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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน

ด้านแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บ้านวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกั่วทุ่ง จังหวดัพงังา  และเพื่อ

พฒันาการบริหารจดัการองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชน

หมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

ประชากร ไดแ้ก่ ชาวบา้นหมู่บา้นวดัเขา ท่ีอาศยัในหมู่ท่ี 10   ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง 

จงัหวดัพงังา จาํนวน 226 ครัวเรือน (ราย)  กาํหนดเป็นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 187 ครัวเรือน 

(ราย)  เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่ ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 200 ครัวเรือน โดยใชก้ารสุ่มแบบเป็นระบบ 

(Systematic random sampling) ดว้ยวิธีสุ่มแบบบา้นเวน้บา้นจากผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชน จดัเก็บขอ้มูล

แบบปฐมภู มิ  และทุติยภูมิ  ผู ้วิจ ัยพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  ได้แก่  แบบสํารวจ  

แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการวจิยัพบวา่  

1. ขอ้มูลพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บ้านวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกั่วทุ่ง 

จงัหวดัพงังา  พบว่า ประชากรเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  มีอายุระหวา่ง 30-40  ปี มากท่ีสุด  การ

ประกอบอาชีพมีอาชีพรับจา้งและทาํธุรกิจส่วนตวั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17.5  ขอ้มูลพื้นฐานของ

แหล่งท่องเท่ียว ชุมชนหมู่บา้นวดัเขาตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกกลอย  มีส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียว ได้แก่ ร้านอาหาร ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

หอ้งนํ้าสาธารณะ ศาลานัง่พกั ระบบรักษาความปลอดภยั มีแหล่งนํ้าด่ืมนํ้าใชส้ะดวก ประปาทอ้งถ่ิน 

ประปาภูมิภาค บ่อนํ้าด่ืม และนํ้าจากธรรมชาติ   

2.  แนวทางการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน  พบว่า ความ

คิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นวดัเขาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 



ข 
 

(  = 4.43, S.D =.266 )  ซ่ึงพบวา่ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  (  = 4.51, S.D =.361 ) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัแรมเพื่อรองรับ

นกัท่องเท่ียว (Attractions  and Accommodation)  ดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน   

ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity)  และดา้นกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ด (Amenity)อยูใ่นระดบัมาก 

(  = 4.43, S.D =.391,   = 4.43, S.D =.353,   = 4.41, S.D =.491 และ  = 4.37, S.D =.477) 

ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ   การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์   การจดัการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม   
                การท่องเท่ียวชุมชน 
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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 eco-

tourism 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  
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึน 

และได้มีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งชุมชน โดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ีเรียกว่า โฮมสเตย ์

(Home Stay) ซ่ึงการท่องเท่ียวน้ี จะเป็นมากกวา่ การท่องเท่ียวธรรมดาทัว่ไป กล่าวคือ นอกจากจะเป็น

การท่องเท่ียวท่ีช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยแล้ว ยงัเป็นการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการ

เรียนรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่ตลอดเวลาการเดินทาง อีกทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัเป็นกลไก

ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกบัชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงยงัช่วยในการ

ปลูกฝังให้นกัท่องเท่ียวมีความผกูพนัธ์กบัธรรมชาติ และเกิดเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ย ัง่ยืนสืบ

ต่อไป (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2554)  

โดยการพฒันาชุมชนดา้นการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษน์ั้นเป็นนโยบายของชาติ   การสร้าง

ชุมชนกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มีประโยชน์ทางสังคมชุมชน  ทาํให้เกิดการวางแผน การทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีม รู้ปัญหา ร่วมกันแก้ปัญหาและการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเขา้สู่ชุมชนไม่ตอ้ง

อพยพออกจากทอ้งถ่ิน  สามารถสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน ดงัท่ีคณะกรรมการนโยบายการ

ท่องเท่ียวแห่งชาติได้กาํหนด แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 -2559  ได้กาํหนด

ยุทธศาสตร์ไว ้5 ยุทธศาสตร์  ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 วา่ดว้ย การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ ภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว 

การพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน ให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร เพื่อ

นาํไปสู่การท่องเท่ียวท่ีใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสังคมและวฒันธรรมอยา่งสมดุลมากข้ึน  

นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหช้าวบา้นไดเ้รียนรู้ดา้นการจดัการท่องเท่ียว การจดัการรายได ้และการกระจาย

รายไดจ้ากการท่องเท่ียวสู่คนทุกกลุ่มในชุมชนอยา่งเป็นธรรม ดว้ยหลกัการ วิธีการและกระบวนการ  

รวมทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวและการกระจายผลประโยชน์ให้ชุมชนทอ้งถ่ิน  การ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนในบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการตัวเอง  เป็นการคาํนึงถึง

ความสําคญัในการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการ  ทั้งน้ีเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน และหมายความรวมถึงการกระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพชีวิต 

และการไดรั้บผลตอบแทนโดยมีจุดหมายปลายทางในการกลบัมาบาํรุงดูแลรักษาและจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียวดว้ย  อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติัชุมชนทอ้งถ่ินเองก็สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการควบคุมการ
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พฒันามาตรฐานและคุณภาพของการท่องเท่ียวของตนเองได ้ โดยเร่ิมตน้จากชุมชนระดบัรากหญา้ 

จนถึงองค์กรการปกครองทอ้งถ่ิน และอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียอีกด้วย  การ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนในฐานะของการเสริมสร้างความเข้มแข้งให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สภาพความเป็นจริงของการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวก็คือการท่ีภาคเอกชนบางแห่งบางจงัหวดัไดมี้

บทบาทเขา้มาผกูขาดธุรกิจท่องเท่ียว  ซ่ึงเนน้การสร้างรายไดแ้ละความเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียว

แต่เพียงอย่างเดียว และบางคร้ังด้วยความไม่เขา้ใจในเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล่งวฒันธรรม 

ประเพณี ขนบธรรมเนียมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศในพื้นท่ี  การจดัการธุรกิจการ

ท่องเท่ียวดงักล่าวไดส้ร้างผลกระทบต่อการทาํลายวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมทั้งก่อให้เกิดความเส่ือม

โทรมของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ อนัเน่ืองจากชุมชนทอ้งถ่ินขาดอาํนาจในการจดัการท่องเท่ียว

ของตน  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะเขา้มากาํหนดบทบาทขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ให้เขา้มามีส่วนสําคญัร่วมกบัภาคประชาชน ใน

การจัดการและหารูปแบบของการท่องเท่ียวในบริบทของชุมชนท้องถ่ิน อันจะมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดบัล่าง  รวมทั้งระบบการจดัการทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งมากข้ึน 

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน จะตอ้งมีความร่วมมือกบัองค์กรหลายฝ่าย เป็น

ต้นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีแผนสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน 

งบประมาณในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี สนบัสนุนส่งเสริม

องคก์รชุมชน การรวมกลุ่มและการจดักระบวนการเรียนรู้ จดัการท่องเท่ียว การศึกษาดูงานในพื้นท่ี

หรือชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความ

สะดวก  รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สถาบนัการศึกษา จะตอ้ง

สนบัสนุนองคค์วามรู้ ขอ้มูลเชิงวิชาการ สถานการณ์การท่องเท่ียวชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

การจดัการความรู้และการพฒันาองค์ความรู้ของชุมชนดา้นการท่องเท่ียว สนบัสนุนการวิจยัทอ้งถ่ิน 

การจดัการท่องเท่ียวชุมชน  ตลอดจนสนับสนุนท่ีปรึกษาด้านวิชาการ ให้ความรู้เร่ืองขอ้กฎหมาย 

ข้อจาํกัดในการทาํงานร่วมกับภาครัฐเพื่อป้องกันความขัดแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน  ปราชญ์ชาวบ้านหรือ

ปราชญชุ์มชน คือ ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและความเขา้ใจเฉพาะทางในศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงไดรั้บการ

ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ซ่ึงศาสตร์นั้นสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและสามารถนาํ

เทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรับใช ้ท่ีปราชญช์าวบา้นให้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนเป็น

เงาสะทอ้นวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงเหมาะแก่การถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลงั  มีปราชญช์าวบา้นหลายร้อย

คนในสังคมไทย ท่ีเสนอหลักคิด วิธีการทาํงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ผ่าน

กระบวนการการปฏิบติัตลอดชีวิต ลองผิดลองถูก เรียนรู้ท่ามกลางการเผชิญปัญหา ถอดสรุปบทเรียน 

ตกผนึกจนกลายเป็นภูมิปัญญา สามารถนาํไปปฏิบติัใชใ้นท่ีอ่ืนๆ ได ้ แก่นของหลกัคิด และวิธีการท่ี
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ปราชญช์าวบา้นเสนอ ไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือ ระดบัชุมชนเบ้ืองตน้สุด เร่ิมจาก การรู้จกัตวัเองให้ได ้ 

ใชปั้ญญาทาํงานแทนเงินตรา  สร้างการมีส่วนร่วมแทนอาํนาจสั่งการ  ชุมชนตอ้งมีบทบาทหลกั ไม่ใช่

หน่วยงานราชการ   ทาํตวัเป็นแบบอยา่ง คนยอมรับนบัถือ หลกัคิดและวิถีชีวิตของปราชญ ์นาํไปเป็น

แบบอยา่งในการดาํรงชีวติ ภูมิปัญญา วธีิการในการทาํงาน สามารถนาํไปใชป้ฏิบติัในระดบับุคคลและ

ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  หลกัการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จะตอ้งมีชุมชนเป็นเจา้ของ ชาวบา้นเขา้มา

มีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและตดัสินใจ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดบัคุณภาพชีวิต 

มีความย ัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งคน

ต่างวฒันธรรม เคารพในวฒันธรรมท่ีแตกต่างและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม

แก่คนและทอ้งถ่ิน และมีการกระจายรายไดสู่้สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

ภาคใตข้องประเทศไทย นอกจากจะมีภูมิประเทศเป็นทะเลและเกาะแก่งเป็นส่วนใหญ่แลว้  

ยงัมีบางพื้นท่ีท่ีเป็นป่าเขาและนํ้าตก ชาวบา้นดาํรงชีวติอยูต่ามแบบแผนและวฒันธรรมดั้งเดิม  ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นเกษตรกร เหมาะอยา่งยิ่งในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   ซ่ึงจงัหวดัพงังาเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ียงั

อุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าเขา นํ้ าตก และทะเล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง  ซ่ึงมี

อาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัภูเก็ต แหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก  ความแตกต่างของทรัพยากรการท่องเท่ียว

ระหวา่งตาํบลโคกกลอยกบัจงัหวดัภูเก็ตจึงเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียว ท่ีประสงคจ์ะเปล่ียน

บรรยากาศในการท่องเท่ียวเพื่อสัมผสักบัธรรมชาติ  และหน่ึงในสถานท่ีท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบธรรมชาติและประสงคจ์ะเรียนรู้แบบแผนการดาํรงชีวิตของวิถีชุมชนแบบ

ดั้งเดิม  ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่างๆ ไดก้็คือ “หมู่บา้นวดัเขา”     

หมู่บา้นวดัเขา เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยูท่ี่หมู่ 10  ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั

พงังา  มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามมาก  ช่ือว่า “ควนช้างตาย”  ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่ 

เรียกว่า “ควนยายชุม”  เป็นตน้นํ้ าของนํ้ าตกวดัเขา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตวั

เมือง ห่างจากส่ีแยกตาํบลโคกกลอย ไปทางอาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา ประมาณ 700 เมตร  เป็น

ป่าธรรมชาติท่ีคน้พบใหม่  มีพนัธ์ุไมใ้ห้ศึกษาธรรมชาติวิทยาและเส้นทางการเดินป่าท่ีทา้ทายและ

เหมาะท่ีจะจดักิจกรรมในขณะเดินป่า เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco - tourism) เพราะไดส้ัมผสักบั

ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะนกันิยมไพร หรือนกัอนุรักษนิ์ยมธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

มีคุณค่าทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ   แต่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียงัขาดการ

ประชาสัมพนัธ์  ส่วนใหญ่มีเพียงผูค้นในชุมชนหรือชาวบ้านใกล้เคียงใช้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  

จุดเด่นท่ีน่าสนใจของควนช้างตาย สามารถเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่ จูงใจผูเ้รียนให้เกิด

ความสนุกสนานในการเรียน ประหน่ึงวา่เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ ท่ีมีบรรยากาศท่ีน่าเรียน เป็น

การศึกษาตามสภาพจริงไดรั้บความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างสรรคค์วามคิดให้กบัเยาวชน  อีก
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ทั้งสอดคล้องกบัโครงการท่องเท่ียวอย่างรู้ค่ารักษาส่ิงแวดล้อม โดยสามารถจดันาํเท่ียวไปยงัพื้นท่ี

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

วิทยาลัยราชพฤกษ์  มีพันธะกิจในการผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไป

ประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันาสังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยในรายวิชาการพฒันา

ท่องเท่ียวย ัง่ยืน สาขาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรการ

เรียนการสอน ดว้ยโครงการเดินป่าเพื่อการอนุรักษ ์ เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีจิตสํานึกในการรัก หวงแหน

ทอ้งถ่ินตนเอง สามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้และพฒันาทอ้งถ่ินได ้ วิทยาลยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะส่งผลต่อการบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชน ในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ของชุมชนบา้นวดัเขาโดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม  เพื่อนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน

ให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน  ทั้งยงัได้ศึกษาแนวทางการเปิดแหล่งท่องเท่ียวให้

ชุมชน โดยร่วมกบัองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และชมรมเยาวชนโคกกลอยคลบั เพื่อประโยชน์ในการ

จดัการท่องเท่ียวในอนาคต 

คําถามการวจัิย 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั

พงังามีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2. ระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นวดัเขาเป็น

อยา่งไร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานดา้นแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอ

ตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา   

2.  เพื่อพฒันาการบริหารจดัการองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ในชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา  

