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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ด้า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของหมู่ บ ้า นวัด เขา ตํา บลโคกกลอย อํา เภอตะกั่ว ทุ่ ง จัง หวัด พัง งา และเพื่ อ
พัฒนาการบริ หารจัดการองค์ประกอบการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศแบบมีส่ วนร่ วมของชุ ม ชน ในชุ มชน
หมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
ประชากร ได้แก่ ชาวบ้านหมู่บา้ นวัดเขา ที่อาศัยในหมู่ที่ 10 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
จังหวัดพังงา จํานวน 226 ครัวเรื อน (ราย) กําหนดเป็ นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 187 ครัวเรื อน
(ราย) เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ ผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 200 ครัวเรื อน โดยใช้การสุ่ มแบบเป็ นระบบ
(Systematic random sampling) ด้วยวิธีสุ่มแบบบ้านเว้นบ้านจากผูท้ ี่อยู่อาศัยในชุ มชน จัดเก็บข้อมูล
แบบปฐมภู มิ และทุ ติ ย ภู มิ ผู้วิ จ ัย พัฒ นาเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสํ า รวจ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมู ลพื้ นฐานแหล่ ง ท่องเที่ ย วของหมู่บ ้านวัดเขา ตํา บลโคกกลอย อํา เภอตะกั่วทุ่ ง
จังหวัดพังงา พบว่า ประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มากที่สุด การ
ประกอบอาชีพมีอาชีพรับจ้างและทําธุ รกิจส่ วนตัว มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ข้อมูลพื้นฐานของ
แหล่งท่องเที่ยว ชุ มชนหมู่บา้ นวัดเขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกกลอย มีสิ่ง
อํา นวยความสะดวกที่ ส ามารถรองรั บ นัก ท่ องเที่ ยว ได้แก่ ร้ า นอาหาร ทางเดิ นศึ ก ษาธรรมชาติ
ห้องนํ้าสาธารณะ ศาลานัง่ พัก ระบบรักษาความปลอดภัย มีแหล่งนํ้าดื่มนํ้าใช้สะดวก ประปาท้องถิ่น
ประปาภูมิภาค บ่อนํ้าดื่ม และนํ้าจากธรรมชาติ
2. แนวทางการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน พบว่า ความ
คิดเห็ นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บา้ นวัดเขาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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( = 4.43, S.D =.266 ) ซึ่ งพบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( = 4.51, S.D =.361 ) รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั แรมเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว (Attractions and Accommodation) ด้านความพร้อมและความรู ้ความเข้าใจของชุ มชน
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) และด้านกิจกรรมบริ การเบ็ดเตล็ด (Amenity)อยูใ่ นระดับมาก
( = 4.43, S.D =.391,

= 4.43, S.D =.353,

= 4.41, S.D =.491 และ = 4.37, S.D =.477)

ตามลําดับ
คําสํ าคัญ การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่ วม
การท่องเที่ยวชุมชน

ค

Research Title : The Study of Fundamental Human Resources Effecting Participatory
Ecotourism Management : a case study of Wat Khao community,
Kokkloi sub-district, Takuatung district, Phang-nga province
Researcher:
Bunpa Kamwiset
Year:
2011

Abstract

The study is a quantitative research with the objective of gathering basic data related to
tourist information in Wat Khao community, Kokkloi sub-district, Takuatung district, Pang-nga
province. The data is to serve the second objective of developing participatory involvement in
managing eco-tourism within the community.
The sampled population are villages residing in Wat Khao village (village number 10) of
Kokkloi sub-district, Takuatung district, Phang-nga province. There are total of 226 household with
187 household selected for sampled data. For ensuring the reliability of the result, 200 household
were selected for the research using systematic random sampling. Primary and secondary data were
applied for this study. The researcher collected data using survey and in depth interview.
The result has shown that
1. The findings have shown that there are higher number of female population than male.
The village has the highest number of population with the aged between 30-40 years old. The
majority of population are occupied in business sector (17.5 percent). In terms of basic information,
Wat Khao village is located in Kok Kloi sub-district with restaurants, natural walking trail, public
restroom, rest area, security area, and clean water from both the local water system and natural
resources.
2. The study has shown that the community at Wat Khao village agree with the ecotourism management at a very high level ( = 4.43, S.D =.266 ). The factors with the highest level of
rating is accessibility ( = 4.51, S.D =.361) and attractions and accommodation ( = 4.43, S.D
=.391). The factors with the high level of level is the readiness of the community in tourism activities
( = 4.43, S.D =.353) and amenity ( = 4.41, S.D =.491).
Key works: Eco-tourism management, participatory approach in eco-tourism management,
eco-tourism

ข

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแบบมีส่วนร่ วม
: กรณี ศึกษาชุมชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงาฉบับนี้ สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ย
ความอนุเคราะห์อย่างดียิง่ จากผูใ้ ห้การสนับสนุนหลายท่าน
ผูว้ ิ จัย กราบขอบพระคุ ณ ดร.อณาวุฒิ ชู ท รัพ ย์ อธิ ก ารบดี อาจารย์สัน ธยา ดารารั ตน์ รอง
อธิ การบดีฝ่ายบริ หาร คณะกรรมการการวิจยั วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ได้ให้โอกาสและทุนสนับสนุ นในการทํา
วิจยั ปี การศึกษา 2554
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.บุรัสกร โตรัตน์ และอาจารย์มนัส ชิ นการณ์ ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนํา
ตรวจแก้ไขเครื่ องมือด้วยเมตตายิง่ และปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งช่วยให้งานวิจยั ครั้งนี้ บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ จึง
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของอาจารย์ท้ งั 2 ท่านเป็ นอย่างสู ง
การจัดทํารายงานครั้งนี้ จะสําเร็ จลงไม่ได้ หากไม่ไดรับความร่ วมมื อและความอนุ เคราะห์จาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทุ กทาน ที่ กรุ ณาเสี ยสละเวลาอันมี คาในการตอบแบบสอบถาม ทําให้ได้รับข้อมูลที่
สมบูรณ์ และครบถ้วน

นางบุญพา คําวิเศษณ์
พฤษภาคม 56

จ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่
1 บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
คําถามการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
ประโยชน์การวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
ข้อตกลงเบื้องต้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริ บทของตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นปั ญหาการวิจยั
กรอบแนวคิดวิจยั

หน้ า
ก
ค
ง
จ
ฉ

1
1
4
4
4
5
5
6
6
8
8
10
16
58
62
64
67
69
69

บทที่
3

4

5

สารบัญ (ต่ อ )

วิธีการดําเนิ นการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการ
จัดการท่องเที่ยว
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงบริ หาร
ข้อเสนอเชิงวิชาการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสํารวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวหมู่บา้ นวัดเขา
ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
ประวัติผวู ้ ิจยั

หน้ า
70
70
71
72
73
74
74
76
76
81
81
83
85
85
86
ช

ซ

ฉ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.
2.
3.
4.

มิติและดัชนีช้ ีวดั คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
จํานวนประชากรและครัวเรื อนในตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยว

หน้ า
49
65
75
76

จ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.

หน้ า

องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

25

จ

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ (Ecotourism) เป็ นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
และได้มี การจัดกิ จกรรมการท่องเที่ ย วในแหล่ ง ชุ ม ชน โดยมี รูป แบบกิ จกรรมที่เรี ย กว่า โฮมสเตย์
(Home Stay) ซึ่ งการท่องเที่ยวนี้ จะเป็ นมากกว่า การท่องเที่ยวธรรมดาทัว่ ไป กล่าวคือ นอกจากจะเป็ น
การท่องเที่ ยวที่ ช่วยผ่อนคลายความเหน็ ดเหนื่ อยแล้ว ยังเป็ นการท่องเที่ ยวที่ เปิ ดโอกาสให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่ตลอดเวลาการเดินทาง อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังเป็ นกลไก
ธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิ ดการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างนัก ท่องเที่ยวกับชุ มชนท้องถิ่ น รวมถึ งยังช่ วยในการ
ปลูกฝังให้นกั ท่องเที่ยวมีความผูกพันธ์กบั ธรรมชาติ และเกิดเป็ นการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ที่ยง่ั ยืนสื บ
ต่อไป (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. 2554)
โดยการพัฒนาชุ มชนด้านการท่องเที่ยวในเชิ งอนุ รักษ์น้ นั เป็ นนโยบายของชาติ การสร้าง
ชุ มชนกับการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์มีประโยชน์ทางสังคมชุ มชน ทําให้เกิ ดการวางแผน การทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม รู้ ปัญหา ร่ วมกันแก้ปัญหาและการเสริ มสร้ า งเศรษฐกิ จพอเพีย งเข้าสู่ ชุม ชนไม่ตอ้ ง
อพยพออกจากท้องถิ่ น สามารถสร้ างงานสร้างรายได้ให้กบั ชุ มชน ดังที่คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ ยวแห่ งชาติได้กาํ หนด แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2555 -2559 ได้กาํ หนด
ยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 ว่าด้วย การส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการบริ หารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุ มชน ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากร เพื่อ
นําไปสู่ การท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมอย่างสมดุลมากขึ้น
นอกจากนี้ยงั ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านได้เรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการท่องเที่ยว การจัดการรายได้ และการกระจาย
รายได้จากการท่องเที่ยวสู่ คนทุกกลุ่มในชุ มชนอย่างเป็ นธรรม ด้วยหลักการ วิธีการและกระบวนการ
รวมทั้งการบริ หารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและการกระจายผลประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่น การ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนในบริ บ ทการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การจัด การตัว เอง เป็ นการคํา นึ ง ถึ ง
ความสําคัญในการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและประชาชนตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ ทั้งนี้ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่ น และหมายความรวมถึงการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชี วิต
และการได้รับผลตอบแทนโดยมีจุดหมายปลายทางในการกลับมาบํารุ งดูแลรักษาและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วย อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิชุมชนท้องถิ่นเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่ วมในการควบคุมการ
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พัฒนามาตรฐานและคุ ณภาพของการท่องเที่ยวของตนเองได้ โดยเริ่ มต้นจากชุ มชนระดับรากหญ้า
จนถึ งองค์กรการปกครองท้องถิ่น และอาจรวมถึ งการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอีกด้วย การ
ท่องเที่ ยวโดยชุ มชนในฐานะของการเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข้ง ให้กบั องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
สภาพความเป็ นจริ งของการจัดการธุ รกิ จการท่องเที่ยวก็คือการที่ภาคเอกชนบางแห่งบางจังหวัดได้มี
บทบาทเข้ามาผูกขาดธุ รกิจท่องเที่ยว ซึ่ งเน้นการสร้างรายได้และความเจริ ญเติบโตของธุ รกิจท่องเที่ยว
แต่เพียงอย่างเดี ยว และบางครั้งด้วยความไม่เข้าใจในเอกลักษณ์เฉพาะถิ่ น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรม
ประเพณี ขนบธรรมเนี ยมและประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่ การจัดการธุ รกิจการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้สร้ างผลกระทบต่อการทําลายวัฒนธรรมท้องถิ่ น รวมทั้งก่อให้เกิ ดความเสื่ อม
โทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเนื่องจากชุมชนท้องถิ่นขาดอํานาจในการจัดการท่องเที่ยว
ของตน ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเข้ามากําหนดบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) ให้เข้ามามีส่วนสําคัญร่ วมกับภาคประชาชน ใน
การจัด การและหารู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วในบริ บ ทของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น อัน จะมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดับล่าง รวมทั้งระบบการจัดการทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติให้กบั ชุมชนท้องถิ่นอย่างมากขึ้น
การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศในชุ มชน จะต้องมีความร่ วมมือกับองค์กรหลายฝ่ าย เป็ น
ต้น ว่ า องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ควรอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งมี แ ผนสนับ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ สนับสนุ นส่ งเสริ ม
องค์กรชุ มชน การรวมกลุ่มและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ จัดการท่องเที่ยว การศึกษาดูงานในพื้นที่
หรื อชุ มชนที่ประสบความสําเร็ จ และปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความ
สะดวก รวมถึงการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟูวฒั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันการศึกษา จะต้อง
สนับสนุ นองค์ความรู ้ ข้อมูลเชิ งวิชาการ สถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชน ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
การจัดการความรู ้และการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนด้านการท่องเที่ยว สนับสนุ นการวิจยั ท้องถิ่ น
การจัดการท่องเที่ ยวชุ มชน ตลอดจนสนับสนุ นที่ปรึ กษาด้านวิชาการ ให้ความรู้ เรื่ องข้อกฎหมาย
ข้อจํา กัด ในการทํา งานร่ วมกับ ภาครั ฐเพื่ อป้ องกันความขัดแย้ง ที่ จะเกิ ดขึ้ น ปราชญ์ช าวบ้า นหรื อ
ปราชญ์ชุมชน คือ ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและความเข้าใจเฉพาะทางในศาสตร์ ต่างๆ ซึ่ งได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่ งศาสตร์ น้ นั สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันและสามารถนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ ที่ปราชญ์ชาวบ้านให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเปรี ยบเสมือนเป็ น
เงาสะท้อนวิถีชีวิตของชุ มชน ซึ่ งเหมาะแก่การถ่ายทอดให้แก่คนรุ่ นหลัง มีปราชญ์ชาวบ้านหลายร้อย
คนในสั ง คมไทย ที่ เสนอหลัก คิ ด วิธี ก ารทํา งาน เพื่ อแก้ไ ขปั ญหาให้ก ับ ชุ ม ชนและสัง คม ผ่า น
กระบวนการการปฏิบตั ิตลอดชี วิต ลองผิดลองถูก เรี ยนรู้ท่ามกลางการเผชิญปั ญหา ถอดสรุ ปบทเรี ยน
ตกผนึกจนกลายเป็ นภูมิปัญญา สามารถนําไปปฏิบตั ิใช้ในที่อื่นๆ ได้ แก่นของหลักคิด และวิธีการที่
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ปราชญ์ชาวบ้านเสนอ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล หรื อ ระดับชุมชนเบื้องต้นสุ ด เริ่ มจาก การรู ้จกั ตัวเองให้ได้
ใช้ปัญญาทํางานแทนเงินตรา สร้างการมีส่วนร่ วมแทนอํานาจสั่งการ ชุ มชนต้องมีบทบาทหลัก ไม่ใช่
หน่วยงานราชการ ทําตัวเป็ นแบบอย่าง คนยอมรับนับถือ หลักคิดและวิถีชีวิตของปราชญ์ นําไปเป็ น
แบบอย่างในการดํารงชีวติ ภูมิปัญญา วิธีการในการทํางาน สามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิในระดับบุคคลและ
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีชุมชนเป็ นเจ้าของ ชาวบ้านเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางและตัดสิ นใจ ส่ งเสริ มความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต
มีความยัง่ ยืนทางด้านสิ่ งแวดล้อม คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างคน
ต่างวัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ เกิดผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
แก่คนและท้องถิ่น และมีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน
ภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากจะมีภูมิประเทศเป็ นทะเลและเกาะแก่งเป็ นส่ วนใหญ่แล้ว
ยังมีบางพื้นที่ที่เป็ นป่ าเขาและนํ้าตก ชาวบ้านดํารงชีวติ อยูต่ ามแบบแผนและวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นเกษตรกร เหมาะอย่างยิ่งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ งจังหวัดพังงาเป็ นพื้นที่หนึ่งที่ยงั
อุดมสมบูรณ์ ดว้ ยป่ าเขา นํ้าตก และทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง ซึ่ งมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ความแตกต่างของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ระหว่างตําบลโคกกลอยกับจังหวัดภูเก็ตจึงเป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่ งของนักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะเปลี่ยน
บรรยากาศในการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ และหนึ่ งในสถานที่ที่จะตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและประสงค์จะเรี ยนรู้แบบแผนการดํารงชีวิตของวิถีชุมชนแบบ
ดั้งเดิม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ได้ก็คือ “หมู่บา้ นวัดเขา”
หมู่บา้ นวัดเขา เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ตั้งอยูท่ ี่หมู่ 10 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัด
พังงา มี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมาก ชื่ อว่า “ควนช้างตาย” ซึ่ งชาวบ้านส่ วนใหญ่
เรี ยกว่า “ควนยายชุ ม” เป็ นต้นนํ้าของนํ้าตกวัดเขา ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุ มชน ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากตัว
เมือง ห่ างจากสี่ แยกตําบลโคกกลอย ไปทางอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประมาณ 700 เมตร เป็ น
ป่ าธรรมชาติ ที่คน้ พบใหม่ มีพนั ธุ์ไม้ให้ศึกษาธรรมชาติวิทยาและเส้นทางการเดิ นป่ าที่ทา้ ทายและ
เหมาะที่จะจัดกิจกรรมในขณะเดินป่ า เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco - tourism) เพราะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะนักนิยมไพร หรื อนักอนุรักษ์นิยมธรรมชาติ ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีคุณค่ าทางธรรมชาติ และเป็ นแหล่ง การเรี ย นรู้ ที่ มี คุณภาพ แต่เป็ นแหล่ งท่องเที่ ย วที่ย งั ขาดการ
ประชาสั ม พันธ์ ส่ วนใหญ่ มี เพี ย งผูค้ นในชุ ม ชนหรื อชาวบ้า นใกล้เคี ย งใช้เป็ นที่ พ กั ผ่อนหย่อนใจ
จุดเด่นที่น่าสนใจของควนช้างตาย สามารถเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่แปลกใหม่ จูงใจผูเ้ รี ยนให้เกิด
ความสนุ กสนานในการเรี ยน ประหนึ่ งว่าเป็ นห้องเรี ยนทางธรรมชาติ ที่มีบรรยากาศที่น่าเรี ยน เป็ น
การศึกษาตามสภาพจริ งได้รับความรู ้และประสบการณ์ สามารถสร้างสรรค์ความคิดให้กบั เยาวชน อีก
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ทั้งสอดคล้องกับโครงการท่องเที่ยวอย่างรู้ ค่ารักษาสิ่ งแวดล้อม โดยสามารถจัดนําเที่ยวไปยังพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาแล้วได้เป็ นอย่างดี
วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ มี พ ัน ธะกิ จ ในการผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ ส ามารถนํา ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสังคม ชุ มชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยในรายวิชาการพัฒนา
ท่องเที่ยวยัง่ ยืน สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จดั ให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน ด้วยโครงการเดินป่ าเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสํานึกในการรัก หวงแหน
ท้องถิ่ นตนเอง สามารถนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาท้องถิ่ นได้ วิทยาลัยจึงสนใจที่จะศึ กษา
ข้อมูลพื้นฐานที่จะส่ งผลต่อการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวชุ มชน ในรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
ของชุมชนบ้านวัดเขาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ให้เป็ นที่ รู้จกั และเป็ นการสร้ างรายได้แก่ชุมชน ทั้งยังได้ศึกษาแนวทางการเปิ ดแหล่งท่องเที่ยวให้
ชุมชน โดยร่ วมกับองค์กรส่ วนท้องถิ่น ชุมชน และชมรมเยาวชนโคกกลอยคลับ เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการท่องเที่ยวในอนาคต
คําถามการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัด
พังงามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. ระดับความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวของชุ มชนหมู่บา้ นวัดเขาเป็ น
อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอ
ตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
2. เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการองค์ป ระกอบการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศแบบมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ในชุมชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
สมมติฐานการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของชุ มชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่
ทุ่ง จังหวัดพังงา มีความพร้อมเพียงพอที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
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2. ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บา้ นวัดเขาอยูใ่ น
ระดับมากขึ้นไป
ประโยชน์ ของงานวิจัย
1. ทราบข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
จังหวัดพังงา
2. ทราบแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแบบมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
ขอบเขตการวิจัย
1. การศึกษาครั้งนี้มีการกําหนดแนวทางการศึกษา เป็ น 2 แนวทางดังนี้
1.1 การศึกษาเบื้องต้น (Primary Research) ได้แก่การศึกษา ค้นคว้าจากตํารา เอกสาร
วารสาร บทความ รายงาน ทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การรักษาสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมของชุ มชน วิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษา
1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) คณะผูศ้ ึกษาได้มุ่งศึกษาบริ บทของชุมชน
ความเหมาะสมในการเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ดังนั้นคณะผูศ้ ึกษา
จึงให้ความสําคัญต่อกลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการของแต่ละชุ มชนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก นอกจากนี้ ยงั มีผูใ้ ห้
บริ การเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการด้านการจําหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสิ นค้า
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ทาํ การศึกษาครั้ งนี้ กําหนดขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะพื้นที่ชุมชน
หมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
3. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา คือ ชาวบ้านหมู่บา้ นวัดเขา ที่อาศัยในหมู่ที่ 10 ตําบลโคก
กลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา จํานวน 226 ครัวเรื อน (ราย) (สํานักงานทะเบียนราษฎร์ อาํ เภอ
ตะกั่ว ทุ่ ง จ.พัง งา) กํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยใช้ สู ต รของทาโร่ ยามาเน่
Yamane,1973:125) โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.03

(Taro

ได้ขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่างจํานวน 187 ครัวเรื อน (ราย) เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ ผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 200 ครัวเรื อน
(ราย) โดยใช้การสุ่ มแบบเป็ นระบบ (Systematic random sampling) ด้วยวิธีสุ่มแบบบ้านเว้นบ้านจากผู ้
ที่อยูอ่ าศัยในชุมชน
4. ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2556 เป็ น
เวลา 12 เดือน
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (ถ้ ามี)
การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลของชุมชน จะใช้บทสัมภาษณ์เฉพาะชาวบ้านผูส้ ู งวัย ที่ไม่
สามารถอ่าน หรื อกรอกแบบสอบถามได้
นิยามศัพท์ เฉพาะ (ถ้ ามี)
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ มี รูป แบบหนึ่ ง ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเดิ นทางไปยัง แหล่ ง ท่องเที่ ย วที่ มี ล ัก ษณะทางธรรมชาติ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่ น มีวถั ตุประสงค์อย่างมุ่งมัน่ เพื่อชื่ นชม ศึกษา เรี ยนรู้ และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติน้ นั อีก
ทั้งช่ วยสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จที่ ส่ งผลให้การอนุ รักษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเกิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชน
2. ชุ มชนหมู่บ้านวัดเขา หมายถึง กลุ่มชาวบ้านหมู่บา้ นวัดเขา เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ตั้งอยูท่ ี่หมู่
10 หมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
3. องค์ ประกอบของแหล่ งท่ องเที่ยว 5 A’s หมายถึง แหล่งหรื อสถานที่ที่สามารถจะ
ส่ งเสริ มหรื อพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
(Accessibility) ด้า นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและที่ พ กั แรมเพื่ อ รองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว (Attractions

and

Accommodation) ด้านกิ จกรรมการท่องเที่ยว (Activity) ด้านกิจกรรมบริ การเบ็ดเตล็ด (Amenity)
และด้านความพร้อมและความรู ้ความเข้าใจของชุมชน (Available)
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4. การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการการท่ องเที่ยว

หมายถึง การสร้างโอกาสให้

สมาชิกทุกคนของชุ มชน ได้เข้ามามีส่วนร่ วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิ พลต่อกระบวนการดําเนิ น
กิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการกําหนดและประเด็นการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว

5. องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
6. บริ บทของตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานชุ มชน
1. ชุ มชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ ของกลุ่มคน ถิ่นฐานนี้ มีพ้ืนที่อา้ งอิงได้ และกลุ่มคน นี้มีการ
อยูอ่ าศัยร่ วมกัน มีการทํากิจกรรม เรี ยนรู้ ติดต่อสื่ อสาร ร่ วมมือและพึ่งพา อาศัยกัน มีวฒั นธรรมและภูมิ
ปั ญญาประจําถิ่น มีจิตวิญญาณและ ความผูกพันอยูก่ บั พื้นที่แห่งนั้นอยูภ่ ายใต้การปกครองเดียวกัน
2. ชุ มชนชนบท หมายถึ ง ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของประชากรจํานวนน้อย ความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพื้นที่ต่ าํ ประชากรมีความคล้ายคลึ ง กันในด้านลักษณะ อาชี พ งาน และประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็ นหลัก มีวิธีการคิดแบบธรรมเนี ยมนิ ยม (traditionalism) มีรูปแบบ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมเป็ นแบบกันเอง (ปฐมภูมิ) สภาพ ทางธรรมชาติของถิ่นฐานนี้ มีการปรับเปลี่ยนแล้วเพียงส่ วนน้อย
สภาพโดยทัว่ ไปมี การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้ากว่าเขตเมือง
3. ชุ มชนเมืองใหญ่ หมายถึง ถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัยของประชากรจํานวนมาก ความหนาแน่นของ
ประชากรต่ อ พื้ น ที่ สู ง ประชากรมี ค วามหลากหลายในด้า นลัก ษณะ อาชี พ งานประกอบอาชี พ
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อุตสาหกรรม บริ การ และบริ หารจัดการเป็ นหลัก มีวิธีการคิด แบบตรรกนิ ยม (rationalism) มีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นแบบทางการ (ทุติยภูมิ) สภาพทางธรรมชาติของถิ่นฐานนี้ ถูกปรับเปลี่ ยน
แล้วเป็ นส่ วนมาก สภาพโดยทัว่ ไปมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ วกว่าเขตชนบท
4. ชุ มชนเมืองเล็ก หมายถึงถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของประชากรที่มีลกั ษณะอยู่ระหว่าง ชนบท
และเมืองใหญ่ดงั ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น มีความหมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของ ประชากรจํานวน ปานกลาง
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ปานกลาง ประชากร มีความผสมผสานในด้าน ลักษณะ อาชี พงาน
ประกอบทั้งอาชี พเกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริ การ และบริ หารจัดการ มีวิธีการคิดทั้งแบบธรรมเนียม
นิ ยม (traditionalism) และแบบตรรกนิ ยม (rationalism) ผสมผสานกัน มีรูปแบบ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมเป็ นทั้งแบบกันเอง (ปฐมภูมิ) และแบบทางการ (ทุติยภูมิ) สภาพทางธรรมชาติของถิ่นฐานนี้ ถูก
ปรับเปลี่ ยนแล้วเป็ นส่ วนมาก สภาพโดยทัว่ ไป มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ วกว่าเขตชนบทแต่ยงั ช้า
กว่าเขตเมืองใหญ่ หรื ออีกนัยหนึ่ง คือ ชุมชนชนบทที่เพิ่งเริ่ มกลายเป็ นเมือง
5. สิ่ งแวดล้ อมชุ มชน หมายถึง สรรพสิ่ งและสภาพต่างๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้ ที่มีอิทธิ พลต่อการอยูด่ ีมีสุขของประชาชนในชุมชนและ สามารถแยกพิจารณาได้เป็ น
4 มิติดงั นี้
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกายภาพ เช่น แหล่งนํ้าธรรมชาติ ป่ า ดิน อากาศ
แหล่งพลังงาน มลพิษ ภาวะนํ้าท่วม เป็ นต้น
• ด้านเศรษฐกิจ หมายรวมถึง การจัดสรรทรัพยากร การทํามาหากิ น การประกอบ อาชี พ
ของประชาชน การมี ง านทํา การมี ร ายได้ การกระจายรายได้ ภาวะหนี้ สิ นและ รายได้ข ององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
• ด้ า นสั ง คมและวัฒ นธรรม หมายรวมถึ ง ที่ อ ยู่ อ าศัย บริ การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณู ปการขั้นพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุ ขชุมชน สุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การติดต่อสื่ อสารคมนาคมทั้งภายในและ ภายนอกชุ มชน วัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ นมรดกแก่ลูกหลาน และความรู้สึกเป็ นชุมชนร่ วมกัน เป็ นต้น
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• ด้านการบริ หารจัดการสาธารณะและการมีส่วนร่ วมของประชาชน การบริ หารจัดการมี
ความโปร่ ง ใส (transparency) มีป ระสิ ท ธิ ภาพ (efficiency) มีความรับผิดรับชอบ (accountability)
คํานึงถึงอนาคต และมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นต้น
2. การท่ องเทีย่ ว
2.1 ความหมายของการท่องเทีย่ ว (Tourism)
องค์ การท่ องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) แห่งองค์การสหประชาชาติ
ได้กาํ หนดความหมายของการท่องเที่ยวว่า การเดินทางใด ๆ ก็ตามที่เป็ นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล
3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การเดินทางจากสถานที่อยูอ่ าศัยเป็ นประจําไปยังสถานที่อื่นๆ เป็ นการชัว่ คราว
2. การเดินทางนั้นผูเ้ ดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็ นการถูกบังคับ
3. การเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใช่เดินทางเพื่อประกอบอาชี พหรื อหารายได้
การท่องเที่ยว คือการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อเพื่อความสนุ กสนานตื่นเต้นหรื อเพื่อ
หาความรู ้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (World Tourism Organization : WTO) กําหนดไว้ว่า
การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการ
พักผ่อนหย่อนใจ
สมาคมระหว่า งประเทศแห่ งความเชี่ ยวชาญด้านการท่องเที่ย ว ได้ใ ห้ค วามหมายของการ
ท่องเที่ยว ว่าเป็ นการเดินทางจากที่อยู่ถาวรไปอี กที่ หนึ่ งเป็ นการชัว่ คราว และไม่เกี่ ยวข้องกับการทํา
กิจกรรมที่เป็ นการหาเงิน
การท่องเที่ยว หมายถึ ง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยตามปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราวเพื่อ
ศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ หรื อก่อให้เกิดการกระทําร่ วมกันของมนุษย์ท้ งั ทางธรรมชาติและทางสังคม
จนเป็ นเหตุดึงดูดใจให้เดินทางไปศึกษาและท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ
การท่องเที่ยว หมายถึ ง ความสัมพันธ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นจากความเกี่ ยวข้องซึ่ งกันและกัน ระหว่าง
นักท่องเที่ยว ผูจ้ ดั บริ การด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานของรัฐบาลในท้องถิ่น และประชาชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าวแล้ว ต้องกระทําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
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การท่องเที่ยว หมายถึ ง การที่คนเดิ นทางออกจากที่พกั หรื อที่ทาํ งาน ไปยังสถานที่อื่นๆ ใน
ระยะเวลาสั้นๆ และคนเหล่ านี้ จะทํากิ จกรรมต่าง ๆ ระหว่างที่พกั อาศัยชั่วคราวในสถานที่ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ต้องการไปเยีย่ มญาติ หรื อท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว หมายถึ ง การที่คนเดินทางออกจากบ้านพักเป็ นการชัว่ คราว ระยะเวลาสั้นเพื่อ
ไปเยี่ยมญาติมิตร หรื อวัตถุ ประสงค์อื่นๆ ทางด้านการท่องเที่ยว เช่น การพักผ่อน เล่นกีฬา การประชุ ม
สัมมนา ฯลฯ
สรุ ปได้ว่า การท่องเที่ ยว หมายถึ ง การเดิ นทางจากที่อยู่อาศัยตามปกติไปยังที่อื่นเป็ นการ
ชัว่ คราว โดยในการเดินทางนั้น มิได้เป็ นการเดินทางเพราะถูกบังคับ แต่เป็ นการเดินทางโดยความสมัครใจ
เพื่อเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจหรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เป็ นการประกอบอาชีพหรื อหารายได้
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการการท่องเทีย่ ว
การจัด การการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง การกระทํา อย่า งมี เ ป้ าหมายที่ ส อดคล้อ งเกี่ ย วกับ
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องคํานึ งถึงสภาพที่แท้จริ ง รวมทั้งข้อจํากัด
ต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม การกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบตั ิการที่ดีตอ้ งคํานึงถึง
กรอบความคิดที่ได้กาํ หนดไว้ มิฉะนั้นแล้วการจัดการการท่องเที่ยวจะดําเนิ นไปอย่างไร้ทิศทางและ
ประสบความล้มเหลว
การพิจารณาการจัดการท่องเที่ยวอย่าง เป็ นระบบและบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายนั้น
จําเป็ นต้องพิจารณาระบบย่อยและองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล้อมของระบบ
การท่องเที่ยวด้วย
ระบบการท่องเที่ยวที่สาํ คัญ จําแนกได้เป็ น 3 ระบบ ดังนี้
1) ทรัพ ยากรการท่องเที่ย ว (Tourism Resource) อันประกอบด้วย แหล่ งท่องเที่ ย ว
ตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่ วนใหญ่จะหมายถึงสภาพทางกายภาพของ
ทรัพยากร ซึ่ งอาจเป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติ หรื อสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชน
และท้องถิ่น
2) การบริ การท่องเที่ยว (Tourism Service) ได้แก่ การให้บริ การเพื่อการท่องเที่ยวที่มีอยู่
ในพื้นที่ หรื อกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพื้นที่น้ นั ๆ
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3) การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing) เป็ นส่ วนของความต้องการในการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งหมายรวมถึงกิจกรรม
รู ปแบบหรื อกระบวนการการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่
กล่ าวได้ว่า การท่องเที่ ยวในแต่ล ะระบบย่อย มีองคป์ ระกอบอีก มากมายที่ มี บทบาท และ
หน้าที่แตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ต่อกัน นอกจากนี้ ยงั มีความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
นอกระบบ เช่ น ลักษณะทางกายภาพทัว่ ไปของแหล่งท่องเที่ยว ภูมิอากาศ ชุ มชน กิ จกรรมทางสังคม
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในพื้นที่ ระบบนิเวศ ป่ าไม้ แหล่งนํ้า และอากาศตลอดจนการบริ หาร
และจัดการพื้ นที่ ท่องเที่ ย ว สิ่ ง แวดล้อมนอกระบบเหล่ า นี้ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การท่ องเที่ ย วได้ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อ ม (โครงการศึ ก ษาการวิ จ ัย การจัด การมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ มบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541)
2.3 องค์ ประกอบของการท่ องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีองค์ประกอบเป็ นอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจํานวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ ง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
อุตสาหกรรมที่พกั แรม อุตสาหกรรมนันทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้าและบริ การข้างเคียงต่าง ๆ
ซึ่ งได้มีผกู ้ าํ หนดแนวคิดเกี่ ยวกับองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้ดงั นี้ พยอม ธรรมบุตร
(เอกสารประกอบการสอน สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 : 1 – 3) ได้
แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็ น 5 ประเภทดังนี้
1. การเข้าถึ งแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริ การด้านอุตสาหกรรมขนส่ ง เช่น การขนส่ งทาง
อากาศ ทางบก และทางนํ้าซึ่ งจะเอื้อ อํานวยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
(Destination) หรื อแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)
2. การมีที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ตอ้ งการค้างคืน ได้แก่ที่
พักประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม รี สอร์ ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่พกั แรม ประเภทต่างๆ จะมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในระดับต่างๆ กันซึ่ งจะทําให้มีราคาและบริ การในระดับต่างกัน ได้แก่ ภัตตาคาร สระว่าย
นํ้า บาร์ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า ศูนย์กลางธุ รกิจ และสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
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3. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) นับเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญสู งสุ ดของการ
เดินทาง เพราะเป็ นจุดดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็ นแหล่งธรรมชาติ
ที่มีความ โดดเด่น เช่น ดอยอินทนนท์ ซึ่ งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขาหิ มาลัย หรื อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ ้งซึ่ งแสดงถึงความรุ่ งเรื องของอาณาจักรขอม
ตลอดจนการท่องเที่ ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถี ชีวิตชาวบ้าน เรี ย นรู้ ถึง ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น ตลอดจน
โบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรมบ้านเชียง เป็ นต้น
4. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities)
และ Recreational Activities) นับเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในยุคปั จจุบนั เพราะการท่องเที่ยวมิได้หมาย
เพียงแค่การเดิ นทางไปชมโบราณสถาน อนุ สาวรี ย ์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็ นการที่
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเดินป่ าศึกษาระบบนิเวศเขตเส้นศูนย์สูตรในป่ าดิบ
ชื้ น การล่องแก่งในแม่น้ าํ ท้องถิ่น การปี นหน้าผา การดํานํ้า ในรู ปแบบ Scuba Diving หรื อ Snorkeling
การพายเรื อแคนูในบริ เวณป่ าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึกตลอดจนการร่ วมกิจกรรมกับชุมชน
เจ้าบ้าน เช่ นการดํานา การเกี่ ยวข้าว การร่ วมพิธีบายศรี สู่ ขวัญเป็ นต้น ซึ่ งกิ จกรรมทั้งหมดจะเป็
นประสบการณ์ (Experience) ที่อยูใ่ นความทรงจําของ นักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิด
การกระจายรายได้
5. บริ การเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นกั ท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่ น บริ การด้าน
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณี ย ์ สถานีบริ การนํา◌้ มัน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ห้องสุ ขา ฯลฯ
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการควรปรากฏอยู่บนระบบฐานข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกแหล่งที่เป็ นจุดหมายปลายทาง (Destination Management System : DMS)
2.4 ประวัติการท่ องเทีย่ วในประเทศไทย
การเดิ นทางท่องเที่ยวในอดีต มักจะเป็ นไปเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรื อการเดินทางไป
จาริ กแสวงบุญยังศาสนสถานต่างๆ แล้วถือโอกาสเที่ยวชมความงามและทัศนียภาพของสถานที่น้ นั ๆ ซึ่ ง
จะพบเห็นได้จากบันทึกการเดินทางที่ปรากฏในวรรณกรรมของแต่ละท้องถิ่น
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทย เกิดขึ้นโดยพระดําริ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระกํา แพงเพชรอัค รโยธิ น ครั้ งทรงดํา รงตํา แหน่ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการรถไฟ ได้มี ก ารส่ ง เรื่ องราวเกี่ ย วกับ
เมืองไทยไปเผยแพร่ ในสหรัฐอเมริ กา เพื่อให้ชาวต่างชาติสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
และใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้ น เพื่อทําหน้าที่รับรองและให้ความ
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สะดวก แก่นกั ท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ ขอ้ มูลของประเทศไทย
ให้เป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างประเทศ โดยมีสาํ นักงานตั้งอยูท่ ี่กรมรถไฟ เชิ งสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ยา้ ยมาตั้ง
ที่สถานี รถไฟหัวลําโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิ น ทรงย้ายไปดํารงตําแหน่ ง
เสนาบดีกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคม งานด้านส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่กระทรวงพาณิ ชย์และ
คมนาคมด้วย แต่ยงั คงทํางานร่ วมกับกรมรถไฟ มีสาํ นักงานตั้งอยูท่ ี่ถนนเจริ ญกรุ งหน้าไปรษณี ยก์ ลาง
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวได้เริ่ มขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมใน พ.ศ. 2479 เมื่อกระทรวงเศรษฐการ
เสนอโครงการบํา รุ งอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ยวในประเทศสยามต่ อคณะรั ฐมนตรี โดยเสนอแผนและ
วัตถุประสงค์ของการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ประการ คือ
1. งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว
2. งานรับนักท่องเที่ยว
3. งานบํารุ งสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั
ในการเสนอโครงการนี้ กระทรวงเศรษฐการได้เสนอให้จดั เป็ นรู ปของสมาคมการท่องเที่ยว
คณะรัฐมนตรี ประชุ มปรึ กษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลักการของการบํารุ งอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แต่ไม่รับหลักการในการจัดตั้งให้เป็ นรู ปสมาคม และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่ งเพื่อดําเนิ นงาน โดยให้กระทรวงเศรษฐการเป็ นเจ้าของเรื่ อง กระทรวงเศรษฐการได้มอบงานนี้ ให้
กรมพาณิ ชย์ เป็ นผูจ้ ดั ทํา เพราะกรมพาณิ ชย์มีแผนกส่ งเสริ มพาณิ ชย์และท่องเที่ยวอยู่กระทรวงเศรษฐ
การ ได้ดาํ เนิ นการเรื่ องนี้ ต่อมาจนเมื่ อสงครามโลกครั้ งที่ 2 เกิ ดขึ้ น และสํานักงานถูก ระเบิ ด จึง เลิ ก
กิจการไปชัว่ คราว
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2492 คณะรั ฐมนตรี ไ ด้พิ จ ารณาเห็ นควรปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงาน
ท่อ งเที่ ย วขึ้ น ใหม่ จึ ง ได้มี ม ติ ใ ห้ ก รมโฆษณาการยกร่ า งโครงการปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2492 ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ได้
มี ม ติ ใ ห้ ก รมโฆษณาการพิ จ ารณาส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว กรมโฆษณาการจึ ง ได้ท าํ ความตกลงกับ
กระทรวงเศรษฐการ ซึ่ งในสมัยนั้นมีชื่อว่า กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคม โดยขอโอนกิจการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยว จากกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมมาอยูก่ บั กรมโฆษณาการ สํานักนายกรัฐมนตรี และให้
เรี ย กส่ ว นงานนี้ ว่ า "สํ า นั ก งานส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ย ว" ใช้ง บประมาณของกรมโฆษณาการเป็ น
งบประมาณค่าใช้จ่า ยของสํานักงานนี้ ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็ นว่า กิ จการส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยวกําลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก จึงได้จดั ตั้งสํานักงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้มีฐานะเทียบเท่า
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กอง เรี ยกว่า "สํ านั กงานท่ องเที่ยว" โดยพระราชกฤษฎี กาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการใน
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493
ในพ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ไปพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์ รีด สหรัฐอเมริ กา
ได้ศึกษากิ จการท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ดาํ ริ ที่จะส่ งเสริ มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ
อย่างจริ งจัง ในปี ต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎี กา
จัดแบ่งส่ วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด "สํานักงานท่องเที่ยว" ออก แล้วจัดตั้งขึ้น
เป็ นองค์การอิสระ เรี ยกว่า "องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย" มีชื่อย่อว่า "อ.ส.ท." โดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502
ในระยะแรกสถานที่ ท าํ การขององค์ก ารส่ ง เสริ ม การท่องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้อาศัย
อาคารของกรมประชาสัมพันธ์เป็ นสํานักงาน ต่อมาได้ยา้ ยมาเปิ ดดําเนินงาน ณ สํานักงานถนนศรี อยุธยา
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2503 ได้ประกอบพิธีเปิ ด "องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย" เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2503
องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวพ.ศ. 2502 นั้น มีหน้าที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นส่ วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
ขยายตัวอย่า งกว้า งขวางรวดเร็ ว จํา เป็ นต้อ งปรั บ ปรุ ง อํา นาจหน้า ที่ ข อง อ.ส.ท. ให้มี ข อบเขตการ
ปฏิบตั ิงานกว้างขวางยิง่ ขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการส่ งเสริ ม
เผยแพร่ จึงได้มีการนําเสนอร่ างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และร่ างพระราชบัญญัติจดั
ระเบียบธุ รกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้หน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ มีอาํ นาจหน้าที่และ
รับผิดชอบในการพัฒนาส่ งเสริ ม เผยแพร่ และดําเนิ นกิ จการ เพื่อเป็ นการริ เริ่ มให้มีการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนคุม้ ครองให้ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวด้วย สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติซ่ ึ งทําหน้าที่
รัฐสภาในการประชุ มครั้งที่ 41 วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2522 ได้พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติท้ งั 2 ฉบับ
แล้วปรากฏว่า ร่ างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบธุ รกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ผา่ นการพิจารณา
ส่ วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น มีชื่อ
ย่อว่า "ททท."
เนื่ องจากการประกอบธุ รกิจนําเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ได้มีการขยายตัวเป็ นอันมาก จําเป็ น
จะต้องมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานในเรื่ องนี้ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย จึงได้ปรับปรุ งแก้ไขร่ าง
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบธุ รกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม แล้วเสนอเป็ นร่ างพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว
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และมัค คุ เทศก์ ซึ่ งได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรี และสภานิ ติบ ญ
ั ญัติแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ทําหน้า ที่
รัฐสภาออกเป็ นพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และได้ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา เล่ ม 109 ตอน 25 ล งวั น ที่ 19 มี นาคม 2535 ซึ่ งมี ผล ใช้ บ ั ง คั บ ตามกฏหมายตั้ งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2535 เป็ นต้นไป และให้ก ารท่องเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย ทํา หน้า ที่ ส่ง เสริ ม และ
ควบคุมการประกอบธุ รกิจนําเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ ให้เป็ นระเบียบและได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อประโยชน์ของบุคคลทุ กฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง และของอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ยวของประเทศต่อไป
(อ้างถึงใน http://life.cpru.ac.th/E%20leaning/25%20Ecotourism/-%........)
3. การท่ องเทีย่ วเชิ งนิเวศ (Ecotourism)
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ (Ecotourism) เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ยวในปั จจุบนั ที่นานา
ประเทศ ให้การสําคัญ เพื่อการมุ่งไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิ ญญา
สากลว่า ด้วยการพัฒนาสิ่ ง แวดล้อมที่ย งั่ ยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให้
ความสําคัญแก่การให้การศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้ หรื อมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการลดหรื อ
ปราศจากผลกระทบและนักท่องเที่ยวพึงพอใจเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็ นการท่องเที่ยว
ที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่ งแวดล้อม และให้การศึกษาแก่
นัก ท่ องเที่ ย ว (อ้า งถึ ง ใน http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
220:ecotourism-tourism&catid=25:the-project&Ite mid=72)
หลักการสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมี 2 ประการ คือ ประการแรก ต้องเป็ นการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน และประการที่ 2 ต้องเป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน หมายถึ ง การท่องเที่ยวที่มีผลต่อเนื่ องไปในระยะเวลายาวนาน มี
จุดเน้นที่ สําคัญคื อ จะต้องดู แลทรั พยากรการท่องเที่ยวให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปชัว่ ลูกชั่วหลาน มิใช่
เพียงเพื่อคนในรุ่ นปั จจุบนั เท่านั้น และต้องให้มีการร่ วมมือกันทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค
และระดับท้องถิ่ น ในการวางแผนการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวร่ วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องให้ชุมชนในท้องถิ่ นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่ นของตน
อย่างเป็ นธรรมด้วย
ส่ วนการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กนั ไป
โดยการกระตุ ้น ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยกัน รั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม และตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของมรดกทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ร่ วมกับชุมชนในท้องถิ่น
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จากหลักการสําคัญของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ 2 ประการดังกล่าว เชื่ อว่าเป็ นแนวทางที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เจริ ญเติบโตต่อไปได้ในอนาคต โดยลดผลกระทบในทางลบให้
เหลื อน้อยลง ปั จจุ บ นั ได้มี รูป แบบของการท่องเที่ย วเชิ ง นิ เวศปรากฏให้เห็ นแล้วในหลายพื้นที่ ข อง
ประเทศไทย และคงจะขยายตัวมากยิง่ ขึ้นในระยะเวลาต่อไป
3.1 ความหมายของการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ (Ecotourism) คือการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศ โดยมีกระบวนการ
เรี ยนรู้ ร่วมกัน ของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่ วมของ
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกแห่งการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
ขอบเขตของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ จึ ง ครอบคลุ ม องค์ป ระกอบหลัก 4

ด้า น (มิ ติ ) ที่

ประกอบด้วย การพิจารณาด้านพื้นที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ผูเ้ กี่ยวข้องและรู ปแบบการจัดการ
กล่าวคือ
1. องค์ประกอบด้านพื้นที่
เป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องเป็ นธรรมชาติเป็ นหลัก มีแหล่งท่อเที่ยวที่
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งนี้รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ
2. องค์ประกอบด้านการจัดการ
เป็ นการท่ องเที่ ย ว ที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบ (Responsible Travel) ไม่ มี ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและสังคม (no or low impact) มีการจัดการที่ยงั่ ยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การ
จัดการสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและกําจัดมลพิษและ ควบคุมการพัฒนาการท่อเที่ยวอย่างมีขอบเขต
3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ
เป็ นการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกระบวนการเรี ยนรู้ (learning process) โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ความประทับใจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักและปลุกจิตสํานึกที่ถูกต้องต่อนักท่อเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น
4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่ วม
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เป็ นการท่องเที่ยวที่คาํ นึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชน ท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วม
ตลอดกระบวนการ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ต่ อ ท้อ งถิ่ น ยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิต และการได้รั บ
ผลตอบแทน เพื่อกลับมาบํารุ งรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ข้อกําหนดที่ชดั เจนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสมบูรณ์ของลักษณะพื้นฐานที่
เป็ นหลักการทั้ง 4 ด้าน หากการท่อเที่ยวใดมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ของลักษณะดังกล่าวแล้วจัดเป็ น
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ที่สมบูรณ์ หากขาดหรื อปราศจากข้อใดข้อหนึ่ง ความสมบูรณ์จะลดน้อยลงจน
อาจเป็ นการจัดการที่ส่งเสริ มให้เป็ นการท่อเที่ยวในรู ปแบบอื่นๆ
คํา ว่า การท่ อ งเที่ ยวเชิ งนิ เ วศ เป็ นศัพ ท์บ ัญญัติ ที่ ก ารท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.)
นํา มาใช้ อ ย่ า งเป็ นทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้ มี ค วามหมายตรงกับ คํา ว่ า Ecotourism ใน
ภาษาอังกฤษ ศัพท์บญั ญัติ นี้ ได้รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
กับการบัญญัติศพั ท์แล้ว
Ecotourism เป็ นคํา ที่ เกิ ดใหม่ใ นวงการ อุ ตสาหกรรมท่องเที่ ย ว โดยนํา คํา 2 คํา มารวมกัน
ได้แก่ Eco และ Tourism คําว่า Eco แปลตามรู ปศัพท์วา่ บ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย ส่ วน Tourism แปลว่า การ
ท่องเที่ยว Ecotourism จึงแปลว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย หมายความถึง การท่องเที่ยวที่เน้นใน
ด้านสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวติ ต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์
ส่ วนคําว่า นิเวศ ซึ่ งเป็ นคําภาษาสันสกฤตที่นาํ มาใช้ในภาษาไทย ก็แปลว่า บ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย
เช่นกัน (ดูพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน) ฉะนั้น การท่องเที่ยว เชิ งนิ เวศจึงเป็ นศัพท์บญั ญัติที่มี
ความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
นอกจากคําว่า Ecotourism แล้ว ยังมีคาํ อื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงหรื อเกี่ยวข้อง กันอีกหลาย
คํา ได้แก่ Green tourism แปลว่า การท่องเที่ยวสี เขียว หมายถึง การท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ โดย
สี เขียวเป็ นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ Biotourism แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงชี วภาพ
ซึ่ งหมายถึ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ เ น้น การศึ ก ษาสิ่ ง มี ชี วิ ต ตามธรรมชาติ และ Agrotourism แปลว่า การ
ท่องเที่ยวเชิ งเกษตร เป็ นการท่องเที่ยวที่เน้นในด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เรี ยนรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติของ
พืชผลไร่ นา และวิถี ชีวิตความเป็ นอยู่ข องเกษตรกร (ไพฑูรย์ พงศะบุ ตร. อ้างถึ งใน http://guru.
sanook.com/enc_preview.php?id=1947)
ช่วงกระแสของการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแพร่ ขยายไปทัว่ โลก และททท. ได้จดั ทําแผนพัฒนา
และ จึงได้จดั ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาเรื่ อง Ecotourism ระยะแรกคณะทํางานมีมติใช้คาํ จํากัดความ
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Ecotourism ในความหมายภาษาไทยว่ า “การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ” โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะสื่ อ
ความหมายให้กบั ชาวไทยทุกระดับให้เข้าใจว่า รู ปแบบการท่องเที่ยว Ecotourism นับเป็ นรู ปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมในการรับรู ้ของชาวไทย คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ต่อมา ททท. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วท.)
ทําการศึกษา เพื่อกําหนดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิ เวศ และขอให้ราชบัณฑิตสถานกําหนด
ความหมาย ในที่ สุ ด จึ ง ได้ค วามหมายของคํา ว่ า Ecotourism ในภาษาไทย คื อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
นิเวศ หมายถึง “การท่ องเที่ ยวอย่ างมีความรั บผิดชอบในแหล่ งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น และ
แหล่ งวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศสิ่ งแวดล้ อมและการท่ องเที่ ยว โดยมีกระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกันของผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ภายใต้ การจัดการอย่ างมีส่วนร่ วมของท้ องถิ่น เพื่อมุ่งเน้ นให้ เกิ ดจิ ตสํานึ กต่ อ
การรั กษาระบบนิเวศอย่ างยัง่ ยืน”
คํา ว่า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เป็ นศัพ ท์บ ัญญัติ ที่ ก ารท่อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.)
นํามาใช้อย่างเป็ นทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้มีความหมายตรงกับคําว่า Ecotourism ในภาษาอังกฤษ
ศัพ ท์ บ ัญ ญัติ น้ ี ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากราชบัณ ฑิ ต ยสถาน ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
บัญญัติศพั ท์แล้ว
เพื่อขยายความหมายของการท่องเที่ ยวเชิ ง นิ เวศให้ชัดเจนยิ่งขึ้ น จะขอกล่ า วถึ งคํา นิ ย ามที่
นักวิชาการได้ให้ไว้ในที่ต่างๆ ดังนี้
1. องค์การสิ่ งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme UNEP) สมาคมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ (Ecotourism Society) และองค์การ การท่องเที่ยวโลก (World
Tourism Organi- zation) ให้คาํ นิ ยามว่า "การท่องเที่ยวที่ไม่เป็ นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ
มุ่งหวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อ
วัฒนธรรม ประวัติความเป็ นมาของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยไม่เป็ นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ใน
ขณะเดี ยวกันก็ส ร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ที่จะทําให้เกิ ดการอนุ รัก ษ์ต่อทรัพยากรของประชากรใน
ท้องถิ่น"
2. ราฟ บุคเลย์ (Raff Buckley, 1992 อ้างใน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย, 2542) นิ ยามว่า คือการท่องเที่ยวที่ถูกจัดการดูแลอย่างยัง่ ยืน อยูบ่ นพื้นฐานของธรรมชาติ
มีการศึกษาด้านการเรี ยนรู้ วฒั นธรรม และ/หรื อ สิ่ งแวดล้อมเอื้ อประโยชน์ต่อการอนุ รักษ์ และสร้ าง
ความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยว
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3. การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ให้คาํ นิยามว่า"การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่ ง
ใดแห่งหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพ
สังคม วัฒนธรรม และชีวติ ของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู ้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ"
นอกจากนั้นยังมีผใู ้ ห้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไว้ดงั นี้
กรมป่ าไม้ (2548) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเป็ น “การท่ องเที่ ยวรู ปแบบ
หนึ่งที่ เกี่ ยวข้ องกับการเดิ นทางไปยังแหล่ งธรรมชาติและแหล่ งวัฒนธรรมอย่ างมีความรั บผิดชอบ โดย
ไม่ ก่อให้ เกิ ด การรบกวนหรื อความเสี ยหายแก่ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม แต่ มีวัตถุประสงค์
อย่ างมุ่งมั่น เพื่ อชื่ นชม ศึ กษาเรี ยนรู้ และเพลิดเพลิน ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสั ตว์ ป่า ตลอดจน
ลักษณะทางวัฒนธรรม ที่ ปรากฏ ในแหล่ งธรรมชาตินั้น อี กทั้งช่ วยสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ ส่งผลให้
การอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเกิดประโยชน์ ต่อชุมชนอี กด้ วย”
บุญเลิ ศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง และให้ชุมชนท้องถิ่น และสร้างจิตสํานึกให้
ทุกฝ่ ายร่ วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) เสนอแนวคิ ดในเอกสารเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2545 ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง
- การท่องเที่ยวที่คาํ นึงถึงธรรมชาติ
- มีการให้ความรู ้และการสื่ อความหมาย
- เป็ นกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเล็ก
- ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ
- ก่อประโยชน์แก่ทอ้ งถิ่น
- กระตุน้ ให้เกิดจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
การท่องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศจึ งเป็ นการท่องเที่ย วไปยัง แหล่ง ธรรมชาติ โดยมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
เรี ยนรู ้ ทาํ ความเข้าใจกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชาวบ้านในท้องถิ่น
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการอนุ รักษ์ธรรมชาติแวดล้อม ภายใต้หลักการ "คนที่ดูแลรักษาทรัพยากร
ย่อ ม สมควรได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการดู แ ลรั ก ษานั้น " (อ้า งถึ ง ใน http://chm-thai.onep.go.th/chm/
mountain/detail/ ecotourism.html)
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3.2 สาระสํ าคัญของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ศูนย์วจิ ยั ป่ าไม้ (2538) ได้สรุ ปสาระสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ ดังนี้
1. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะส่ ง เสริ มควรเป็ นพื้ น ที่ ธ รรมชาติ
ที่ มี ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป็ นหลัก และอาจรวมถึ งแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่ดว้ ย
2. ควรเป็ นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ เป็ นการท่องเที่ยวที่ไม่ทาํ ให้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมเสื่ อมโทรม
3.
เน้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้สั ม ผัส ได้ รั บ ประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ จ าก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรง อีกทั้งเสริ มสร้างจิตสํานึกด้านสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
4. เป็ นการท่ องเที่ ย วที่ ใ ห้ประโยชน์ ก ลับคื นสู่ ธรรมชาติ เอื้ อประโยชน์ต่อชุ ม ชน
ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. มุ่งเน้นคุณค่าลักษณะเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของธรรมชาติที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในการ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว แต่ไม่เน้นที่การเสริ มแต่ง พัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวก
จากที่กล่ าวมาข้างต้น ได้สะท้อนภาพของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศไว้อย่างชัดเจน ว่าเป็ นการ
ท่องเที่ ยวและการพัฒนาไปพร้ อมๆกัน โดยเฉพาะการพัฒนาจิ ตสํานึ ก ของนัก ท่ องเที่ ย วให้มี ค วาม
ตระหนักในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
3.3 องค์ ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (2544) ได้กล่ าวถึ งองค์ประกอบหลักที่สําคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการคือ
1. องค์ ประกอบด้ า นพื้นที่ เป็ นการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ เ กี่ ย วเนื่ องกับ
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับระบบนิเวศ
(Eco-system) ในพื้นที่น้ นั ๆ
2. องค์ ประกอบด้ านการจัดการ เป็ นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible
Travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยงั่ ยืนครอบคลุมไปถึงการ
อนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากร การจัดการสิ่ ง แวดล้อม การป้ องกัน และจํา กัดมลพิษ ภาวะ และควบคุ ม อย่า งมี
ขอบเขต จึงเป็ นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการยัง่ ยืน
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3. องค์ ประกอบด้ านกิจกรรมและกระบวนการ เป็ นการท่องเที่ยวที่มีกระบวน การ
เรี ยนรู ้ โดยมีการให้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นการเพิ่มพูน
ความรู ้ ประสบการณ์ ความประทับ ใจ เพื่ อ สร้ า งความตระหนัก และปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ที่ ถู ก ต้อ งต่ อ
นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง
4. องค์ ประกอบด้ านการมีส่วนร่ วม เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการคํานึ งถึ งการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น และผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่ วมในการคิด วางแผน ปฏิบตั ิ
ตามแผน ได้รับประโยชน์ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่ วมบํารุ งรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว อันจะ
ก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ ใ นท้องถิ่ น ทั้ง การกระจายรายได้ การยกระดับ คุ ณภาพชี วิต และการได้รับ
ผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุ งรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย
จากองค์ประกอบหลักที่สาํ คัญของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศดังกล่าว จะเห็นว่าองค์ประกอบด้าน
การมีส่วนร่ วมนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชี วิต
และการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุ งรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย
3.4 ลักษณะของนักท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ (Eco tourists)
ลักษณะของนักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่แสวงหากิ จกรรมให้มี
ประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น อันเป็ นประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ /รับรู้ เป็ นนักท่องเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบ เป็ นผูส้ นใจใฝ่ รู้ ถื อว่าการเรี ยนรู้ เป็ นการสร้ างคุ ณภาพชี วิตให้กบั ตน สนใจหาความรู้ ท้ งั
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี วิถีชีวิตของชุ มชน มีจิตสํานึ กต่อการ
รักษาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชี วภาพของป่ าเขาในรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิ เวศ ที่มีหลักการให้ความรู ้และ การสื่ อความหมาย เป็ นกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเล็กเพื่อลด
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ ธรรมชาติ ก่ อ ประโยชน์ แ ก่ ท ้อ งถิ่ น โดยชุ ม ชนร่ วมจัด การ และได้รั บ
ผลประโยชน์คือรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค และกระตุน้ ให้เกิ ดจิตสํานึ กด้านการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรการ ท่องเที่ยว ผลที่เกิดต่อเนื่องย่อมรักษาความหลากหลายทางชี วภาพของป่ า
เขาไว้ได้อย่างยัง่ ยืน
รู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในระบบนิเวศภูเขา
- การเดินเส้นทางธรรมชาติ เส้นทางธรรมชาติ (nature trail) หมายถึง เส้นทางที่กาํ หนด
ไว้ หรื อแนะนําให้นกั ท่องเที่ยว เดินชมสภาพธรรมชาติของพื้นที่แห่งหนึ่ งแห่งใด เช่น บริ เวณป่ าไม้ใน

