้องการสัม ผัสธรรมชาติอย่างสันโดษ เนื่ องจากเป็นพื้นที่
ห่างไกลจากสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างสิ้นเชิง สภาพการพัฒนาเส้นทางมีอย่างจํากัด ผิวทางอาจปล่อยให้
เป็นตามธรรมชาติ การบอกเส้นทางอาจมีการทําอย่างง่ายๆ ใช้การหมายแนวโดยปักเสาทําเครื่องหมายบน
ต้นไม้ หรือทาสีทางแยก การข้ามจุดอุปสรรคต่างๆ อาจมีหมายพาดหรือก้อนหินเรียงสําหรับก้าวข้าม
ระหว่างเส้นทางอาจจัดให้มีจุดพักค้างแรม ผู้ที่เข้าใช้ในเส้นทางประเภทนี้ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้
เครื่องมือในการเดินป่าอย่างครบครัน
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กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า
องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมเดินป่าสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมเดินป่า และเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมเดินป่าสําหรับพื้นที่กิจกรรม
เดินป่า
1. มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า สําหรับผู้ประกอบการเดินป่า : เพื่อกําหนดความพร้อมขั้น
พื้นฐานของผู้จัดดําเนินกิจกรรมหรือผู้ประกอบการเดินป่า มีปัจจัยการพิจารณา คือ การบริหารการจัดการ
องค์กร การบริการพื้นฐาน การสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และการ
คํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
2. มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่า สําหรับพื้นที่กิจกรรมเดินป่า : เพื่อเป็นแหล่งในการประกอบ
กิจกรรมการเดินป่าที่สอดคล้องกับปรัชญาและเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และคาดหวังให้เกิด
มาตรฐานกิจกรรมการเดินป่าในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ องค์ประกอบทางธรรมชาติ ความสะดวกในการ
ทํากิจกรรม การบริหารและจัดการองค์กร การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเดินป่า และการมีส่วนร่วมของ
องค์กรท้องถิ่น
2.3.4 มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา
การปีนหน้าผามีวิวัฒนาการมาจากการปีนหน้าผา ซึ่งมีประวัติยาวนานนับพันปี การปีนเขาของคน
ยุคก่อนๆ นั้นมีหลายเหตุผล นับตั้งแต่เพื่อความอยู่รอดตามธรรมชาติ เพื่อความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา
การปีนเขาในยุคต่อมา ส่วนใหญ่มีเหตุผลเพื่อการค้นคว้าสํารวจ จนกระทั่งปี พ.ศ.2520 ได้มีการพัฒนา
รูปแบบการปีนเขาชนิดใหม่ขึ้น เรียกว่า “กีฬาการปีนหน้าผา” (Sport rock climbing) ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นใน
เรื่องการพิชิตยอดเขาสูงชัน ไม่ต้องเดินทางนาน และไม่ต้องทนกับความเหน็บหนาวของสภาพอากาศอัน
โหดร้าย เพียงแต่ใช้ส่วนของภูเขา คือ “หน้าผา” (Cliff) ซึ่งมีความสูงหลายระดับตั้งแต่ 80-120 องศา มาใช้
ปีนเพื่อทดสอบกําลังกายและจิตใจ
กิจกรรมปีนหน้าผาในประเทศ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมซึ่งอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เพราะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในพื้นที่
กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา
องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมปีนหน้าผาสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมปีนหน้าผา และเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผาสําหรับ
พื้นที่กิจกรรมปีนหน้าผา
1. มาตรฐานกิจกรรมการปีนหน้าผาสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมปีนหน้าผา : เพื่อกําหนดความ
พร้อมขั้นพื้นฐานของผู้จัดดําเนินกิจกรรมหรือผู้ประกอบการเดินป่า มีปัจจัยการพิจารณา คือ การบริหาร
จัดการองค์กร การประสานงานกับท้องถิ่น และการให้ความรู้นักท่องเที่ยวปีนหน้าผา
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2. มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผาสําหรับพื้นที่กิจกรรมปีนหน้าผา : เพื่อเป็นแหล่งในการ
ประกอบกิจกรรมปีนหน้าผาที่สอดคล้องกับปรัชญาและเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และคาดหวัง
ให้เกิดมาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผาในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ องค์ประกอบทางธรรมชาติ ความสะดวก
ในการทํากิจกรรม การบริหารและจัดการองค์กร การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวปีนหน้าผา และการมีส่วน
ร่วมขององค์กรท้องถิ่น
2.3.5 มาตรฐานกิจกรรมการดูนก
กิจกรรมการท่องเที่ยวดูนก เป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพและมีความสําคัญที่ถูกกําหนดไว้ในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมการดูนกเป็นที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก มีสมาคม ชมรม หรือกลุ่มดูนก
มากมายในหลายประเทศ และการดูนกยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมมากมายหลายอย่าง เช่น การถ่ายภาพ
การจัดทําวารสาร ฯลฯ
กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูนก
องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูนก ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม
ดูนกสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมดูนก และเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูนกสําหรับพื้นที่กิจกรรมดูนก
1. มาตรฐานกิจกรรมดูนกสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมดูนก เพื่อกําหนดความพร้อมขั้นพื้นฐาน
ของผู้จัดดํ า เนินกิ จ กรรมหรื อผู้ประกอบการดูนก มี ปัจจั ยการพิ จ ารณา คือ การบริหารจั ดการองค์ ก ร