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่

ทุ่ง จงัหวดัพงังา มีความพร้อมเพียงพอท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้
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2. ระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นวดัเขาอยูใ่น

ระดบัมากข้ึนไป 

 

ประโยชน์ของงานวจัิย 

1. ทราบขอ้มูลพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียวของหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง 

จงัหวดัพงังา 

2. ทราบแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. การศึกษาคร้ังน้ีมีการกาํหนดแนวทางการศึกษา เป็น 2 แนวทางดงัน้ี 

1.1  การศึกษาเบ้ืองตน้ (Primary Research)  ไดแ้ก่การศึกษา คน้ควา้จากตาํรา เอกสาร 

วารสาร  บทความ  รายงาน  ทฤษฎี  แนวคิด  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  การบริหาร

จดัการการท่องเท่ียว  การประชาสัมพนัธ์  การรักษาส่ิงแวดลอ้ม  การมีส่วนร่วมของชุมชน  วิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่ ภูมิปัญญาชาวบา้น  ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษา 

1.2  การศึกษาภาคสนาม (Field Research)  คณะผูศึ้กษาไดมุ้่งศึกษาบริบทของชุมชน  

ความเหมาะสมในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ดงันั้นคณะผูศึ้กษา

จึงให้ความสําคญัต่อกลุ่มผูบ้ริหารจดัการของแต่ละชุมชนเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้

บริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  ผูป้ระกอบการดา้นการจาํหน่ายอาหารและผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะสินคา้

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  รวมทั้งนกัท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี 

2. ขอบเขตด้านพื้นท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี กาํหนดขอบเขตการศึกษาไวเ้ฉพาะพื้นท่ีชุมชน

หมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา    

3. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีศึกษา คือ ชาวบา้นหมู่บา้นวดัเขา ท่ีอาศยัในหมู่ท่ี 10   ตาํบลโคก

กลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา จาํนวน 226 ครัวเรือน (ราย) (สํานกังานทะเบียนราษฎร์อาํเภอ

ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane,1973:125) โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้เท่ากบั 0.03  ไดข้นาดของกลุ่ม
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ตวัอยา่งจาํนวน 187 ครัวเรือน (ราย)  เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่ ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 200 ครัวเรือน 

(ราย) โดยใชก้ารสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling) ดว้ยวิธีสุ่มแบบบา้นเวน้บา้นจากผู ้

ท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน  

4. ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2556 เป็น

เวลา 12 เดือน  
 

ข้อตกลงเบือ้งต้น (ถ้ามี)  

การศึกษาและการรวบรวมขอ้มูลของชุมชน จะใชบ้ทสัมภาษณ์เฉพาะชาวบา้นผูสู้งวยั ท่ีไม่

สามารถอ่าน หรือกรอกแบบสอบถามได ้

 

นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 

1. ข้อมูลพืน้ฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  หมายถึง  ขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติ ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  มีวถัตุประสงค์อย่างมุ่งมัน่เพื่อช่ืนชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกบั

ทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น  อีก

ทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน 

2. ชุมชนหมู่บ้านวดัเขา  หมายถึง กลุ่มชาวบา้นหมู่บา้นวดัเขา เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยูท่ี่หมู่ 

10 หมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

3. องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  5 A’s   หมายถึง แหล่งหรือสถานท่ีท่ีสามารถจะ

ส่งเสริมหรือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสมบูรณ์ ประกอบดว้ย ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

(Accessibility)  ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว (Attractions and 

Accommodation)  ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity)  ด้านกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ด (Amenity) 

และดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน (Available)  



7 

 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว  หมายถึง การสร้างโอกาสให้

สมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนิน

กิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันานั้นอยา่งเสมอภาค   

 



บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ี  ไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฏี  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการกาํหนดและประเด็นการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลพื้นฐานชุมชน 

2. การท่องเท่ียว 

3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

4. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว 

5. องคป์ระกอบของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

6. บริบทของตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

1.  ข้อมูลพืน้ฐานชุมชน 

 1. ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ ของกลุ่มคน ถ่ินฐานน้ีมีพื้นท่ีอา้งอิงได ้และกลุ่มคน น้ีมีการ

อยูอ่าศยัร่วมกนั มีการทาํกิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อส่ือสาร ร่วมมือและพึ่งพา อาศยักนั มีวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาประจาํถ่ิน มีจิตวญิญาณและ ความผกูพนัอยูก่บั พื้นท่ีแห่งนั้นอยูภ่ายใตก้ารปกครองเดียวกนั 

2.  ชุมชนชนบท หมายถึง ถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยัของประชากรจาํนวนน้อย ความหนาแน่นของ

ประชากรต่อพื้นท่ีตํ่า ประชากรมีความคล้ายคลึงกนัในด้านลักษณะ อาชีพงาน และประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลกั มีวิธีการคิดแบบธรรมเนียมนิยม (traditionalism) มีรูปแบบ ความสัมพนัธ์ทาง

สังคมเป็นแบบกนัเอง (ปฐมภูมิ) สภาพ ทางธรรมชาติของถ่ินฐานน้ีมีการปรับเปล่ียนแลว้เพียงส่วนนอ้ย 

สภาพโดยทัว่ไปมี การเปล่ียนแปลงค่อนขา้งชา้กวา่เขตเมือง 

3. ชุมชนเมืองใหญ่ หมายถึง ถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัของประชากรจาํนวนมาก ความหนาแน่นของ

ประชากรต่อพื้นท่ีสูง ประชากรมีความหลากหลายในด้านลักษณะ อาชีพงานประกอบอาชีพ 
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อุตสาหกรรม บริการ และบริหารจดัการเป็นหลกั มีวิธีการคิด แบบตรรกนิยม (rationalism) มีรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นแบบทางการ (ทุติยภูมิ) สภาพทางธรรมชาติของถ่ินฐานน้ี ถูกปรับเปล่ียน

แลว้เป็นส่วนมาก สภาพโดยทัว่ไปมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งเร็วกวา่เขตชนบท 

4.  ชุมชนเมืองเล็ก หมายถึงถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยัของประชากรท่ีมีลกัษณะอยู่ระหว่าง ชนบท 

และเมืองใหญ่ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มีความหมายถึง ถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยัของ ประชากรจาํนวน ปานกลาง 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีปานกลาง ประชากร มีความผสมผสานในดา้น ลกัษณะ อาชีพงาน 

ประกอบทั้งอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริการ และบริหารจดัการ มีวิธีการคิดทั้งแบบธรรมเนียม

นิยม (traditionalism) และแบบตรรกนิยม (rationalism) ผสมผสานกนั มีรูปแบบ ความสัมพนัธ์ทาง

สังคมเป็นทั้งแบบกนัเอง (ปฐมภูมิ) และแบบทางการ (ทุติยภูมิ) สภาพทางธรรมชาติของถ่ินฐานน้ีถูก

ปรับเปล่ียนแลว้เป็นส่วนมาก สภาพโดยทัว่ไป มีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งเร็วกว่าเขตชนบทแต่ยงัช้า

กวา่เขตเมืองใหญ่ หรืออีกนยัหน่ึง คือ ชุมชนชนบทท่ีเพิ่งเร่ิมกลายเป็นเมือง 

5.  ส่ิงแวดล้อมชุมชน หมายถึง สรรพส่ิงและสภาพต่างๆ ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต จบัตอ้งได้

และจบัตอ้งไม่ได ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการอยูดี่มีสุขของประชาชนในชุมชนและ สามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็น 

4 มิติดงัน้ี 

•  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกายภาพ เช่น แหล่งนํ้าธรรมชาติ ป่า ดิน อากาศ 

แหล่งพลงังาน มลพิษ ภาวะนํ้าท่วม เป็นตน้ 

•  ดา้นเศรษฐกิจ หมายรวมถึง การจดัสรรทรัพยากร การทาํมาหากิน การประกอบ อาชีพ

ของประชาชน การมีงานทาํ การมีรายได้ การกระจายรายได้ ภาวะหน้ีสินและ รายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

•  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  หมายรวมถึง ท่ีอยู่อาศัย  บริการสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขชุมชน สุขภาพอนามยั ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น การติดต่อส่ือสารคมนาคมทั้งภายในและ ภายนอกชุมชน วฒันธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินเป็นมรดกแก่ลูกหลาน และความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกนั เป็นตน้ 
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•  ดา้นการบริหารจดัการสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจดัการมี

ความโปร่งใส (transparency) มีประสิทธิภาพ (efficiency) มีความรับผิดรับชอบ (accountability) 

คาํนึงถึงอนาคต และมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตน้ 

2. การท่องเทีย่ว 

 2.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว (Tourism) 

 องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) แห่งองคก์ารสหประชาชาติ

ไดก้าํหนดความหมายของการท่องเท่ียววา่   การเดินทางใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นการเดินทางตามเง่ือนไขสากล

3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

  1. การเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัเป็นประจาํไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ เป็นการชัว่คราว 

  2. การเดินทางนั้นผูเ้ดินทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั 

  3. การเดินทางเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามท่ีมิใช่เดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้

การท่องเท่ียว คือการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้หรือเพื่อ

หาความรู้ องค์กรการท่องเท่ียวของสหประชาชาติ (World Tourism Organization : WTO) กาํหนดไวว้่า 

การท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกวา่ 80 กิโลเมตรจากบา้น เพื่อจุดประสงคใ์นการ

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

สมาคมระหว่างประเทศแห่งความเช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว ได้ให้ความหมายของการ

ท่องเท่ียว ว่าเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่ถาวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการชั่วคราว และไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํ

กิจกรรมท่ีเป็นการหาเงิน  

การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัตามปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวเพื่อ

ศึกษาและพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือก่อใหเ้กิดการกระทาํร่วมกนัของมนุษยท์ั้งทางธรรมชาติและทางสังคม

จนเป็นเหตุดึงดูดใจใหเ้ดินทางไปศึกษาและท่องเท่ียวตามแหล่งต่างๆ 

การท่องเท่ียว หมายถึง ความสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดข้ึนจากความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ระหว่าง

นกัท่องเท่ียว  ผูจ้ดั บริการดา้นการท่องเท่ียว หน่วยงานของรัฐบาลในทอ้งถ่ิน และประชาชนในแหล่ง

ท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ประการดงักล่าวแลว้ ตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้

นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ 

http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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การท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีคนเดินทางออกจากท่ีพกัหรือท่ีทาํงาน ไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ ใน

ระยะเวลาสั้ นๆ และคนเหล่าน้ีจะทาํกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างท่ีพกัอาศยัชั่วคราวในสถานท่ีท่องเท่ียว 

วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ตอ้งการไปเยีย่มญาติ หรือท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีคนเดินทางออกจากบา้นพกัเป็นการชัว่คราว ระยะเวลาสั้นเพื่อ

ไปเยี่ยมญาติมิตร หรือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ทางดา้นการท่องเท่ียว เช่น การพกัผ่อน เล่นกีฬา การประชุม 

สัมมนา ฯลฯ 

สรุปได้ว่า  การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัตามปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการ

ชัว่คราว โดยในการเดินทางนั้น มิไดเ้ป็นการเดินทางเพราะถูกบงัคบั แต่เป็นการเดินทางโดยความสมคัรใจ 

เพื่อเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจหรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่เป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได ้

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการการท่องเทีย่ว  

 การจัดการการท่องเท่ียว  หมายถึง การกระทาํอย่างมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องเก่ียวกับ 

หลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสม  ยิ่งไปกว่านั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริง รวมทั้งขอ้จาํกดั

ต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดลอ้ม การกาํหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบติัการท่ีดีตอ้งคาํนึงถึง

กรอบความคิดท่ีได้กาํหนดไว ้ มิฉะนั้นแลว้การจดัการการท่องเท่ียวจะดาํเนินไปอย่างไร้ทิศทางและ

ประสบความลม้เหลว  

การพิจารณาการจดัการท่องเท่ียวอย่าง เป็นระบบและบรรลุวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายนั้น  

จาํเป็นตอ้งพิจารณาระบบยอ่ยและองคป์ระกอบเหล่านั้น  รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอ้มของระบบ

การท่องเท่ียวดว้ย  

ระบบการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั จาํแนกไดเ้ป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 

 1) ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource)  อนัประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียว 

ตลอดจนทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่จะหมายถึงสภาพทางกายภาพของ

ทรัพยากร  ซ่ึงอาจเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ตลอดจนวฒันธรรมของชุมชน 

และทอ้งถ่ิน  

 2) การบริการท่องเท่ียว (Tourism Service)  ไดแ้ก่ การให้บริการเพื่อการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่

ในพื้นท่ี หรือกิจกรรมท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้นๆ  
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 3) การตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Marketing)  เป็นส่วนของความตอ้งการในการ

ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และประชาชนในพื้นท่ี  ซ่ึงหมายรวมถึงกิจกรรม  

รูปแบบหรือกระบวนการการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  

กล่าวได้ว่า การท่องเท่ียวในแต่ละระบบย่อย มีองคป์ระกอบอีกมากมายท่ีมีบทบาท และ

หน้าท่ีแตกต่างกนั และมีความสัมพนัธ์ต่อกนั นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม

นอกระบบ เช่น ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว ภูมิอากาศ ชุมชน กิจกรรมทางสังคม

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในพื้นท่ี ระบบนิเวศ ป่าไม ้ แหล่งนํ้ า และอากาศตลอดจนการบริหาร

และจดัการพื้นท่ีท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อมนอกระบบเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวได้ทั้ ง

ทางตรงและทางอ้อม (โครงการศึกษาการวิจัยการจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,  2541)  

2.3 องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีมีองคป์ระกอบเป็นอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 

ทางตรงและทางออ้มจาํนวนมาก ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อุตสาหกรรมท่ีพกัแรม อุตสาหกรรมนนัทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้และบริการขา้งเคียงต่าง ๆ 