23

อุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้ เพื่อมิให้นกั ท่องเที่ยวหลง
ทางหรื อเดินสะเปะสะปะไปเหยียบยํ่าทําลายพืชพรรณไม้ หรื อได้รับอันตรายจากอุบตั ิภยั ตามเส้นทาง
เดินจะมีเครื่ องหมายบอกทาง รวมทั้งมีป้ายแนะนําชื่ อพรรณไม้ต่างๆ และสิ่ งที่นกั ท่อง-เที่ยวควรทราบ
ในสถานที่น้ นั มีการทําเส้น-ทางให้เดินได้อย่างสะดวกสบายพอสมควร และไม่เกิดอันตราย
- การส่ องสัตว์/ดูนก เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าและนกชนิ ดต่างๆ
ในแหล่ ง ที่ อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ ของมัน โดยการมองจากกล้องส่ องทางไกล การส่ องไฟฉายใน
ช่ วงเวลากลางคืน และการ ถ่ายภาพ บริ เวณพื้นที่ซ่ ึ งเหมาะสําหรับการท่องเที่ยว ในรู ปแบบนี้ ได้แก่
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิ ด และอุทยานนกนํ้า รวมทั้งสถานที่บางแห่ งซึ่ งมีนก
ย้ายถิ่นตามฤดูกาล บินมาเกาะอาศัยอยูเ่ ป็ น จํานวนมาก
- การสํารวจถํ้า/นํ้าตก เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทนี้ เป็ นจํานวนมากในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ได้รับการพัฒนาให้เดินทางเข้าถึงได้ไม่
ยากนัก ถํ้าเป็ นลักษณะภูมิประเทศที่พบมากในบริ เวณภูเขาหิ นปูน หากเกิ ดตามบริ เวณ ชายฝั่งทะเล
เรี ยกว่า ถํ้าทะเล ภายในถํ้ามักมีหินงอกหิ นย้อยสวยงาม หากเป็ นถํ้าขนาดใหญ่อาจมีความยาวหลายร้อย
เมตรภายในถํ้าก็ได้ และเป็ นจุด ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการ เข้าไปสํารวจ หรื อดูความ
งดงามของหิ นงอกหิ นย้อยภายในถํ้า
- การปี นเขา/ไต่เขา เป็ นรู ปแบบของการท่องเที่ยวที่คนไทยส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยชิน และ
เพิ่งจะเริ่ มนําเข้ามาเผยแพร่ โดยนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้ การปี นเขา/ไต่เขาต้อง
อาศัยประสบการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ นอกจากนี้ยงั ต้องมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วย ปั จจุบนั
กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทนี้มีทาํ กันบ้างตามหน้าผาชันบริ เวณชายฝั่งทะเล บางแห่งในภาคใต้ของ
ประเทศ
- การขี่ ม ้า /นั่ง ช้ า ง การขี่ ม ้า หรื อ นั่ง ช้า งเป็ นรู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งความ
สนุกสนานตื่นเต้นให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้าไป ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ การนัง่ ช้าง
ซึ่ งเหมาะสําหรับการเข้าไปในบริ เวณป่ า อันเป็ นที่อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติของ สัตว์ชนิดนี้
- การขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศ การขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศให้ท้ งั ความเพลิดเพลิน
ในการชมภูมิประเทศสองข้างทาง และ การออกกําลังกาย จึงเป็ นรู ปแบบของการท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในวัยหนุ่มวัยสาว ปั จจุบนั มีรถจักรยานที่ออกแบบให้ขบั ขี่ได้
คล่องแคล่ วและเบาแรง เหมาะสําหรับการเดิ นทางในระยะไกล และการเดิ นทางขึ้ นลงตามลาดเขา
เรี ยกชื่อรถจักรยานดังกล่าวว่า รถจักรยานเสื อภูเขา
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- การกางเต็นท์นอนพัก แรม การกางเต็นท์นอนพัก แรมเป็ นกิ จกรรมที่ นิยมทํากันใน
บริ เวณอุทยานแห่ งชาติ หรื อในสถานที่ซ่ ึ ง จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกไว้ให้โดยเฉพาะ เป็ นรู ปแบบของ
การท่องเที่ยวซึ่ งนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนกลางคืน
อาจมีกิจกรรมอื่นๆประกอบด้วย เช่ น การส่ องสัตว์ การสังสรรค์รอบกองไฟหรื อการเล่ นแคมป์ ไฟ
(campfire) การดูดาว
3.5 องค์ ประกอบหลักทีส่ ํ าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
องค์ประกอบหลักที่สาํ คัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการ คือ
1) องค์ ประกอบด้ านพืน้ ที่ เป็ นลักษณะเฉพาะประการหนึ่ งของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพอใจในการเรี ยนรู ้และ
สั ม ผัส กับ ระบบนิ เ วศ (Eco-system) อาจมี บ างแห่ ง ที่ ร วมเอาลัก ษณะวัฒ นธรรมที่ มี วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ธรรมชาติ หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งในระบบนิ เวศของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้ นๆ ไว้ (Nature-based
tourism) โดยเฉพาะ แม้ว่า จะมี ความคาบเกี่ ย วกันในพื้ นที่ก็ ตาม ในทํานองเดี ยวกันการท่องเที่ ยวใน
แหล่ ง ธรรมชาติ (Natural tourism) จึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศทั้ง หมด ทั้ง นี้ ต้อ งขึ้ น อยู่ ก ับ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด การการท่ อ งเที่ ย วนั้น ๆ ด้ว ย อาจเป็ นการท่ องเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
เกี่ ย วเนื่ องกับ ธรรมชาติ ที่ มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะถิ่ น (Identity or Authentic or Endemic or
Unique) ธรรมชาติน้ นั อาจรวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เกี่ ยวเนื่องกับระบบนิ เวศ (Ecosystem) ในพื้นที่ดว้ ย
ตัวอย่างเช่น จุดหมายปลายทางที่ดอยอ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ เราจะต้อง
ผ่านหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งขุนกลาง ซึ่ งมีวถิ ีชีวติ อยูก่ บั ป่ าผืนนั้นด้วย เป็ นต้น
2) องค์ ประกอบด้ านการจัดการ เป็ นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible
travel) โดยไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและอัต ลัก ษณ์ ท ้อ งถิ่ น ซึ่ งมี ก ารจัด การที่ ย งั่ ยื น
ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและกําจัดมลพิษ และควบคุม
การพัฒนาการท่องเที่ย วอย่า งมีขอบเขต จึง เป็ นการท่องเที่ย วที่มีก ารจัดการอย่างยัง่ ยืน (Sustainably
managed tourism) เพื่ อให้เกิ ดเป็ นการท่องเที่ ย วที่ มี ความรั บ ผิดชอบ (Responsibly travel) ที่ไ ม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) องค์ ประกอบด้ า นกิจกรรมและกระบวนการ เป็ นการท่ องเที่ ย วที่ มี ก ระบวนการ
เรี ยนรู ้ (Learning process) โดยมี การให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศของแหล่ง
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ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นการเพิ่ ม พู น ความรู ้ ประสบการณ์ ความประทับ ใจ เพื่ อ สร้ า งจิ ตสํา นึ ก ที่ ถู ก ต้องกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยว จึงเป็ นการท่องเที่ยวด้าน
สิ่ งแวดล้อมศึกษา (Environmental education-based tourism)
4) องค์ ประกอบด้ านการมีส่วนร่ วม เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการคํานึ งถึงการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนท้องถิ่นหรื อชุ มชนท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation) ที่
มีบทบาทในส่ วนร่ วมแสดงความคิดเห็น ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิตามแผน และร่ วมได้รับประโยชน์
อย่า งเสมอภาค คอยติ ดตามตรวจสอบ รวมถึ งร่ วมบํา รุ ง รั กษาทรั พยากรท่ องเที่ย ว อันจะก่ อให้เกิ ด
ผลประโยชน์ในท้องถิ่ น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุ ณภาพชี วิต และการได้รับผลตอบแทน
เพื่อนํากลับมาบํารุ งรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย ในที่สุดแล้ว ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการควบคุม
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ท้องถิ่นในที่น้ ีเริ่ มต้นจากระดับฐานราก (Grass root) คือองค์กร
ชุ มชนจนถึ งการปกครองส่ วนท้องถิ่ น และอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง จึงเป็ นการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community participation-based tourism)
หากการท่องเที่ยวใดมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น จัดได้ว่าเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ หากขาดหรื อปราศจากข้อใดข้อหนึ่ งไปความสมบูรณ์จะลดน้อยลงจนอาจ
กลายเป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบอื่นๆ
ด้ านพืน้ ทีท่ รัพยากร

ด้ านการจัดการ

ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับระบบนิเวศ

มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

ด้ านกิจกรรมฯ
รู ปแบบและกิจกรรมการ
ท่ องเทีย่ วเป็ นสิ่ งแวดล้ อมศึกษา

ด้ านองค์ กร
ชุ มชนท้ องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริหาร
จัดการการท่องเทีย่ วในท้องถิ่น

ภาพที่ 1 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ลักษณะเฉพาะประการหนึ่ งของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ คื อ การมุ่งเน้นในแหล่ งท่องเที่ย ว
ธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจในการเรี ยนรู้และสัมผัสกับระบบนิ เวศ (Ecosystem) มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาอารยะ
ธรรมของมนุ ษย์ในการเอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรื อ
เป็ นส่ วนหนึ่งในระบบนิ เวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้) ลักษณะเฉพาะนี้ จึงทําให้การท่องเที่ยวเชิ ง
นิเวศ ไม่ใช่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural tourism และ Historical tourism) แม้วา่ จะมีคาบเกี่ยว
กันในพื้นที่ก็ตาม ในทํานองเดี ยวกัน การท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเที่ยว
เชิ งนิเวศทั้งหมด จึงมีบางส่ วนจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศได้ หรื อแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งๆ อาจมีการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแบบอื่นๆ ได้
จากลักษณะดังกล่าว จึงมีสิ่งที่ควรทําความเข้าใจเพิ่มเติม ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบปกติ
หรื อแบบประเพณี นิยม ซึ่ งเป็ นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก และเน้น
การส่ งเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ
2. การท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ตรงกันข้า มกับ การท่ องเที่ ย วแบบคณะใหญ่ (Mass
tourism ) เพราะการท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศไม่ไ ด้ถู ก จํา กัดที่ ข นาดของการท่ องเที่ ย ว แต่ จาํ กัดที่ รูป แบบ
กิ จ กรรมและขนาดที่ เ หมาะสมกับ พื้ น ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เล็ ก ๆ สามารถทํา ลายสิ่ ง แวดล้อ มได้
เช่ น เดี ย วกัน หรื อ มากกว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วคณะใหญ่ หากปราศจากการจัด การที่ ดี การจัด การกับ การ
ท่องเที่ยวคณะใหญ่ในทิศทางและภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ จัดเป็ น Mass ecotourism
3. การท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการจัดการที่ ง่า ยๆ ราคาถู ก มี รูป แบบการ
ท่องเที่ยวที่ยากลําบาก มีรายได้จากการท่องเที่ยวน้อย เพียงแต่มีการจัดการที่ดี มีการรักษาสิ่ งแวดล้อม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการประสานความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและให้ประโยชน์ที่เหมาะสม ตามความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับ และมี
รายได้สูง ได้เช่นกัน
4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงให้ความสําคัญในการให้การศึกษาและสร้างจิตสํานึกมากกว่า
การให้ค วามพึ ง พอใจอย่า งไม่ มี ข อบเขตของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ดัง นั้น จึ ง เป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ ต้องมี ก าร
ประสานความเข้าใจกันอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการ
จากการศึกษากําหนดความหมายและนโยบายการการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแล้ว ทําให้ทราบว่า
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ เป็ นส่ วนหนึ่งของกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) ที่หมายถึง
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รู ปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม เป็ นการจัดการการท่องเที่ยวที่รักษาคุณภาพ ทั้งการ
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural-based tourism) และแหล่งวัฒนธรรม (Cultural-based tourism)
อันจะนําไปสู่ การจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable tourism) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความ
จําเป็ นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุ นทรี ยภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด
สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็ นธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และ
ใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาลยาวนานที่สุด
3.6 นโยบายด้ านการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
เมื่อ พ.ศ. 2538 การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ทําการศึกษาโครงการดําเนิ นการเพื่อกําหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิ ง
นิ เวศ และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ได้ทาํ รายงานขั้นสุ ดท้ายเสนอต่อ
การท่องเที่ ยว แห่ งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2540 ในรายงานได้มีการเสนอนโยบายและกลยุทธ์ในการ
พัฒนา เพื่อเป็ นแนวทางให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนําไปพิจารณาดําเนิ นการต่อไป
นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ที่สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศ
ไทย เสนอไว้ในรายงานมีดงั นี้
1. ต้องมีการควบคุม ดูแล รักษา และจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพ เดิมแท้ไว้
ให้มากที่สุด หลี กเลี่ ยงหรื องดเว้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อ่อนไหว ง่ายต่อการถูกกระทบ หรื อฟื้ นตัว
ได้ยาก
2. ต้องคํานึ งถึงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ มีการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสม
และปรับให้เกิดความสมดุลกับรู ปแบบและกิจกรรมที่มีอยูแ่ ต่เดิม
3. ต้องคํานึงถึงการพัฒนาด้านการให้การศึกษา สร้างจิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิ เวศ
ร่ วมกัน มากกว่าการมุ่งเน้นความ เจริ ญทางด้านเศรษฐกิจ และการมีรายได้แต่เพียงอย่างเดียว
4. ต้องให้ค วามสํา คัญ ต่ อการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนและองค์ก รในท้องถิ่ น ในการ
จัดการทรัพยากร การบริ การ การแลก-เปลี่ยนความรู ้และวัฒนธรรมของชุมชนในกระบวนการท่องเที่ยว
รวมทั้งการมีส่วนร่ วม ในการวางแผนพัฒนา หรื อการให้ประชาชน มีตวั แทนเป็ นคณะกรรมการร่ วมใน
ทุกระดับ
5. ให้องค์กรต่างๆ กําหนดบทบาทที่ชดั เจนในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ โดยมี
การจัดสรรงบประมาณ บุคลากรและกําหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสม
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6. นําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศเข้าสู่ แผนพัฒนาระดับต่างๆ อย่างมีความสําคัญ
ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค พร้อมทั้งให้มีการจัดสรรและกระจาย
งบประมาณอย่างทัว่ ถึง และเพียงพอ
7. สนับสนุ นการศึกษาวิจยั และประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน เพื่อ
กําหนดแนวทางการจัดการการแก้ไขปั ญหา และการปรับปรุ งแผนอย่างเป็ นขั้นตอน
8. มีการใช้กฎหมายในการควบคุมดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่ง ท่องเที่ยวอย่าง
เคร่ งครัด โดยเน้นการแนะนํา ตักเตือนและการสร้างวินยั การท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย
9. จัดทําแนวทางปฏิบตั ิ หรื อคู่มือการจัดการให้แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง
10. จัดให้มีเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ทั้งในทางแนวตั้งและแนวนอน โดยให้มีการ
ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารและการจัดการร่ วมกันในทุกระดับ
จะเห็ นได้ว่า นโยบายด้านการท่องเที่ยว เชิ งนิ เวศทั้ง 10 ประการ ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้อง
กับแนวคิดด้านการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วทุกประการ
เพียงแต่มีการแจกแจงรายละเอียดต่างๆ ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นเท่านั้น
3.7 หลักการจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
แนวทางปฏิบตั ิในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีดงั นี้
1. การกําหนดเขตของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Zoning of the various
Activities) โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย
2. การควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระบบนิ เวศที่มีความเปราะบาง
ทางธรรมชาติ (Fragile
Ecosystem) โดยการนํ า แนวคิ ด “ความสามารถในการรองรั บ
นักท่องเที่ยว” (Carrying Capacity) มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
3. การจัดเตรี ยมข้ อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ สํ า หรั บ นัก ท่ องเที่ ย ว ทั้ง ในแง่ ก ารอนุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ตั ว เ พื่ อ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า ใ ห้ ก ั บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์เล่าประวัติยอ่ ของชุมชน หรื อแหล่งท่องเที่ยวก่อนหรื อระหว่างการเดินทาง
ไปถึ ง ตลอดจนลัก ษณะที่ สํ า คัญ สํา คัญๆ ของพื้ นที่ น้ ัน ๆ หรื อ อาจจัด ตั้ง ศู นย์ข ้อ มูล แก่ นัก ท่อ งเที่ ย ว
(Tourist Information Center) ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสํา คัญ ๆ เพื่ อ ให้ ภ าพรวมของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
นักท่องเที่ยวกําลังจะไปเยือน
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4. การพัฒนาสถานที่ ท่องเที่ ย วใกล้เคี ย งเพิ่ม ขึ้ นเพื่อช่ วยลดความแออัดให้ก ับ พื้ นที่
จังหวัดท่องเที่ยวหลัก
5. การนํากฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริ งจังสําหรับผูก้ รทําการฝ่ าฝื น เช่น การลักลอบตัด
ไม้การลักลอบเก็บพันธุ์ไม้ และการลักลอบเก็บพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในแนวปะการัง
6. การควบคุ มสิ่ งต่ า งๆ ในบริ เวณแหล่ งท่ อ งเที่ ยวให้ มี ความกลมกลื นกั บ
สภาพแวดล้อม รวมทั้ง การควบคุมระบบกําจัดขยะและนํ้าเสี ยจากสิ่ งก่อสร้างต่างๆ
3.8 รู ปแบบการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
การกําหนดรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถแบ่งได้ในหลายลักษณะ ดังนี้
1. กํ า หนดรู ป แบบการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ตามลั ก ษณะของกลุ่ ม นั กท่ อ งเที่ ยว แบ่ ง
ได้ 3 รู ปแบบ
1.1 การท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศแบบผจญภัยส่ วนตัว (Frontier eco tourism) เป็ นการ
ท่องเที่ยวแบบส่ วนตัวหรื อกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน ไปในพื้นที่ธรรมชาติห่างไกล และมีคนไปน้อย ใช้
ยานพาหนะแบบไม่ใช้เครื่ องยนต์ โดยทัว่ ไปจะเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดสู ง
พึ่งพาสิ่ งอํานวยความสะดวกน้อย เช่น การเดินป่ า การล่องแพ และการล่องเรื อ
1.2 การท่ องเที่ยวเชิ งนิ เวศที่เป็ นกลุ่ มเล็ก (Small group ecotourism) เป็ นการ
ท่องเที่ยวที่มีความเป็ นส่ วนตัวในกลุ่มเล็กประมาณ 15 คน หรื อน้อยกว่า แต่ใช้ยานพาหนะที่มีเครื่ องยนต์
ขนาดเล็ก ไม่ตอ้ งพึ่งพาตนเองมากเท่าแบบแรก เช่น การขี่จกั รยาน เป็ นต้น
1.3 การท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศแบบกลุ่มใหญ่ (Popular eco tourism) เป็ นการท่องเที่ยว
สํา หรั บนักท่องเที่ ยวที่ มี จาํ นวนมาก พึ่งพาตนเองน้อย ไม่ชอบการท้าทาย แต่ต้องการสิ่ งอํานวยความ
สะดวกมาก
2. การแบ่ งลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศตามช่ วงเวลา แบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
2.1 Principles of Sustainable Design Related to Ecotourism เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเมื่อประมาณ 20 ปี แล้ว โดยได้เปลี่ยนหลักการของการสร้างรู ปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้า นการออกแบบสถาปั ตยกรรมในแนวใหม่ ที่ยึดถื อความยัง่ ยืนของสิ่ ง แวดล้อมและสังคมเป็ น
หลัก ซึ่งมีความตระหนักและสํานึ กในการเคารพต่อความหลากหลายทางชี วภาพ ความเป็ นเอกภาพของ
สรรพสิ่ ง ความบริ สุทธิ์ ของอากาศ นํ้า และดิน
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2.2 Regional Environmentally Based Tourism Development Planning
Model เป็ น
รู ปแบบการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในช่ วงประมาณ 6-7 ปี ที่ผ่านมา โดยได้สร้ างรู ปแบบของการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นในระดับมหภาคขึ้น ซึ่ งอาจแบ่งพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นเป็ นเขต
ต่างๆ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้เพื่อเป็ นการพัฒนา เช่น เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เขตพื้นที่รักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตพื้นที่สําหรับนักท่องเที่ยว เป็ นต้น จะได้เป็ นแผนพัฒนาในทุกด้านอย่างกลมกลืนใน
แผนเดียวกัน ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.3 Greening Mass Tourism เป็ นรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในช่วงปั จจุบนั
โดยได้ปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบมวลชนจํานวนมากที่มุ่งการจัดการเชิงพาณิ ชย์แต่เพียงอย่างเดียวมา
เป็ นรู ป แบบการท่องเที่ย วมวลชนจํา นวนมาที่มุ่งจัดการเชิ ง พาณิ ชย์ พร้อมทั้ง อนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม
ควบคู ่ก นั ไป ซึ่ งมี ก ารสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ ผู ้เ กี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย วทุ ก ฝ่ ายมี ค วามห่ ว งใยใน
สิ่ งแวดล้อม เช่ น การจัดนําเที่ ยวแบบ Greening of Thailand Tours หรื อการจัดการโรงแรม
แบบ Greening of Hotels เป็ นต้น
3.8 กิจกรรมการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
กิ จกรรมการท่องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศสามารถกระทํา ได้หลายรู ป แบบในพื้นที่ ธ รรมชาติ ที่ มี
ระบบนิเวศต่างๆ กัน เช่น กลุ่มระบบนิเวศป่ าเขา จะเน้นกิจกรรมที่อาศัยทรัพยากรนันทนาการประเภท
ป่ าไม้ สัตว์ป่า แหล่งนํ้า เช่น อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ นํ้าตกต่างๆ สภาพภูมิทศั น์ของลักษณะสัณฐานที่ดิน
(Land Forms) และสั ณ ฐานทางธรณี ที่ เ ป็ นลัก ษณะเด่ น แปลกตา หรื อ ลัก ษณะเด่ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่เป็ นหลักสําคัญ
ส่ วนระบบนิ เวศแบบเกาะแก่ งชายฝั่ ง มัก จะได้รับ ความสนใจในด้า นทรัพ ยากรทางทะเล
(Marine Resources) ที่ยงั คงสภาพธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม เช่ น ปะการัง ปลาสวยงาม ชายหาดที่
สวยงาม ส่ วนสภาพป่ า - เขาหรื อ แหล่ ง นํ้า ต่า งๆ จะได้รั บ ความสนใจเป็ นอันดับ รองลงมา ดัง นั้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศจะเน้นไปในส่ วนที่เป็ นชายฝั่ง (Wetland) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
ได้รับความนิยมมากคือการดูนกต่างๆ โดยเฉพาะนกต่างถิ่นที่หาดูได้ยาก
การพิจารณาว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวใด ควรที่จะพัฒนาส่ งเสริ มให้เกิดขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติ
ภายใต้แนวความคิด ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ควรพิจารณาปั จจัยหลัก 2 ประการ กล่าวคือ
1. ปั จจั ยเกี่ยวกับพื้นที่และทรั พยากรนันทนาการในพื้นที่ ที่ จะรองรั บการท่องเที่ยวเชิ ง
นิ เวศ(Ecotourism Site) ทั้ง นี้ ส ภาพดั้งเดิ มและคุ ณค่า ที่มี อยู่ในตัวธรรมชาติ เป็ นหัวใจของกิ จกรรม
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ท่องเที่ย วเชิ งนิ เวศ ดังนั้นในแหล่ งท่องเที่ยวธรรมชาติที่แม้จะมีค วามงดงาม แต่ถ้าหากมีก ารพัฒนา
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างมาก จนกระทัง่ รู ปลักษณ์เดิมสู ญเสี ยเหล่านั้นจะไม่อยูใ่ นเกณฑ์ของการ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ นอกจากนั้นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศจะต้องไม่ทาํ ให้พ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่เสื่ อมโทรมลงไปจนไม่สามารถฟื้ นตัวได้อีก พื้นที่ธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเมื่อจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น แหล่งพืช สัตว์ป่าหายาก บริ เวณที่
สํา คัญต่ อการดํา รงชี วิตของสั ตว์ป่ า ฯลฯ ควรที่ จ ะละเว้นการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมท่ องเที่ ย วในบริ เวณ
ดังกล่าว
2. ปั จจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรส่ งเสริ ม นอกจากมุ่งให้
นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ควรเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ให้นัก ท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ กบั ธรรมชาติ ไม่ม ากน้อยโดยผ่านทางโปรมแกรมสื่ อความหมาย
ธรรมชาติรูปแบบต่างๆ
อย่างไรก็ดีการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในพื้นที่ธรรมชาติอาจจําเป็ นต้องพิจารณา
กิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ไม่ได้เน้นเรื่ องของการเรี ยนรู้ธรรมชาติ/สิ่ งแวดล้อมประกอบกันไป เพื่อ
ดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วและทํา ให้นัก ท่ องเที่ ย วได้รั บ ความเพลิ ด เพลิ น มากขึ้ น ซึ่ ง อาจเรี ย กว่า กิ จ กรรม
ท่องเที่ยวเพื่อเสริ มกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศกล่าว คือเป็ นกิจกรรมที่กระทําในพื้นที่ธรรมชาติ มี
การจํากัดจํานวนนักท่องเที่ ยวต่อกลุ่ มกิ จกรรม เพื่อไม่สร้ างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
กิ จกรรมเสริ ม ดังกล่ าวอาจจัดกลุ่ มได้เป็ น กลุ่ มกิ จกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการใกล้ชิดชื่ นชมธรรมชาติ
(Appreciative Recreational Activities) และกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการผจญภัยตื่นเต้นท้าทายกับ
ธรรมชาติ (Adventurous Recreational Activities)
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศจะต้องมีเรื่ องของการเรี ยนรู้ และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติเข้ามาเกี่ ยวข้อง กิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ (Ecotourism activities) เป็ น
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการใกล้ชิดชื่นชมธรรมชาติ และกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการผจญ
ภัยตื่นเต้นท้าทายกับธรรมชาติ (adventurous recreational activities) เป็ นกิจกรรมเสริ ม ซึ่ งจะต้องเป็ น
กิจกรรมที่สอดคล้องและไปด้วยกันได้ดีกบั กิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ กล่ าวคือ เป็ นกิ จกรรมที่
กระทํา ในพื้ น ที่ ธ รรมชาติ มี ก ารจํา กัด จํา นวนนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ กลุ่ ม ต่ อ กิ จ กรรม ทั้ง นี้ เพื่ อ ไม่ ส ร้ า ง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
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สําหรั บกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในประเทศไทยนั้น กองอนุ รักษ์ การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ได้ทาํ การกําหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม ได้แก่
1. กิจกรรมการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลัก)
1.1 กิ จ กรรมการเดิ น ป่ า (Hiking/Trekking) ลัก ษณะของกิ จ กรรม เป็ นการเดิ น ป่ า
ระยะใกล้ (2 กิโลเมตรขึ้นไป) เป็ นกิจกรรมที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโดย
การนําตัวเองไปสู่ ธรรมชาติดว้ ยเส้นทางเดินเท้าที่ตดั ผ่านเข้าไปในป่ าที่มีจุดสวยงามดึงดูดความสนใจ
ตามธรรมชาติรายทางนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ยังมีโอกาสได้เรี ยนรู้สรรพ
สิ่ งต่างๆ ในธรรมชาติจากไกด์นาํ ทางที่มีความรู ้ดา้ นนิเวศวิทยาและชํานาญพื้นที่เป็ นอย่างดี กิจกรรมเดิน
ป่ ายัง แบ่ ง เป็ นสองลัก ษณะคื อ การเดิ น ป่ าที่ ส มบุ ก สมบัน มี จุ ด มุ่ ง หมายสร้ า งความตื่ น เต้น ให้แ ก่
นักท่องเที่ ยว เป็ นการเดิ นป่ าในเส้นทางที่ค่อนข้างยากลําบาก ท้าทายความสามารถของนักท่องเที่ยว
เช่น การปี นป่ าย หรื อเดินขึ้นลงเขาที่สูงชัน ฯลฯ
กิจกรรมเดินป่ าควรมีนกั ท่องเที่ยวมากที่สุดต่อกลุ่มไม่เกิน 15 คน และมีไกด์ทอ้ งถิ่นที่คุน้ เคย
กับท้องถิ่ น ตลอดจนมีความรู ้ ดา้ นนิ เวศวิทยาที่จะให้ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยวระหว่างทางได้เป็ นอย่างดี
กิจกรรมเดินป่ าอาจมีการพักแรมในป่ า สิ่ งของอุปโภคทั้งหลายจะต้องนําออกจากป่ าทั้งหมด รวมทั้งเศษ
ขยะต่างๆ จากการอุปโภคบริ โภคโดยเฉพาะของที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีถุงหรื อ
ภาชนะที่จะเก็บขยะเหล่านั้นออกจากป่ าให้หมดทุกครั้งไป
การจัดเส้นทางเดินเท้าในป่ าควรมีความกว้างขนาดหนึ่ งหรื อสองคนเดิน และคงสภาพเดิมไว้
มากที่สุด ไม่ควรตัดต้นไม้กิ่งไม้ออกโดยไม่จาํ เป็ น ไม่ควรตัดเส้นทางเดิ นเท้าผ่านจุดที่มีระบบนิ เวศ
เปราะบาง หรื อเป็ นแหล่งพืช/สัตว์ป่าหายาก โดยเฉพาะบริ เวณที่จาํ เป็ นสําหรับสัตว์ป่าในการดํารงชี พ
และสื บพันธุ์ ซึ่ งถ้ามนุ ษย์ผ่านเข้าไปแล้วจะรบกวนกิ จกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ป่าเหล่านั้น ควร
กําหนดเส้นทางผ่านหรื อมีมุมมองเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจ สภาพภูมิทศั น์ที่งดงามและแหล่ง
นํ้า เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้เพลิ ดเพลิ น ไม่เบื่อหน่ายเส้นทาง เดิ นป่ าไม่ควรตัดผ่านจุดที่อาจก่ อให้เกิ ด
อันตรายแก่นกั ท่องเที่ยว จุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของเส้นทางเดินป่ าควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่
จําเป็ น เช่น ห้องสุ ขา ที่นงั่ พักผ่อน และป้ ายสื่ อความหายต่างๆ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ควรเป็ นผูก้ าํ หนด
เส้นทางเดินป่ าที่เหมาะสม และดูแลสภาพของเส้นทางเดินป่ าให้ใช้การได้ ผูท้ ี่ควรมีบทบาทสําคัญใน
การรักษาเส้นทางเดิ นป่ า คือ ไกด์นาํ เดิ นป่ าและนักท่องเที่ยวที่จะต้องช่ วยรักษาความสะอาดและไม่
ทําลายสภาพธรรมชาติต่างๆ และเข้าใจถึงการปฏิบตั ิตนเมื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติเหล่านั้น
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1.2 กิจกรรมศึ กษาธรรมชาติ (Nature Education) ลักษณะของกิ จกรรม เป็ นกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่ได้สนับสนุ นให้นกั ท่องเที่ยวนอกจากจะได้รับความเพลิ ดเพลินจากการได้มาเที่ยวในพื้นที่
ธรรมชาติแล้ว ยังได้รับความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติในเรื่ องต่างๆ ผ่านทางโปรแกรมสื่ อความหมายธรรมชาติ
รู ปแบบต่างๆ ที่จดั ทําขึ้นในพื้นที่
สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ส่งเสริ มกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้ คือ ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
(Visitor Center) ป้ ายชื่ อความหายธรรมชาติ ณ จุดต่างๆ ที่น่าสนใจ (Wayside Exhibit) นิ ทรรศการ
กลางแจ้ง (Outdoor Exhibit) ตลอดจนเส้นทางเดินเท้าที่จดั ทําเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสและ
เรี ยนรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติในพื้นที่ (Nature Interpretive Trail)
ลักษณะเส้นทางเดินเท้าดังกล่าวควรเดินได้อย่างไม่ลาํ บากมากนัก ตัดผ่านจะที่น่าสนใจและ
สามารถให้ความรู ้ เกี่ยวกับธรรมชาติให้นกั ท่องเที่ยวได้ อาจจัดให้มีป้ายสื่ อความหมายธรรมชาติเพื่อ
อธิ บายและ/หรื อให้ความรู ้ ที่ไม่ยากแก่ การเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวทัว่ ไปตลอดเส้นทาง หรื อจัดทําเป็ น
เอกสารแผ่นพับให้นกั ท่องเที่ยวได้ศึกษาด้วยตนเอง (Self - Guided Trail) เส้นทางเดินเท้าดังกล่าวไม่
ควรมีระยะทางไกลนัก (ประมาณ 1-2 กิโลเมตร) ควรจัดเส้นทางเป็ น loop (เข้า - ออกทางเดียว)
การดู แ ลบํา รุ ง รั ก ษาศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว และนิ ท รรศการกลางแจ้ง เป็ นหน้า ที่ ข อง
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้ การจัดโปรแกรมสื่ อความหมายประเภทต่าง ๆ ในศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
อาจได้รับการสนับสนุ นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน การดูแลรักษาเส้นทางเดิ น
เท้าศึกษาธรรมชาติควรเป็ นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ร่ วมกับนักท่องเที่ยวตลอดจนไกด์นาํ เที่ยว
(ถ้ามี) หน่วยงานเจ้าของพื้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้เส้นทางเดินเท้าดังกล่าวอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ดีไม่
ทรุ ดโทรม ดูแลเรื่ องความสะอาด เช่น จัดเตรี ยมถังขยะไว้ตามจุดที่เหมาะสมและมีการกําจัดขยะอย่าง
สมํ่าเสมอ
นัก ท่ องเที่ ย วมี หน้า ที่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามกฎระเบี ย บของพื้ นที่ รั ก ษาความสะอาด และไม่ ก ระทํา
พฤติกรรมเชิ งทําลายต่างๆ เช่น ถอนป้ ายทิ้งขีดฆ่า/เขียนสิ่ งต่างๆ ลงบนป้ าย หิ น หรื อต้นไม้ รวมทั้งไม่
ส่ งเสี ยงดังหรื อนําเครื่ องเสี ยง เครื่ องดนตรี ต่างๆ ไปเปิ ดรบกวนความสงบตามธรรมชาติไกด์นาํ เที่ยวมี
หน้าที่ให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าไปทํากิจกรรมเกิดผลกระทบต่อพื้นที่การควบคุมดูแลความ
เป็ นระเบียบของนักท่องเที่ยวขึ้นกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบ
1.3 กิจกรรมถ่ ายรู ปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอ เทปเสี ยงธรรมชาติ (Nature Photography,
Video Taping and Sound of Nature Audio Taping) ลักษณะกิจกรรม เป็ นการถ่ายรู ปและการบันทึก
เทปวิดีโอวิวธรรมชาติ และสิ่ งที่น่าสนใจอันเป็ นรายละเอียดอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ป่า พืชหายาก
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และรอยเท้าสัตว์ป่า เป็ นต้น การบันทึกเสี ยงธรรมชาตินิยมทั้งเสี ยงนํ้าตก นํ้าไหล เสี ยงนก แมลง และ
สัตว์ป่าต่างๆ
สิ่ ง อํา นวยความสะอาดที่ ค วรจัด เตรี ย มสํ า หรั บ กิ จ กรรมประเภทนี้ คื อ เส้ น ทางที่ จ ะนํา
นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรู ปธรรมชาติและบันทึกเสี ยงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งหรื อจุดที่บนั ทึกได้ดี และ/หรื อ
สามารถจะถ่ายรู ปได้สวยงาม ช่ วงระยะเวลาที่ควรถ่ายรู ปตลอดจนรายละเอียดหรื อประวัติที่น่าสนใจ
ของสิ่ งที่ควรบันทึกภาพ/เสี ยงไว้แนวทางในการดูแลรักษาเส้นทางเดินเท้าเพื่อกิจกรรมประเภทนี้ เป็ นไป
ในลักษณะเดียวกับการดูแลรักษาเส้นทางเดินเท้าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ
1.4 กิจกรรมส่ องสั ตว์/ดูนก (Bird Watching) ลักษณะของกิจกรรม เป็ นกิจกรรมเฉพาะ
สําหรับผูม้ ีความสนใจในเรื่ องนก สิ่ งดึงดูดที่สําคัญ คือนกชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็ นนกประจําถิ่น นกอพยพ
และนกหายาก เส้นทางเดินเท้าที่รองรับกิจกรรมประเภทนี้ควรมีขนาดกว้าง 2 คนเดิน ไม่ควรมีการพัฒนา
ใดๆ นอกจากจุดหยุดพักบางจุด เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้จดบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับนกต่างๆ ที่ได้พบเห็น
กลุ่ มนักดู นกไม่ค วรมี ขนาดใหญ่ ม ากนัก ทั้ง นี้ ไ ม่ควรเกิ น 5 คน ต่อกลุ่ ม ควรมี มคั คุ เทศก์นําทางที่ มี
ความรู้เกี่ ยวกับนกและธรรมชาติของนกที่มีในพื้นที่สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความชํานาญใน
กิจกรรมประเภทนี้มาก่อน ตลอดจนมีกล้องสองตาดูนก และคู่มือดูนก (Bird Guides) เตรี ยมไว้ให้กลุ่ม
และเก็ บ เงิ นค่ า ธรรมเนี ย มในการยืม เพื่อใช้ใ นกิ จการด้า นการอนุ รัก ษ์นกและถิ่ นที่ อยู่อาศัย ของนก
ประการสําคัญ การกําหนดเส้นทางเดินเท้าไม่ควรผ่านบริ เวณทํารังหรื อวางไข่ของนก ตลอดจนควรมี
การควบคุมเข้มงวดไม่ให้มีการท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่ไม่ควรรบกวนนก เช่น ฤดูวางไข่ ผสมพันธุ์ เป็ น
ต้น
1.5 กิจกรรมศึ กษา/เที่ยวถํ้า (Cave Exploring/Visiting) ลักษณะของกิ จกรรม เป็ น
กิจกรรมที่ นักท่องเที่ ยวได้มีโอกาสในการศึกษาเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องของถํ้า เช่ น กระบวนการเกิ ดถํ้า
ลัก ษณะของหิ น/แร่ และสั ณ ฐานธรณี ประเภทของถํ้า สิ่ ง มี ชี วิ ตที่ อาศัย อยู่ใ นถํ้า การดู แลรั ก ษาถํ้า
ฯลฯ นอกจากนั้น นัก ท่ อ งเที่ ย วยัง ได้รั บ ความเพลิ ด เพลิ น และตื่ น ตากับ ความงามแปลกเด่ น ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของถํ้าอีกด้วย การเที่ยวถํ้า โดยเฉพาะถํ้าที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและเป็ นถํ้าที่ลึกและวกวน
จําเป็ นต้องมีมคั คุเทศก์นาํ ทางเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
การจัดการถํ้า เพื่ อรองรั บ การท่องเที่ ย วควรจัดสิ่ ง อํา นวยความสะดวกที่ ช่วยอํา นวยความ
สะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยว และช่วยในการดูแลรักษาถํ้า เช่น การทําทางเดินเท้ายกระดับในกรณี ที่ถ้ าํ มี
นํ้าท่วมขัง เป็ นต้น มีโปรแกรมสื่ อความหมายให้คาํ แนะนําเรื่ องการเที่ยวถํ้า และให้ความรู ้เกี่ยวกับถํ้าแก่
นักท่องเที่ยวในบริ เวณนอกตัวถํ้า การสํารวจถํ้า จัดทําแผนโปรแกรมสื่ อความหมายธรรมชาติ ตลอดจน