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวดูนก และการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น
2. มาตรฐานกิจกรรมดูนกสําหรับพื้นที่กิจกรรมดูนก เพื่อเป็นแหล่งในการประกอบกิจกรรม
ดูนกที่สอดคล้องกับปรัชญาและเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ และคาดหวังให้เกิดมาตรฐาน
กิจกรรมดูนกในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ องค์ประกอบทางธรรมชาติ ความสะดวกในการทํากิจกรรม
การบริหารและจัดการองค์กร การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวดูนกและการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น
2.3.6 มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า
กิจกรรมท่องเที่ยวดูพรรณไม้ป่า เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เพื่อให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความนิยมดูพรรณ
ไม้ป่าในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น มีแนวโน้มการขยายตัวไปสู่วงกว้างทุกวัยและอาชีพ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือจากประเทศในแถบทวีปเอเชีย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
มั ค คุ เ ทศก์ ดู พ รรณไม้ ป่ า โดยตรง รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี ผู้ ป ระกอบกิ จ กรรมดู พ รรณไม้ ป่ า ที่ มี ก ารจดทะเบี ย น
ภายในประเทศ หรือดําเนินกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า
องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมดูพรรณไม้ป่าสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า และเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า
สําหรับพื้นที่กิจกรรมดูพรรณไม้ป่า
1. มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าสําหรับผู้ประกอบกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า เพื่อกําหนดความ
พร้อมขั้นพื้นฐานของผู้จัดดําเนินกิจกรรมหรือผู้ประกอบการดูพรรณไม้ป่า มีปัจจัยการพิจารณา คือ การ
บริหารจัดการองค์กรการการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวดูพรรณไม้ป่า และการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น
2. มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าสําหรับพื้นที่กิจกรรมดูพรรณไม้ป่า เพื่อเป็นแหล่งในการ
ประกอบกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าที่สอดคล้องกับปรัชญาและเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
คาดหวังให้เกิดมาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่าในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ องค์ประกอบทางธรรมชาติ
ความสะดวกในการทํากิจกรรม การบริหารและจัดการองค์กร การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวดูพรรณไม้ป่า
และการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น
2.3.7 มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม
การเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน มักมีความต้องการพบความแปลกใหม่และไม่มีความจําเจ
ในการเดิ นทางท่องเที่ยว สําหรับการพักแรมถือเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาให้รูปแบบที่พักแรมมีความหลากหลาย ซึ่งการพักแรมแบบแคมป์ปิ้ง
เป็นการพักแรมรูปแบบใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว แต่การพัฒนาพื้นที่สําหรับการพักแรม
แบบแคมป์ปิ้งสําหรับเอกชนยังมีอยู่น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ที่สมบูรณ์มักอยู่ในพื้นที่ของภาครัฐเป็นผู้ดําเนินการ
เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ
กรอบแนวคิดและการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม
องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กรณีไม่พิจารณา
ปัจจัยเสริมด้านห้องน้ําในห้องพัก และกรณีที่พิจารณาปัจจัยเสริมด้านห้องในห้องพักตามเกณฑ์มาตรฐาน
เบื้องต้นของโรงแรมระดับ 3 ดาว
1. กรณีไม่พิจารณาปัจจัยเสริมด้านห้องน้ําในห้องพัก ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
ลักษณะของพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การบริหารและการจัดการ กิจกรรมการเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
2. กรณีที่พิจารณาปัจจัยเสริมด้านห้องน้ําในห้องพักตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นของโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ประกอบด้วย สิ่งอํานวยความสะดวก
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2.4

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.4.1 ความหมาย
ในยุคปัจจุบันการแข่งขันในตลาดโลกได้ให้ความสําคัญในการนําเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ ต นจํ า หน่ า ยเพื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กระแส
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความหมายของ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผล
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ วั ฒ นธรรม องค์ ค วามรู้ และการให้ คุ ณ ค่ า ของสั ง คม โดยสถาปั ต ยกรรมที่ มี คุ ณ ค่ า หรื อ
สภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้ รับจาก
ธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ทั้งนี้ หากพิจารณาความหมายของคําว่า วัฒนธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งให้
ความหมายของคํ า ว่ า วั ฒ นธรรมไว้ ว่ า สิ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ จริ ญ งอกงามแก่ ห มู่ ค ณะและวิ ถี ชี วิ ต ของหมู่ ค ณะ
ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พ.ศ. 2485 โดยที่หมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ซึ่งสําหรับ
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ความกลมเกลี ย วก้ า วหน้ า ของชาติ และศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน
ทางวิทยาการนั้นก็หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ได้มีการผลิตหรือสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกัน
และกั น และร่ ว มใช้ อ ยู่ ใ นพวกของตน ซึ่ ง เมื่ อ ดู ค วามหมายของคํ า ว่ า วั ฒ นธรรมตามพจนานุ ก รมแล้ ว
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงน่าจะหมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงความเจริญ
งอกงามในด้านต่างๆ ของคน สังคม วิถีชีวิตของท้องถิ่นต่างๆ โดยสามารถศึกษาได้จากประวัติศาสตร์
ตํานาน ปราชญ์ท้องถิ่น ภูมิสถาปัตย์ วิถีชีวิต การงานอาชีพ ศิลปะ ประเพณี นาฏศิลป์ ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ทั้งนี้มิได้มุ่งในการที่จะต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาหรือว่าต้องดํารงสภาพเดิมแต่ครั้งอดีตมา หากแต่
ศึกษาความเป็นมา (อดีต) เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะรับรู้ความเป็นจริงในปัจจุบันได้โดยความเข้าใจ
ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น สามารถทําได้หลายรูปแบบและหลายแนวคิด
2.4.2 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นําเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้
วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนใน
ประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและ
งานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเราเรียกว่า การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย
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1) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม
4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก
5) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา
6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์
7) ภาษาและวรรณกรรม
8) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร
9) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ
10) ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นํามาใช้เฉพาะท้องถิ่น

2.5

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

2.5.1 ความหมายและองค์ประกอบ
เป็ น เครื่อ งมื อสร้างความเข้ม แข็งขององค์ก รชาวบ้า นในการจั ด การทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละ
วั ฒ นธรรม โดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน ให้ ชุ ม ชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
การพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
การที่จะให้ชุมชนดําเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้นมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์
กั บ คนในสั ง คมให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งของการท่ อ งเที่ ย ว โดยชุ ม ชนกั บ การท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไปกระตุ้ น ให้
คนในสังคมเห็นความสําคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับ
ผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกําลั งใจหรือสนั บสนุนให้เกิดความต่อ เนื่องในการทํางานอนุรักษ์ทั้งด้าน
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ดังนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือการท่องเที่ยวที่คํานึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน
และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
2.5.2 องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ 4) การเรียนรู้
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
 ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีทเี่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ด้านองค์กรชุมชน
 ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน
 มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และมีทักษะในเรือ่ งต่างๆ หลากหลาย
 ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ด้านการจัดการ
 มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
 มีองค์กรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชือ่ มโยงการท่องเที่ยว
กับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้
 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
 มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้านการเรียนรู้
 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน
 สร้างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน
ด้านการเรียนรู้
 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน
 สร้างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของชาวบ้านและ
ผู้มาเยือน
2.5.3 การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยว
กับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคมเป็นตัวขับเคลื่อน
เรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและการสัมพันธ์กับภายนอกควรจะเชื่อมโยง
ให้เห็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
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การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รชาวบ้ า นในการจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ และวั ฒนธรรม โดยกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของคนในชุ มชนให้ ชุ มชนได้ มี ส่ วนร่ วม