ซ่ึงไดมี้ผูก้าํหนดแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไวด้งัน้ี พยอม ธรรมบุตร 

(เอกสารประกอบการสอน สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พ.ศ. 2549 : 1 – 3) ได้

แบ่งองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภทดงัน้ี  

 1. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ไดแ้ก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ี

เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการดา้นอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทาง

อากาศ ทางบก และทางนํ้ าซ่ึงจะเอ้ือ อาํนวยให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 

(Destination) หรือแหล่งท่องเท่ียว (Attraction) 

 2. การมีท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว (Accommodation) ท่ีตอ้งการคา้งคืน ไดแ้ก่ท่ี

พกัประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสตเ์ฮา้ส์ โฮมสเตย ์ ท่ีพกัแรม ประเภทต่างๆ จะมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในระดบัต่างๆ กนัซ่ึงจะทาํให้มีราคาและบริการในระดบัต่างกนั ไดแ้ก่ ภตัตาคาร สระวา่ย

นํ้า บาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า ศูนยก์ลางธุรกิจ และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
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 3. แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญัสูงสุดของการ

เดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติ

ท่ีมีความ โดดเด่น เช่น ดอยอินทนนท ์ซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขาหิมาลยั หรือแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้งซ่ึงแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรขอม 

ตลอดจนการท่องเท่ียวชนบทเพื่อสัมผสัวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจน

โบราณสถานยคุเก่าแก่ก่อนประวติัศาสตร์ เช่น วฒันธรรมบา้นเชียง เป็นตน้ 

 4. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนนัทนาการ (Tourist Activities)  

และ Recreational Activities) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในยุคปัจจุบนัเพราะการท่องเท่ียวมิไดห้มาย

เพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการท่ี

นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเดินป่าศึกษาระบบนิเวศเขตเส้นศูนยสู์ตรในป่ าดิบ

ช้ืน การล่องแก่งในแม่นํ้ า ทอ้งถ่ิน การปีนหนา้ผา การดาํนํ้ า ในรูปแบบ Scuba Diving หรือ Snorkeling 

การพายเรือแคนูในบริเวณป่าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึกตลอดจนการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน

เจา้บา้น เช่นการดาํนา การเก่ียวขา้ว การร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญัเป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดจะเป็ 

นประสบการณ์ (Experience) ท่ีอยูใ่นความทรงจาํของ นกัท่องเท่ียวและกิจกรรมดงักล่าวมกัก่อให้เกิด

การกระจายรายได ้

 5. บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดท่ีมีให้นกัท่องเท่ียว (Ancillary) อาทิเช่น บริการดา้น

ร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย ์ สถานีบริการนาํ◌้ มนั ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ห้องสุขา ฯลฯ

องค์ประกอบทั้ง 5 ประการควรปรากฏอยู่บนระบบฐานขอ้มูลการจดัการการท่องเท่ียวของแหล่ง

ท่องเท่ียวทุกแหล่งท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination Management System : DMS) 

2.4 ประวตัิการท่องเทีย่วในประเทศไทย 

 การเดินทางท่องเท่ียวในอดีต มกัจะเป็นไปเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจหรือการเดินทางไป

จาริกแสวงบุญยงัศาสนสถานต่างๆ แลว้ถือโอกาสเท่ียวชมความงามและทศันียภาพของสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึง

จะพบเห็นไดจ้ากบนัทึกการเดินทางท่ีปรากฏในวรรณกรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย เกิดข้ึนโดยพระดาํริของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรม

พระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน คร้ังทรงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ได้มีการส่งเร่ืองราวเก่ียวกับ

เมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ชาวต่างชาติสนใจและเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

และใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจดัตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึน เพื่อทาํหน้าท่ีรับรองและให้ความ
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สะดวก แก่นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ขอ้มูลของประเทศไทย 

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างประเทศ โดยมีสาํนกังานตั้งอยูท่ี่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ ์ต่อมาไดย้า้ยมาตั้ง

ท่ีสถานีรถไฟหัวลาํโพง เม่ือพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน ทรงยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม งานดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว ไดย้า้ยไปอยูท่ี่กระทรวงพาณิชยแ์ละ

คมนาคมดว้ย แต่ยงัคงทาํงานร่วมกบักรมรถไฟ มีสาํนกังานตั้งอยูท่ี่ถนนเจริญกรุงหนา้ไปรษณียก์ลาง 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวไดเ้ร่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมใน พ.ศ. 2479 เม่ือกระทรวงเศรษฐการ 

เสนอโครงการบาํรุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและ

วตัถุประสงคข์องการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3 ประการ คือ 

 1. งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเท่ียว 

 2. งานรับนกัท่องเท่ียว 

 3. งานบาํรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั 

ในการเสนอโครงการน้ี กระทรวงเศรษฐการไดเ้สนอให้จดัเป็นรูปของสมาคมการท่องเท่ียว 

คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษา เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลกัการของการบาํรุงอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว แต่ไม่รับหลกัการในการจดัตั้งให้เป็นรูปสมาคม และไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะ

หน่ึงเพื่อดาํเนินงาน โดยให้กระทรวงเศรษฐการเป็นเจา้ของเร่ือง กระทรวงเศรษฐการไดม้อบงานน้ีให้

กรมพาณิชย ์เป็นผูจ้ดัทาํ เพราะกรมพาณิชยมี์แผนกส่งเสริมพาณิชยแ์ละท่องเท่ียวอยู่กระทรวงเศรษฐ

การ ได้ดาํเนินการเร่ืองน้ีต่อมาจนเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึน และสํานักงานถูกระเบิด จึงเลิก

กิจการไปชัว่คราว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงาน

ท่องเท่ียวข้ึนใหม่ จึงได้มีมติให้กรมโฆษณาการยกร่างโครงการปรับปรุงหน่วยงานส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2492 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้

มีมติให้กรมโฆษณาการพิจารณาส่งเสริมการท่องเท่ียว กรมโฆษณาการจึงได้ทาํความตกลงกับ

กระทรวงเศรษฐการ ซ่ึงในสมยันั้นมีช่ือวา่ กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม โดยขอโอนกิจการส่งเสริม

การท่องเท่ียว จากกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมมาอยูก่บักรมโฆษณาการ สาํนกันายกรัฐมนตรี และให้

เรียกส่วนงานน้ีว่า "สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว"  ใช้งบประมาณของกรมโฆษณาการเป็น

งบประมาณค่าใช้จ่ายของสํานักงานน้ี ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวกาํลงัต่ืนตวัในประเทศไทยมาก จึงไดจ้ดัตั้งสาํนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีฐานะเทียบเท่า
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กอง เรียกว่า "สํานักงานท่องเที่ยว" โดยพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการใน

สาํนกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493 

ในพ.ศ. 2501 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดไ้ปพกัรักษาตวั  ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา 

ไดศึ้กษากิจการท่องเท่ียวด้วยความสนใจ และไดด้าํริท่ีจะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศ

อย่างจริงจงั ในปีต่อมาเม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกา

จดัแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพนัธ์ พ.ศ. 2502 โดยตดั "สํานกังานท่องเท่ียว" ออก แลว้จดัตั้งข้ึน

เป็นองค์การอิสระ เรียกวา่ "องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" มีช่ือย่อวา่ "อ.ส.ท." โดย

พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2502  

ในระยะแรกสถานท่ีทาํการขององค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้อาศัย 

อาคารของกรมประชาสัมพนัธ์เป็นสาํนกังาน ต่อมาไดย้า้ยมาเปิดดาํเนินงาน ณ สํานกังานถนนศรีอยุธยา 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2503 ไดป้ระกอบพิธีเปิด "องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" เม่ือ

วนัท่ี 18 มีนาคม 2503 

องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวพ.ศ. 2502 นั้น มีหนา้ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้

ขยายตัวอย่างกวา้งขวางรวดเร็ว จาํเป็นต้องปรับปรุงอาํนาจหน้าท่ีของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการ

ปฏิบติังานกวา้งขวางยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นการพฒันา อนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียว และการส่งเสริม

เผยแพร่  จึงไดมี้การนาํเสนอร่างพระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และร่างพระราชบญัญติัจดั

ระเบียบธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เพื่อใหห้น่วยงานการท่องเท่ียวของรัฐ มีอาํนาจหนา้ท่ีและ

รับผิดชอบในการพฒันาส่งเสริม เผยแพร่และดาํเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเร่ิมให้มีการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว  ตลอดจนคุม้ครองใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย  สภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงทาํหนา้ท่ี

รัฐสภาในการประชุมคร้ังท่ี 41 วนัศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2522 ไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติัทั้ง 2 ฉบบั 

แลว้ปรากฏวา่ ร่างพระราชบญัญติัจดัระเบียบธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไม่ผา่นการพิจารณา  

ส่วนพระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดผ้่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 96 ตอนท่ี 72 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2522 จดัตั้ง "การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" ข้ึน มีช่ือ

ยอ่วา่ "ททท." 

เน่ืองจากการประกอบธุรกิจนาํเท่ียวและอาชีพมคัคุเทศก์ไดมี้การขยายตวัเป็นอนัมาก จาํเป็น

จะตอ้งมีกฎหมายกาํหนดมาตรฐานในเร่ืองน้ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จึงไดป้รับปรุงแกไ้ขร่าง

พระราชบญัญติัจดัระเบียบธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรม แลว้เสนอเป็นร่างพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียว
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และมคัคุเทศก์ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงทาํหน้าท่ี

รัฐสภาออกเป็นพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และได้ประกาศในราชกิจจา

นุ เ บ ก ษ า  เ ล่ ม  109 ต อ น  25 ล ง วัน ท่ี  19 มี น า ค ม  2535 ซ่ึ ง มี ผ ล ใ ช้ บัง คับ ต า ม ก ฏ ห ม า ย ตั้ ง แ ต่

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไป และให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ทาํหน้าท่ีส่งเสริมและ

ควบคุมการประกอบธุรกิจนาํเท่ียวและอาชีพมคัคุเทศก ์ใหเ้ป็นระเบียบและไดม้าตรฐาน ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด เพื่อประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศต่อไป 

(อา้งถึงใน http://life.cpru.ac.th/E%20leaning/25%20Ecotourism/-%........) 

3. การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ีนานา

ประเทศ ให้การสําคญั เพื่อการมุ่งไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลกัปฏิญญา

สากลว่าด้วยการพฒันาส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให้

ความสาํคญัแก่การใหก้ารศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเนน้ใหเ้กิดการอนุรักษม์ากกวา่การจดัการลดหรือ

ปราศจากผลกระทบและนกัท่องเท่ียวพึงพอใจเท่านั้น แต่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียว

ท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ มีการจดัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และให้การศึกษาแก่

นักท่องเท่ียว (อ้างถึงใน http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 

220:ecotourism-tourism&catid=25:the-project&Ite mid=72) 

หลกัการสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมี 2 ประการ คือ ประการแรก ตอ้งเป็นการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนื และประการท่ี 2 ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อเน่ืองไปในระยะเวลายาวนาน มี

จุดเน้นท่ีสําคญัคือ จะตอ้งดูแลทรัพยากรการท่องเท่ียวให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปชัว่ลูกชั่วหลาน มิใช่

เพียงเพื่อคนในรุ่นปัจจุบนัเท่านั้น และตอ้งให้มีการร่วมมือกนัทุกระดบั ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภาค 

และระดบัทอ้งถ่ิน ในการวางแผนการพฒันาและการจดัการการท่องเท่ียวร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตอ้งให้ชุมชนในทอ้งถ่ินไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน

อยา่งเป็นธรรมดว้ย 

ส่วนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มควบคู่กนัไป 

โดยการกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อม และตระหนักในคุณค่าของมรดกทาง

ธรรมชาติและทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน 
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จากหลกัการสําคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2 ประการดงักล่าว เช่ือว่าเป็นแนวทางท่ีจะ

พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตต่อไปได้ในอนาคต โดยลดผลกระทบในทางลบให้

เหลือน้อยลง ปัจจุบนัได้มีรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศปรากฏให้เห็นแล้วในหลายพื้นท่ีของ

ประเทศไทย และคงจะขยายตวัมากยิง่ข้ึนในระยะเวลาต่อไป 

3.1 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง

ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนั ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของ

ทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกแห่งการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  

ขอบเขตของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน (มิติ) ท่ี

ประกอบดว้ย การพิจารณาดา้นพื้นท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ผูเ้ก่ียวขอ้งและรูปแบบการจดัการ 

กล่าวคือ 

  1. องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี  

 เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองเป็นธรรมชาติเป็นหลกั มีแหล่งท่อเท่ียวท่ี

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ทั้งน้ีรวมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัระบบนิเวศ 

  2. องคป์ระกอบดา้นการจดัการ  

 เป็นการท่องเท่ียว ท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) ไม่มีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสังคม (no or low impact) มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษท์รัพยากร การ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและกาํจดัมลพิษและ ควบคุมการพฒันาการท่อเท่ียวอยา่งมีขอบเขต 

  3. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ  

 เป็นการท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ (learning process) โดยมีการศึกษาเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความประทบัใจ เพื่อสร้าง

ความตระหนกัและปลุกจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งต่อนกัท่อเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน 

  4. องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม  
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 เป็นการท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนร่วม

ตลอดกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถ่ิน ยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับ

ผลตอบแทน เพื่อกลบัมาบาํรุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย  

ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ีข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของลกัษณะพื้นฐานท่ี

เป็นหลกัการทั้ง 4 ดา้น หากการท่อเท่ียวใดมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ของลกัษณะดงักล่าวแลว้จดัเป็น 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีสมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากขอ้ใดขอ้หน่ึง ความสมบูรณ์จะลดนอ้ยลงจน

อาจเป็นการจดัการท่ีส่งเสริมใหเ้ป็นการท่อเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ 

คาํว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศพัท์บัญญัติท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