35

สิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ซึ่ งอาจประสานขอความร่ วมมือ
จากนัก วิ ช าการ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ และภาคเอกชน นอกจากนั้น หน่ ว ยงานเจ้า ของพื้ น ที่ ย งั มี ห น้า ที่
ควบคุมดูแลให้นกั ท่องเที่ยวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวอีกด้วย
1.6 กิ จ กรรมศึ ก ษาท้ อ งฟ้ าและดาราศาสตร์ (Sky Interpretation) ลัก ษณะของ
กิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับเรื่ องของท้องฟ้ าและดารา
ศาสตร์ ชนิ ดของดาวและกลุ่มดาว รู ปร่ าง ตําแหน่ง และวงโคจร ตลอดจนประวัติและตํานานพื้นบ้าน
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง พื้นที่ธรรมชาติที่จดั กิจกรรมประเภทนี้ ได้ดี ได้แก่ บริ เวณที่โล่ง และ / หรื อบนที่สูง
เช่น เกาะแก่ง ชายหาดที่โล่ง ทุ่งหญ้าที่อยูบ่ นเขาที่ไม่มีตน้ ไม้บดบังท้องฟ้ า เป็ นต้น
ฤดูที่เหมาะต่อกิจกรรมประเภทนี้คือฤดูหนาว ท้องฟ้ าไม่มีเมฆหมอกบดบัง กิจกรรมประเภท
นี้ จาํ เป็ นต้องอาศัยผูช้ าํ นาญในการให้ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยวตลอดจนมีอุปกรณ์ เช่ น กล้องดูดาว และ
แผนที่ดาวประกอบด้วย
1.7 กิจกรรมล่ องเรื อศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing) ลักษณะของกิ จกรรม เป็ น
กิ จกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรี ยนรู้ ธรรมชาติจาํ เป็ นจะต้องมีมคั คุ เทศก์ในการให้ความรู้
ความเพลิ ดเพลิ น การล่องเรื อทําได้ท้ งั ในลํานํ้า ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ ทะเล หรื ออ่างเก็บนํ้าที่ยงั คงมี
สภาพธรรมชาติ แวดล้อมอยู่ สิ่ ง ที่ ควรระมัด ระวัง จากการกระทํา กิ จกรรมประเภทนี้ ได้แ ก่ นํ้า มัน
ปนเปื้ อนลงในแหล่งนํ้า ขยะ เสี ยงรบกวนจากเครื่ องยนต์ การรบกวนบริ เวณวางไข่ / ผสมพันธุ์ของสัตว์
นํ้า ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยวที่จะต้องระมัดระวัง และช่วยกันดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวตลอดจนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการท่องเที่ยวไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมจนกระทัง่ สภาพธรรมชาติเสื่ อมโทรมลง นอกจากนั้นการพัฒนาพื้นที่ที่จาํ เป็ น เช่น จุดขึ้น ลงเรื อ จะต้องออกแบบให้ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
1.8 กิจกรรมพายเรื อแคนู (Canoeing) / เรื อคายัค (Kayak) / เรื อบด (Browbeating)
/ เรื อใบ (Sailing) ลักษณะของกิจกรรม เป็ นกิ จกรรมที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรี ยนรู้ธรรมชาติ
ทั้งยังให้นกั ท่อง เที่ยวได้ใช้ความสามารถในการบังคับเรื อ และได้ออกกําลังกาย เป็ นกิจกรรมที่ทาํ ได้ท้ งั
ในลํานํ้า ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ ทะเล หรื ออ่างเก็บนํ้าที่ยงั คงมีสภาพธรรมชาติแวดล้อมอยู่
สิ่ งที่ควรระมัดระวังจากการกระทํากิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ จํานวนเรื อต่อหน่ วยพื้นที่ ขยะ
และการรบกวนบริ เ วณวางไข่ / ผสมพัน ธุ์ ข องสั ต ว์น้ ํา ซึ่ งเป็ นหน้า ที่ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะต้อ ง
ระมัดระวังและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมให้
การท่องเที่ยวไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจนกระทัง่ สภาพธรรมชาติเสื่ อมโทรมลง
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แออัด

สําหรั บกิ จกรรมการพายเรื อ ควรมีสัดส่ วนในการใช้พ้ืนที่อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิ ดความ