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเที่ยว
ให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนาน และความบันเทิง หากได้เปิดมิติของการท่องเที่ยวเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคารพคนในท้องถิ่น
2.5.4 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังนี้
1) ชุมชนเป็นเจ้าของ
2) ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ
3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต
5) มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
6) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
7) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม
8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
9) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น
10) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน
การที่จะให้ชุมชนดําเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจําเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับ
คนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไปกระตุ้นให้คนในสังคม
เห็นความสําคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้
ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
เป็นกําลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทํางานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม
2.6 การเชื่อมโยงหลักการทางทฤษฎีสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จากหลักการทางทฤษฎี สามารถเชื่อมโยงสู่การพั ฒนาการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศน์ ในฝั่ งอันดามันทั้ ง 5
จังหวัด ได้ดังนี้
1. การท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง อั น ดามั น จึ ง ควรมี กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมทางการตลาด
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะ เพื่อนําเสนอข้อมูลทางการท่องเที่ยวทั้งองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน
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คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism Service) และการตลาด
การท่องเที่ยว (Tourism Market of Tourist) ประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพราะฝั่งอันดามันทั้ง
5 จังหวัด มีปัจจัยของการท่องเที่ยว ครอบคลุม 3 ประเภท คือมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)
ทั้งที่สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) คือ ความงามตาม
ธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพื้นที่นั้น เช่น หาดทรายที่สวยงาม สภาพป่า และ
ชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น และสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction
Factors) เป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์สร้างขึ้ นแล้วสามารถดึ งดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรื อไปท่องเที่ ยวยั งพื้ นที่นั้น เช่น
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณเป็นต้นวิถีชีวิตจากการกระทําของ เช่น ตลาดน้ํา ก็
เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นมา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่ง
กีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก (Facility) ทั้งที่พักแรมไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งสําคัญอันดับ
รองลงมา คือ การบริโภคจึงต้องมีร้านอาหารบริการสําหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทาง
ไว้บริการนักท่องเที่ยว และมีความสามารถการเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยว
นั้นได้ คือ ต้องมีการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก
2. ฝั่งอันดามันสามารถนําวัตถุประสงค์กับการท่องเที่ยวของบุคคลที่มีอยู่ 8 ประการ มาสร้าง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามัน นั้นคือทั้งการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
และร่างกาย เพื่อสุขภาพอนามัย เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ อาบแดด อาบน้ําแร่ เพื่อเข้าร่วมหรือชมกิจกรรม
ทางกีฬา เพื่อไปชมสิ่งที่แปลกใหม่ในต่างประเทศ เพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดชื่น
เพื่อการพักผ่อนเพื่อสาเหตุส่วนตัว เช่น ไปเยี่ยมญาติ ไปพบเพื่อนใหม่หรือเพื่อหลบหนีคนที่ใกล้ชิดจําเจ
เพื่อเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา และเพื่ออาชีพและการธุรกิจ
3. ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศน์ ของกลุ่ มอั นดามั นต้ องให้ ความสํ าคั ญการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism) นั้นคือการสร้างระบบการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญต่อ
การเสมอภาคระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนทั้งในรุ่นปัจจุบันต่อไปจนถึง
คนในอนาคต
4. แนวคิดที่สําคัญของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของฝั่งอันดามัน
ต้องให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวต้องตระหนักและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด การเคารพในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของประชาชนพื้นเมือง
รวมไปถึงการรู้จักปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน และ
การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรก่อให้เกิดการกระจายของรายได้
อย่างเป็นธรรมและทั่งถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (tourism stakeholder) นอกจากนี้ ยังควรที่จะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการมีส่วนสําคัญในการช่วยลดความ
ยากจนในท้องถิ่นด้วย และนอกจากนั้น การท่องเที่ ยวแบบยั่ ง ยืนของฝั่ งอันดามั นจะต้อ งให้ค วามสําคั ญ
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ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องคํานึงถึงความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (Tourism stakeholder) ทุกฝ่ายรวมไปถึงจะต้องสามารถรักษาความพึงพอใจ
สูงสุดของนักท่องเที่ยว การดําเนินการวางแผนอย่างต่อเนื่อง และที่สําคัญจะต้องมีเครื่องมือดัชนีที่ใช้วัด
ประสิทธิภาพต่อผลกระทบของการดําเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อสามารถนําไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต
5. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวฝั่งอันดามันต้องให้ความสําคัญกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่เข้มแข็งของปัจจัยสําคัญ 5 ประการ ในการนํามาพิจารณาเพื่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศน์ ที่ ยั่ งยื น ซึ่ งประกอบด้ วยการจั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง การดู แ ล รั ก ษา จั ด การ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่กําเนิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสืบทอด
ต่อกันมา เช่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ การจัดการนักท่องเที่ยว ที่
เป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความต้องการ
(Demand) ที่ทํ า ให้ ค นในแหล่ ง ท่อ งเที่ ย วและกลุ่ ม นั กธุร กิ จท่องเที่ ยวต้อ งตอบสนอง ซึ่ งก่อให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยว และก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ นักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพจึงจําเป็นต่ อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของฝั่งอันดามัน การจัดการกลุ่มธุร กิจท่องเที่ยว
กลุ่ม ธุร กิจท่องเที่ ยวฝั่งอันดามันต้องให้ค วามสําคัญ กับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากขึ้ น และต้อง
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่ไม่ละเลย
ผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าจะให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กลุ่มธุรกิจนี้จะต้องคํานึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองคุณภาพของนักท่องเที่ยว
ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว ต้องได้รับการพัฒนาให้มีบทบาททั้งที่เป็นทั้งผู้ผลิตทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน ขณะเดียวกันในชุมชนเองมีบทบาทเป็นผู้ดูแลทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน คนในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม หรือ
อาจกล่ า วได้ ว่ า คนในชุ ม ชนได้ ป ระโยชน์ เ พี ย งส่ ว นน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจึงให้ความสําคัญกับเรื่องการกระจายผลประโยชน์ให้กับคนใน
ท้ อ งถิ่ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ความรั ก ท้ อ งถิ่ น เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง อยู่ ใ นหลั ก การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวที่มีส่วน
ช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทําให้คนในชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง ซึ่งเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่คนในชุมชนจะต้องมีสิทธิ
เลือกได้ว่าต้องการให้ทรัพยากรของตนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือไม่และควรมีรูปแบบเช่นไร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้
นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Facilitator) ที่ช่วยนํา
ความรู้ในทางวิชาการหรือภูมิปัญญาสากลมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อยกระดับและคําอธิบายองค์ความรู้
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ รี ย กว่ า ภู มิ ปั ญ ญาให้ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น สากลได้ และยิ่ ง ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ
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การศึกษาค้นคว้ามากเท่าใด คนในชุมชน นักท่องเที่ยว และกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวก็จะเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมากเท่านั้น นอกจากบทบาทการเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าแล้วนักวิชาการอาจเข้าไปมี
บทบาทในการเป็นวิทยากรช่วยประสานงานและอํานวยให้เกิดการพูดคุยกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งท่องเที่ยวอันจะนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการอนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากร
อย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง ต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดก
ทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยัดต้อง
คํานึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อชีวิตที่ดี
รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บํารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน เพิ่มพูน และเสริมสร้างไว้ให้มีมาก