นํามาใช้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้มีความหมายตรงกับคําว่า Ecotourism ใน

ภาษาองักฤษ  ศพัทบ์ญัญติั น้ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชบณัฑิตยสถาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบญัญติัศพัทแ์ลว้  

Ecotourism เป็นคาํท่ีเกิดใหม่ในวงการ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยนําคาํ 2 คาํมารวมกัน 

ไดแ้ก่ Eco และ Tourism คาํวา่ Eco แปลตามรูปศพัทว์า่ บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั ส่วน Tourism แปลว่า การ

ท่องเท่ียว Ecotourism จึงแปลวา่ การท่องเท่ียวเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั หมายความถึง การท่องเท่ียวท่ีเนน้ใน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติต่างๆ ทั้งพืช สัตว ์และมนุษย ์

ส่วนคาํวา่ นิเวศ ซ่ึงเป็นคาํภาษาสันสกฤตท่ีนาํมาใชใ้นภาษาไทย ก็แปลวา่ บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั

เช่นกนั (ดูพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน) ฉะนั้น การท่องเท่ียว เชิงนิเวศจึงเป็นศพัท์บญัญติัท่ีมี

ความหมายตรงกบัคาํในภาษาองักฤษอยา่งเหมาะสม 

นอกจากคาํวา่ Ecotourism แลว้ ยงัมีคาํอ่ืนๆท่ีมีความหมายใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้ง กนัอีกหลาย

คาํ ไดแ้ก่ Green tourism แปลวา่ การท่องเท่ียวสีเขียว หมายถึง การท่องเท่ียวสถานท่ีทางธรรมชาติ โดย

สีเขียวเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ Biotourism แปลวา่ การท่องเท่ียวเชิงชีวภาพ 

ซ่ึงหมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเน้นการศึกษาส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ และ Agrotourism แปลว่า การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นในดา้นเกษตรกรรม เพื่อให้เรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของ

พืชผลไร่นา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร (ไพฑูรย์ พงศะบุตร. อา้งถึงใน  http://guru. 

sanook.com/enc_preview.php?id=1947) 

ช่วงกระแสของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแพร่ขยายไปทัว่โลก และททท. ไดจ้ดัทาํแผนพฒันา

และ จึงไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานเพื่อศึกษาเร่ือง  Ecotourism  ระยะแรกคณะทาํงานมีมติใช้คาํจาํกดัความ 
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Ecotourism ในความหมายภาษาไทยว่า “การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะส่ือ

ความหมายให้กบัชาวไทยทุกระดบัให้เขา้ใจว่า รูปแบบการท่องเท่ียว Ecotourism นบัเป็นรูปแบบการ

จดัการการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียว

เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มในการรับรู้ของชาวไทย คือ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

ต่อมา ททท. ไดม้อบหมายให้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) 

ทาํการศึกษา เพื่อกาํหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ และขอให้ราชบณัฑิตสถานกาํหนด

ความหมาย ในท่ีสุดจึงได้ความหมายของคําว่า Ecotourism ในภาษาไทย คือ  การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ หมายถึง “การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน และ

แหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อ

การรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน” 

คาํว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

นาํมาใชอ้ยา่งเป็นทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้มีความหมายตรงกบัคาํวา่ Ecotourism ในภาษาองักฤษ 

ศัพท์บัญญัติน้ีได้รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

บญัญติัศพัทแ์ลว้ 

เพื่อขยายความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ชัดเจนยิ่งข้ึน จะขอกล่าวถึงคาํนิยามท่ี

นกัวชิาการไดใ้หไ้วใ้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

 1. องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - 

UNEP) สมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การ การท่องเท่ียวโลก (World 

Tourism Organi- zation) ให้คาํนิยามว่า "การท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นการรบกวนลกัษณะทางธรรมชาติ 

มุ่งหวงัในดา้นการศึกษา มีความพอใจต่อทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวต์ามธรรมชาติ มีความเขา้ใจต่อ

วฒันธรรม ประวติัความเป็นมาของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ใน

ขณะเดียวกนัก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีจะทาํให้เกิดการอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากรใน

ทอ้งถ่ิน" 

 2. ราฟ บุคเลย ์(Raff Buckley, 1992 อา้งใน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย, 2542) นิยามวา่ คือการท่องเท่ียวท่ีถูกจดัการดูแลอยา่งย ัง่ยืน อยูบ่นพื้นฐานของธรรมชาติ 

มีการศึกษาด้านการเรียนรู้วฒันธรรม และ/หรือ ส่ิงแวดลอ้มเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ และสร้าง

ความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว 
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 3. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้คาํนิยามว่า"การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง

ใดแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพธรรมชาติ สภาพ

สังคม วฒันธรรม และชีวติของคนในทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานความรู้และความรับผดิชอบต่อระบบนิเวศ" 

นอกจากนั้นยงัมีผูใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ไวด้งัน้ี 

 กรมป่าไม ้(2548) ใหค้วามหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่เป็น “การท่องเท่ียวรูปแบบ

หน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดย

ไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์

อย่างมุ่งมั่น เพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลิน ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจน

ลักษณะทางวฒันธรรม ท่ีปรากฏ ในแหล่งธรรมชาติน้ัน อีกท้ังช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลให้

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย” 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) ให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยมีการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และใหชุ้มชนทอ้งถ่ิน และสร้างจิตสํานึกให้

ทุกฝ่ายร่วมกนัรับผดิชอบต่อระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

องค์การท่องเท่ียวโลก (WTO) เสนอแนวคิดในเอกสารเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2545 ว่า การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง 

- การท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงธรรมชาติ 

- มีการใหค้วามรู้และการส่ือความหมาย 

- เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเล็ก 

- ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัธรรมชาติ 

- ก่อประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน 

- กระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษ ์

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 

เรียนรู้ทาํความเขา้ใจกบัพฒันาการทางวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้ม ดว้ยความระมดัระวงัไม่ให้เกิด

ความเสียหายต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกนั ก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อใหช้าวบา้นในทอ้งถ่ิน 

ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการอนุรักษธ์รรมชาติแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการ "คนท่ีดูแลรักษาทรัพยากร

ย่อม สมควรได้รับประโยชน์จากการดูแลรักษานั้ น" (อ้างถึงใน http://chm-thai.onep.go.th/chm/ 

mountain/detail/ ecotourism.html) 
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3.2 สาระสําคัญของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

  ศูนยว์จิยัป่าไม ้(2538) ไดส้รุปสาระสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว ้ดงัน้ี 

  1.  แหล่งท่องเ ท่ียวท่ีจะส่งเสริมควรเป็นพื้นท่ีธรรมชาติ    ท่ี มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั และอาจรวมถึงแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดี และ

วฒันธรรมท่ีปรากฏในพื้นท่ีดว้ย 

   2.  ควรเป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและ

ระบบนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม 

   3.  เน้นให้นักท่องเ ท่ียวได้สัมผ ัส  ได้รับประสบการณ์ และการเรียนรู้จาก

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติโดยตรง อีกทั้งเสริมสร้างจิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

   4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน

ทอ้งถ่ินทั้งทางตรงและทางออ้ม 

  5. มุ่งเนน้คุณค่าลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในการ

ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว แต่ไม่เนน้ท่ีการเสริมแต่ง พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นภาพของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวอ้ย่างชดัเจน ว่าเป็นการ

ท่องเท่ียวและการพฒันาไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะการพฒันาจิตสํานึกของนักท่องเท่ียวให้มีความ

ตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3.3 องค์ประกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 4 ประการคือ 

   1. องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน รวมทั้งแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ 

(Eco-system) ในพื้นท่ีนั้นๆ 

  2. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 

Travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมไปถึงการ

อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและจาํกัดมลพิษ ภาวะ และควบคุมอย่างมี

ขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการย ัง่ยนื 
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  3.  องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ      เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวน การ

เรียนรู้ โดยมีการให้ศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต้องต่อ

นกัท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติั

ตามแผน ได้รับประโยชน์ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบาํรุงรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว อนัจะ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถ่ิน ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดบัคุณภาพชีวิต และการได้รับ

ผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบาํรุงรักษา และจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย 

จากองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดงักล่าว จะเห็นวา่องคป์ระกอบดา้น

การมีส่วนร่วมนั้นจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ทั้งการกระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพชีวิต 

และการไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบาํรุงรักษา และจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย  

3.4 ลกัษณะของนักท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Eco tourists) 

 ลกัษณะของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  หมายถึง กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีแสวงหากิจกรรมให้มี

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายมากข้ึน อนัเป็นประสบการณ์จากการเรียนรู้ /รับรู้ เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความ

รับผิดชอบ เป็นผูส้นใจใฝ่รู้ ถือว่าการเรียนรู้เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กบัตน สนใจหาความรู้ทั้ง

ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน มีจิตสํานึกต่อการ

รักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเขาในรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ ท่ีมีหลกัการให้ความรู้และ การส่ือความหมาย เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเล็กเพื่อลด

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับธรรมชาติ ก่อประโยชน์แก่ท้องถ่ิน โดยชุมชนร่วมจัดการ และได้รับ

ผลประโยชน์คือรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอย่างเสมอภาค และกระตุน้ให้เกิดจิตสํานึกดา้นการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรการ ท่องเท่ียว ผลท่ีเกิดต่อเน่ืองยอ่มรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่า

เขาไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในระบบนิเวศภูเขา 

 - การเดินเส้นทางธรรมชาติ เส้นทางธรรมชาติ (nature trail) หมายถึง เส้นทางท่ีกาํหนด

ไว ้หรือแนะนาํให้นกัท่องเท่ียว เดินชมสภาพธรรมชาติของพื้นท่ีแห่งหน่ึงแห่งใด เช่น บริเวณป่าไมใ้น
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อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ทั้งน้ีเพื่อมิให้นกัท่องเท่ียวหลง

ทางหรือเดินสะเปะสะปะไปเหยียบย ํ่าทาํลายพืชพรรณไม ้หรือไดรั้บอนัตรายจากอุบติัภยั ตามเส้นทาง

เดินจะมีเคร่ืองหมายบอกทาง รวมทั้งมีป้ายแนะนาํช่ือพรรณไมต่้างๆ และส่ิงท่ีนกัท่อง-เท่ียวควรทราบ

ในสถานท่ีนั้น มีการทาํเส้น-ทางใหเ้ดินไดอ้ยา่งสะดวกสบายพอสมควร และไม่เกิดอนัตราย 

 - การส่องสัตว/์ดูนก เป็นการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตวป่์าและนกชนิดต่างๆ

ในแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ ของมนั โดยการมองจากกล้องส่องทางไกล การส่องไฟฉายใน

ช่วงเวลากลางคืน และการ ถ่ายภาพ บริเวณพื้นท่ีซ่ึงเหมาะสําหรับการท่องเท่ียว ในรูปแบบน้ี ได้แก่ 

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า สวนสัตวเ์ปิด และอุทยานนกนํ้ า รวมทั้งสถานท่ีบางแห่งซ่ึงมีนก

ยา้ยถ่ินตามฤดูกาล บินมาเกาะอาศยัอยูเ่ป็น จาํนวนมาก 

 - การสาํรวจถํ้า/นํ้าตก เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีนิยมกนัมาก เน่ืองจากมีแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภทน้ีเป็นจาํนวนมากในประเทศไทย ส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาให้เดินทางเขา้ถึงไดไ้ม่

ยากนัก ถํ้ าเป็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีพบมากในบริเวณภูเขาหินปูน หากเกิดตามบริเวณ ชายฝ่ังทะเล

เรียกวา่ ถํ้าทะเล ภายในถํ้ามกัมีหินงอกหินยอ้ยสวยงาม หากเป็นถํ้าขนาดใหญ่อาจมีความยาวหลายร้อย

เมตรภายในถํ้าก็ได ้และเป็นจุด ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ เขา้ไปสํารวจ หรือดูความ

งดงามของหินงอกหินยอ้ยภายในถํ้า 

 - การปีนเขา/ไต่เขา เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีคนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่เคยชิน และ

เพิ่งจะเร่ิมนาํเขา้มาเผยแพร่โดยนกัท่องเท่ียว ชาวต่างประเทศเม่ือไม่นานมาน้ี การปีนเขา/ไต่เขาตอ้ง

อาศยัประสบการณ์เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุ นอกจากน้ียงัตอ้งมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่วย ปัจจุบนั

กิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทน้ีมีทาํกนับา้งตามหน้าผาชนับริเวณชายฝ่ังทะเล บางแห่งในภาคใตข้อง

ประเทศ 

 - การข่ีม้า/นั่งช้าง การข่ีม้าหรือนั่งช้างเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีสร้างความ 

สนุกสนานต่ืนเตน้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไป ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ การนัง่ชา้ง 

ซ่ึงเหมาะสาํหรับการเขา้ไปในบริเวณป่า อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติของ สัตวช์นิดน้ี 

 - การข่ีรถจกัรยานชมภูมิประเทศ การข่ีรถจกัรยานชมภูมิประเทศให้ทั้งความเพลิดเพลิน

ในการชมภูมิประเทศสองขา้งทาง และ การออกกาํลงักาย จึงเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ

นิยมค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวในวยัหนุ่มวยัสาว ปัจจุบนัมีรถจกัรยานท่ีออกแบบให้ขบัข่ีได้

คล่องแคล่วและเบาแรง เหมาะสําหรับการเดินทางในระยะไกล และการเดินทางข้ึนลงตามลาดเขา 

เรียกช่ือรถจกัรยานดงักล่าววา่ รถจกัรยานเสือภูเขา 
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 - การกางเต็นท์นอนพกัแรม การกางเต็นท์นอนพกัแรมเป็นกิจกรรมท่ีนิยมทาํกันใน

บริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือในสถานท่ีซ่ึง จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกไวใ้ห้โดยเฉพาะ เป็นรูปแบบของ