- เรื อแคนู คายัด เรื อบด 1 ลํา ต่อความยาวลํานํ้า 2.4 กิโลเมตร
- เรื อใบ 1 ลํา ต่อความยาวลํานํ้า 2.4 กิโลเมตร กว้าง 0.004 ตารางกิโลเมตร
1.9 กิจ กรรมดํา นํ้า ชมปะการั งนํ้า ตื้น (Snorkel Skin Diving) ลัก ษณะของกิ จกรรม
เป็ นกิ จกรรมที่ให้ความเพลิ ดเพลิ นและใกล้ชิดกับธรรมชาติใต้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม นักท่องเที่ยวที
โอกาสที่ จ ะได้เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกับ พื ช และสั ต ว์ใ ต้น้ ํา โดยไม่ ต้อ งใช้เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจมี เ พี ย งหน้า กาก
(Snorkel) บริ เวณที่ควรจัดกิจกรรมประเภทนี้ จะต้องเป็ นนํ้าตื้นที่มีความลึกไม่เกิน 0.9 เมตร เป็ นแหล่ง
ของปะการั ง หลายชนิ ดที่ ย งั อุ ดมสมบูรณ์ และสวยงาม มี พืชและสัตว์ใ ต้น้ าํ ประเภทอื่ น ๆ ประกอบ
กระแสนํ้าไม่รุนแรง และนํ้าใสสะอาด ควรจัดให้มีการทําเส้นทางดํานํ้าใต้ทะเล (Undersea Self Guided Trail) และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใต้ทะเลให้แก่นกั ท่องเที่ยว
1.10 กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ลักษณะของกิจกรรม เป็ นกิ จกรรมที่ให้ความ
เพลิดเพลินและใกล้ชิดกับธรรมชาติใต้ทะเลที่มีสีสันสวยงามเช่นเดียวกับกิจกรรมดํานํ้าตื้น กิจกรรมดํา
นํ้าลึกนี้นกั ดํานํ้าต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจ หริ เวณที่ควรจัดกิจกรรมดํานํ้าเพื่อนันทนาการควรมีความลึ ก
ประมาณไม่เกิน 30 เมตร เป็ นแหล่งของปะการังหลายชนิ ดที่ยงั อุดมสมบูรณ์และสวยงาม โดยมีพืชและ
สัตว์ใต้ทะเลประเภทอื่น ๆ เป็ นส่ วนประกอบ กระแสนํ้าไม่รุนแรงและนํ้าใสสะอาด ควรจัดให้มีการทํา
เส้ นทางดํานํ้าใต้ทะเล (Undersea Self - Guided Trail)และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใต้ทะเลให้แก่
นักท่องเที่ยว สิ่ งสําคัญที่ควรคํานึ งถึงคือ การจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับกิจกรรมดํานํ้าตื้น แต่ควร
เอาใจใส่ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย มากกว่า กิ จกรรมท่องเที่ย วประเภทชื่ นชมธรรมชาติ (Appreciative
Recreational Activities) และกิ จกรรมท่องเที่ยวประเภทตื่นเต้นผจญภัย (Adventurous Recreational
Activities)
สิ่ งสําคัญที่ ควรคํานึ งถึ งในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ คือ เรื อที่นาํ นักท่องเที่ยวไปดํานํ้าอาจ
ทําลายปะการังใต้น้ าํ เมื่อนํ้าลดหรื อเมื่อทอดสมอเรื อลงไป จึงควรหมายแนวเขตที่มีปะการัง ความลึก
ตํ่าสุ ดและสู งสุ ดของนํ้า พร้อมทั้งควรจัดทุ่นจอดเรื อให้เป็ นระเบียบ นอกจากนั้นควรควบคุมไม่ให้เรื อ
ปล่อยนํ้ามันเรื อ และทิ้งขยะลงนํ้า นอกจากนั้นปะการังอาจถูกทําลายจากการประมง เช่น การระเบิดปลา
และอวนลากได้ จึงควรมีการห้ามการประมงหรื อระเบิดปลาในบริ เวณแนวปะการัง กิจกรรมดํานํ้านี้
อาจเสนอแนะให้มีกิจกรรมในการอนุ รักษ์/ฟื้ นฟูทรัพยากรใต้ทะเลไปด้วยกันได้ เช่น ให้นกั ท่องเที่ยวมี
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โอกาสช่วยดํานํ้าเก็บขยะ และปลูกปะการัง เป็ นต้น ซึ่ งจะทําให้นกั ท่องเที่ยวมีความรู้สึกมีส่วนร่ วมใน
การช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใต้น้ าํ และเกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
2. กิจกรรมท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศประเภทชื่ นชมธรรมชาติ และกิจกรรมท่ องเที่ยวประเภท
ตื่นเต้ นผจญภัยท้ าทายกับธรรมชาติ (กิจกรรมเสริม) ได้แก่
2.1 กิ จ กรรมชมทิ ว ทั ศ น์ ธ รรมชาติ ใ นบรรยากาศที่ ส งบ (Relaxing) ลัก ษณะของ
กิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้ชื่นชมและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรม
เสริ มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศอื่นๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น การชมทิวทัศน์อาจทําได้ในลักษณะการเดิน
เล่นตามเส้นทางที่จดั ไว้ให้ และ/หรื อตามชายหาดต่างๆ หรื อเป็ นจุดอยูก่ บั ที่ โดยนักท่องเที่ยวได้หยุดชม
ธรรมชาติ ณ จุดต่างๆ ทั้งนี้ คุณค่าความงามของธรรมชาติและความสงบเป็ นทรัพยากรนันทนาการที่
สําคัญสําหรับกิจกรรมประเภทนี้ กล่าวกันว่าการได้ชื่นชมใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็ นโอกาสหนึ่ งที่ทาํ ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงความสําคัญของการอนุ รักษ์ธรรมชาติ ณ จุดที่จดั ให้การชมธรรมชาติ ควรมีป้าย
สื่ อความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติที่อยูร่ อบตัวของนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวมีคุณค่ามากขึ้น
นอกจากนั้นการชมทิวทัศน์ธรรมชาติอาจกระทําในลักษณะของการนัง่ รถยนต์ไปตามทางที่
ผ่านธรรมชาติที่สวยงาม (Sight Seeing) และมีจุดพักชมวิวทิวทัศน์เป็ นระยะตามความเหมาะสม ซึ่ งควรจัด
ให้มี Wayside Exhibit ณ จุดพักต่าง ๆ สิ่ งที่เป็ นทรัพยากรนันทนาการที่สําคัญสําหรับกิ จกรรมนี้ คือ
สภาพภูมิทศั น์ที่สวยงามแปลกตา ตลอดจนลําดับของสภาพภูมิทศั น์สองข้างทางที่มีความหลากหลาย
(Sequences of Landscape) กิจกรรมประเภทนี้ ควรเน้นคุณภาพของการท่องเที่ยวที่ให้ความเคารพกับ
ความเป็ นธรรมชาติ เช่น ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวนความสงบ การรักษาความสะอาด ฯลฯ
2.2 กิจกรรมขี่จักรยานตามเส้ นทางธรรมชาติ (Terrain/Mountain Biking) ลักษณะของ
กิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งอาศัยอุปกรณ์ คือ จักรยานภูเขา (Mountain Biking) เส้นทางขี่จกั รยานไม่
ควรเป็ นเส้นทางเดียวกับเส้นทางเดินเท้าเพื่อกิจกรรมเดินป่ า หรื อศึกษาธรรมชาติ หรื อดูนก มีความลาด
ชันในระดับต่างๆ กันตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ 0-20 % หลักเกณฑ์ในการเลือกเส้นทางเป็ นเช่นเดียวกับการ
พัฒนาเส้นทางเดินเท้าคือ ไม่ควรผ่านบริ เวณที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ สื บต่อพันธุ์ของสัตว์ป่า สภาพภูมิ
ประเทศควรมี ลกั ษณะต่างๆ เพื่อความท้าทายและไม่น่าเบื่อตลอดจนมีจุดสนใจและความงดงามตาม
ธรรมชาติ การพัฒนาเส้นทางจักรยาน ควรเน้นให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ ไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่ไม่
จําเป็ นต้องทําเส้นทางด้วยวัสดุก่อสร้าง อาจมีการทําร่ องระบายนํ้า หรื อสะพานไม้อย่างง่ายในบริ เวณที่
ลุ่มและร่ องนํ้า หน่ วยงานเจ้าของพื้นที่มีหน้าที่ในการดูแลเส้นทางขี่จกั รยานให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้
และดูแลรักษาความสะอาด ตลอดจนกวดขันให้นกั ท่องเที่ยวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เช่น ขี่จกั รยานใน
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เส้นทางที่จดั เตรี ยมให้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็ นเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการ นักท่องเที่ยว
มีหน้าที่เคารพกฎระเบียบของพื้นที่ รักษาความสะอาดด้วยการไม่ทิ้งขยะตามเส้นทางตลอดจนไม่ส่ง
เสี ยงอึกทึกในระหว่างขี่จกั รยาน
2.3 กิจกรรมปี น/ไต่ เขา(Rock/Mountain Climbing) ลักษณะของกิจกรรม เป็ นกิจกรรม
ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในแง่การท้าทายความยากลําบากที่ธรรมชาติสร้างไว้ บริ เวณที่
อนุญาตให้มีการไต่เขา หรื อปี นเขาควรมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ ง และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายกับ
ธรรมชาติ ทั้งในและนอกขอบเขตที่จดั ไว้ให้ในเส้นทางปี น/ไต่เขา
2.4 กิจกรรมพักแรมด้ วยเต้ นท์ (Tent Camping) ลักษณะของกิจกรรม การพักแรมแบบ
กางเต็นท์มีหลายรู ปแบบ ตั้งแต่พกั แรมแบบเต็นท์ที่มีการพัฒนาแล้วในเขตบริ เวณต่างๆ จนกระทัง่ พัก
แรมกลางป่ าที่ไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ อย่างไรก็ดี กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์มุ่งให้นกั ท่องเที่ยว
ได้อยูก่ บั ธรรมชาติและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยไม่อาศัยสิ่ งอํานวยความสะดวกในการอยูอ่ าศัย
เกินความจําเป็ นเป็ นกิจกรรมที่กระทําร่ วมกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเดินป่ า ศึกษาธรรมชาติ ส่ อง/ดูนก
ฯลฯ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่มีหน้าที่ดูแลให้บริ เวณที่กางเต็นท์สะอาดเรี ยบร้อย ในกรณี ที่กางเต็นท์
ในเขตบริ การ ควรจะเตรี ยมสิ่ งอํานวยความสะอาดที่จาํ เป็ น เช่น ลานกางเต็นท์ ถังขยะ ห้องนํ้า ห้องสุ ขา
รวมบริ เวณที่ชาํ ระล้าง เช่น ที่ซกั ผ้า ล้างจาน บริ เวณที่ประกอบอาหาร และลานแคมป์ ไฟรวม ตลอดจน
จัดกิ จกรรมแคมป์ ไฟให้นักท่องเที่ ยวได้เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับธรรมชาติ หรื อพฤติก รรมที่เหมาะสมในการ
ท่องเที่ ย วพื้ น ที่ ธ รรมชาติ กิ จกรรมพัก แรมด้วยเต็น ท์ควรเน้นให้นัก ท่องเที่ ย วได้ใ กล้ชิ ดธรรมชาติ
มากกว่ามาสนุ ก สนานด้วยการรวมกลุ่ม กันร้ องเพลง ดื่ ม ของมึ นเมา จนทํา ลายความสงบของพื้ นที่
บริ เวณที่กางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มควรแยกห่างจากกันและมีความเป็ นส่ วนตัวพอสมควร
กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์น้ ี เป็ นการนําตัวเองใกล้ชิดธรรมชาติและแสวงหาความสงบที่เมือง
ให้ไม่ได้มากกว่าเป็ นกิจกรรมที่กระทําเพื่อความสนุกสนานเฮฮา จนกระทัง่ รบกวนความสงบของพื้นที่
ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงควรมีส่วนช่วยดูแลรักษาพื้นที่บริ เวณกางเต็นท์ให้สะอาดและเรี ยบร้อยด้วยการ
ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ควรใช้สิ่งที่ทาํ ให้เกิดขยะที่ยอ่ ยสลายไม่ได้หรื อย่อยสลายได้ยากหากจําเป็ นต้องใช้ก็
ควรนําออกไปจากพื้นที่ดว้ ย
2.5 กิจกรรมเครื่ องร่ อนขนาดเล็ก (Hang Glider) ลักษณะของกิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่
อาศัย เครื่ องร่ อ นที่ ไ ม่ ใ ช้เ ครื่ อ งยนต์แ ต่อ าศัย หลัก Aerodynamic เป็ นตัว บัง คับ ให้เ ครื่ องร่ อ นบิ น ชม
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ธรรมชาติ จากที่ สู ง สิ่ ง อํานวยความสะดวกที่ จาํ เป็ นคือ บริ เวณส่ ง เครื่ องร่ อน ที่ หน้า ผา แต่ กิจกรรม
ประเภทนี้ก่อให้เกิดมลภาวะทางสายตาได้ ถ้ามีมากจนเกินไป
2.6 กิจกรรมล่ องแพยาง/แพไม้ ไผ่ (White Water Rafting) ลักษณะของกิจกรรม เป็ น
กิ จกรรมที่ มุ่ง เน้นให้นักท่องเที่ ย วได้สัม ผัสธรรมชาติ และได้รับความตื่นเต้นสนุ ก สนานเร้ า ใจจาก
ความเร็ วของกระแสนํ้า ความต่างระดับของลํานํ้า และสภาพภูมิทศั น์ของสองฝั่ ง การล่องเรื อยาง/แพ
ควรมีไกด์ที่มีความสามารถในการล่องเรื อ/แพ และความรู้ดา้ นธรรมชาติวิทยา จํานวนนักท่องเที่ยวต่อ
เรื อยาง/แพ ประมาณ 4-6 คน ขึ้นกับขนาดของเรื อ/แพ จํานวนแพต่อพื้นที่น้ นั ใช้เกณฑ์เดียวกับกิจกรรม
พายเรื อแคนู ก่อนการประกอบกิ จกรรมควรมีการแนะนําเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรม การปฏิ บตั ิตน
และอื่นๆ เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีจากการประกอบกิจกรรมอาจ
จัดให้มีกิจกรรมพักแรมริ มฝั่ งเสริ มจากกิ จกรรมล่องเรื อ/แพ กิจกรรมนี้ จาํ เป็ นจะต้องจัดให้มีจุดขึ้น-ลง
เรื อ/แพ
2.7 กิ จ กรรมพั ก ผ่ อ นรั บ ประทานอาหาร (Picnicking) ลัก ษณะของกิ จ กรรม เป็ น
กิจกรรมพักผ่อนโดยการนําอาหารมารับประทานหรื อซื้ อจากร้านค้าใกล้เคียงในบริ เวณที่จดั ไว้ให้ เป็ น
กิ จกรรมที่มกั กระทําร่ วมกับกิ จกรรมประเภทอื่นๆ เช่ น การเที่ยวนํ้าตก การเดิ นป่ า เดินชมธรรมชาติ
ฯลฯ ควรจัด ให้ มี ส ถานที่ น่ัง พัก ผ่ อ นรั บ ประทานอาหารในพื้ น ที่ กิ จ กรรมท่ อ เงที่ ย วเชิ ง นิ เ วศที่ มี
บรรยากาศสงบ และนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับธรรมชาติ มากกว่าบรรยากาศที่ให้มีเครื่ องดนตรี ที่เสี ยงดัง
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่จาํ เป็ นต้องจัดพื้นที่ไว้สาํ หรับกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยชุดสิ่ งอํานวยความสะดวก
ได้แก่ โต๊ะ ม้านัง่ ถังขยะ ที่ลา้ งมือ ห้องสุ ขา และอาจมีเตาย่างอาหาร บริ เวณที่จดั ควรเป็ นที่ร่ม มองเห็น
นํ้าและมีสภาพภูมิทศั น์สวยงามไม่เป็ นแหล่งที่เปราะบางทางนิเวศ ควรจัดให้มีเส้นทางเดินเท้าที่ไม่ไกล
จากที่จอดรถ
นักท่องเที่ยวจําเป็ นต้องรักษาความสะอาด ระมัดระวัง เรื่ องไฟ และไม่ให้อาหารแก่สัตว์ป่า
หรื อทิ้งอาหารไว้โดยไม่มีผใู ้ ดดูแลหลังจากเสร็ จสิ้ นจากการับประทานอาหาร ภาชนะเครื่ องใช้ต่างๆ ที่
จะทิ้งเป็ นขยะควรเป็ นสิ่ งที่ยอ่ ยสลายได้ง่าย หากเป็ นบริ เวณพื้นที่ธรรมชาติที่ไม่มีการกําจัดขยะควรนํา
ขยะกลับไปด้วย
2.8 กิจ กรรมเที่ยวนํ้า ตก (Waterfall Visits/Exploring) ลัก ษณะของกิ จ กรรม เป็ น
กิจกรรมที่นิยมที่สุดสําหรับการเที่ยวป่ า-เขา ที่มีน้ าํ ตกเป็ นองค์ประกอบสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว การ
เที่ยวนํ้าตกอาจมีกิจกรรมหลายอย่างประกอบกัน เช่น เล่นนํ้าตก เดินสํารวจนํ้าตก นัง่ รับประทานอาหาร
หรื อชมทิวทัศน์บริ เวณนํ้าตก ซึ่ งควรจัดโปรแกรมสื่ อความหมายธรรมชาติให้แก่นกั ท่องเที่ยวได้รับ
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ความรู ้เกี่ยวกับนํ้าตก และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ที่น่าสนใจควบคู่ไปด้วย ควรเน้นกิจกรรมที่ไม่ทาํ ลายความ
สงบตามธรรมชาติและจัดเขตปลอดอาหารและเครื่ องดื่มบริ เวณนํ้าตก เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของ
นํ้าตก นักท่องเที่ยวควรช่วยกันดูแลรักษาไม่ส่งเสี ยงอึกทึกรบกวนผูอ้ ื่นและปฏิบตั ิตนเพื่อความปลอดภัย
ของตัวเอง หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ควรดูแลเรื่ องความสะอาด ดูแลให้ท่องเที่ยวปฏิบตั ิตามระเบียบ และ
รักษาความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยว
2.9 กิจกรรมวินด์ เซิร์ฟ (Wind Surfing) ลักษณะของกิจกรรม เป็ นกิจกรรมทางนํ้าที่ให้
ความสนุกสนานตื่นเต้น ตลอดจนความพึงพอใจความสามารถของตนเองในการบังคับที่เล่นวินด์เซิ ร์ฟ
ได้ บริ เ วณที่ เ หมาะสํ า หรั บ กิ จ กรรมนี้ ควรเป็ นแหล่ ง นํ้า ที่ ก ว้า งโลง มี ก ระแสลมแต่ ไ ม่ ปั่ น ป่ วน
(Turbulence) รอบข้างมีสภาพภูมิทศั น์ที่สวยงามกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเหล่านี้ สามารถพิจารณา
ส่ งเสริ มได้ในพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีศกั ยภาพสู ง อย่างไรก็ดีการส่ งเสริ มกิจกรรมใด จําเป็ นต้อง
พิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็ นไปได้ในการรองรับของพื้นที่ และขีดจํากัดในการจัดการดูแลมิให้
เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการกระทํากิ จกรรมดังกล่าวตามมาเพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
นิเวศในพื้นที่ธรรมชาติบรรลุเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและเหมาะสมกับประเทศไทย
อย่างไรก็ตามในช่วงประมาณ 3 ทศวรรษที่ผา่ นมา คําว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยังนับว่าเป็ น
เรื่ องที่ค่อนข้างใหม่ และยังไม่เป็ นปรากฏแพร่ หลายมากนัก ในส่ วนของอุทยานแห่ งชาติซ่ ึ งมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจในแต่ละแห่งนั้น ก็ได้จดั สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับให้บริ การแก่
นักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติ นอกจากนั้นนักนิ เวศวิทยา (Ecologists) นักอนุรักษ์
(conservationists) และนักนิ ยมธรรมชาติ (activities) ชาวไทยเป็ นจํานวนมากต่างได้สัมผัส เรี ยนรู ้ และ
ซึ มซับเอาความรู ้สึกซาบซึ้ ง (appreciate) จากธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติมาเป็ นเวลาช้านานแล้ว
3. การจัดเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ
รู ปแบบของการศึกษาในพื้นที่ คือ การสร้างบรรยากาศหรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวได้ศึกษาทั้งในช่วงเวลาที่จาํ กัดและในเวลาที่มีอย่างเพียงพอ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็ น
รู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ปี 2415 ที่ Central Park รัฐนิวยอร์ ค และมีพฒั นาการเรื่ อยมา
การพัฒนาการที่ก้าวไกลและเป็ นช่ วงสําคัญที่สุด คือ การเปิ ดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ
ที่ Bear Mountain ที่ Hudson River ในปี พ.ศ.2470 ภายใต้การควบคุมดูแลของ American Museum of
National History โดยมี William H.Carr เป็ นผูพ้ ฒั นาในด้านการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง รวมถึงการใช้
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เทคนิ ค การบรรยาย อธิ บ ายสิ่ ง ต่า งๆ ที่ ป รากฏให้น่า สนใจ น่ า ติ ดตามศึ ก ษา ซึ่ ง ต่อมาได้ก ลายเป็ น
แนวทางในการดําเนินงานอย่างแพร่ หลายในสําหรับอเมริ กา
3.1 ลักษณะเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ
ลักษณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้มีพระราชบัญญัติวา่ ด้วยระบบเส้นทาง (Trails System
Act) ขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 และได้แบ่งระบบเส้นทางในประเทศ ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) เส้ นทางพั กผ่ อนหย่ อ นใจ (Recreation trails) เป็ นเส้ นทางที่ ผ่า นแหล่ ง
พักผ่อนหย่อนใจ และมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลากหลาย สามารถใช้เป็ นเส้นทางคมนาคมไปยังเมืองต่างๆ
ได้ใสนคราวเดียวกัน
2) เส้ นทางชมทัศนียภาพ (Scenic trails) เป็ นเส้นทางที่มีจุดเด่นด้านทัศนี ยภาพ
ที่งดงามสองข้างทาง มีพ้ืนที่ธรรมชาติหรื อแหล่งประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ และไม่อนุญาตให้รถยนต์ใช้
เส้นทาง
3) ทางเชื่ อม (Connecting or Side trails) เป็ นเส้นทางที่ใช้ในการเข้าถึงเส้นทาง
ทั้งสองชนิดข้างต้น
The New Zealand Walkway Commission ได้แบ่ ง ประเภทของเส้ นทางเดิ นเท้า
ออกเป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
1) Walk หมายถึง เส้นทางเดินท้าวระยะสั้น เหมาะสําหรับบุคคลทัว่ ไป สภาพ
ทางเดิ น ควรออกแบบเพื่ อ อํา นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผูใ้ ช่ ทุ ก เพศทุ ก วัย และจะต้อ งจัด ขึ้ น อย่า งมี
มาตรฐาน พร้ อ มที่ จ ะรองรั บ ผูใ้ ช้เ ส้ น ทางจํา นวนมากได้ทุ ก ฤดู ก าล ความกว้า งของเส้ น ทางเฉลี่ ย
ประมาณ 1 เมตร และอาจกว้างถึง 2 เมตร ถ้าเป็ นจุดที่น่าสนใจต้องจัดทําป้ ายสื่ อความความหมายติดตั้ง
ในจุดที่มีระบบนิเวศ หรื อจุดเด่นอื่นๆ จัดให้มีราว จัดบริ เวณขอบทางที่ชดั เจนป้ องกันการพลัด ถากถาง
วัชพืช กิ่งไม้ บริ เวณเส้นทางทั้งที่ผิวทางเดินและบริ เวณเหนือทางเดินสู งขึ้นไปอย่างน้อย 2.5 เมตร เพื่อ
สามารถเดินผ่านสะดวกและศีรษะไม่กระแทก พื้นทางเดินต้องมัน่ คงแข็งแรง ทุกทางแยกของเส้นทาง
ต้องมีป้ายชี้ นาํ ส่ วนใหญ่เป็ นเส้นทางเดิ นแบบทางเดียว (one-way หรื อ close-loop) ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินตลอดเส้นทางต้องไม่เกิน 4 ชัว่ โมง
2) Track หมายถึ ง เส้ นทางเดิ นเท้าที่ เหมาะสําหรั บผูท้ ี่ มีสุ ขภาพร่ างกายสมบูรณ์ มี
ประสบการณ์ในการเดินป่ า สภาพเส้นทางมีขอ้ จํากัดด้านความสะดวกสบาย และขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล ควร
จัดให้มีที่พกั ค้างแรมระหว่างทาง (Camping areas) ไม่จาํ เป็ นต้องมีการพัฒนาหรื อหรื อสร้างสิ่ งอํานวย
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ความสะดวกมากนัก โดยให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงเล็กน้อย เช่น ป้ ายชี้บอกทางในจุดต่างๆ เท่าที่
จําเป็ น ราวจับบริ เวณขอบทาง ที่นงั่ ข้างทาง สะพานแบบง่ายๆ ในช่วงที่ไม่สามารถเดินผ่านได้ มีป้ายสื่ อ
ความหมายเพื่ อ ป้ องกัน การเดิ น ออกนอกเส้ น ทาง และเส้ น ทางน้อ ยกว่ า 1 เมตร ซึ่ งโดยทั่ว ไปมี
ประมาณ 50-70 เซนติเมตร
3) Route เส้ น ทางเดิ น เท้า ที่ เ หมาะสํ า หรั บ ผู้ที่ ป ระสบการณ์ ใ นการเดิ น ป่ า
เส้นทางนี้จะมีอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเดินป่ าครบถ้วน การพัฒนาเส้นทางมีอย่างจํากัด ผิวทาง
อาจปล่อยให้เป็ นตามสภาพธรรมชาติ การบอกเส้นทางอาจใช้การหมายแนวโดยปั กเครื่ องหมายบน
ต้นไม้หรื อทาสี ทางข้ามจุดต่างๆ อาจทําง่ายๆ โดยการใช้ไม้พาดหรื อก้อนหิ นสําหรับก้าวข้าม ระหว่าง
เส้นทางอาจจัดให้มีจุดพักค้างแรมได้บา้ ง
ทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติในประเทศนิ วซี แลนด์ สามารถพบได้ทวั่ ไปในพื้นที่อุทยาน
แห่ งชาติ วนอุทยาน พื้นที่อนุ รักษ์ทศั นียภาพ และพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ ความยาวของเส้นทางมี
ขนาดแตกต่างไปตามสภาพธรรมชาติและวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทาง เช่น เริ่ มตั้งแต่เส้นทางที่ใช้
เวลาเดินเพียง ๕ นาที จนถึงเส้นทางเดินขึ้นยอดภูเขาสู ง
3.2 ประเภทของเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางศึ กษาธรรมชาติ เป็ นอุปกรณ์ อย่างหนึ่ งของการศึกษาธรรมชาติ ที่ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ ประชาชนทัว่ ไปในเรื่ องของสภาพธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม สามารถจัดสร้ างไว้ในเขต
อุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เป็ นต้น เส้นทางที่จดั อาจจะมีอยู่หลายประเภท เช่ น
ทางเดิ นชมป่ า ทางขี่ ม ้า ทางขี่ ช้าง ทางจักรยาน ทางเรื อ ทางใต้น้ าํ แต่ละเส้ นทางมี จุดประสงค์และสิ่ งที่
น่ า สนใจแตกต่ า งกันไป แต่ ส่ วนใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้นการชมธรรมชาติ เดิ น ออกกํา ลัง กาย เพื่อ หาความ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สําหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการสื่ อความหมาย จะต้องมีเนื้ อหาสาระที่
นักท่องเที่ยวสามารถได้รับความรู ้ เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
ประเภทของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
1) เส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Nature trail) เป็ นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะใกล้ ที่
มุ่งเน้นถึ งการสื่ อความหมายธรรมชาติ อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ความรู้ ง่ายๆ แก่นักท่องเที่ย วทัว่ ไปที่
ต้องการเดินชมธรรมชาติในระยะทางที่ไม่ไกลและไม่ลาํ บากเกินไป ระยะเวลาในการเดินตลอดเส้นทาง
ไม่ควรเกิน 45 นาที แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
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(1) เส้ นทางเดิ นศึ ก ษาธรรมชาติ โดยมี ค นนํา ทางและอธิ บ าย (Guided trails) เป็ น
เส้นทางเดิ นเท้าที่ตอ้ งอาศัยนักธรรมชาติวิทยาที่มีความสามารถในการสื่ อความหมายเป็ นผูน้ าํ ทางให้
คํา แนะนํา และบรรยายเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ตามเส้ นทาง การสึ ก ษาธรรมชาติด้วยวิธีน้ ี จะต้องกําหนด
จํา นวนกลุ่ ม และตารางการนํา เที่ ย วที่ แน่ น อน เส้ นทางประเภทนี้ ไม่ต้องอาศัย หลัก วิช าการในการ
ออกแบบและก่ อสร้ างมากนัก คุ ณภาพจึ งขึ้ นอยู่กบั บุ คลิ คของเจ้า หน้า ที่ผูน้ าํ ทางและเทคนิ ค การสื่ อ
ความหมาย ผลดี ข องเส้ นทางประเภทนี้ คื อ การลดจํา นวนป้ ายสื่ อความหมายและไม่ต้อ งใช้คู่มื อ
ประกอบ
(2) เส้นทางเดิ นศึกษาธรรมชาติดว้ ยตนเอง (Self-guided trails) เป็ นเส้นทางเดินเท้าที่
สร้างขึ้นเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยศึกษาเรื่ องราวด้วยตนเอง โดยการติด
ป้ ายสื่ อความหมายไปตามเส้นทาง การใช้คู่มือ/เอกสาร หรื อการใช้เทปบรรยาย อธิ บายจุดสําคัญหรื อสิ่ ง
ที่น่าสนใจบนเส้นทาง เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ และมีจาํ นวนหลายกลุ่ม ทางประเภทนี้จะ
รองรับนักท่องเที่ยวได้จาํ นวนมากโดยไม่จาํ กัดเวลาและจํานวน ซึ่ งแตกต่างจากทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ที่ใช้ผนู ้ าํ ทางและไม่สามารถจะทําได้ทุกเวลา
โดยปกติทางเดิ นที่ตดั เข้าสู่ ป่าเพื่อชมธรรมชาติ จะเรี ยกว่าทางเดินชมธรรมชาติหรื อ Nature
trail หากมีคนนําทางและบรรยายให้ฟัง เรี ยกว่า Guided trail หากไม่มีคนนําทางแต่มีเอกสารหรื อป้ าย
ประกอบให้ความรู ้ เรี ยกว่า Self-guided trails เหตุผลของการจัดสร้ างเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วย
ตนเอง ก็เนื่องมาจากข้อจํากัดในด้านงบประมาณสําหรับคนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ หรื อบริ เวณนั้นอยูห่ ่ างไกล
ไม่สะดวกแก่การปฏิ บตั ิงาน อย่างไรก็ตาม ทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยมีผนู้ าํ ทางจะให้รายละเอียดที่
มากกว่าและมีคุณภาพเหนือกว่า
2) เส้ นทางเดิ นศึ กษาธรรมชาติระยะไกล (Hiking trail) เป็ นเส้ นทางเดิ นป่ าซึ่ ง จะมี
ระยะทางยาวๆ แคบๆ ปล่อยตามธรรมชาติ มีการดูแลปรับปรุ งเล็กน้อย จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการแก่ผทู ้ ี่สนใจต้องการศึกษาธรรมชาติอย่างจริ งจัง โดยไม่ถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวอื่นๆ และ
ไม่เน้นถึ งความสะดวกของเส้นทางและการสื่ อความหมายมากนัก เส้นทางลักษณะนี้จะกําหนดขึ้นใน
พื้นที่ที่มีความกว้างขวางพอที่ผใู ้ ช้จะพบกับสิ่ งทีน่าสนใจได้หลายประการ และเส้นทางในลักษณะนี้ จะ
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติมากนัก โดยจะมีเครื่ องหมายแสดง (Marker) ไว้ในจุดที่ตอ้ งการสื่ อ
ความหมาย และมีคู่มือประกอบ
3) เส้ นทางใช้ ประโยชน์ พิเศษ (Special-use trails) เป็ นเส้นทางที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความจํา เป็ นของผูใ้ ช้แ ละวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้อ งการใช้เ ป็ นหลัก อาจเป็ นเส้ นทางที่ ใ ห้ป ระโยชน์ ใ น
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การศึกษาธรรมชาติอีกทางหนึ่ งด้วย และการสร้างเส้นทางไม่ข้ ึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อมทัว่ ไปของพื้นที่
เส้นทางในลักษณะนี้ ได้แก่ ทางขับขี่จกั รยาน (Bicycle trail) ทางศึกษาธรรมชาติใต้น้ าํ (Under water
trail) เส้นทางเรื อ (Canoe or Boat routes) ทางขี่มา้ (Equestrian) ทางเดินช้าง (Elephant trail) และทาง
สําหรับคนพิการ (Trail for the handicapped) เป็ นต้น
(1) ทางศึกษาธรรมชาติโดยการขี่มา้ (Equestrian or Horse back riding trail) เป็ นทางที่
จัดขึ้นไว้สาํ หรับให้คนขี่มา้ ชมธรรมชาติ
(2) ทางขี่จกั รยาน (Bicycle trail) จะพบในเมือง สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย โดยจะมี
การจัดทางไว้บริ การ มีเครื่ องหมายจราจรเฉพาะ มีระยะทางน้อยกว่า 8 กิโลเมตร
(3) ทางศึกษาธรรมชาติใต้น้ าํ (Under water trail) การศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางนี้ จะ
ใช้วิธีนาํ เรื อท้องกระจก (Glass-bottomed boat) และการว่ายนํ้าโดยใช้หน้ากากดูปะการัง(Swimming/a
Face Mask and Snorkel) ทั้ง 2 วิธีจะใช้ได้เฉพาะในบริ เวณที่มีน้ าํ ตื้นระดับความลึก 6–10 ฟุต
(4) เส้นทางเรื อ (Canoe or Boat routes) เป็ นการจัดการศึกษาธรรมชาติโดยให้นาํ เรื อชม
จะจัดในพื้นที่ที่มีทะเลสาบหรื อลําธารที่มีน้ าํ ไหลตลอดปี
(5) ทางสําหรับคนพิการ (Trail for the handicapped) เป็ นเส้นทางที่จดั ไว้เฉพาะให้แก่
คนพิการ หรื อสู งอายุเข้ามาเที่ยวชม โดยเส้นทางนี้จะต้องมีความกว้างเพียงพอสําหรับรถเข็น มีความยาว
ไม่เกิน 200 เมตร มีลกั ษณะเป็ นพื้นผิวแข็งและเป็ นที่ราบ เป็ นเส้นทางในลักษณะมาบรรจบกัน
3.3 ข้ อกําหนดทัว่ ไปในการจัดเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ
1) ทางเดินศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ จะต้องผ่านไปในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย มีส่ิ ง
ที่ดึงดูดใจ มีความสวยงามและความประทับใจ เช่น
(1) เส้นทางผ่านจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงาม เช่น ทะเลสาบ ยอดเขา หุ บเขา หน้าผา
สามารถตัดแต่งเปิ ดวิวได้
(2) เส้นทางที่มีน้ าํ ตก ลําธาร และนํ้าไหลผ่าน มีความร่ มรื่ นจากร่ มเงาของต้นไม้
(3) พื ชพรรณและสัตว์ป่ ามี ความหลากหลายในเรื่ ององค์ประกอบ รู ปแบบ ความ
หนาแน่น มีพืชหรื อสัตว์ที่หายาก
(4) เส้ น ทางผ่ า นไปในจุ ด ที่ น่ า สนใจ เช่ น ป่ าที่ มี จุ ด สนใจพิ เ ศษ มี ร่ องรอย
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และซากฟอสซิ ล เป็ นต้น
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2) มีความสะดวกและความปลอดภัยต่อการเดิ นชม ไม่ลื่น ไม่ลาดชัน ไม่เป็ นโคลน
หรื อมีน้ าํ ขัง สามารถเข้าชมได้ทุกฤดูกาล
3) ต้อ งไม่ไ กลเกิ นไป ไม่ ค วรเป็ นแนวเส้ นตรง ควรจะมี ก ารตัดโค้ง และควรเป็ น
ลักษณะวงรอบหรื อเป็ นวงกลม (Loop) โดยมีจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายอยูท่ ี่จุดเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
และจุดเริ่ มต้นควรจะมีลานจอดรถ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หรื อศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ขอ้ มูลเบื้องต้นแก่
นักท่องเที่ยว
4) จะต้องมีป้ายแสดงทิศทางและสัญลักษณ์ต่างๆชัดเจน บอกทิศทางและระยะทางที่
ถูกต้องให้ผมู ้ าเที่ยวชมจากต่างถิ่นเข้าใจและรู ้วา่ เส้นทางดังกล่าวมีสภาพเป็ นอย่างไร
5) เส้นทางที่กาํ หนดควรสร้างอย่างถาวร และโดยใช้การบํารุ งรักษาน้อยที่สุด
6) เส้นทางเดิ นหลักอยู่ในตําแหน่งที่จะกระจายนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เปราะบาง
และพื้นที่ที่มีการใช้งานมาก
7) มี ค วามลาดชั น ที่ เ หมาสม ในการกํา หนดเส้ น ทางเดิ น ควรมี ค วามลาดชั น
ประมาณ 5% และให้มีพ้ืนที่ที่ลาดชันเกิน 10% ได้เป็ นระยะทางสั้นๆ โดยทําเป็ นขั้นบันได และจัดทําสิ่ ง
กีดขวางเพื่อป้ องกันการพังทลายของดิน
8) ระยะทางเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ควรใช้เวลาในการเดินชมไม่เกิน 45 นาที
9) การกําหนดเส้นทางเดินเท้า ต้องคํานึงถึงข้อจํากัดพื้นฐาน 4 ข้อ ดังนี้
(1) ผูว้ างแผนจัดทําเส้นทางจําเป็ นต้องทราบ และคุณเคยกับลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ เพราจะเป็ นส่ วนช่วยให้จุดสําคัญของพื้นที่ไม่ถูกมองข้าม
(2) ผูว้ างแผนจัดทําเส้นทาง ต้องมีความชํานาญในเรื่ องความรู้ ทวั่ ไป และเฉพาะ
อย่างเกี่ ยวกับ วัตถุ ป ระสงค์ข องการศึ กษาธรรมชาติ และโปรแกรมการสื่ อความหมายที่ ตอ้ งการใน
เส้นทางตลอดจนขอบเขตของโปรแกรม
(3) การวางแผนในการพัฒนาเส้นทางเดิ นเพื่อศึ กษาธรรมชาติ ต้องคํานึ งว่า ผูใ้ ช้
เส้นทางส่ วนใหญ่ ไม่คุน้ เคยกับธรรมชาติ จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งที่น่าสนใจในเส้นทาง
(4) การวางแผนพัฒนาทางเดินเท้าในบริ เวณใด ต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อ
สภาพธรรมชาติในบริ เวณดังกล่าวเป็ นหลัก
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3.9 ประวัติของการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศในประเทศไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน แนวคิดของการ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศได้ริเริ่ มขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยมีการนําเสนอแนวความคิดนี้ ใน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ งชาติแผนแรกของไทย แต่ไม่ปรากฏรายระเอียดและแนวทางที่ชดั เจน แต่
เป็ นการมุ่งเน้นในเรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยผลของการพัฒนานั้นมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ
เป็ นหลัก
อย่างไรก็ตามภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้ขายสิ นค้าทางด้านธรรมชาติ
เรื่ อยมาในรู ปแบบของกลุ่มผูส้ นใจพิเศษ เช่น การเดิ นป่ า การดูนก การดํานํ้า เป็ นต้น จากการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวดังกล่าวโดยขาดขอบเขต และปราศจากนโยบายในการควบคุมที่ชดั เจนของรัฐบาล จึงเป็ นผล
ให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเสื่ อมโทรมอย่างเห็นได้ชดั ในระยะต่อมา
จากผลกระทบดังกล่ าวจึงเป็ นผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถูกโจมตีมาตลอดว่า เป็ น
สาเหตุให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าล้างผลาญ เป็ นอุตสาหกรรมนอกจากจะทําลายสภาพแวดล้อมแล้ว ยัง
ทําลายสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
กํากับ ดูแลการท่องเที่ยวโดยตรงจึงมี การกําหนดนโยบายเพื่อแก้ไ ขปั ญหาดังกล่า ว โดยการกําหนด
นโยบายการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ปี 2540 – 2546 ซึ่ งนอกจากนโยบายดังกล่าวจะเป็ นผลให้
เกิดการท่องเที่ยวควบคู่กบั การอนุ รักษ์ อันเป็ นจุดกําเนิ ดของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศอย่างแท้จริ งแล้ว การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังเกิดจากความต้องการ 3 กระแส คือ
1. กระแสความต้ องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ ที่มีขอบข่ายกว้างขวาง
ไปทัว่ โลก ทั้งในแง่การอนุ รักษ์ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงการอนุ รักษ์ ป้ องกัน แก้ไข วิกฤติการณ์ของ
โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอนุรักษ์ระบบนิเวศ เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
2. กระแสความต้ องการของตลาดการท่องเทีย่ ว ในด้ านการเรี ยนรู้ หรื อมีประสบการณ์ ด้าน
สิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ เป็ นความต้องการที่มีมากขึ้นในหมู่นกั ท่องเที่ยว และในทุกส่ วน
ของสั ง คม เพื่ อ ให้ ผูเ้ กี่ ย วข้องมี ค วามรู้ และความตระหนัก ในการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม กระแสนี้ จึ ง
ก่อให้เกิดความต้องการไปในการขยายและปรับทิศทางของตลาดธุ รกิจท่องเที่ยวมากขึ้น
3. กระแสความต้ อ งการพั ฒ นาคน โดยการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ที่ ม าจากราก
หญ้า (ประชาชนพื้นฐาน) อันจะเป็ นหลักประกันที่จะให้มีการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง มีการกระจาย
รายได้ที่เหมาะสม เป็ นไปตามความต้องการของผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่มากขึ้น
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ความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว

และทรัพยากร

ด้านการศึกษาเรี ยนรู ้
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(Eco tourism)
ความต้ องการพัฒนาคน
โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน

ภาพที่ 2 กระแสความต้องการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว
จากพลังทั้ง 3 กระแสดังกล่าว จึงทําให้เกิดแนวคิดการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่
ป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และเพื่อป้ องกันระบบนิเวศของธรรมชาติ นัน่ คือ Green tourism หรื อ
Ecotourism ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีกรอบและโครงสร้างเล็กๆ รวมกัน แล้วสามารถนําไปสู่ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนได้ (All tourism should be sustainable tourism : Dowling, 1995)
นัก วิ ช าการจากสมาคมส่ ง เสริ ม การท่อ งเที่ ย วภาคพื้นแปซิ ฟิ ค (PATA) องค์ก ารการท่ องเที่ ย วโลก
(WTO) และนักวิชาการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ต่างให้คาํ จํากัด
ความของ Ecotourism บนพื้ น ฐานองค์ ป ระกอบว่ า “เป็ นการท่ องเที่ ยวที่ มี ค วามรั บผิ ด ชอบ
(Responsible) ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ (Nature-based tourism) มี ก ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment management) และการให้ ความรู้ การศึ กษาธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม(Environment
education-based tourism) โดยประชาชนในท้ องถิ่ นจะต้ องมี ส่วนร่ วมในการจัดการ (Community
based participation) ร่ วมคิ ด ดําเนิ นการ ได้ รับผลประโยชน์ และบํารุ งรั กษา เพื่อพัฒนาการท่ องเที่ ยว
อย่ างมีคุณภาพ และประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ ดีในทิ ศทางที่ ยั่งยืน” ซึ่ งมีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยตรงและต่อระบบการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งมีผลต่อรู ปแบบการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็ น
การเพิ่มทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
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3.10. แหล่ งท่ องเทีย่ วเชิ งนิเวศ
กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่ วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์และผจญ
ภัย ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การกําหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตรงตามหลักมาตรฐานสากล ไว้ดงั นี้
1. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์
2. มี ค วามพร้ อมในการบริ ห ารจัด การ มี ศู นย์ศึ ก ษาธรรมชาติ ภายในศูน ย์มี บ ริ ก าร
อํานวยความสะดวกเบื้องต้น มีเคาน์เตอร์ บริ การข่าวสาร มุมนิ ทรรศการ ห้องสุ ขา มุมจําหน่ายอาหาร และ
เครื่ องดื่ ม มีการบริ หารจัดการในลักษณะการเป็ นเจ้าของบ้านที่ดี มีความปลอดภัยต่อการเดินทาง
3. มีการจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปและกลับทางเดิ ม เส้นทางแบบ
วงรอบหรื อวงกลม ระยะทางตั้งแต่ 1 กิโลเมตรเป็ นต้นไป
4. มี ป้ ายสื่ อความหมายบนเส้ นทางศึ กษาธรรมชาติ เป็ นระยะๆ เพื่อให้ความรู้ แก่
นักท่องเที่ยว
5. มีแผนที่และคู่มือนําเที่ยวประกอบป้ ายสื่ อความหมาย เพื่อให้ความรู้ต่อนักท่องเที่ยว
6. มีการกําหนดขีดความสามารถในการรับของพื้นที่ จํานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งต่อวัน
7. มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น
8. มี ก ารบริ หารจัด การพื้ น ที่ แ ละมี บ ริ การร่ ว มกับ ประชาชนในท้อ งถิ่ น องค์ ก ร
ภาครัฐบาล องค์กรเอกชน (NGO) องค์กรบริ หารท้องถิ่น (เทศบาล และอบต.)
9. มีนโยบายต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชัดเจน เช่น การจัดการ
ขยะ การจัดการนํ้าเสี ย การจัดการมลพิษต่างๆ
10. มีแผนพัฒนาบุคลากรและการบริ การสู่ ระดับมาตรฐานสากล
11. หากแหล่งท่องเที่ยวมีที่พกั แรมจะต้องเป็ นที่พกั แรมระดับการรักษาสิ่ งแวดล้อม (Eco
lodge)
โครงการศึกษาวิจยั การจดการมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ร่ วมกับ สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย (2544) มีการทําการศึกษาเพื่อหามิติและดัชนี ช้ ี วดั คุณภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยว เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว มิติในที่น้ ี หมายถึงกรอบหรื อประเด็นที่กาํ หนด
ขึ้นมาเพื่อวัดและประเมินคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวว่าสมควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
หรื อไม่ โดยพิจารณาจาก 7 มิติ ดังนี้
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ตารางที่ 1 มิติและดัชนีช้ ีวดั คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
มิติ
1. ลักษณะทางกายภาพ

1)
2)
3)
2. การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 1)
2)
3)
3. เศรษฐกิจ-สังคม
1)
2)
3)
4)
5)
4. ศิลปวัฒนธรรม
1)
2)
3)
4)
5)
5. ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
6. คุณค่าทางการเรี ยนรู ้และการศึกษา 1)

รายละเอียด
ที่ต้ งั ของแหล่งท่องเที่ยว
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ความสมบูรณ์และความมีชื่อเสี ยงของแหล่งท่องเที่ยว
การจัดกาขยะมูลฝอย
การจัดการคุณภาพอากาศ
การจัดการคุณภาพเสี ยง
ผลประโยชน์ต่อชุมชน
ความสามารถในการพึ่งตนเอง
ความคุม้ ค่าของการเที่ยวชม
การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรม
คุณค่าทางอัตตาลักษณ์
คุณค่าทางภูมิปัญญาและองค์ความรู ้
คุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์
คุณค่าทางประวัติศาสตร์
คุณค่าทางสังคม
คุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ
คุณค่าประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา
คุณค่าทางสังคม
ขนาด
ความสําคัญของกลุ่มสิ่ งก่อสร้าง
สถานภาพในปัจจุบนั
ความเสี่ ยงต่อการเสื่ อมสภาพ
ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าในการเรี ยนรู ้

50

ตารางที่ 1 (ต่อ) มิติและดัชนีช้ ีวดั คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
มิติ

7. การบริ หารและการจัดการ

2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

รายละเอียด
วิธีการเผยแพร่ เนื้อหาความรู้และการใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู ้และการศึกษา
การปรับปรุ งปั จจัยและกระบวนการให้ความรู ้อย่างต่อเนื่อง
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
การจัดสิ่ งอํานวยความสะดวก
การให้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
การบริ หารงานบุคคลและงบประมาณ
การปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึกในคุณค่าของการท่องเที่ยว

ที่ ม า : โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ จ ั ย ก า ร จั ด ก า ร ม นุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสิ่ งแวดล้อมในไทย, 2544.
3.11 นักท่ องเทีย่ วเชิ งนิเวศ
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศ
ไทยได้กาํ หนดการวัดความเป็ นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยพิจารณาระดับความเข้มข้นจากปั จจัย ต่อไปนี้
1. ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาประเภทและรู ปแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่
นิยมไปเที่ยว โดยให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริ มความรู ้ การอนุ รักษ์ การ
รักษาสิ่ งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ระดับความเข้มข้นของความ
สนใจมีดงั นี้
1) สนใจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หรื อวัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะถิ่น มีความ
สมบู ร ณ์ หลากหลาย ต้อ งใช้ค วามตั้ง ใจในการท่ องเที่ ย วสู ง มี กิ จ กรรมที่ แตกต่ า งจากความเคยชิ น
ตามปกติ หรื อมีระดับความสนใจลดลงตามลําดับ
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สัตว์ เป็ นต้น

2) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา การเดินป่ า การดํานํ้าดูปะการัง การดูนก ส่ อง

2. การเตรี ยมตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยว
1) มีการเตรี ยมการศึกษาหาความรู้ โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ/หรื อ เข้ารับ
การอบรมก่อนเดินทาง หรื อโดยการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ก่อนเดินทาง
2) การเตรี ย มอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในการท่ อ งเที่ ย วครบถ้ว นด้ว ยตนเอง หรื อ ตาม
คําแนะนํา โดยให้ความสําคัญในอุปกรณ์ที่ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม และไม่ทิ้งให้เป็ นขยะในขณะท่องเที่ยว
3. การปฏิบตั ิตวั ในการท่องเที่ยว
1) ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ หรื อที่เห็นสมควร
2) มีความกระตือรื อร้นในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
3) มีความสนใจใฝ่ รู้ในระหว่างการท่องเที่ยว ให้ความสําคัญต่อข้อมูล กิจกรรมการ
สื่ อความหมาย หรื ออื่นๆ ที่จะเสริ มสร้างความรู ้และความตระหนักที่ดี
4) มีความยินดีจ่ายในการช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม
5) สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
4. การปฏิบตั ิตวั หลังการท่องเที่ยว
1) มีความรักและหวงแหนทรัพยากรที่ได้เรี ยนรู้เพิ่มขึ้น หลังจากการท่องเที่ยว
2) มีการเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง
3.12 ทีพ่ กั เชิ งนิเวศ
แนวคิดเรื่ องที่พกั เชิงนิเวศ ที่ออกแบบโดยนําวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนมา
พิจารณานั้น เป็ นความพยายามที่จะนําแนวคิดด้านการอนุรักษ์ที่สนับสนุ นให้มีการทรัพยากรอย่างชาญ
ฉลาด เกิดการสู ญเสี ยน้อยที่สุด และเอื้อประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มี
ข้อกําหนดหรื อเกณฑ์มาตรฐานที่จะนํามาบังคับใช้ให้เป็ นรู ปแบบเดียวกัน ซึ่ งการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยและสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ได้กาํ หนดลักษณะสถานที่พกั เชิ ง
นิเวศ ว่าสามารถพิจารณาได้จาก
1. ลักษณะรู ปแบบของสถานที่พกั มีการก่อสร้างโดยคํานึงถึงความเป็ นท้องถิ่ น และ
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน กล่าวคือ
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1) การสะท้อนสภาพดั้งเดิมของพื้นที่ (ลักษณะสถาปั ตยกรรม การตกแต่งภายใน
และองค์ป ระกอบต่ า งๆ ของสถานบริ ก าร) ว่า มี ล ัก ษณะแบบดัง เดิ ม ของพื้ น ที่ ม ากหรื อ มี ล ัก ษณะ
ผสมผสานของเดิมกับของใหม่ที่กลมกลืนกัน หรื อมีลกั ษณะแบบใหม่ส่วนใหญ่
2) กลมกลื น กับ สภาพแวดล้อม (ด้า นรู ป แบบ ขนาด การจัดวางองค์ป ระกอบน
พื้นที่) ว่ามีความกลมกลื นเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับพื้นที่ หรื อผสมผสานองค์ประกอบอย่างกลางๆ
หรื อผสมผสาน โดยสถานบริ การมีความโดดเด่นกว่าแต่ไม่รู้สึกทําลายสภาพพื้นที่
3) การเลือกทําเลที่ต้ งั ของสถานบริ การ อยูใ่ นทําเลที่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายธรรมชาติ
หรื ออยูใ่ นทําเลที่มีการดัดแปลงธรรมชาติบา้ งแต่ไม่มีผลกระทบ หรื ออยูใ่ นทําเลที่มีผลกระทบต่อสภาพ
ธรรมชาติ หรื ออยูใ่ นทําเลที่มีการทําลายธรรมชาติมากที่สุด
2. มีการจัดการด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อม
1) มีการใช้พลังงาน มีมาตรการประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหน
2) การใช้น้ าํ ประหยัดมากน้อยแค่ไหน
3) การบําบัดนํ้าเสี ยเหมาะสมตามหลักวิชาการและนํากลับมาใช้ในพื้นที่หรื อจัดการ
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด อย่างไร
4) การจัดการขยะ มีมาตรการอย่างไร
3. กิจกรรมและบริ การ
1) มีกิจกรรมให้การศึกษาสิ่ งแวดล้อม ประกอบสําหรับผูม้ าพักหรื อไม่
2) มีการสื่ อความหมายสิ่ งแวดล้อมต่อผูม้ าพักในสถานที่และบริ เวณต่างๆ ภายใน
สถานที่พกั หรื อไม่ มากน้อยแค่ไหน
3) การบริ การสะท้อนความเป็ นท้องถิ่นในด้านรู ปแบบ สิ่ งอํานวยความสะดวกและ
บริ การประกอบอื่นๆ
4) การบริ การมีความสะอาดเป็ นที่พอใจ ถูกสุ ขลักษณะ รวดเร็ ว
3.13 สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ ว
สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง (Facility) หมายถึง บริ เวณพื้นที่และ
โครงสร้ าง หรื อสิ่ งปลูกสร้ างต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับกิ จกรรมของผูม้ าเยือน และกิ จกรรมในการ
บริ หารจัดการพื้นที่ สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทสําคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวโดย
สรุ ป ดังนี้
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1. เพื่อสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
หรื อกิจกรรมการท่องเที่ยว
2. ช่ วยป้ องกันรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ไม่ให้เสื่ อม
โทรมลง อันเนื่องมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. ช่ วยป้ องกันอันตรายที่อาจจะเกิ ดกับนักท่องเที่ยว ในขณะประกอบกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว
4. เป็ นเครื่ องมื อให้ความรู้ สร้ างความเข้าใจ และเพิ่มโอกาสให้กบั นักท่องเที่ยว ได้
สัมผัสและชื่นชมธรรมชาติมากขึ้น
5. อํานวยความสะดวกให้กบั การบริ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
6. มีบทบาททางอ้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
จะเห็นได้วา่ สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว สามารถลดหรื อช่วยเสริ มคุณค่าให้กบั
แหล่ งท่องเที่ยวได้ ดังนั้น การวางแผนและออกแบบสิ่ งอํานวยความสะดวก จึ งควรดําเนิ นการอย่าง
ระมัดระวัง
3.14 ปัญหาการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
เป็ นที่ ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าสิ่ งใดก็ตามเมื่อมี “ข้อดี ” ย่อมมี “ข้อเสี ย” ดังนั้นแม้ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะเป็ นกระแสที่สังคมไทยให้ความสําคัญ และมีการดําเนินการอย่างหลากหลาย เมื่อ
มีการระดมความเห็น จึงสามารถระบุประเด็นปั ญหาเบื้องต้นได้ ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบางแห่ ง ได้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรและที่ดินทํากินของคน
ใน ชุมชน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว และในทางกลับกัน บางแห่ งชาวบ้านและนายทุนต่าง
ถิ่นสามารถเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2. ชุ มชนไม่รู้จกั กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และกฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่เอื้อต่อ
การดําเนิ นงานของชุ มชน เช่ น บัตรไกด์ ที่จะรับรองคุณวุฒิทางการศึกษามากกว่าความรู้จริ งในพื้นที่
หรื อชุมชน
3. การสร้ า งโครงสร้ า งพื้นฐาน ตลอดจนบ้า นพักรั บ รองนัก ท่องเที่ ยวที่ผ่า น ไม่ไ ด้
คํา นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของชุ ม ชน ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพทางระบบนิ เ วศ เช่ น ห้ อ งพัก มี
เครื่ องปรับอากาศอย่างดีกลางป่ า มีถนนคอนกรี ตตัดผ่านชุมชน ฯลฯ
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4. นักท่องเที่ยวมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายส่ วนหนึ่ งไม่เคารพต่อวิถีชีวิตดั้งเดิ ม
ของชุมชนบางแห่งเยาวชนในชุมชนเลียนแบบวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
5. เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ในชุมชน เนื่องจากมนุษย์มีความอยาก มีความโลภ
บางแห่งอาจจะเปลี่ยนสภาพจาก “ธุ รกิจท่องเที่ยวของชุมชน” ไปเป็ น “ธุรกิจส่ วนบุคคล”
6. เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวมากขึ้นจึงเกิดปั ญหาขยะ แหล่งเสื่ อมโทรม รวมถึงสิ่ งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
7. บริ ษทั จัดนําเที่ยว ไม่ได้คาํ นึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นและบางครั้งการแข่งขันกัน
ในเรื่ องของราคา ทําให้มองชุมชนเป็ นเพียงสิ นค้าอย่างหนึ่งเท่านั้น
8. ชาวบ้านที่ เป็ นมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่นที่รู้เรื่ องสภาพพื้นที่และชุ มชนเป็ นอย่างดี แต่ไม่
สามารถมี “บัตรมัคคุเทศก์” ได้
9. นักท่องเที่ยวบางส่ วนที่ขาดการรับรู้ รับทราบวัฒนธรรมของชุมชน ทําให้ไม่เข้าใจ
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บางคนอาจดูถูก ลบหลู่ วัตถุโบราณของชุมชนท้องถิ่นโดยไม่รู้ตวั
10. หน่ ว ยงานราชการที่ เ ข้า ไปส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศตามกระแส หลาย
หน่วยงานไม่รู้จริ ง และส่ งเสริ มในทางที่ผิดซึ่ งเป็ นผลให้วิถีแห่งความเป็ นชุมชนเสื่ อมและล่มสลายไป
ในที่สุด
11. ชุ มชนขาดหลักวิชาการ ในการกําหนดขีดความสามารถการรองรับนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นผลให้สภาพพื้นที่เสื่ อมโทรมลง
12. ความเข้าใจและสํานึกของนักท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ และมักคาดหวังให้
ชาวบ้านมาเป็ น “บริ การ” คาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่สะดวกสบาย และพยายามกดดันให้ชุมชน
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตน
13. ของกิ นของใช้ใ นแหล่ ง ท่องเที่ ย วมัก มี ราคาแพง ทํา ให้ค่ า ครองชี พ ของคนใน
ท้องถิ่นสู งขึ้น และคนในท้องถิ่น ต้องแบกรับภาระนี้โดยไม่จาํ เป็ น
14. การลดศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของคนในชุ มชน อันเนื่ องจากนักท่องเที่ ยวบาง
กลุ่ม ที่ไปเที่ยวชมวิถีชีวติ ชุมชน มีความคิดความรู ้สึกเหมือนการไปเที่ยวสวนสัตว์
15. ราชการขาดเป้ าหมายหลักด้านทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อมีปัจจัยมากระทบก็
เบี่ยงเบนออกไป
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16. ชาวบ้านยังมีแนวคิด ในเรื่ องการพึ่งพา อันเนื่องมาจากการมีหน่วยงานราชการเข้า
ไปส่ งเสริ ม แต่ไม่ท าํ ตัวเป็ นเพี ยงแค่ “พี่เลี้ ยง” ของชุ มชน จึ งมักตอบสนองความต้องการโดยขาดการ
ต่อรอง
17. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขาดการจัดการอย่างเหมาะสมได้สูญเสี ยสภาพการ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไป
18. หน่วยงานราชการมองการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆ เป็ นเรื่ องของการหารายได้
19. ชาวบ้านขาดอํานาจต่อรองในเรื่ องของรู ปแบบและการจัดการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้น
การสร้างรายได้
20. กฎหมายอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไม่เปิ ดช่ องทางให้ชุ ม ชนสามารถเข้า ไปดํา เนิ นการ
จัดการท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในเขตดังกล่าว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2543)
3.15 แนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ให้ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์เ ป็ นนโยบายหลัก ในการส่ ง เสริ ม และพัฒ นา การ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
1.1 การส่ ง เสริ ม และการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ย วจะต้องอยู่ภายใต้ก รอบของการ
อนุ รักษ์ และต้องมีแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อมควบคู่กนั ไป มีการกําหนดทิศทางและมาตรการส่ งเสริ ม
และการพัฒนาที่ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งป้ องกันและ
ควบคุ มปั ญหาความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุ มชนที่จะเกิดจากกิจกรรม
การ ท่องเที่ยว
1.2 ให้ มี ก ารวางแผนการจัด การที่ เ กิ ด จากความร่ วมมื อ ของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น
ประชาชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อคุ ม้ ครอง ดูแล รักษาพื้นที่ที่มีระบบนิ เวศสมบูรณ์หรื อมีคุณค่า
ทางธรรมชาติ
1.3 หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ต้อ งรายงานผลกระทบด้า น
สิ่ งแวดล้อม ที่เกิดจากการท่องเที่ยวต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องคํานึงถึงศักยภาพความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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2.1 จํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวโดยคํานึ งถึ งสมรรถนะและระบบนิ เวศของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะรองรับได้ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหวของระบบนิเวศ เช่น การกําหนด
จํานวนนักท่องเที่ยว การกําหนดระยะเวลา และการจัดให้มีทางเลือกต่างๆ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว ได้รับ
การฟื้ นฟู
2.2 แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานที่ดี
มีการบริ หารการจัดการนํ้าเสี ย ขยะมูลฝอย และสิ่ งปฏิกูลที่ถูกสุ ขลักษณะ รวมทั้งควบคุ มภาพอากาศและ
เสี ยง
2.3 ให้มีการจัดทําแผนและผังการใช้ที่ดิน รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ออกข้อบังคับในการจัดระเบียบของธุ รกิจและกิจกรรมบริ การนักท่องเที่ยวให้เป็ นไปตามแผน และผังที่
กําหนด โดยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดทํา
2.4 ให้มีการกําหนดสัดส่ วนรายได้ที่เกิ ดจากกิ จกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการ
ดูแลรักษา ฟื้ นฟู บูรณะ จัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยแก้ไขปรับปรุ งกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2.5 หน่ วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวจะต้องดูแลรักษาเอกลักษณ์ และ
คุณค่าดั้งเดิมของแหล่งท่องเที่ยวไว้ โดยกําหนดมาตรการควบคุมไม่ให้มีการดัดแปลงสภาพแวดล้อม
รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างบริ การพื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กลมกลืน ไม่ลดคุณค่า
ความสําคัญและเอกลักษณ์ของแหล่ง
2.6 หน่ วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวประสานกับหน่วยงานที่มีอาํ นาจ
บังคับใช้กฎหมาย ให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามผูก้ ระทําผิดกฎหมายอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบุกรุ กที่สาธารณประโยชน์และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อม
และโบราณสถาน
3. สร้ างศักยภาพการบริ หารและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ทอ้ งถิ่นและประชาคม มี
การจัดการที่มีมาตรฐาน
3.1 ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นมีความสามารถในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
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3.2 จัดตั้งเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
และท้องถิ่นในระดับชุมชน ให้เป็ นศูนย์กลางในการส่ งเสริ ม สนับสนุน และดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
3.3 สร้ างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนในการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยว โดยให้ความสําคัญกับประชาชนในท้องถิ่ นประกอบอาชี พที่ต่อเนื่ องและเชื่ อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
4. ปกป้ อง คุม้ ครอง และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตามหลักการอนุรักษ์
4.1 นํานโยบายด้านการอนุ รักษ์แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดีแปลง
ให้เป็ นแผนปฏิบตั ิการโดยเน้นให้มีผลในทางปฏิบตั ิและให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงานปกป้ องคุม้ ครอง และฟื้ นฟู โดยจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น
4.2 นํากฎหมายของหน่ วยงานต่างๆมาใช้เป็ นมาตรการในการปกป้ องและฟื้ นฟู
แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี และใช้มาตรการประกาศเขตพื้ นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
ศิลปกรรมเป็ นมาตรการเสริ มในการอนุรักษ์
4.3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องและ
เป็ นระบบ รวมทั้งให้มีการจัดสรรรายได้อนั เกิดจากการใช้หรื อได้ประโยชน์จากแหล่งศิลปกรรมมาดูแล
รักษา ฟื้ นฟู และบูรณะแหล่งศิลปกรรมและสภาพแวดล้อม
4.4 ให้ มี ก ารศึ ก ษา วิ จ ั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม รวมทั้งนําภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูแหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และ
โบราณคดี
4.5 ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ ง ชาติ จัด ทํา กรอบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทาง วัฒนธรรมเพื่อสภาวัฒนธรรมรายงานสถานการณ์ต่อรัฐสภาอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
5. สร้ า งองค์ค วามรู้ โอกาส และกระบวนการสื บ ทอดความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ ย วกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดี อย่างถูกต้องเป็ นระบบ
5.1 ให้ความรู้ ปลูกฝังรากฐานความรู ้ความเข้าใจ สร้างและสนับสนุ นกิจกรรม ที่ปลูก
จิ ต สํ า นึ ก ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม และโบราณคดี โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ค รอบครั ว ชุ ม ชน
สถานศึกษา จนถึงการดํารงภูมิปัญญา
5.2 เสาะหาผูร้ ู้ ปราชญ์ทอ้ งถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดี เพื่อให้มี บทบาท
ในการเป็ นผูน้ าํ ด้านการอนุ รักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นให้เข้มแข็ง แพร่ หลาย และดํารง
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อยู่ต่อไป โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยองค์กรของรัฐ
เป็ นผูส้ นับสนุน
5.3 ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้ใช้หลักบูรณาการวัฒนธรรมกับวิชา
สาขาต่างๆ ทั้งระบบ ใช้แหล่งศิลปกรรมและโบราณคดีเป็ นพื้นที่ศึกษานอกสถานที่
5.4 ให้มีกองทุนท้องถิ่น โดยระดมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อใช้
ในการดูแล รักษา และฟื้ นฟูบูรณะแหล่งศิลปกรรมและโบราณคดีของท้องถิ่น
5.5 ให้มีก ารนําเทคโนโลยีก ารสื่ อสารทุ ก ชนิ ด มาใช้ใ นการเผยแพร่ เรื่ องราวที่
เกี่ยวกับ แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2544)
4. แนวคิดเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการการท่องเทีย่ ว
แนวคิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน (People’s Participation) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาชนบท ทั้งนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุ่งเน้นคนเป็ นสําคัญ
มากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top
- down) มาเป็ นจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom - up) แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของโอค
เลย์ (Oakley. 1984 : 17) ได้กล่าวว่า แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้ เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับแนวคิดการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีส่วน
ร่ ว มของชุ ม ชนนั้น มีน กั วิช าการได้อ ธิ บ ายและให้ความหมาย ปั จจัย ขั้นตอนการมี ส่ วนร่ วมของ
ชุมชน รู ปแบบของชุ มชนต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาไว้มากมาย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มากล่าวไว้
เท่าที่จาํ เป็ นและสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา ดังนี้
1. ความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้นมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981 : 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่
1. การมีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร
2. การมีส่วนร่ วมเสี ยสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบตั ิตามที่ได้ตดั สิ นใจ
3. การมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
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4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลโครงการ
โดยสร้า งโอกาสให้ส มาชิก ทุก คนของชุม ชน ได้เข้า มามีส่ วนร่ วมช่วยเหลือ และเข้า มามี
อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการดํา เนิ นกิ จกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้น
อย่างเสมอภาค องค์การสหประชาชาติ (United Nation. 1981 : 5) และรี เดอร์ (Reeder. 1974 : 39) ได้
ให้ความหมายเจาะจงถึ ง การมีส่วนร่ วมว่า การมี ส่วนร่ วมเป็ นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งใน
ลักษณะการมีส่วนร่ วมของปั จเจกบุคคล และการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม
นอกจากนี้ สุ ช าดา จัก รพิสุ ท ธิ์ (ออนไลน์. 2547) ศึก ษาเรื่ องชุ ม ชนกับ การมีส่วนร่ วมจัด
การศึกษา สรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มจากความเกี่ ย วข้อ งทางด้า นเหตุผ ล โดยการเปิ ดโอกาสให้
สังคม องค์กรต่างๆ ในชุ มชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิ ทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิ นงาน ตั้งแต่การคิ ดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ วางแผน การร่ วมปฏิ บตั ิและการรับ ผิดชอบใน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่ งเสริ ม ชักนํา สนับสนุนให้การดําเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตาม
จุดมุ่งหมายที่กาํ หนดด้วยความสมัครใจ
2. ลักษณะการมีส่วนร่ วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็ นการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ที่
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้งค่านิ ยมของประชาชน เป็ นเครื่ องชี้ นาํ ตนเองให้เข้ามามีส่วนร่ วม
แสดงความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การกระทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ทํา ให้ผูท้ ี่เข้า มามีส่ วน
ร่ วมเกิดความผูกพัน มีความรู ้ สึกรับผิดชอบต่อกิ จกรรมที่ดาํ เนิ นงานด้วยความสมัครใจ
จากแนวคิดและทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุ ปได้วา่ การมีส่วน
ร่ วมของประชาชน เกิ ด ขึ้ นจากเป้ าหมายที่ ต้องการค่า นิ ย ม ความเชื่ อ วัฒนธรรมประเพณี ความ
ผูก พัน การเสริ ม แรง โอกาส ความสามารถ การสนับ สนุ น ความคาดหมายในสิ่ ง ที่ ต้องการ โดยมี
พื้นฐานของการมีส่วนร่ วม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของเหตุผล
การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของค่านิยม
การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของประเพณี
การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของความผูกพัน ความเสน่หา
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โดยสรุ ป การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนนั้น เกิ ดจากจิ ตใจที่ ตอ้ งการเข้าร่ วมในกิ จกรรมใดกิ จกรรม
หนึ่ ง เพื่อให้บรรลุ ถึงวัตถุ ประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่ งการเร้าให้คนใน
ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ วมนั้ น ผู้ด ํา เนิ น งานจะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต ค่ า นิ ย ม
ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ปั จจัยที่ ทาํ ให้ เกิดการมีส่วนร่ วม
การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งมี
นักวิชาการได้เสนอแนวคิด ดังนี้
คูฟ แ ม น (Koufman. 1949 : 7) ศึก ษ า ปั จ จ ยั ที ่เ กี ่ย ว ข อ้ ง ก บั ก า ร พ ฒั น า ชุ ม ช น ใ น
ชนบท พบว่า อายุ เพศ การศึ กษา ขนาดของครอบครัว อาชี พ รายได้ และระยะเวลาการอยู่อาศัยใน
ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
นอกจากนี้ ประยูร ศรี ประสาธน์ (2542 : 5) ได้นาํ เสนอปัจจัยของการมีส่วนร่ วมว่า ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่ วม มีดว้ ยกัน 3 ปั จจัย คือ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ
2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้ และการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
3. ปั จจัยด้านการสื่ อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคล
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปปั จจัยต่อการมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมได้ ดังนี้
1. ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้
3. การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสาร และแหล่งที่มาของข่าวสาร
3. ขัน้ ตอนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชน เพื่อการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ดังนี้
ฟอร์ นารอฟ (Fornaroff. 1980 : 104) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน มีข้ นั ตอน
การมีส่วนร่ วม ดังนี้
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1. การวางแผน รวมถึ ง การตัดสิ นใจในการกําหนดเป้ าหมาย กลวิ ธี ทรั พ ยากรที่ ต้อ ง
ใช้ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
2. การดําเนินงาน
3. การใช้บริ การจากโครงการ
4. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
นอกจากนี้ อภิญญา กังสนารักษ์ (2544 : 14 – 15) ได้นาํ เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่ วมใน 4 ขั้นตอน คือ
1. การมี ส่ วนร่ วมในการริ เริ่ มโครงการ ร่ วมค้นหาปั ญหาและสาเหตุ ของปั ญหาภายใน
ชุมชน ร่ วมตัดสิ นใจกําหนดความต้องการและร่ วมลําดับความสําคัญของความต้องการ
2. การมี ส่ วนร่ วมในขั้น การวางแผน กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ
3. การมี ส่ วนร่ วมในขั้นตอนการดําเนิ นโครงการ ทําประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่ วม
ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน
4. การมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นผลโครงการ เพื่ อให้ รู้ ว่าผลจากการดําเนิ นงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็ นระยะต่อเนื่องหรื อประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้
ส่ วน อคิน รพีพฒั น์ (2547 : 49) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดปั ญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข
2. การตัดสิ นใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา
3. การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่ วมของชุ มชน วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ (ออนไลน์. 2547) ได้สรุ ปและ
นําเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่ วมใน 2 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะที่ 1 มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. การคิด
2. การตัดสิ นใจ
3. การวางแผน
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4. การลงมือปฏิบตั ิ
ลักษณะที่ 2 มีข้นั ตอน ดังนี้
1. การกําหนดปั ญหา
2. การวางแผน
3. การดําเนินงาน
4. การประเมินผล
5. การบํารุ งรักษา และพัฒนาให้คงไว้
จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชนทั้งหมดสรุ ปได้วา่ ขั้นตอนของการเข้ามา
มีส่วนร่ วมของชุมชนนั้นมี 7 ขั้นตอน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การค้นหาปั ญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข
ตัดสิ นใจกําหนดความต้องการ
ลําดับความสําคัญ
วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนิ นงาน ทรัพยากร
วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนิ นงาน ทรัพยากร
ดําเนินงานตามโครงการ และ/หรื อ สนับสนุนการดําเนิ นงาน
ประเมินผล