เพียงพอต่อการใช้เพื่อการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม และการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรนั้น ต้องคงความเป็น
เอกลักษณ์อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างเหมาะสมจะสามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างยาวนาน โดยเฉพาะวิถีชาวเกาะ วิถีชุมชนดั้งเดิม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ที่เน้นการลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจําเป็นกับการลดของเสีย (Reducing overconsumption and waste) ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอื่นที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพ
เหมือนกันใช้ทดแทนกันได้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลต้องหา
วิธีการจัดการโดยการแยกประเภทขยะ ขยะแห้งอาจนําระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ํา และการแปร
รูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse Renew Recycle)
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้น การรักษาและส่งเสริมความ
หลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain diversity) ต้องวางแผนขยายรากฐาน
การท่ องเที่ ยว โดยการรั ก ษาและส่ ง เสริม ให้มีค วามหลากหลายเพิ่ม ขึ้ น ในแหล่ง ท่องเที่ ย วที่ เป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการ
บริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ้ําอีก
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการประสานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (Integrating tourism into planning) ต้องมีการประสานแผนการพัฒนาในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒ นากลุ่ ม จั ง หวัด ภาคใต้ ฝั่ งอั น ดามัน แผนพั ฒ นาของกระทรวง ทบวง กรม ที่ เกี่ย วข้อ งในพื้น ที่
เพื่อให้การพัฒนาการทํางานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
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11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการส่งเสริมการนําการท่องเที่ยว
ขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting local economy) โดยต้องประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่ วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกั บการส่งเสริมกิจกรรมการท่ องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหา
ความโดดเด่ นของทรั พยากรในท้ องถิ่ นนํ าไปประชาสั มพั นธ์ และส่ งเสริ มการขายการท่ องเที่ ยว เพื่ อให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวให้มากขึ้นเป็นการสร้างรายกระจายสู่ประชากรที่ประกอบการในท้องถิ่น
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (Involving local communities) ต้องร่วมทํางานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์กรรวม
(Participation Approach) โดยเข้าร่วมในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมทํากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์
เป็นหน่ วยงานร่วมวิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขาย
การท่องเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
คุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นเน้นต้องมีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting stakeholders and the public) ต้องมีการประสานกับประชาคมในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้กระกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ
ที่ รั บผิ ดชอบในพื้ นที่ ร่ วมประชุ มหารื อทั้ งการเพิ่ มศั กยภาพให้ กั บแหล่ งท่ องเที่ ยว การประเมิ นผลกระทบ
การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการตลาด โดยจัดการประชุมกันอย่าง
สม่ําเสมอเพื่อร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน
14. ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาการท่ องเที่ ยวของฝั่ งอั นดามั นต้ องเน้ นการพั ฒนาบุ คลากรรองรั บ
อุตสาหรรมการท่องเที่ยวของอันดามัน (Training staff) ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ การฝึกอบรม
การส่งเจ้าหน้าที่ดูงานอย่างสม่ําเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันต้องเน้นการจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการ
บริการข่าวสารการท่องเที่ยว (Marketing tourism responsibly) ต้องร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการการขายให้พร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจัดทําในรูปสื่อ
ทัศนู ปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มื อการท่ องเที่ยว คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวในรูปเอกสาร แผ่ นพับ
หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น
16. แผนยุทธศาสตร์ควรมีระบบการประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking research)
ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณค่าคุณภาพของแห่งท่องเที่ยว การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว
โดยจะต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ําเสมอ โดยการสอบถาม
ผู้ใช้บริการโดยตรง การสอบความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว เพื่อทราบผลของ
การบริการนํามาปรับปรุงและแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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