การท่องเท่ียวซ่ึงนกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนกลางคืน

อาจมีกิจกรรมอ่ืนๆประกอบด้วย เช่น การส่องสัตว ์การสังสรรค์รอบกองไฟหรือการเล่นแคมป์ไฟ 

(campfire) การดูดาว 

3.5 องค์ประกอบหลกัทีสํ่าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

    องคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 4 ประการ คือ 

  1) องค์ประกอบด้านพืน้ที่  เป็นลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

คือ การมุ่งเนน้ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเท่ียวกบัความพอใจในการเรียนรู้และ

สัมผ ัสกับระบบนิเวศ  (Eco-system) อาจมีบางแห่งท่ีรวมเอาลักษณะวัฒนธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบ

ธ ร ร ม ช า ติ  ห รื อ เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึง ใ น ระ บ บ นิ เ ว ศ ข อ ง แห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว นั้ น ๆ  ไ ว้ ( Nature-based 

tourism) โดยเฉพาะ แมว้่าจะมีความคาบเก่ียวกนัในพื้นท่ีก็ตาม ในทาํนองเดียวกันการท่องเท่ียวใน

แหล่งธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้ งหมด ทั้ งน้ีต้องข้ึนอยู่กับ

วตัถุประสงค์ของการจดัการการท่องเท่ียวนั้น ๆ ด้วย อาจเป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ี

เก่ียวเน่ืองกับธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน (Identity or Authentic or Endemic or 

Unique) ธรรมชาตินั้นอาจรวมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ (Eco-

system) ในพื้นท่ีดว้ย 

 ตวัอยา่งเช่น จุดหมายปลายทางท่ีดอยอ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ เราจะตอ้ง

ผา่นหมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ขนุกลาง ซ่ึงมีวถีิชีวติอยูก่บัป่าผนืนั้นดว้ย เป็นตน้ 

  2) องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 

travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ซ่ึงมีการจัดการท่ีย ัง่ยืน

ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษท์รัพยากร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและกาํจดัมลพิษ และควบคุม

การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอย่างย ัง่ยืน (Sustainably 

managed tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsibly travel) ท่ีไม่มี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

       3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการ

เรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่ง
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ท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างจิตสํานึกท่ีถูกต้องกับ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง นกัท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว จึงเป็นการท่องเท่ียวดา้น

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environmental education-based tourism) 

  4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ิน (Involvement of local community or People participation) ท่ี

มีบทบาทในส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัตามแผน และร่วมไดรั้บประโยชน์

อย่างเสมอภาค คอยติดตามตรวจสอบ รวมถึงร่วมบาํรุงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว อนัจะก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ทั้งการกระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพชีวิต และการไดรั้บผลตอบแทน 

เพื่อนาํกลบัมาบาํรุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย ในท่ีสุดแลว้ ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคุม

การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ ทอ้งถ่ินในท่ีน้ีเร่ิมตน้จากระดบัฐานราก (Grass root) คือองคก์ร

ชุมชนจนถึงการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงเป็นการ

ท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation-based tourism) 

หากการท่องเท่ียวใดมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ จดัไดว้่าเป็นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากขอ้ใดขอ้หน่ึงไปความสมบูรณ์จะลดนอ้ยลงจนอาจ

กลายเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  

ด้านพืน้ทีท่รัพยากร 

ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบนิเวศ 

ด้านการจัดการ 

มีการจัดการส่ิงแวดล้อมและ 

ทรัพยากรการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ด้านองค์กร 

ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการการท่องเทีย่วในท้องถิ่น 

ด้านกจิกรรมฯ 

รูปแบบและกจิกรรมการ 

ท่องเทีย่วเป็นส่ิงแวดล้อมศึกษา 
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ลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเท่ียวกบัความพึงพอใจในการเรียนรู้และสัมผสักบัระบบนิเวศ (Eco-

system) มีความแตกต่างอย่างชดัเจนกบัความสนใจประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการพฒันาอารยะ

ธรรมของมนุษยใ์นการเอาชนะธรรมชาติ (ท่ีรวมเอาลกัษณะวฒันธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือ

เป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ไว)้  ลกัษณะเฉพาะน้ีจึงทาํให้การท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ไม่ใช่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural tourism และ Historical tourism) แมว้า่จะมีคาบเก่ียว

กนัในพื้นท่ีก็ตาม ในทาํนองเดียวกนั การท่องเท่ียวธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเท่ียว

เชิงนิเวศทั้งหมด จึงมีบางส่วนจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้หรือแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงๆ อาจมีการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวแบบอ่ืนๆ ได ้

จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีส่ิงท่ีควรทาํความเขา้ใจเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวแบบปกติ

หรือแบบประเพณีนิยม ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั และเนน้

การส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายไดท้างเศรษฐกิจเป็นสาํคญั 

 2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่ใช่ส่ิงตรงกันข้ามกับการท่องเท่ียวแบบคณะใหญ่ (Mass 

tourism ) เพราะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ได้ถูกจาํกัดท่ีขนาดของการท่องเท่ียว แต่จาํกัดท่ีรูปแบบ

กิจกรรมและขนาดท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี นักท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ สามารถทําลายส่ิงแวดล้อมได้

เช่นเดียวกันหรือมากกว่านักท่องเท่ียวคณะใหญ่ หากปราศจากการจดัการท่ีดี การจัดการกับการ

ท่องเท่ียวคณะใหญ่ในทิศทางและภายใตรู้ปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้จดัเป็น Mass ecotourism 

 3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่จาํเป็นต้องเป็นการจดัการท่ีง่ายๆ ราคาถูก มีรูปแบบการ

ท่องเท่ียวท่ียากลาํบาก มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวน้อย เพียงแต่มีการจดัการท่ีดี มีการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเขา้ใจกบันกัท่องเท่ียวและให้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม ตามความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนกัท่องเท่ียวไดทุ้กกลุ่ม ทุกระดบั และมี

รายไดสู้ง ไดเ้ช่นกนั 

 4. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงใหค้วามสําคญัในการให้การศึกษาและสร้างจิตสํานึกมากกวา่

การให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนักท่องเท่ียว ดังนั้นจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีต้องมีการ

ประสานความเขา้ใจกนัอยา่งเหมาะสมตลอดกระบวนการ 

จากการศึกษากาํหนดความหมายและนโยบายการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแลว้ ทาํให้ทราบว่า

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นส่วนหน่ึงของกการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Conservation tourism) ท่ีหมายถึง 
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รูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีรักษาคุณภาพ ทั้งการ

ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural-based tourism) และแหล่งวฒันธรรม (Cultural-based tourism) 

อนัจะนาํไปสู่การจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable tourism) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความ

จาํเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ โดยใชท้รัพยากรอนัทรงคุณค่าอยา่งชาญฉลาด 

สามารถรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นธรรมชาติและวฒันธรรมไวน้านท่ีสุด เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และ

ใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดกาลยาวนานท่ีสุด 

3.6 นโยบายด้านการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 เม่ือ พ.ศ. 2538 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดม้อบหมายให้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาโครงการดาํเนินการเพื่อกาํหนดนโยบายการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ และสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไดท้าํรายงานขั้นสุดทา้ยเสนอต่อ

การท่องเท่ียว แห่งประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2540 ในรายงานไดมี้การเสนอนโยบายและกลยุทธ์ในการ

พฒันา เพื่อเป็นแนวทางใหก้ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนาํไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

นโยบายดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย เสนอไวใ้นรายงานมีดงัน้ี 

 1. ตอ้งมีการควบคุม ดูแล รักษา และจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงสภาพ เดิมแทไ้ว้

ใหม้ากท่ีสุด หลีกเล่ียงหรืองดเวน้การท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีอ่อนไหว ง่ายต่อการถูกกระทบ หรือฟ้ืนตวั

ไดย้าก 

 2. ตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ มีการจดักิจกรรม ท่ีเหมาะสม

และปรับใหเ้กิดความสมดุลกบัรูปแบบและกิจกรรมท่ีมีอยูแ่ต่เดิม 

 3. ตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาดา้นการให้การศึกษา สร้างจิตสํานึกท่ีดีในการรักษาระบบนิเวศ

ร่วมกนั มากกวา่การมุ่งเนน้ความ เจริญทางดา้นเศรษฐกิจ และการมีรายไดแ้ต่เพียงอยา่งเดียว 

  4. ต้องให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในท้องถ่ิน ในการ

จดัการทรัพยากร การบริการ การแลก-เปล่ียนความรู้และวฒันธรรมของชุมชนในกระบวนการท่องเท่ียว 

รวมทั้งการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพฒันา หรือการให้ประชาชน มีตวัแทนเป็นคณะกรรมการร่วมใน

ทุกระดบั 

 5. ให้องค์กรต่างๆ กาํหนดบทบาทท่ีชดัเจนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมี

การจดัสรรงบประมาณ บุคลากรและกาํหนดวธีิการจดัการท่ีเหมาะสม   
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 6. นาํแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขา้สู่แผนพฒันาระดบัต่างๆ อย่างมีความสําคญั 

ไดแ้ก่ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันาภาค พร้อมทั้งให้มีการจดัสรรและกระจาย

งบประมาณอยา่งทัว่ถึง และเพียงพอ   

 7. สนบัสนุนการศึกษาวิจยั และประเมินผลการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างรอบดา้น เพื่อ

กาํหนดแนวทางการจดัการการแกไ้ขปัญหา และการปรับปรุงแผนอย่างเป็นขั้นตอน 

 8. มีการใชก้ฎหมายในการควบคุมดูแลและรักษาสภาพแวดลอ้มของแหล่ง ท่องเท่ียวอยา่ง

เคร่งครัด โดยเนน้การแนะนาํ ตกัเตือนและการสร้างวนิยัการท่องเท่ียวควบคู่ไปดว้ย 

 9. จดัทาํแนวทางปฏิบติั หรือคู่มือการจดัการให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วม

ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งถูกตอ้ง           

 10. จดัให้มีเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งในทางแนวตั้งและแนวนอน โดยให้มีการ

ประสานงานดา้นขอ้มูลข่าวสารและการจดัการร่วมกนัในทุกระดบั  

จะเห็นไดว้่า นโยบายดา้นการท่องเท่ียว เชิงนิเวศทั้ง 10 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้ สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษด์งัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทุกประการ 

เพียงแต่มีการแจกแจงรายละเอียดต่างๆ ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนเท่านั้น 

3.7 หลกัการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 แนวทางปฏิบติัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีดงัน้ี 

  1. การกาํหนดเขตของกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว (Zoning of the various 

Activities) โดยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้ช่วย 

  2. การควบคุมจาํนวนนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบาง

ทางธ รรมช าติ  (Fragile Ecosystem)  โดยก ารนํา แนวคิ ด  “ควา มสาม ารถใ นการรองรับ

นกัท่องเท่ียว” (Carrying Capacity) มาประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

  3. การจัดเตรียมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับนักท่องเท่ียว ทั้ งในแง่การอนุรักษ์

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ   แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ตัว เ พื่ อ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า ใ ห้ กั บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร

ท่องเท่ียว  เช่น  มคัคุเทศก์เล่าประวติัยอ่ ของชุมชน  หรือแหล่งท่องเท่ียวก่อนหรือระหวา่งการเดินทาง

ไปถึงตลอดจนลักษณะท่ีสําคญัสําคญัๆ ของพื้นท่ีนั้นๆ หรืออาจจดัตั้ งศูนย์ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว 

(Tourist Information Center) ในแหล่งท่องเท่ียวสําคัญๆ เพื่อให้ภาพรวมของแหล่งท่องเท่ียวท่ี

นกัท่องเท่ียวกาํลงัจะไปเยอืน 
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  4. การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียงเพิ่มข้ึนเพื่อช่วยลดความแออดัให้กับพื้นท่ี

จงัหวดัท่องเท่ียวหลกั 

  5. การนาํกฎหมายมาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัสาํหรับผูก้รทาํการฝ่าฝืน เช่น การลกัลอบตดั

ไมก้ารลกัลอบเก็บพนัธ์ุไม ้และการลกัลอบเก็บพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวใ์นแนวปะการัง 

  6. กา รค วบ คุ มส่ิ ง ต่ า ง ๆ  ในบ ริ เวณแหล่ ง ท่ อง เ ท่ี ยวใ ห้ มี ค วา มก ล ม ก ลื นกับ

สภาพแวดลอ้ม รวมทั้ง การควบคุมระบบกาํจดัขยะและนํ้าเสียจากส่ิงก่อสร้างต่างๆ 

3.8 รูปแบบการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 การกาํหนดรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถแบ่งไดใ้นหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

        1. กําหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยว แบ่ง

ได ้3 รูปแบบ 

              1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบผจญภัยส่วนตัว (Frontier  eco tourism) เป็นการ

ท่องเท่ียวแบบส่วนตวัหรือกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน ไปในพื้นท่ีธรรมชาติห่างไกล และมีคนไปน้อย ใช้

ยานพาหนะแบบไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์โดยทัว่ไปจะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสามารถในการเอาตวัรอดสูง 

พึ่งพาส่ิงอาํนวยความสะดวกนอ้ย เช่น การเดินป่า การล่องแพ และการล่องเรือ 

              1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นกลุ่มเล็ก (Small group ecotourism) เป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นส่วนตวัในกลุ่มเล็กประมาณ 15 คน หรือนอ้ยกว่า แต่ใชย้านพาหนะท่ีมีเคร่ืองยนต์

ขนาดเล็ก ไม่ตอ้งพึ่งพาตนเองมากเท่าแบบแรก เช่น การข่ีจกัรยาน เป็นตน้ 

            1.3 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศแบบกลุ่มใหญ่ (Popular eco tourism) เป็นการท่องเท่ียว

สําหรับนักท่องเท่ียวท่ีมีจาํนวนมาก พึ่งพาตนเองน้อย ไม่ชอบการทา้ทาย แต่ต้องการส่ิงอาํนวยความ