5. องค์ ประกอบของการจัดการท่ องเทีย่ วโดยชุ มชน
องค์ประกอบหลักของ CBT มีอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
2. ด้านองค์กรชุมชน
3. ด้านการจัดการ
4. ด้านการเรี ยนรู ้
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ชุ มชนมี ฐานทรั พยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมี วิถีการผลิ ตที่ พ่ ึงพาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
•
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ชุมชนมีวฒั นธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่
ด้ านองค์ กรชุ มชน
•

ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน
• มีปราชญ์ หรื อผูม
้ ีความรู ้ และทักษะในเรื่ องต่างๆ หลากหลาย
• ชุ มชนรู ้สึกเป็ นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
ด้ านการจัดการ
•

มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
• มีองค์กรหรื อกลไกในการทํางานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชี่ อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้
• มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
• มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชนด้านการเรี ยนรู ้
• ลักษณะของกิ จกรรมการท่องเที่ ยวสามารถสร้ างการรั บรู ้ และความเข้าใจในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
• มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างชาวบ้านกับผูม
้ าเยือน
• สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรมทั้ง ในส่ ว นของ
ชาวบ้านและผูม้ าเยือน
ด้ านการเรียนรู้
• ลักษณะของกิ จกรรมการท่องเที่ ยวสามารถสร้ างการรั บรู ้ และความเข้าใจในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
• มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างชาวบ้านกับผูม
้ าเยือน
• สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรม ทั้ง ในส่ ว นของ
ชาวบ้านและผูม้ าเยือน
CBT กับการพัฒนาชุมชนอย่ างเป็ นองค์ รวม
•

การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาชุมชนอย่างเป็ นองค์รวม เนื่ องจากทรัพยากร
การท่องเที่ยว กับทรัพยากรที่ ชุมชนใช้เป็ นฐานการผลิ ตเป็ นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและ
สัง คมเป็ นตัว ขับ เคลื่ อนเรื่ องจิ ตวิญญาณของชุ ม ชน ในการสร้ า งสัม พันธ์ ก ันภายในชุ ม ชนและการ
สัมพันธ์กบั ภายนอก ควรจะเชื่อมโยงให้เห็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็ นองค์รวม
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6. บริบทของตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
ตําบลโคกกลอย เป็ น 1 ใน 7 ตําบลของอําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา ตั้งอยูห่ ่างจากที่วา่ การ
อําเภอตะกัว่ ทุ่งประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดพังงา 42 กิโลเมตร และห่ างจากจังหวัดภูเก็ต
44 กิโลเมตร เป็ นตําบลเดียวของจังหวัดพังงาที่อยูต่ ิดกับจังหวัดภูเก็ต
ตําบลโคกกลอย มีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ทิศใต้

ติดต่อกับตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลหล่อยูง อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อทะเลอันดามัน
ตําบลโคกกลอย มีพ้ืนที่ประมาณ 90.41 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ 56,506.25 ไร่ มี
หมู่บา้ นในเขต ตําบลทั้งสิ้ น 13 หมู่บา้ น ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลอย

หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง

หมู่ที่ 4 บ้านดอน

หมู่ที่ 5 บ้านหานบัว

หมู่ที่ 6 บ้านนาใต้

หมู่ที่ 7 บ้านท่านุ่น

หมู่ที่ 8 บ้านต้นแซะ

หมู่ที่ 9 บ้านนากลาง

หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา

หมู่ที่ 11 บ้านท่าปากแหว่ง

หมู่ที่ 12 บ้านฝรั่ง

หมู่ที่ 13 บ้านตะวันออก

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิ หลาย
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโคกกลอย โดยทัว่ ไปเป็ นสภาพพื้นที่ภูเขาอยูท่ างทิศเหนื อและ
ทางทิศตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 15 ของเนื้อที่ท้งั ตําบล ซึ่ งปั จจุบนั มีสภาพเป็ นป่ าเสื่ อมโทรม
เพราะถูกบุกรุ กจากประชาชนเข้าไปทําลายป่ าเพื่อปลูกยางพารา จากนั้นพื้นที่จะค่อยลาดตํ่าลงไปทาง
ทิศตะวันตกและทิศใต้ โดยทิศตะวันตกจรดกับทะเลอันดามัน ซึ่ งมีชายหาดที่สวยงาม เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวและมีป่าสงวน สวนสน มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ อยูต่ ิดกับชายทะเลอันดามัน อยูใ่ นพื้นที่หมู่ที่
6 ส่ วนทางทิศใต้จรดกับอ่าวพังงา เป็ นป่ าชายเลนแห่งเดียวของตําบล ตั้งอยูห่ มู่ที่ 11
ประชากรของตําบลโคกกลอย (ข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ.2555) มี 9,189 คน จําแนกเป็ นชาย
4,608 คน และหญิง 4,581 คน มีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 4,084 ครัวเรื อน ดังตาราง
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ตารางที่ 2 จํานวนประชากรและครัวเรื อนในตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
หมู่ที่
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนครัวเรือน
1
52
34
86
75
3
630
616
1,246
843
4
488
449
937
320
ตารางที่ 2 (ต่อ) จํานวนประชากรและครัวเรื อนในตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
หมู่ที่
ชาย
หญิง
5
489
492
6
371
364
7
591
540
8
358
377
9
324
385
10
340
323
11
298
314
12
220
250
13
100
93
14
347
344
รวม
4,608
4,581
ทีม่ า : สํานักงานทะเบียนราษฎร์ อาํ เภอตะกัว่ ทุ่ง จ.พังงา

รวม
981
735
1,131
735
709
663
612
470
193
691
9,189

จํานวนครัวเรือน
472
360
422
289
328
226
226
217
60
246
4,084

หมู่บา้ นวัดเขา เป็ นชุ มชนที่มีสภาพเป็ นภูเขาและป่ าไม้ มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของ
ตําบลโคกกลอย ตั้งอยูท่ ี่หมู่ 10 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา ลักษณะเป็ นหมู่บา้ นริ มเชิง
เขา มีธารนํ้าตกซึ่ งมีตน้ นํ้ามาจากภูเขาสู งที่ชาวบ้านเรี ยกว่า “ควนช้างตาย” หรื อคนเก่าแก่เรี ยกว่า “เขา
หน้าบ้าน” บางคนก็เรี ยกว่า “ควนยายชุม” (คําว่าควนแปลว่าภูเขาย่อมๆ) เป็ นนํ้าตกที่สวยงามมากเป็ น
ที่พกั ผ่อนหย่อนใจสําหรับคนท้องถิ่ น จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ทา้ ทายผูร้ ักธรรมชาติ นักอนุ รักษ์
นิยม และนักผจญภัย
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หมู่บา้ นวัดเขา ตั้งอยู่ห่างจากสี่ แยกตําบลโคกกลอย ไปทางอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ประมาณ 700 เมตร เมื่อถึงทางแยกเข้าสู่ สวนยางพาราของชาวบ้าน เริ่ มจากปากทางเข้า ระยะทาง 3 - 5
กิโลเมตร (อาจจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ ไซค์ก็ได้) ผ่านสวนยางพาราซึ่ งเดิมเคยเป็ นป่ าเก่าที่ถูกทําลาย
เพราะการจัดสรรที่ดินทํากินให้กบั เกษตรกร เส้นทางขึ้นสู่ ความสู งชันขึ้นไปเรื่ อยๆ จะพบจุดชมวิวของ
ภูเขาลูกเล็กๆ ที่มองลงมาเบื้องล่างเห็นทัศนียภาพของตลาดตําบลโคกกลอยสวยงามมาก และได้สัมผัส
กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่ นแถบนั้นซึ่ งส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม ก่ อนถึ งภูเขาลูกที่สอง
ระหว่างเขาสองลูกจะพบแอ่งนํ้า เขาลูกที่สองจะมีความสู งมากกว่าเขาลูกที่หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวจุดที่
สองสามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของเขาหน้ายักษ์หรื อชายทะเลท้ายเหมือง ซึ่ งตั้งอยู่ในเขตอําเภอท้าย
เหมือง ห่างจากตําบลโคกกลอยประมาณ 20 กิโลเมตร
บริ เวณนี้จะได้พบกับป่ าดงดิบอันมีตน้ ไม้สูงใหญ่นานาชนิด มากมายหลากหลายพันธุ์ เช่น ไม้
ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนทราย ไม้ยาง ไม้แซะ และไม้หลุมพอ เป็ นต้นไม้ขนาดใหญ่ 3 - 4 คนโอบ ซึ่ ง
บ่งบอกถึงความเป็ นธรรมชาติอย่างแท้จริ ง เป็ นลักษณะของป่ าดงดิบและป่ าดิบชื้ น มีเถาวัลย์ เถาหวาย
ไม้จาํ พวกปาล์มต่างๆ นอกจากนี้ ยงั คงมี กล้วยไม้ป่า จําพวกรองเท้านารี หางกระรอก เข็มป่ า ส่ งกลิ่น
หอมไปทัว่ จากจุดสัมผัสธรรมชาติน้ ีทาํ ให้พบพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งสู งใหญ่และขนาดเล็กบ่งบอกถึงความ
อุดมสมบูรณ์ (Evergreen forest) ที่ไม่เคยถูกไฟป่ าเผาผลาญมาก่อน ซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตําบลโคก
กลอยได้ปิดป้ ายเป็ นเขตป่ าอนุรักษ์ตน้ นํ้า
เมื่อเดินลงเขาตามลํานํ้าลงไปเรื่ อยๆ จะพบทางแยกของลํานํ้า ที่เรี ยกกันว่า “พรุ พี” เนื่องจาก
พันธุ์ไม้ที่พบในป่ าพรุ คือ ต้นหลุมพี ซึ่ งเป็ นต้นไม้ตระกูลเดียวกับระกําและสละ มีหนามแหลมคม ผล
มีรสเปรี้ ยว และยังพบทางเดินของหมูป่าในบริ เวณนี้ จากพรุ พีจะมีธารนํ้าใสไหลเย็นมาจากพรุ ต่างๆ
รวมกันเป็ นสายนํ้าไหลลงสู่ เบื้องล่าง เมื่อเดินตามลํานํ้าลงมาเรื่ อยๆ จะพบกับโตนนาเหนือหรื อนํ้าตก
นาเหนือ ซึ่งมีขนาดเล็กและโตนวัดเขา จนลงไปถึงพื้นราบและหมู่บา้ นเกษตรกร
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฤษฎา ยะการ (2543) ได้ทาํ การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ประชาชนตําบลแม่ทราย อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ระหว่างประชาชนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันโดยปั จจัยที่ศึกษา
ได้แก่ อาชีพ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ โดยทําการศึกษา
จากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS
นอกจากนี้ ยงั ใช้ค่าสถิติซ่ ึ งประกอบไปด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สําหรับข้อมูลทุติยภูมิน้ นั ได้ทาํ การศึกษา
ค้นคว้าตามงานวิจยั เอกสาร งานวิชาการต่างๆ
จากการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนตําบลแม่ทราย มีความต้องการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในระดับมาก
2. ประชาชนที่ มีอาชี พต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง
นิเวศไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกัน มีความ
ต้องการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศแตกต่างกัน
4. ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกัน
5. ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศไม่แตกต่างกัน และมี
ความต้องการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่แตกต่างกัน
มัชฌิมา อุดมศิลป์ (2556) ทําการศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุ มชนคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจ
ของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 2) ศึกษาการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของ
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ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 3) ศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุ มชนคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 361 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้ อหา ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักในการสัมภาษณ์เชิ งลึกจํานวน 8 คนและการสนทนากลุ่มจํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนคลองโคน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เที่ยวยังชุมชนคลองโคน กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงครามในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก (ด้านความประทับใจ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านสิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว) 2) การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นต้นแบบในเรื่ องของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลน ความมีจิตสาธารณะของชุมชนในความร่ วมมือและการจัดการ รวมไป
ถึงการร่ วมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งของสมาชิกในชุมชนในการทํากะปิ คลองโคนจากภูมิปัญญาชาวบ้านจน
มีชื่อเสี ยงโด่งดัง และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 3) แนวทางการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุ มชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ควรมีการส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ให้
มากกว่านี้ เพื่อให้เกิ ดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นหน่ วยงานและผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ย วข้องระดับจัง หวัดควรเร่ งรั ดและสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ประชาสัม พันธ์ อย่า งจริ ง จัง และควร
ประชาสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ ควรมีการฝึ กอบรม หรื อมีโครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
เนื่ อ งจากว่า การท่ อ งเที่ ย วเป็ นการท่ องเที่ ย วที่ อาศัย ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ ผนวกเข้า กับ วิถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นหน่วยงานและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนชี้แนะแนวทางให้
สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ก ารท่ องเที่ ย วของจัง หวัด และเชื่ อมโยงกับ แผนการพัฒนาการท่ องเที่ ย ว
แห่งชาติ
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สรุปเข้ าสู่ ประเด็นปัญหาการวิจัย
แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ งที่ยงั คงมีความงดงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ในชุมชนที่ห่างไกลชุ มชนเมือง ซึ่ งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะจัดให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศที่
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ หากชุมชนเหล่านั้นมีความพร้อมในการบริ หารจัดการแบบมีส่วน
ร่ วม เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยูถ่ ูกใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ดและมีความยัง่ ยืน ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้อมูลประชากร
1.1 เพศ
1.2 กลุ่มอายุ
1.3 อาชีพ
2. ข้อมูลพื้นฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว
องค์ ประกอบการท่ องเทีย่ ว
1. ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
2. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
และที่พกั แรม
3. ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
4. ด้านความรู ้ความเข้าใจ
ของชุมชน
5. ด้านบริ การเบ็ดเตล็ด

แนวทางการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนบ้ านวัดเขา

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ข้อมู ลพื้นฐานที่ส่งผลต่อ การบริ หารจัดการแหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศแบบมี
ส่ วนร่ วม กรณี ศึกษาชุมชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา” เป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เน้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานหมู่บา้ น เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการ
ท่อ งเที่ยวเชิ งนิ เวศที่ยงั่ ยืนของชุม ชนแบบมีส่วนร่ วม วัตถุ ประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมู ลพื้นฐานด้าน
แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา และเพื่อพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บา้ นวัดเขา
ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอวิธีการดําเนินการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสาร
3. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
4. เก็บรวบรวมเอกสาร
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในหมู่บา้ นวัดเขา หมู่ที่ 10 ตําบลโคก
กลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา จํานวน 226 ครัวเรื อน (ราย) (สํานักงานทะเบียนราษฎร์อ าํ เภอ
ตะกัว่ ทุ่ง จ.พังงา)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยใช้สู ต รของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane,1973:125) โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.03 ได้ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 187 ครัวเรื อน (ราย) ดังนี้
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n

=

N
1 + N (e)2

e คือ ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการเลือกตัวอย่าง ในที่น้ ีกาํ หนดให้

เมื่อ

เป็ น 0.03
N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่า

n

=

226
1 + 226 (0.03)2

=

187 ครัวเรื อน (ราย)

เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ ผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 200 ครัวเรื อน (ราย) โดยใช้วิธีการสุ่ ม
แบบเป็ นระบบ (Systematic random sampling) ด้วยวิธีสุ่มแบบบ้านเว้นบ้าน จากผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในชุมชน
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสํารวจทรัพยากร แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเชิ งลึ ก แบบสอบถามชุ ดนี้ มี
ทั้งหมด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ มี
ลักษณะเป็ นการตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ที่ต้งั ของหมู่บา้ น สิ่งอํานวยความสะดวก
ในสถานที่ท่องเที่ยว ระบบการจัดการสาธารณู ปโภค และการบริ การสาธารณะในหมู่บา้ น ลักษณะ
เป็ นการตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็ น 5
ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึ งแหล่งท่อ งเที่ยว (Accessibility) ด้านสถานที่ท่อ งเที่ยวและที่พกั แรมเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว (Attractions and Accommodation) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) ด้าน
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กิ จ กรรมบริ ก ารเบ็ ด เตล็ ด (Amenity) และด้า นความพร้ อ มและความรู ้ ค วามเข้า ใจของชุ ม ชน
(Available) มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวในระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวในระดับน้อย
3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวในระดับมาก
5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด
โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินค่าของ Best (Best, 1977 : 174) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด เป็ นการแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ให้ผตู ้ อบได้
เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว หมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่
ทุ่ง จังหวัดพังงา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. วางแผนและศึกษาพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ทําการติดต่อประสานงานเป็ นการภายในกับผูเ้ กี่ยวข้อง
3. จัดทําเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสํารวจ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนําเครื่ อ งมือ ไปให้ที่ปรึ กษางานวิจยั ตรวจสอบความ
ถูกต้อง
4. นําเครื่ องมือไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และเก็บคืนในทันที
5. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ มาได้ ได้ข ้อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ ส ามารถนํา มา
วิเคราะห์ผลได้ จํานวน 199 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 99.5
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6. รวบรวมข้อมูลและจัดกระทํากับข้อมูล เพือ่ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําผลคะแนนที่ได้จากเครื่ องมือเก็บข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
สถิ ติ ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ
รายละเอี ยดส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการคํานวณความถี่
(Frequency) และร้อ ยละ (Percentage) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็ นของชุมชนต่อองค์ประกอบ
การจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่
พักแรมเพื่อ รองรับนักท่อ งเที่ยว (Attractions and Accommodation) ด้านกิ จกรรมการท่อ งเที่ย ว
(Activity) ด้านกิจกรรมบริ การเบ็ดเตล็ด (Amenity) และด้านความพร้อมและความรู ้ความเข้าใจของ
ชุ มชน (Available) โดยการทํา การวิเคราะห์ข ้อ มู ล ด้วยการหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบมี
ส่ วนร่ วม กรณี ศึกษาชุ มชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา” เป็ น
การศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐานแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และศึ ก ษาแนวทางพัฒ นาการบริ ห ารจัด การ
องค์ป ระกอบการท่องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศแบบมีส่ วนร่ วมของชุ ม ชน ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์
ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ กลุ่ ม อายุ และอาชี พ โดยทํา การวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล ด้ว ยการคํา นวณความถี่
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ที่ต้ งั ชุ มชน สิ่ ง
อํา นวยความสะดวกในสถานที่ ท่ องเที่ ย วปั จ จุ บ ัน ระบบการจัดการสารณู ป โภค และการบริ ก าร
สาธารณะในหมู่บ ้าน โดยทําการรวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ด้วยการ
กําหนดโครงสร้างของหัวข้อคําถามและการสนทนากลุ่มอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการ
ท่องเที่ ยว ได้แก่ ด้านการเข้าถึ งแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั แรม
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Attractions and Accommodation) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity)
ด้านกิจกรรมบริ การเบ็ดเตล็ด (Amenity) และด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของชุมชน โดย
การทํา การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ

2. อายุ

3. อาชีพ

ลักษณะทัว่ ไป
ชาย
หญิง
รวม
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20
21-30 ปี
31- 40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 61 ปี
รวม
เกษตรกร
รับจ้าง
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
ค้าขาย
เกษียณอายุ
นักเรี ยน
ธุ รกิจส่ วนตัว
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
อื่น
รวม

จํานวน (คน)
73
126
199
32
40
54
34
27
12
199
14
35
18
25
31
12
28
32
2
2
199

ร้อยละ
36.7
63.3
100.0
16.1
20.1
27.1
17.1
13.5
6.10
100
7.04
17.5
9.05
12.6
15.6
6.01
14.1
16.1
1.00
1.00
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมี
จํานวน 126 ราย คิดเป็ นร้อยละ 63.3 และเพศชายมีจาํ นวน 73 ราย คิดเป็ นร้อยละ 36.7 เมื่อจําแนกตาม
กลุ่มอายุพบว่า กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 54 ราย คิดเป็ นร้อยละ 27.1
รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 40 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.1 ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี
จํานวน 34 ราย คิดเป็ นร้อยละ 17.1 ช่วงที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 จํานวน 32 ราย คิดเป็ นร้อยละ
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16.1 ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 27 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.5 ส่ วนช่วงที่มีอายุมากกว่า 61 ปี มีจาํ นวน
น้อยที่สุด จํานวน 12 ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.10 ตามลําดับ
ส่ วนการจําแนกตามอาชี พ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นอาชีพรับจ้าง มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 35
ราย คิดเป็ นร้อยละ 17.5 รองลงมาคืออาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 32 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.1 อาชีพ
ค้าขาย จํานวน 31 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.6 นักเรี ยน จํานวน 28 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 14.1 ทํางาน
บริ ษทั เอกชน จํานวน 25 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.6 อาชีพทํางานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 18 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 9.05 เกษตรกร จํานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.04 เกษียณอายุ จํานวน 12 รายคิดเป็ นร้อยละ 6.01
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จํานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ส่ วนอาชีพอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมามีจาํ นวน
น้อยที่สุด จํานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว
ชุ มชนหมู่บา้ นวัดเขาตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกกลอย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ ส ามารถรองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ได้แก่ ร้ า นอาหาร ทางเดิ นศึ ก ษาธรรมชาติ ห้อ งนํ้า
สาธารณะ ศาลานัง่ พัก ระบบรักษาความปลอดภัย มีแหล่งนํ้าดื่มนํ้าใช้สะดวก ประปาท้องถิ่น ประปา
ภูมิภาค บ่อนํ้าดื่ม และนํ้าจากธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการบริ การสาธารณะในหมู่บา้ น ได้แก่ วัด ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุ มชน
ศาลากลางบ้าน ลานกีฬาหมู่บา้ น และสถานที่พกั ผ่อน เช่น นํ้าตก ป่ าชุมชน เป็ นต้น
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยว
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยว
องค์ ประกอบการจัดการท่องเทีย่ ว
ด้ านการเข้ าถึงแหล่ งท่ องเที่ยว (Accessibility)
ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้ น เช่น การเดินทาง
4.66
สะดวก ฯลฯ
ชุมชนมีวถิ ีการผลิตที่พ่ งึ พาและใช้ทรัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน 4.33
ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
4.45

S.D ระดับความคิดเห็น
.545

มากที่สุด

.595
.632

มาก
มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยว
องค์ ประกอบการจัดการท่องเทีย่ ว
ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครันเช่น ไฟฟ้ า ประปา 4.58
และการสื่ อสาร
รวม
4.51
ด้ านสถานทีท่ ่ องเทีย่ วและที่พกั แรมเพือ่ รองรับนักท่ องเที่ยว(Attractions
ชุมชนมีสถานที่พกั แรม เช่น บังกะโล รี สอร์ท กางเต้นท์
4.36
ชุมชนร้านอาหารท้องถิ่น ร้านขายสิ นค้า OTOP
4.39
ชุมชนมีวฒั นธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่น การตักบาตร 4.45
เทโว ประเพณี ลอยแพ ฯลฯ
ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ เช่น การ 4.53
เดินป่ า
รวม
4.43
ด้ านกิจกรรมการท่ องเทีย่ ว (Activity)
กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ เช่น เดินป่ า ดูนก
4.59
กิจกรรมเข้าค่าย ศึกษาวิถีชีวติ ในป่ า
4.45
กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายจากแหล่งท่องเที่ยว
4.25
กิจกรรมศึกษาอาชีพท้องถิ่น
4.36
รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว เช่น
4.38
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ร้านค้าและบริ การนักท่องเที่ยว อาชีพที่
รองรับการท่องเที่ยว
รวม
4.41
ด้ านความพร้ อมและความรู้ ความเข้ าใจของชุ มชน (Available)
ชุมชนมีส่วนร่ วมวางแผน รับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่
4.62
ต่างๆ ของหมู่บา้ น
มีความรู ้พ้ืนฐานและมีความเข้าใจเรื่ องการท่องเที่ยวโดย
4.35
ชุมชน
มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการ
4.39
ปลูกป่ าชุมชน

S.D ระดับความคิดเห็น
.561
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
.361
and Accommodation)
.696
มาก
.592
มาก
.616
มาก
.593