สะดวกมาก 

  2. การแบ่งลกัษณะการท่องเทีย่วเชิงนิเวศตามช่วงเวลา แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 

   2.1 Principles of Sustainable Design Related to Ecotourism เป็นรูปแบบการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเม่ือประมาณ 20 ปีแลว้ โดยไดเ้ปล่ียนหลกัการของการสร้างรูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียว

ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในแนวใหม่  ท่ียึดถือความย ัง่ยืนของส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็น

หลกั  ซ่ึงมีความตระหนกัและสํานึกในการเคารพต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นเอกภาพของ

สรรพส่ิง  ความบริสุทธ์ิของอากาศ นํ้า และดิน 
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   2.2 Regional Environmentally Based Tourism Development Planning Model เป็ น

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในช่วงประมาณ 6-7 ปีท่ีผ่านมา โดยได้สร้างรูปแบบของการวางแผน

พฒันาการท่องเท่ียวของแต่ละทอ้งถ่ินในระดบัมหภาคข้ึน ซ่ึงอาจแบ่งพื้นท่ีของแต่ละทอ้งถ่ินเป็นเขต

ต่างๆ  ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไวเ้พื่อเป็นการพฒันา เช่น เขตพื้นท่ีอนุรักษธ์รรมชาติ เขตพื้นท่ีรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์า  เขตพื้นท่ีสําหรับนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ จะไดเ้ป็นแผนพฒันาในทุกดา้นอยา่งกลมกลืนใน

แผนเดียวกนั  ทั้งแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  แผนพฒันาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

   2.3 Greening Mass Tourism เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในช่วงปัจจุบนั

โดยไดป้รับเปล่ียนการท่องเท่ียวแบบมวลชนจาํนวนมากท่ีมุ่งการจดัการเชิงพาณิชยแ์ต่เพียงอยา่งเดียวมา

เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวมวลชนจาํนวนมาที่มุ่งจดัการเชิงพาณิชย  ์ พร้อมทั้งอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม

ควบคู ่กนัไป ซ่ึงมีการสร้างจิตสํานึกให้ผู ้เ ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทุกฝ่ายมีความห่วงใยใน

ส่ิงแวดล้อม  เช่น  การจดันาํเท่ียวแบบ Greening of Thailand Tours หรือการจดัการโรงแรม

แบบ Greening of Hotels เป็นตน้ 

3.8 กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

  กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถกระทาํได้หลายรูปแบบในพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมี

ระบบนิเวศต่างๆ กนั เช่น  กลุ่มระบบนิเวศป่าเขา  จะเนน้กิจกรรมท่ีอาศยัทรัพยากรนนัทนาการประเภท 

ป่าไม ้สัตวป่์า แหล่งนํ้ า เช่น อ่างเก็บนํ้ า ทะเลสาบ นํ้ าตกต่างๆ สภาพภูมิทศัน์ของลกัษณะสัณฐานท่ีดิน 

(Land Forms) และสัณฐานทางธรณีท่ีเป็นลักษณะเด่นแปลกตา หรือลักษณะเด่นท่ีมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และวฒันธรรมของชุมชนดั้งเดิมในพื้นท่ีเป็นหลกัสาํคญั 

ส่วนระบบนิเวศแบบเกาะแก่งชายฝ่ัง มกัจะได้รับความสนใจในด้านทรัพยากรทางทะเล 

(Marine Resources) ท่ียงัคงสภาพธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม เช่น ปะการัง ปลาสวยงาม ชายหาดท่ี

สวยงาม ส่วนสภาพป่า - เขาหรือแหล่งนํ้ าต่างๆ จะได้รับความสนใจเป็นอนัดับรองลงมา  ดังนั้ น

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเนน้ไปในส่วนท่ีเป็นชายฝ่ัง (Wetland) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี

ไดรั้บความนิยมมากคือการดูนกต่างๆ โดยเฉพาะนกต่างถ่ินท่ีหาดูไดย้าก 

การพิจารณาวา่กิจกรรมการท่องเท่ียวใด ควรท่ีจะพฒันาส่งเสริมให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีธรรมชาติ 

ภายใตแ้นวความคิด ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น ควรพิจารณาปัจจยัหลกั 2 ประการ กล่าวคือ 

 1. ปัจจัยเกี่ยวกับพื้นที่และทรัพยากรนันทนาการในพื้นที่ ท่ีจะรองรับการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ(Ecotourism Site) ทั้งน้ีสภาพดั้ งเดิมและคุณค่าท่ีมีอยู่ในตวัธรรมชาติเป็นหัวใจของกิจกรรม
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ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงันั้นในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีแมจ้ะมีความงดงาม แต่ถ้าหากมีการพฒันา

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่งมาก จนกระทัง่รูปลกัษณ์เดิมสูญเสียเหล่านั้นจะไม่อยูใ่นเกณฑ์ของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นอกจากนั้นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งไม่ทาํให้พื้นท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นท่ีเส่ือมโทรมลงไปจนไม่สามารถฟ้ืนตวัไดอี้ก พื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเม่ือจดัใหมี้กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น แหล่งพืช สัตวป่์าหายาก บริเวณท่ี

สําคญัต่อการดาํรงชีวิตของสัตว์ป่า ฯลฯ ควรท่ีจะละเวน้การส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวในบริเวณ

ดงักล่าว 

 2. ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริม นอกจากมุ่งให้

นกัท่องเท่ียวไดรั้บความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติแลว้ ควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเรียนรู้กบัธรรมชาติไม่มากน้อยโดยผ่านทางโปรมแกรมส่ือความหมาย

ธรรมชาติรูปแบบต่างๆ 

อย่างไรก็ดีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีธรรมชาติอาจจาํเป็นตอ้งพิจารณา

กิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้นน้เร่ืองของการเรียนรู้ธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอ้มประกอบกนัไป เพื่อ

ดึงดูดนักท่องเท่ียวและทาํให้นักท่องเท่ียวได้รับความเพลิดเพลินมากข้ึน ซ่ึงอาจเรียกว่ากิจกรรม

ท่องเท่ียวเพื่อเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกล่าว คือเป็นกิจกรรมท่ีกระทาํในพื้นท่ีธรรมชาติ มี

การจาํกดัจาํนวนนักท่องเท่ียวต่อกลุ่มกิจกรรม เพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

กิจกรรมเสริมดงักล่าวอาจจดักลุ่มได้เป็น กลุ่มกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเน้นการใกล้ชิดช่ืนชมธรรมชาติ 

(Appreciative Recreational Activities) และกลุ่มกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเนน้การผจญภยัต่ืนเตน้ทา้ทายกบั

ธรรมชาติ (Adventurous Recreational Activities) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งมีเร่ืองของการเรียนรู้ และไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบั

ธรรมชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism activities) เป็น

กิจกรรมหลกั กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเนน้การใกลชิ้ดช่ืนชมธรรมชาติ และกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเนน้การผจญ

ภยัต่ืนเตน้ทา้ทายกบัธรรมชาติ (adventurous recreational activities) เป็นกิจกรรมเสริม ซ่ึงจะตอ้งเป็น

กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งและไปดว้ยกนัได้ดีกบักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ี

กระทาํในพื้นท่ีธรรมชาติ มีการจาํกัดจาํนวนนักท่องเท่ียวต่อกลุ่มต่อกิจกรรม ทั้ งน้ีเพื่อไม่สร้าง

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ 
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สําหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทยนั้น กองอนุรักษ์ การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยั ไดท้าํการกาํหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม  ไดแ้ก่ 

 1. กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (กจิกรรมหลกั) 

  1.1 กิจกรรมการเดินป่า (Hiking/Trekking) ลักษณะของกิจกรรม เป็นการเดินป่า

ระยะใกล ้  (2 กิโลเมตรข้ึนไป) เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ดโดย

การนาํตวัเองไปสู่ธรรมชาติดว้ยเส้นทางเดินเทา้ท่ีตดัผ่านเขา้ไปในป่าท่ีมีจุดสวยงามดึงดูดความสนใจ

ตามธรรมชาติรายทางนกัท่องเท่ียวนอกจากจะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติแลว้ ยงัมีโอกาสไดเ้รียนรู้สรรพ

ส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติจากไกดน์าํทางท่ีมีความรู้ดา้นนิเวศวทิยาและชาํนาญพื้นท่ีเป็นอยา่งดี กิจกรรมเดิน

ป่ายงัแบ่งเป็นสองลักษณะคือ การเดินป่าท่ีสมบุกสมบัน มีจุดมุ่งหมายสร้างความต่ืนเต้นให้แก่

นกัท่องเท่ียว เป็นการเดินป่าในเส้นทางท่ีค่อนขา้งยากลาํบาก ทา้ทายความสามารถของนกัท่องเท่ียว 

เช่น การปีนป่าย หรือเดินข้ึนลงเขาท่ีสูงชนั ฯลฯ 

กิจกรรมเดินป่าควรมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดต่อกลุ่มไม่เกิน 15 คน และมีไกด์ทอ้งถ่ินท่ีคุน้เคย

กบัทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีความรู้ดา้นนิเวศวิทยาท่ีจะให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวระหว่างทางไดเ้ป็นอย่างดี 

กิจกรรมเดินป่าอาจมีการพกัแรมในป่า ส่ิงของอุปโภคทั้งหลายจะตอ้งนาํออกจากป่าทั้งหมด รวมทั้งเศษ

ขยะต่างๆ จากการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะของท่ีไม่สามารถยอ่ยสลายได ้ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีถุงหรือ

ภาชนะท่ีจะเก็บขยะเหล่านั้นออกจากป่าใหห้มดทุกคร้ังไป 

การจดัเส้นทางเดินเทา้ในป่าควรมีความกวา้งขนาดหน่ึงหรือสองคนเดิน และคงสภาพเดิมไว้

มากท่ีสุด ไม่ควรตดัตน้ไมก่ิ้งไมอ้อกโดยไม่จาํเป็น ไม่ควรตดัเส้นทางเดินเทา้ผ่านจุดท่ีมีระบบนิเวศ

เปราะบาง หรือเป็นแหล่งพืช/สัตวป่์าหายาก โดยเฉพาะบริเวณท่ีจาํเป็นสําหรับสัตวป่์าในการดาํรงชีพ

และสืบพนัธ์ุ  ซ่ึงถา้มนุษยผ์่านเขา้ไปแล้วจะรบกวนกิจกรรมทางธรรมชาติของสัตวป่์าเหล่านั้น ควร

กาํหนดเส้นทางผา่นหรือมีมุมมองเก่ียวกบัสภาพธรรมชาติท่ีน่าสนใจ สภาพภูมิทศัน์ท่ีงดงามและแหล่ง

นํ้ า เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดเ้พลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่ายเส้นทาง เดินป่าไม่ควรตดัผ่านจุดท่ีอาจก่อให้เกิด

อนัตรายแก่นกัท่องเท่ียว จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของเส้นทางเดินป่าควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐานท่ี

จาํเป็น เช่น หอ้งสุขา ท่ีนัง่พกัผอ่น และป้ายส่ือความหายต่างๆ หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีควรเป็นผูก้าํหนด

เส้นทางเดินป่าท่ีเหมาะสม และดูแลสภาพของเส้นทางเดินป่าให้ใชก้ารได ้ ผูท่ี้ควรมีบทบาทสําคญัใน

การรักษาเส้นทางเดินป่า คือ ไกด์นาํเดินป่าและนกัท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งช่วยรักษาความสะอาดและไม่

ทาํลายสภาพธรรมชาติต่างๆ และเขา้ใจถึงการปฏิบติัตนเม่ือท่องเท่ียวในพื้นท่ีธรรมชาติเหล่านั้น 
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  1.2 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) ลกัษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรม

ท่องเท่ียวท่ีไดส้นบัสนุนให้นกัท่องเท่ียวนอกจากจะไดรั้บความเพลิดเพลินจากการไดม้าเท่ียวในพื้นท่ี

ธรรมชาติแลว้ ยงัไดรั้บความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติในเร่ืองต่างๆ ผา่นทางโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ

รูปแบบต่างๆ ท่ีจดัทาํข้ึนในพื้นท่ี 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทน้ี คือ ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 

(Visitor Center) ป้ายช่ือความหายธรรมชาติ ณ จุดต่างๆ ท่ีน่าสนใจ (Wayside Exhibit) นิทรรศการ

กลางแจง้ (Outdoor Exhibit) ตลอดจนเส้นทางเดินเทา้ท่ีจดัทาํเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปสัมผสัและ

เรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัธรรมชาติในพื้นท่ี (Nature Interpretive Trail) 

ลกัษณะเส้นทางเดินเทา้ดงักล่าวควรเดินไดอ้ยา่งไม่ลาํบากมากนกั ตดัผา่นจะท่ีน่าสนใจและ

สามารถให้ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติให้นกัท่องเท่ียวได ้ อาจจดัให้มีป้ายส่ือความหมายธรรมชาติเพื่อ

อธิบายและ/หรือให้ความรู้ท่ีไม่ยากแก่การเขา้ใจแก่นักท่องเท่ียวทัว่ไปตลอดเส้นทาง หรือจดัทาํเป็น

เอกสารแผน่พบัให้นกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาดว้ยตนเอง (Self - Guided Trail) เส้นทางเดินเทา้ดงักล่าวไม่

ควรมีระยะทางไกลนกั (ประมาณ 1-2 กิโลเมตร) ควรจดัเส้นทางเป็น loop (เขา้ - ออกทางเดียว) 

การดูแลบํารุงรักษาศูนย์บริการนักท่องเท่ียว และนิทรรศการกลางแจ้งเป็นหน้าท่ีของ

หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี ทั้งน้ีการจดัโปรแกรมส่ือความหมายประเภทต่าง ๆ ในศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว

อาจไดรั้บการสนบัสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน การดูแลรักษาเส้นทางเดิน

เทา้ศึกษาธรรมชาติควรเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี ร่วมกบันกัท่องเท่ียวตลอดจนไกด์นาํเท่ียว 

(ถา้มี) หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบให้เส้นทางเดินเทา้ดงักล่าวอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้ไม่

ทรุดโทรม ดูแลเร่ืองความสะอาด เช่น จดัเตรียมถงัขยะไวต้ามจุดท่ีเหมาะสมและมีการกาํจดัขยะอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

นักท่องเท่ียวมีหน้าท่ีปฏิบติัตามกฎระเบียบของพื้นท่ี รักษาความสะอาด และไม่กระทาํ

พฤติกรรมเชิงทาํลายต่างๆ เช่น ถอนป้ายทิ้งขีดฆ่า/เขียนส่ิงต่างๆ ลงบนป้าย หิน หรือตน้ไม ้รวมทั้งไม่

ส่งเสียงดงัหรือนาํเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรีต่างๆ ไปเปิดรบกวนความสงบตามธรรมชาติไกด์นาํเท่ียวมี

หนา้ท่ีใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียวก่อนท่ีจะเขา้ไปทาํกิจกรรมเกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีการควบคุมดูแลความ

เป็นระเบียบของนกัท่องเท่ียวข้ึนกบัหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบ 

  1.3 กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ (Nature Photography, 

Video Taping and Sound of Nature Audio Taping) ลกัษณะกิจกรรม  เป็นการถ่ายรูปและการบนัทึก

เทปวิดีโอวิวธรรมชาติ และส่ิงท่ีน่าสนใจอนัเป็นรายละเอียดอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดอกไมป่้า พืชหายาก 
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และรอยเทา้สัตวป่์า เป็นตน้ การบนัทึกเสียงธรรมชาตินิยมทั้งเสียงนํ้ าตก นํ้ าไหล เสียงนก แมลง และ

สัตวป่์าต่างๆ 

ส่ิงอํานวยความสะอาดท่ีควรจัดเตรียมสําหรับกิจกรรมประเภทน้ีคือ เส้นทางท่ีจะนํา

นกัท่องเท่ียวเขา้ไปถ่ายรูปธรรมชาติและบนัทึกเสียงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งหรือจุดท่ีบนัทึกไดดี้ และ/หรือ

สามารถจะถ่ายรูปไดส้วยงาม ช่วงระยะเวลาท่ีควรถ่ายรูปตลอดจนรายละเอียดหรือประวติัท่ีน่าสนใจ

ของส่ิงท่ีควรบนัทึกภาพ/เสียงไวแ้นวทางในการดูแลรักษาเส้นทางเดินเทา้เพื่อกิจกรรมประเภทน้ีเป็นไป

ในลกัษณะเดียวกบัการดูแลรักษาเส้นทางเดินเทา้เพื่อการศึกษาธรรมชาติ 

  1.4 กจิกรรมส่องสัตว์/ดูนก (Bird Watching) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมเฉพาะ

สําหรับผูมี้ความสนใจในเร่ืองนก ส่ิงดึงดูดท่ีสําคญั คือนกชนิดต่างๆ ทั้งท่ีเป็นนกประจาํถ่ิน นกอพยพ 

และนกหายาก เส้นทางเดินเทา้ท่ีรองรับกิจกรรมประเภทน้ีควรมีขนาดกวา้ง 2 คนเดิน ไม่ควรมีการพฒันา

ใดๆ นอกจากจุดหยดุพกับางจุด เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดจ้ดบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบันกต่างๆ ท่ีไดพ้บเห็น 

กลุ่มนักดูนกไม่ควรมีขนาดใหญ่มากนัก ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 5 คน ต่อกลุ่ม ควรมีมคัคุเทศก์นําทางท่ีมี

ความรู้เก่ียวกบันกและธรรมชาติของนกท่ีมีในพื้นท่ีสําหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่มีความชาํนาญใน

กิจกรรมประเภทน้ีมาก่อน ตลอดจนมีกลอ้งสองตาดูนก และคู่มือดูนก (Bird Guides) เตรียมไวใ้ห้กลุ่ม

และเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการยืมเพื่อใช้ในกิจการด้านการอนุรักษ์นกและถ่ินท่ีอยู่อาศยัของนก 

ประการสําคญั การกาํหนดเส้นทางเดินเทา้ไม่ควรผา่นบริเวณทาํรังหรือวางไข่ของนก ตลอดจนควรมี

การควบคุมเขม้งวดไม่ให้มีการท่องเท่ียวในช่วงเวลาท่ีไม่ควรรบกวนนก เช่น ฤดูวางไข่ ผสมพนัธ์ุ เป็น

ตน้ 

  1.5 กิจกรรมศึกษา/เที่ยวถํ้า (Cave Exploring/Visiting) ลักษณะของกิจกรรม  เป็น

กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองของถํ้ า เช่น กระบวนการเกิดถํ้ า 

ลักษณะของหิน/แร่ และสัณฐานธรณี ประเภทของถํ้ า ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในถํ้ า การดูแลรักษาถํ้ า 

ฯลฯ นอกจากนั้ นนักท่องเท่ียวยงัได้รับความเพลิดเพลินและต่ืนตากับความงามแปลกเด่นท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของถํ้าอีกดว้ย การเท่ียวถํ้ า โดยเฉพาะถํ้าท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอและเป็นถํ้าท่ีลึกและวกวน 

จาํเป็นตอ้งมีมคัคุเทศกน์าํทางเพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

การจดัการถํ้ าเพื่อรองรับการท่องเท่ียวควรจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีช่วยอาํนวยความ

สะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว และช่วยในการดูแลรักษาถํ้ า เช่น การทาํทางเดินเทา้ยกระดบัในกรณีท่ีถํ้ามี

นํ้าท่วมขงั เป็นตน้ มีโปรแกรมส่ือความหมายใหค้าํแนะนาํเร่ืองการเท่ียวถํ้า และให้ความรู้เก่ียวกบัถํ้าแก่

นกัท่องเท่ียวในบริเวณนอกตวัถํ้า การสาํรวจถํ้า จดัทาํแผนโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ ตลอดจน
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ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี ซ่ึงอาจประสานขอความร่วมมือ

จากนักวิชาการ หน่วยงานอ่ืน ๆ และภาคเอกชน นอกจากนั้ นหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ียงัมีหน้าท่ี

ควบคุมดูแลใหน้กัท่องเท่ียวปฏิบติัตามกฎระเบียบ รักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

  1.6 กิจกรรมศึกษาท้องฟ้าและดาราศาสตร์ (Sky Interpretation) ลักษณะของ

กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองของทอ้งฟ้าและดารา

ศาสตร์ ชนิดของดาวและกลุ่มดาว รูปร่าง ตาํแหน่ง และวงโคจร ตลอดจนประวติัและตาํนานพื้นบา้น

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พื้นท่ีธรรมชาติท่ีจดักิจกรรมประเภทน้ีไดดี้ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีโล่ง และ / หรือบนท่ีสูง 

เช่น เกาะแก่ง ชายหาดท่ีโล่ง ทุ่งหญา้ท่ีอยูบ่นเขาท่ีไม่มีตน้ไมบ้ดบงัทอ้งฟ้า เป็นตน้ 

ฤดูท่ีเหมาะต่อกิจกรรมประเภทน้ีคือฤดูหนาว ทอ้งฟ้าไม่มีเมฆหมอกบดบงั กิจกรรมประเภท

น้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัผูช้าํนาญในการให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวตลอดจนมีอุปกรณ์ เช่น กลอ้งดูดาว และ

แผนท่ีดาวประกอบดว้ย 

  1.7 กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็น

กิจกรรมท่ีให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัและเรียนรู้ธรรมชาติจาํเป็นจะตอ้งมีมคัคุเทศก์ในการให้ความรู้ 

ความเพลิดเพลิน การล่องเรือทาํได้ทั้งในลาํนํ้ า ในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ทะเล หรืออ่างเก็บนํ้ าท่ียงัคงมี

สภาพธรรมชาติแวดล้อมอยู่ ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัจากการกระทาํกิจกรรมประเภทน้ี ได้แก่ นํ้ ามัน

ปนเป้ือนลงในแหล่งนํ้า ขยะ เสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต ์การรบกวนบริเวณวางไข่ / ผสมพนัธ์ุของสัตว์

นํ้ า ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งระมดัระวงั และช่วยกนัดูแลรักษาแหล่ง

ท่องเท่ียวตลอดจนความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีในการควบคุมการท่องเท่ียวไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มจนกระทัง่สภาพธรรมชาติเส่ือมโทรมลง นอกจากนั้นการพฒันาพื้นท่ีท่ีจาํเป็น เช่น จุดข้ึน - 

ลงเรือ จะตอ้งออกแบบใหผ้สมผสานกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติ 

  1.8 กิจกรรมพายเรือแคนู (Canoeing) / เรือคายคั (Kayak) / เรือบด (Browbeating) 

/ เรือใบ (Sailing) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัและเรียนรู้ธรรมชาติ 

ทั้งยงัใหน้กัท่อง เท่ียวไดใ้ชค้วามสามารถในการบงัคบัเรือ และไดอ้อกกาํลงักาย เป็นกิจกรรมท่ีทาํไดท้ั้ง

ในลาํนํ้า ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ ทะเล หรืออ่างเก็บนํ้าท่ียงัคงมีสภาพธรรมชาติแวดลอ้มอยู ่

ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัจากการกระทาํกิจกรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ จาํนวนเรือต่อหน่วยพื้นท่ี ขยะ 

และการรบกวนบริเวณวางไข่ / ผสมพนัธ์ุของสัตว์นํ้ า ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของนักท่องเท่ียวท่ีจะต้อง

ระมดัระวงัและช่วยกนัดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวตลอดจนความเขม้งวดของเจา้หนา้ท่ีในการควบคุมให้

การท่องเท่ียวไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจนกระทัง่สภาพธรรมชาติเส่ือมโทรมลง 
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สําหรับกิจกรรมการพายเรือ ควรมีสัดส่วนในการใช้พื้นท่ีอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดความ

แออดั 

     - เรือแคนู คายดั เรือบด 1 ลาํ ต่อความยาวลาํนํ้า 2.4 กิโลเมตร 

     - เรือใบ 1 ลาํ ต่อความยาวลาํนํ้า 2.4 กิโลเมตร กวา้ง 0.004 ตารางกิโลเมตร 

         1.9 กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving) ลกัษณะของกิจกรรม 

เป็นกิจกรรมท่ีให้ความเพลิดเพลินและใกล้ชิดกบัธรรมชาติใตท้ะเลท่ีมีสีสันสวยงาม นักท่องเท่ียวที

โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้เก่ียวกับพืชและสัตว์ใต้นํ้ า โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจมีเพียงหน้ากาก 

(Snorkel) บริเวณท่ีควรจดักิจกรรมประเภทน้ีจะตอ้งเป็นนํ้ าต้ืนท่ีมีความลึกไม่เกิน 0.9 เมตร เป็นแหล่ง

ของปะการังหลายชนิดท่ียงัอุดมสมบูรณ์และสวยงาม มีพืชและสัตวใ์ต้นํ้ าประเภทอ่ืน ๆ ประกอบ

กระแสนํ้ าไม่รุนแรง และนํ้ าใสสะอาด ควรจดัให้มีการทาํเส้นทางดาํนํ้ าใตท้ะเล (Undersea Self - 

Guided Trail) และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใตท้ะเลใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

            1.10 กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ลกัษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีให้ความ

เพลิดเพลินและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติใตท้ะเลท่ีมีสีสันสวยงามเช่นเดียวกบักิจกรรมดาํนํ้ าต้ืน กิจกรรมดาํ

นํ้ าลึกน้ีนกัดาํนํ้ าตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หริเวณท่ีควรจดักิจกรรมดาํนํ้ าเพื่อนนัทนาการควรมีความลึก

ประมาณไม่เกิน 30 เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดท่ียงัอุดมสมบูรณ์และสวยงาม โดยมีพืชและ

สัตวใ์ตท้ะเลประเภทอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ กระแสนํ้ าไม่รุนแรงและนํ้ าใสสะอาด ควรจดัให้มีการทาํ

เส้นทางดาํนํ้ าใตท้ะเล (Undersea Self - Guided Trail)และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใตท้ะเลให้แก่

นกัท่องเท่ียว ส่ิงสําคญัท่ีควรคาํนึงถึงคือ การจดักิจกรรมลกัษณะเดียวกนักบักิจกรรมดาํนํ้ าต้ืน แต่ควร

เอาใจใส่เก่ียวกับความปลอดภยัมากกว่ากิจกรรมท่องเท่ียวประเภทช่ืนชมธรรมชาติ (Appreciative 

Recreational Activities) และกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทต่ืนเตน้ผจญภยั (Adventurous Recreational 

Activities) 

ส่ิงสําคญัท่ีควรคาํนึงถึงในการจดักิจกรรมประเภทน้ีคือ เรือท่ีนาํนักท่องเท่ียวไปดาํนํ้ าอาจ

ทาํลายปะการังใตน้ํ้ าเม่ือนํ้ าลดหรือเม่ือทอดสมอเรือลงไป จึงควรหมายแนวเขตท่ีมีปะการัง ความลึก

ตํ่าสุดและสูงสุดของนํ้ า พร้อมทั้งควรจดัทุ่นจอดเรือให้เป็นระเบียบ นอกจากนั้นควรควบคุมไม่ให้เรือ

ปล่อยนํ้ามนัเรือ และทิ้งขยะลงนํ้า นอกจากนั้นปะการังอาจถูกทาํลายจากการประมง เช่น การระเบิดปลา 

และอวนลากได ้จึงควรมีการห้ามการประมงหรือระเบิดปลาในบริเวณแนวปะการัง  กิจกรรมดาํนํ้ าน้ี