มากที่สุด

.391

มาก

.587
.617
.743
.627
.646

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

.491

มาก

.507

มากที่สุด

.608

มาก

.547

มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยว
องค์ ประกอบการจัดการท่องเทีย่ ว
ชุมชนรู ้สึกเป็ นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนา
คนในชุมชนมีความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดเรื่ องราว
ประสบการณ์ ในพื้นที่ของตนเอง
มีปราชญ์ หรื อผูม้ ีความรู ้ มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพร
เพื่อการรักษาโรคและทักษะในเรื่ องต่างๆหลากหลาย
การช่วยเหลือสนับสนุ นเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจาก
หน่วยงานภายนอกพื้นที่
รับการฝึ กการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเช่น
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ร้านค้าบริ การนักท่องเที่ยว อาชีพรองรับ
การท่องเที่ยว
รวม
กิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดทีม่ ีให้ นักท่องเทีย่ ว (Amenity)
ชุมชนมีร้านค้าอาหารพื้นเมือง
ชุมชนมีร้านขายของที่ระลึก
ชุมชนมีโรงพยาบาลใกล้กบั แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนมีสถานีบริ การนํ้ามัน ไปรษณี ย ์
รวม
รวมทั้งสิ้ น

4.39

S.D ระดับความคิดเห็น
.601
มาก

4.44

.573

มาก

4.47

.575

มาก

4.40

.577

มาก

4.35

.600

มาก

4.43

.353

มาก

4.34
4.40
4.38
4.34
4.37
4.43

.605
.602
.655
.623
.477
.266

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 จากการศึ ก ษาระดับ ความคิ ดเห็ นของชุ ม ชนต่ อองค์ป ระกอบการจัดการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.43, S.D =.266 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D =.361 ) รองลงมา ด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Attractions and Accommodation) อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.43, S.D =.391 ) และด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของชุมชน (Available)
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.43, S.D =.353 ) ด้านกิจกรรมบริ การเบ็ดเตล็ด (Amenity) อยูใ่ นระดับมาก (
= 4.37, S.D =.477) และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.41, S.D =.491)
ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น ในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เรี ยงลําดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นชุ มชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้ น เช่น การเดินทางสะดวก
ฯลฯ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D =.545) รองลงมาเป็ นประเด็นชุมชนมีระบบ
สาธารณู ป โภคอย่ า งครบครั น เช่ น ไฟฟ้ า ประปา และการสื่ อสาร ประเด็ น ชุ ม ชนมี ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และประเด็นชุมชนมีวิถีการผลิตที่พ่ ึงพาและใช้ทรัยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืน อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.58, S.D =.561) ( = 4.45, S.D =.632) และ( = 4.33, S.D =.595)
ตามลําดับ
ด้ า นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและที่ พ ัก แรมเพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Attractions
and
Accommodation) เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สมบูรณ์ แบบ เช่น การเดิ นป่ า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D =.593) รองลงมาเป็ นประเด็น
ชุมชนมีวฒั นธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่น การตักบาตรเทโว ประเพณี ลอยแพ ฯลฯ ประเด็น
ชุ มชนร้านอาหารท้องถิ่น ร้านขายสิ นค้า OTOP และประเด็นชุมชนมีสถานที่พกั แรม เช่น บังกะโล รี
สอร์ ท กางเต้นท์ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.45, S.D =.616) ( = 4.39, S.D =.592) และ( = 4.36, S.D
=.696) ตามลําดับ
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นกิจกรรม
ศึกษาธรรมชาติ เช่น เดินป่ า ดูนก อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D =.587) รองลงมาเป็ นประเด็น
กิจกรรมเข้าค่าย ศึกษาวิถีชีวิตในป่ า ประเด็นรับการฝึ กอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
เช่น มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ร้านค้าและบริ การนักท่องเที่ยว อาชีพที่รองรับการท่องเที่ยว ประเด็นกิจกรรม
ศึกษาอาชี พท้องถิ่น และประเด็นกิ จกรรมการประกวดภาพถ่ายจากแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก
( = 4.45, S.D =.617) ( = 4.38, S.D =.646) ( = 4.36, S.D =.627) ( = 4.25, S.D =.743)
ตามลําดับ
ด้านความพร้อมและความรู ้ความเข้าใจของชุมชน (Available) เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า ประเด็นชุ มชนมีส่วนร่ วมวางแผนรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ของหมู่บา้ นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D =.507) รองลงมาเป็ นประเด็น มีปราชญ์ หรื อผูม้ ีความรู้ มีอาชี พ
เกี่ ยวข้องกับการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและทักษะในเรื่ องต่างๆ หลากหลาย ประเด็นคนใน
ชุ มชนมีความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดเรื่ องราวประสบการณ์ ในพื้นที่ของตนเอง ประเด็นการ
ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากหน่วยงานภายนอกพื้นที่ ประเด็นมีการประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการปลูกป่ าชุ มชน และประเด็นชุมชนรู้สึกเป็ นเจ้าของและ
เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา ประเด็นมีความรู้พ้ืนฐานและมีความเข้าใจเรื่ องการท่องเที่ยว
โดยชุ มชน และประเด็นรับการฝึ กการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์
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ท้องถิ่ น ร้ านค้าบริ การนักท่องเที่ยว อาชี พรองรับการท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.47, S.D
=.575) ( = 4.44, S.D =.573) ( = 4.40, S.D =.577) ( = 4.39, S.D =.547) ( = 4.39, S.D =.601) (
= 4.35, S.D =.608) ( = 4.35, S.D =.600) ตามลําดับ
ด้า นกิ จกรรมบริ ก ารเบ็ดเตล็ดทั้ง หมดที่ มี ใ ห้นัก ท่องเที่ ย ว (Amenity) พบว่า ทุ ก ประเด็ น
ชุมชนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประเด็นชุมชนมีร้านขาย
ของที่ระลึก ประเด็นชุมชนมีโรงพยาบาลใกล้กบั แหล่งท่องเที่ยว ประเด็นชุมชนมีสถานีบริ การนํ้ามัน
ไปรษณี ย ์ และประเด็นชุ มชนมีร้านค้าอาหารพื้นเมือง ( = 4.40, S.D =.602) ( = 4.38, S.D =.665)
( = 4.34, S.D =.605) และ ( = 4.34, S.D =.623) ตามลําดับ

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
แบบมีส่วนร่ วม กรณี ศึกษาชุ มชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา” เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) สถิติที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการคํานวณความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็ นของ
ชุ ม ชนต่ อ องค์ป ระกอบการจัด การท่ องเที่ ย ว ได้แ ก่ ด้า นการเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ องเที่ ย ว ด้า นสถานที่
ท่องเที่ยวและที่ พกั แรมเพื่อรองรั บนักท่องเที่ยว ด้านกิ จกรรมการท่องเที่ยว ด้านกิ จกรรมบริ การ
เบ็ดเตล็ด และด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของชุ มชน โดยการทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นไปตามประเด็นที่ศึกษา
ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ในการสรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้
นําเสนอตามลําดับหัวข้อ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง “ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมี
ส่ วนร่ วม กรณี ศึกษาชุ มชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา” สรุ ป
ผลการวิจยั โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาได้ดงั นี้
1. สรุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านแหล่ งท่ องเที่ยวของ
หมู่บ้านวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา สรุ ปผลได้ ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างหมู่บา้ นวัดเขา เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี มี
จํา นวนมากที่ สุ ด ส่ วนกลุ่ ม อายุม ากกว่า 61 ปี มี จาํ นวนน้อยที่ สุ ด และมี อาชี พ รั บ จ้างมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็ นอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว และอาชี พอื่นๆ น้อยที่สุด นอกจากนี้ หมู่บา้ นวัดเขา ตั้งอยู่ในเขต
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลโคกกลอย มี สิ่ ง อํา นวยความสะดวกด้า นการท่ อ งเที่ ย วน้อ ย แต่ ก็ มี
สาธารณูปโภคไว้บริ การ เช่น ร้านอาหาร ทางศึกษาธรรมชาติ ห้องนํ้าสาธารณะ ศาลาที่พกั ระบบรักษา
ความปลอดภัย มีแหล่งนํ้ากิน-นํ้าใช้จากประปาท้องถิ่น ประปาหมู่บา้ น บ่อนํ้าดื่ม และนํ้าจากธรรมชาติ
อีกทั้งยังมีบริ การสาธารณะในหมู่บา้ น ได้แก่ วัด ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน ศาลากลางบ้าน ลาน
กีฬาหมู่บา้ น และสถานที่พกั ผ่อน เช่น นํ้าตก ป่ าชุมชน
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2. สรุ ป ผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ป ระกอบการ
ท่องเทีย่ วเชิ งนิเวศแบบมีส่วนร่ วมของชุ มชน ในชุ มชนหมู่บ้านวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา สรุ ปผลได้ ดังนี้
ในการหาแนวทางพัฒนาการบริ หารจัดการองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแบบมี
ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน ในชุ ม ชนหมู่ บา้ นวัดเขา ตํา บลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จัง หวัดพัง งา โดย
การศึกษาข้อมูลความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ ง
พบว่า ด้า นการเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ องเที่ ย ว (Accessibility)อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาได้แ ก่ ด้า น
สถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว(Attractions and Accommodation) ด้านความ
พร้ อมและความรู ้ ความเข้า ใจของชุ ม ชน ด้านกิ จกรรมการท่องเที่ ยว (Activity) และด้านกิ จกรรม
บริ การเบ็ดเตล็ด (Amenity) อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้า น ถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนต่ อ องค์ป ระกอบการจัด การ
ท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) พบว่า ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้ น
เช่น การเดินทางสะดวก ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน อยูใ่ นระดับมากที่สุด และชุ มชน
มีวิถีการผลิตที่พ่ ึงพา และใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ อยู่
ในระดับมาก
ด้ า นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและที่ พ ัก แรม เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Attractions
and
Accommodation) พบว่ า ชุ ม ชนมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ มี ว ฒ
ั นธรรมที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ เช่ น การตักบาตรเทโว ประเพณี ลอยแพ มีสถานที่พกั แรม และอาหารท้องถิ่น ขายสิ นค้า
OTOP อยูใ่ นระดับมาก
ด้านความพร้อมและความรู ้ ความเข้าใจของชุ มชน พบว่า ชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผน
รับผิดชอบในบทบาท และหน้าที่ต่างๆ ของหมู่บา้ น มีปราชญ์หรื อผูม้ ีความรู ้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการ
ใช้สมุนไพร เพื่อการรักษาโรค และทักษะในเรื่ องต่างๆ คนในชุ มชนมีความสามารถในการสื่ อสาร
ถ่ายทอดเรื่ องราว ประสบการณ์ในพื้นที่ของตนเอง การช่วยเหลือสนับสนุ น เพื่อจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุ มชนจากหน่ วยงานภายนอกพื้นที่ มีการประชุ มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการปลูกป่ า
ชุ มชน และการรู ้ สึกเป็ นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา และพร้อมที่จะเข้าร่ วม
รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว เช่น การจัดการการท่องเที่ยวแบบแค้มปิ้ ง การ
จัดการท่องเที่ ยวแบบโฮมสเตย์ และการประกอบอาชี พมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ น ตลอดจนร้ านค้าบริ การ
นักท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ด้านกิ จกรรมบริ การเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นกั ท่องเที่ยว ได้แก่ ชุ มชนมี
ความเข้าใจ ชุมชนมีร้านขายของที่ระลึกอยูใ่ กล้โรงพยาบาล สถานบริ การนํ้ามัน ไปรษณี ย ์ และชุมชน
ร้านค้า อาหารพื้นเมือง อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั ข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บา้ นวัดเขา ตําบล
โคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างหมู่บา้ นวัดเขา เพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง
31-40 ปี มีจาํ นวนมากที่สุด ส่ วนช่วงอายุมากกว่า 61 ปี มีจาํ นวนน้อยที่สุด และอาชีพรับจ้างมีจาํ นวน
มากที่สุด รองลงมาจะเป็ นอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว และน้อยที่สุดเป็ นอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้หมู่บา้ นวัดเขา
ตั้งอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกกลอย มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวน้อย แต่ก็
มีสาธารณู ปโภคไว้บริ การ เช่ น ร้ านอาหาร ทางศึกษาธรรมชาติ ห้องนํ้าสาธารณะ ศาลาที่พกั ระบบ
รักษาความปลอดภัย มีแหล่งนํ้ากิ น-นํ้าใช้จากประปาท้องถิ่ น ประปาหมู่บา้ น บ่อนํ้าดื่ ม และนํ้าจาก
ธรรมชาติ อี ก ทั้งยัง มี บริ การสาธารณะในหมู่บ ้าน ได้แก่ วัด ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุ มชน ศาลา
กลางบ้าน ลานกีฬาหมู่บา้ น และสถานที่พกั ผ่อน เช่น นํ้าตก ป่ าชุมชน
2. จากผลการวิจ ัย ข้อ ที่ 2 แนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การองค์ป ระกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
จังหวัดพังงา
จากการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิ ง
นิ เวศแบบมีส่วนร่ วมของชุ มชนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งพบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้าน
ความพร้ อมและความรู ้ ความเข้าใจของชุ มชน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านกิ จกรรมบริ การ
เบ็ดเตล็ด อยูใ่ นระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้ อาจจะเป็ นเพราะหมู่บา้ นวัดเขา เป็ นสถานที่ที่มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบกับชุมชนให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีองค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกกลอยเป็ นผูส้ นับสนุ นให้
เกิดการพัฒนา ด้วยการจัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนน นํ้าประปา ระบบรักษาความปลอดภัย
อย่างครบถ้วน ซึ่ งสอดคล้องกับวัชราภรณ์ จันทร์ ขาํ (2547) ที่ทาํ การวิจยั ศักยภาพของชุมชนไทลื้อใน
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ กรณี ศึกษาบ้านดอนมูล อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พบว่า
กระบวนการจัดการการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศโดยชุ มชน เกิ ดขึ้นจากองค์กร ชุ มชนได้ร่วมกันจัดการ
ท่องเที่ยวขึ้นโดยใช้ศกั ยภาพของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว และยังสอดคล้องกับมัชฌิมา อุดมศิลป์
(2556) ที่ ทาํ การศึ กษาแนวทางการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุ มชน
คลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศของชุ มชน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก (ด้านความประทับใจ ด้าน
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กิ จกรรมการท่องเที่ ย ว ด้า นสิ่ ง ดึ ง ดูดใจทางการท่องเที่ ย ว ด้า นสิ่ ง อํานวยความสะดวก ด้า น
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว)
เมื่ อพิ จารณาในรายประเด็น พบว่า ระดับ ความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนด้า นการเข้า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยว ประเด็นชุ มชนมีโครงสร้ างพื้นฐานของหมู่บา้ น เช่ น การเดินทางสะดวก ชุ มชนมีระบบ
สาธารณูปโภคอย่างครบครัน อยูใ่ นระดับมากที่สุด และชุ มชนมีวิถีการผลิตที่พ่ ึงพา และใช้ทรัพยากร
อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ อยูใ่ นระดับมาก
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พบว่า ประเด็นชุ มชนมีสถานที่
พักแรม เช่ น บัง กะโล รี ส อร์ ท กางเต้นท์ ชุ มชนมี แหล่ ง ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ส มบูรณ์ แบบ มี
วัฒนธรรมที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ เช่ น การตัก บาตรเทโว ประเพณี ลอยแพ มี อาหารท้องถิ่ น ขายสิ นค้า
OTOP มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก การเป็ นแหล่งที่พกั แรมของหมู่บา้ นวัดเขา มีท้ งั บังกะโล รี
สอร์ท และกางเต้นท์ แต่มีจาํ นวนไม่มาก ซึ่งในอนาคตมีความเป็ นไปได้ในด้านแนวคิดกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน และสิ่ งที่ ชุม ชนชาววัดเขาคาดหวัง ที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้น คือ การที่ ภาครั ฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาสนับสนับสนุ นและส่ งเสริ มผลักดันให้เกิดแหล่งที่พกั
เพิ่มขึ้น
ด้านความพร้อมและความรู ้ความเข้าใจของชุมชน พบว่า ประเด็นชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
วางแผน รั บ ผิดชอบในบทบาท และหน้า ที่ ต่า งๆ ของหมู่ บ ้า น มี ป ราชญ์หรื อผูม้ ี ความรู้ ที่ มี อาชี พ
เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพร เพื่อการรักษาโรค และทักษะในเรื่ องต่างๆ คนในชุมชนมีความสามารถ
ในการสื่ อสารถ่า ยทอดเรื่ องราว ประสบการณ์ ในพื้ นที่ของตนเอง ชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ท่องเที่ ย ว เพื่ อ สร้ า งความตระหนัก ในการมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาท้องถิ่ น ชุ ม ชนยัง คงต้องการ
ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากหน่วยงานภายนอกพื้นที่ มีการประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาบิหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุ มชน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
รพีพงศ์ อินต๊ะสื บ (2550) ที่พบว่า ชุ มชนบ้านสามขา อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชนบทได้ แต่พบว่ามีปัญหาจากการขาดความรู้ ด้านการจัดการท่องเที่ยว และ
ความพร้ อมด้า นบุ ค ลากร และยัง สอดคล้อ งกับ ผลการทดสอบสมมติ ฐานในการวิจ ัย ของนภดล
นพรัตน์ (2551) ที่พบว่า ปัจจัยภายนอก คือ การได้รับการสนับสนุ น จากภาครัฐด้านการท่องเที่ยว และ
การได้รับการชักชวนจากบุคคล หรื อหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนของประชาชนมากกว่า ปั จจัยภายใน โดยในการจัดตั้งกลุ่มการ
ท่องเที่ ยวโดยชุ มชนนี้ จะต้องเกิ ดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่ วมของ คนในชุ มชนจากการรวมกันด้วย
ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนเอง ไม่ใช่กลุ่มที่เกิดจากการจัดตั้งของหน่วยงานต่างๆ และเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มการปลูกป่ าชุ มชน และการรู้สึกเป็ นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
และพร้ อมที่ จะเข้าร่ วมรั บการฝึ กอบรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับการจัดการท่องเที่ยว เช่ น การจัดการการ
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ท่องเที่ยวแบบแค้มปิ้ ง การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น
ตลอดจนร้านค้าบริ การนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยงั พบว่าด้านกิจกรรมบริ การเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นกั ท่องเที่ยว ทุกประเด็นมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
จากการอภิปรายผลข้างต้นทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ Burkart & Medlink (1981)
ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจว่า ต้องประกอบไปด้วยสิ่ ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง (Accessibility) และ
สิ่ งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (Amenity) เพื่อช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการ
ท่องเที่ยว ในทํานองเดี ยวกันกับ Collier and Haraway (อ้างในชูสิทธ์ ชูชาติ, 2544) มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า แหล่งท่องเที่ยวต้องประกอบด้วยสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว การมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก และการมี เ ส้ น ทางเข้า ถึ ง ได้ส ะดวก จึ ง จะทํา ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า ไปท่ อ งเที่ ย วได้ง่ า ยขึ้ น
จากความสําคัญของการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาจเป็ นแรงผลักดันที่ทาํ ให้เกิดการจัดการที่พกั สําหรับ
นักท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่เกิดจากแนวคิดและความต้องการของชุมชนเอง
เช่นเดียวกับแนวคิดของพลอยศรี โปษณานนท์ (2544) ที่กล่าวว่า การดําเนิ นงานวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวมัก จะถู กเตรี ย มการโดยหน่ วยงานกลางของรั ฐ เป็ นการกํา หนดนโยบายและดําเนิ นการ
วางแผนจากส่ วนกลางลงไปสู่ ทอ้ งถิ่น(Top down) ซึ่ งตามหลักแล้วในการที่ชุมชนใดจะเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ควรจะมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานต่างๆ เพราะถ้าขาดความร่ วมมือจาก
คนในชุมชนก็จะทําให้การท่องเที่ยวไม่ประสบผลสําเร็ จ ในอนาคตหากชุมชนบ้านวัดเขา ดําเนินงาน
ร่ วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนบ้านวัดเขา กับหน่วยงานภาครัฐ ก็จะส่ งผลให้บา้ นวัดเขา
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ ของตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่ งจะเป็ นการ
ท่องเที่ ยวทางเลื อก อันจะนําไปสู่ การพัฒนาชุ มชนบ้านวัดเขา ให้มีที่พกั แรมเพื่อให้เกิ ดความยัง่ ยืน
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิ งบริหาร
1. หน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้ นที่ที่ เกี่ ย วข้องควรให้ชุม ชนได้มีส่ วนเข้ามาก
กําหนดนโยบาย และแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุ มชนเพื่อให้ชุมชนจัดการท่องเที่ยวตามความพร้อมของชุ มชน ให้
ชุมชน ดูแลทรัพยากร วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน
2. หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่ม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นบนพื้นฐานของความร่ วมมือจากคนในชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
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บริ หารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างโปร่ งใส เพื่อให้กลุ่มสามารถเริ่ มต้นทํากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุ มชนด้วยกลุ่มเอง และสามารถบริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยคนในชุมชน
ได้
ข้ อเสนอแนะเชิ งวิชาการ
1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การอบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
2. ควรได้รับความร่ วมมือกับสถานศึกษา
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แบบสํ ารวจข้ อมูลพืน้ ฐานแหล่งท่ องเทีย่ ว
หมู่บา้ นวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ มีท้ งั หมด 4 ตอน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น หมู่บา้ น ตําบล อาชีพ
การศึกษา เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว
ส่ วนที่ 3 ศักยภาพของชุมชน
ส่ วนที่ 4 ปั ญหาอุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว เป็ นคําถาม ปลายเปิ ด

“โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้ อ ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ”

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ลงใน ( ) ให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

( ) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี

( ) 21 – 30 ปี

( ) 31 – 40 ปี

( ) 41 – 50 ปี

( ) 51 – 60 ปี

( ) มากกว่าหรื อเท่ากับ 61 ปี

( ) เกษตรกร

( ) รับจ้างทัว่ ไป

( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน

( ) ค้าขาย

( ) เกษียณอายุ

( ) นักเรี ยน/นักศึกษา

( ) ธุ รกิจส่ วนตัว

( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................

2. อายุ

3. อาชีพ

ตอนที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐานของแหล่ งท่ องเทีย่ ว
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ลงใน ( ) ให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
4. หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่ลกั ษณะใด
( ) ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ อบต.
( ) ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ อบต.และ เทศบาล
( ) ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ เทศบาล
5. สิ่ งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
( ) 5.1 ที่พกั แรม
( ) 5.3 ป้ อมยาม / จุดแจ้งเหตุ
( ) 5.5 ร้านอาหาร
( ) 5.7 ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
( ) 5.9 สื่ อสิ่ งพิมพ์ (แผ่นพับ , โปสเตอร์ )
( ) 5.11 ทางเดินศึกษาธรรมชาติ

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

5.2 ห้องนํ้าสาธารณะ
5.4 ศาลานัง่ พัก
5.6 ร้านขายของที่ระลึก
5.8 เจ้าหน้าที่บริ การข้อมูล
5.10 มัคคุเทศก์

6. ระบบการจัดการ
( ) 6.1 การรักษาความปลอดภัย
( ) 6.2 ระบบกําจัดขยะ
7. สาธารณู ปโภค
( ) 7.1 บริ การโทรศัพท์สาธารณะ
( ) 7.2 ไฟฟ้ าแสงสว่าง
( ) 7.3 แหล่งนํ้าดื่มของนักท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ซื้ อจากร้านค้า

 นํ้าดื่มสาธารณะ

 อื่นๆ ระบุ……………………………………….
7.4 แหล่งนํ้าใช้ของนักท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ประปาท้องถิ่น

 ประปาภูมิภาค

 บ่อนํ้าดื่ม / บาดาล

 นํ้าจากธรรมชาติ

8. บริ การสาธารณะในหมู่บา้ น
( ) 8.1 ศาสนสถาน (เช่น วัด มัสยิด โบสถ์คริ สต์ และอื่นๆ) รวม แห่ง
( ) 8.2 ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน
( ) 8.3 ศาลากลางบ้าน หรื อศูนย์รวมประชุม หรื อจุดนัดหมายสําหรับชุมชน
( ) 8.4 ที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ นที่ใช้บริ การได้
( ) 8.5 หอกระจายข่าวหรื อเสี ยงตามสายที่ใช้การได้
( ) 8.6 ศูนย์รวมทํายางแผ่นหรื อศูนย์พฒั นาชาวสวนยาง
( ) 8.7 ศูนย์ฝึกอาชีพ (มีสถานที่และมีเครื่ องมือที่ราษฎรสามารถ เข้ามาฝึ กอาชีพได้)
( ) 8.8 ร้านค้าที่ประชาชนรวมกันในการลงทุน (เช่น ศูนย์สาธิ ตการตลาด, ร้านค้าหมู่บา้ น)
( ) 8.9 ลานกีฬาหรื อสนามกีฬาของหมู่บา้ น หรื อหมู่บา้ นอยูใ่ นรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร
จากสนามกีฬา
( ) 8.10 สถานที่พกั ผ่อน/สวนสาธารณะของหมู่บา้ น หรื อหมู่บา้ นอยูใ่ นรัศมี ไม่เกิน 3 กิโลเมตร
จากสถานที่พกั ผ่อน
( ) 8.11 สวนสาธารณะ จํานวน แห่ง
( ) 8.12 สนามเด็กเล่น ที่มีเครื่ องเล่นตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป เช่น ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน เป็ นต้น
และ อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้
( ) 8.13 มีหอ้ งพักบริ การนักท่องเที่ยว
จํานวน
แห่ง

ตอนที่ 3 ศักยภาพของชุ มชน
คําชี้ แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย

ลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับความเป็ นจริ งตามความเห็นหรื อความ

เข้าใจของท่านเกี่ยวกับชุมชนบ้านวัดเขา ส่ วนข้อคําถามที่เป็ นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ผูว้ ิจยั กา
หนดเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความรู ้ความเข้าใจ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความรู ้ความเข้าใจ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความรู ้ความเข้าใจ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความรู ้ความเข้าใจ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความรู ้ความเข้าใจ น้อยที่สุด

ข้อ

องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ระดับ ความเข้าใจ
5 4 3 2 1

ด้ านการเข้ าถึงแหล่ งท่ องเที่ยว (Accessibility)
1. ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้ น เช่น การเดินทางสะดวก ฯลฯ
2. ชุมชนมีวถิ ีการผลิตที่พ่ งึ พาและใช้ทรัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
3. ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครันเช่น ไฟฟ้ า ประปา และการ
4. สื่ อสาร
ด้ านสถานทีท่ ่ องเทีย่ ว และที่พกั แรมเพือ่ รองรับนักท่ องเที่ยว(Attractions and Accommodation)
5 ชุมชนมีสถานที่พกั แรม เช่น บังกะโล รี สอร์ท กางเต้นท์
6 ชุมชนร้านอาหารท้องถิ่น ร้านขายสิ นค้า OTOP
ชุมชนมีวฒั นธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่น การตักบาตรเทโว ฯลฯ
7 ประพณี ลอยแพ
8 ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ เช่น การเดินป่ า
ด้ านกิจกรรมการท่ องเทีย่ ว (Activity)
9 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ เช่น เดินป่ า ดูนก
10 กิจกรรมเข้าค่าย ศึกษาวิถีชีวติ ในป่ า
11 กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายจากแหล่งท่องเที่ยว
12 กิจกรรมศึกษาอาชีพท้องถิ่น
13 เรี ยนทําอาหารพื้นบ้านร่ วมกับชาวบ้าน

ข้อ

องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ระดับ ความเข้าใจ
5 4 3 2 1

กิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดทีม่ ีให้ นักท่ องเทีย่ ว (Ancillary)
14 ชุมชนมีร้านค้าอาหารพื้นเมือง
15 ชุมชนมีร้านขายของที่ระลึก
16 ชุมชนมีโรงพยาบาลใกล้กบั แหล่งท่องเที่ยว
17 ชุมชนมีสถานีบริ การนํ้ามัน ไปรษณี ย ์
ด้ านความพร้ อม และความรู้ ความเข้ าใจของชุ มชน
ชุมชนมีส่วนร่ วมวางแผน รับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆของ
18 หมู่บา้ น
19 มีความรู ้พ้ืนฐานและมีความเข้าใจเรื่ องการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการปลูกป่ า
20 ชุมชน
21 ชุมชนรู้สึกเป็ นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
คนในชุมชนมีความสามารถในการสื่ อสารถ่ายทอดเรื่ องราวประสบการณ์
22 ในพื้นที่ของตนเอง
มีปราชญ์ หรื อผูม้ ีความรู ้ มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรเพื่อการ
23 รักษาโรคและทักษะในเรื่ องต่างๆหลากหลาย
การช่วยเหลือสนับสนุ นเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากหน่วยงาน
24 ภายนอกพื้นที่
รับการฝึ กการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเช่น มัคคุเทศก์
25 ท้องถิ่น ร้านค้าบริ การนักท่องเที่ยว อาชีพรองรับการท่องเที่ยว
ตอนที่ 4 ปั ญหาอุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู ง