อาจเสนอแนะให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ/์ฟ้ืนฟูทรัพยากรใตท้ะเลไปดว้ยกนัได ้เช่น ให้นกัท่องเท่ียวมี
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โอกาสช่วยดาํนํ้ าเก็บขยะ และปลูกปะการัง เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกมีส่วนร่วมใน

การช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํ้า และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

   2. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทช่ืนชมธรรมชาติ และกิจกรรมท่องเที่ยวประเภท

ตื่นเต้นผจญภัยท้าทายกบัธรรมชาติ (กจิกรรมเสริม) ไดแ้ก่  

  2.1 กิจกรรมชมทิวทัศน์ธรรมชาติในบรรยากาศที่สงบ  (Relaxing) ลักษณะของ

กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกิจกรรม

เสริมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืนๆ ท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ การชมทิวทศัน์อาจทาํไดใ้นลกัษณะการเดิน

เล่นตามเส้นทางท่ีจดัไวใ้ห ้และ/หรือตามชายหาดต่างๆ หรือเป็นจุดอยูก่บัท่ี โดยนกัท่องเท่ียวไดห้ยุดชม

ธรรมชาติ ณ จุดต่างๆ ทั้งน้ีคุณค่าความงามของธรรมชาติและความสงบเป็นทรัพยากรนนัทนาการท่ี

สําคญัสําหรับกิจกรรมประเภทน้ี กล่าวกนัวา่การไดช่ื้นชมใกลชิ้ดกบัธรรมชาติเป็นโอกาสหน่ึงท่ีทาํให้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ใจถึงความสําคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติ ณ จุดท่ีจดัให้การชมธรรมชาติ ควรมีป้าย

ส่ือความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวัของนกัท่องเท่ียวเพื่อใหก้ารท่องเท่ียวมีคุณค่ามากข้ึน 

นอกจากนั้นการชมทิวทศัน์ธรรมชาติอาจกระทาํในลกัษณะของการนัง่รถยนตไ์ปตามทางท่ี

ผา่นธรรมชาติท่ีสวยงาม (Sight Seeing) และมีจุดพกัชมวิวทิวทศัน์เป็นระยะตามความเหมาะสม ซ่ึงควรจดั

ให้มี Wayside Exhibit ณ จุดพกัต่าง ๆ ส่ิงท่ีเป็นทรัพยากรนนัทนาการท่ีสําคญัสําหรับกิจกรรมน้ีคือ 

สภาพภูมิทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตา ตลอดจนลาํดบัของสภาพภูมิทศัน์สองขา้งทางท่ีมีความหลากหลาย 

(Sequences of Landscape) กิจกรรมประเภทน้ีควรเน้นคุณภาพของการท่องเท่ียวท่ีให้ความเคารพกบั

ความเป็นธรรมชาติ เช่น ไม่ก่อใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนความสงบ การรักษาความสะอาด ฯลฯ 

  2.2 กจิกรรมข่ีจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ (Terrain/Mountain Biking) ลกัษณะของ

กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัอุปกรณ์คือ จกัรยานภูเขา (Mountain Biking) เส้นทางข่ีจกัรยานไม่

ควรเป็นเส้นทางเดียวกบัเส้นทางเดินเทา้เพื่อกิจกรรมเดินป่า หรือศึกษาธรรมชาติ หรือดูนก มีความลาด

ชนัในระดบัต่างๆ กนัตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ 0-20 % หลกัเกณฑ์ในการเลือกเส้นทางเป็นเช่นเดียวกบัการ

พฒันาเส้นทางเดินเทา้คือ ไม่ควรผา่นบริเวณท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ สืบต่อพนัธ์ุของสัตวป่์า สภาพภูมิ

ประเทศควรมีลกัษณะต่างๆ เพื่อความทา้ทายและไม่น่าเบ่ือตลอดจนมีจุดสนใจและความงดงามตาม

ธรรมชาติ  การพฒันาเส้นทางจกัรยาน ควรเน้นให้เขา้กบัสภาพธรรมชาติ ไม่มีการตดัตน้ไมใ้หญ่ไม่

จาํเป็นตอ้งทาํเส้นทางดว้ยวสัดุก่อสร้าง อาจมีการทาํร่องระบายนํ้ า หรือสะพานไมอ้ยา่งง่ายในบริเวณท่ี

ลุ่มและร่องนํ้ า  หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลเส้นทางข่ีจกัรยานให้อยูใ่นสภาพใชก้ารได้

และดูแลรักษาความสะอาด  ตลอดจนกวดขนัให้นกัท่องเท่ียวปฏิบติัตามกฎระเบียบ เช่น ข่ีจกัรยานใน
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เส้นทางท่ีจดัเตรียมให ้รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือตามความจาํเป็นเม่ือนกัท่องเท่ียวตอ้งการ นกัท่องเท่ียว

มีหน้าท่ีเคารพกฎระเบียบของพื้นท่ี รักษาความสะอาดดว้ยการไม่ทิ้งขยะตามเส้นทางตลอดจนไม่ส่ง

เสียงอึกทึกในระหวา่งข่ีจกัรยาน 

  2.3 กจิกรรมปีน/ไต่เขา(Rock/Mountain Climbing) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรม

ท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นแง่การทา้ทายความยากลาํบากท่ีธรรมชาติสร้างไว ้บริเวณท่ี

อนุญาตใหมี้การไต่เขา หรือปีนเขาควรมีความปลอดภยัในระดบัหน่ึง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกบั

ธรรมชาติ ทั้งในและนอกขอบเขตท่ีจดัไวใ้หใ้นเส้นทางปีน/ไต่เขา 

  2.4 กจิกรรมพกัแรมด้วยเต้นท์ (Tent Camping) ลกัษณะของกิจกรรม การพกัแรมแบบ

กางเต็นท์มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่พกัแรมแบบเต็นทท่ี์มีการพฒันาแลว้ในเขตบริเวณต่างๆ จนกระทัง่พกั

แรมกลางป่าท่ีไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใด ๆ อยา่งไรก็ดี กิจกรรมพกัแรมดว้ยเตน็ทมุ์่งใหน้กัท่องเท่ียว

ไดอ้ยูก่บัธรรมชาติและสัมผสัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด โดยไม่อาศยัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการอยูอ่าศยั

เกินความจาํเป็นเป็นกิจกรรมท่ีกระทาํร่วมกบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ส่อง/ดูนก 

ฯลฯ 

หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริเวณท่ีกางเต็นทส์ะอาดเรียบร้อย ในกรณีท่ีกางเต็นท์

ในเขตบริการ ควรจะเตรียมส่ิงอาํนวยความสะอาดท่ีจาํเป็น เช่น ลานกางเต็นท ์ถงัขยะ ห้องนํ้ า ห้องสุขา

รวมบริเวณท่ีชาํระลา้ง เช่น ท่ีซกัผา้ ลา้งจาน บริเวณท่ีประกอบอาหาร และลานแคมป์ไฟรวม ตลอดจน

จดักิจกรรมแคมป์ไฟให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติหรือพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการ

ท่องเท่ียวพื้นท่ีธรรมชาติ กิจกรรมพกัแรมด้วยเต็นท์ควรเน้นให้นักท่องเท่ียวได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

มากกว่ามาสนุกสนานด้วยการรวมกลุ่มกนัร้องเพลง ด่ืมของมึนเมา จนทาํลายความสงบของพื้นท่ี 

บริเวณท่ีกางเตน็ทข์องนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มควรแยกห่างจากกนัและมีความเป็นส่วนตวัพอสมควร 

กิจกรรมพกัแรมดว้ยเต็นทน้ี์เป็นการนาํตวัเองใกลชิ้ดธรรมชาติและแสวงหาความสงบท่ีเมือง

ใหไ้ม่ไดม้ากกวา่เป็นกิจกรรมท่ีกระทาํเพื่อความสนุกสนานเฮฮา จนกระทัง่รบกวนความสงบของพื้นท่ี 

ดงันั้น นกัท่องเท่ียวจึงควรมีส่วนช่วยดูแลรักษาพื้นท่ีบริเวณกางเต็นท์ให้สะอาดและเรียบร้อยดว้ยการ

ทิ้งขยะให้ถูกท่ี ไม่ควรใชส่ิ้งท่ีทาํให้เกิดขยะท่ียอ่ยสลายไม่ไดห้รือยอ่ยสลายไดย้ากหากจาํเป็นตอ้งใชก้็

ควรนาํออกไปจากพื้นท่ีดว้ย 

  2.5 กิจกรรมเคร่ืองร่อนขนาดเล็ก (Hang Glider) ลกัษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ี

อาศัยเคร่ืองร่อนท่ีไม่ใช้เคร่ืองยนต์แต่อาศยัหลัก Aerodynamic เป็นตวับังคบัให้เคร่ืองร่อนบินชม
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ธรรมชาติจากท่ีสูง ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นคือ บริเวณส่งเคร่ืองร่อน ท่ีหน้าผา แต่กิจกรรม

ประเภทน้ีก่อใหเ้กิดมลภาวะทางสายตาได ้ถา้มีมากจนเกินไป 

  2.6 กิจกรรมล่องแพยาง/แพไม้ไผ่ (White Water Rafting) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็น

กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัธรรมชาติ และได้รับความต่ืนเตน้สนุกสนานเร้าใจจาก

ความเร็วของกระแสนํ้ า ความต่างระดบัของลาํนํ้ า และสภาพภูมิทศัน์ของสองฝ่ัง การล่องเรือยาง/แพ 

ควรมีไกด์ท่ีมีความสามารถในการล่องเรือ/แพ และความรู้ดา้นธรรมชาติวิทยา จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อ

เรือยาง/แพ ประมาณ 4-6 คน ข้ึนกบัขนาดของเรือ/แพ จาํนวนแพต่อพื้นท่ีนั้น ใชเ้กณฑ์เดียวกบักิจกรรม

พายเรือแคนู ก่อนการประกอบกิจกรรมควรมีการแนะนาํเก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรม การปฏิบติัตน 

และอ่ืนๆ เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บความปลอดภยัและประสบการณ์ท่ีดีจากการประกอบกิจกรรมอาจ

จดัให้มีกิจกรรมพกัแรมริมฝ่ังเสริมจากกิจกรรมล่องเรือ/แพ กิจกรรมน้ีจาํเป็นจะตอ้งจดัให้มีจุดข้ึน-ลง

เรือ/แพ 

  2.7 กิจกรรมพักผ่อนรับประทานอาหาร (Picnicking) ลักษณะของกิจกรรม  เป็น

กิจกรรมพกัผอ่นโดยการนาํอาหารมารับประทานหรือซ้ือจากร้านคา้ใกลเ้คียงในบริเวณท่ีจดัไวใ้ห้ เป็น

กิจกรรมท่ีมกักระทาํร่วมกบักิจกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น การเท่ียวนํ้ าตก การเดินป่า เดินชมธรรมชาติ 

ฯลฯ ควรจัดให้มีสถานท่ีนั่งพักผ่อนรับประทานอาหารในพื้นท่ีกิจกรรมท่อเงท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี

บรรยากาศสงบ และนกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ มากกวา่บรรยากาศท่ีใหมี้เคร่ืองดนตรีท่ีเสียงดงั 

หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีจาํเป็นตอ้งจดัพื้นท่ีไวส้าํหรับกิจกรรมน้ี ประกอบดว้ยชุดส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ไดแ้ก่ โตะ๊ มา้นัง่ ถงัขยะ ท่ีลา้งมือ ห้องสุขา และอาจมีเตายา่งอาหาร บริเวณท่ีจดัควรเป็นท่ีร่ม มองเห็น

นํ้าและมีสภาพภูมิทศัน์สวยงามไม่เป็นแหล่งท่ีเปราะบางทางนิเวศ ควรจดัให้มีเส้นทางเดินเทา้ท่ีไม่ไกล

จากท่ีจอดรถ 

นกัท่องเท่ียวจาํเป็นตอ้งรักษาความสะอาด ระมดัระวงั เร่ืองไฟ และไม่ให้อาหารแก่สัตวป่์า 

หรือทิ้งอาหารไวโ้ดยไม่มีผูใ้ดดูแลหลงัจากเสร็จส้ินจากการับประทานอาหาร ภาชนะเคร่ืองใชต้่างๆ ท่ี

จะทิ้งเป็นขยะควรเป็นส่ิงท่ียอ่ยสลายไดง่้าย หากเป็นบริเวณพื้นท่ีธรรมชาติท่ีไม่มีการกาํจดัขยะควรนาํ

ขยะกลบัไปดว้ย 

  2.8 กิจกรรมเที่ยวนํ้าตก (Waterfall Visits/Exploring) ลักษณะของกิจกรรม  เป็น

กิจกรรมท่ีนิยมท่ีสุดสําหรับการเท่ียวป่า-เขา ท่ีมีนํ้ าตกเป็นองคป์ระกอบสําคญัของแหล่งท่องเท่ียว การ

เท่ียวนํ้าตกอาจมีกิจกรรมหลายอยา่งประกอบกนั เช่น เล่นนํ้าตก เดินสาํรวจนํ้ าตก นัง่รับประทานอาหาร 

หรือชมทิวทศัน์บริเวณนํ้ าตก ซ่ึงควรจดัโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติให้แก่นกัท่องเท่ียวได้รับ
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ความรู้เก่ียวกบันํ้ าตก และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจควบคู่ไปดว้ย ควรเนน้กิจกรรมท่ีไม่ทาํลายความ

สงบตามธรรมชาติและจดัเขตปลอดอาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณนํ้ าตก เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของ

นํ้าตก นกัท่องเท่ียวควรช่วยกนัดูแลรักษาไม่ส่งเสียงอึกทึกรบกวนผูอ่ื้นและปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยั

ของตวัเอง หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีควรดูแลเร่ืองความสะอาด ดูแลให้ท่องเท่ียวปฏิบติัตามระเบียบ และ

รักษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

  2.9 กจิกรรมวนิด์เซิร์ฟ (Wind Surfing) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมทางนํ้ าท่ีให้

ความสนุกสนานต่ืนเตน้ ตลอดจนความพึงพอใจความสามารถของตนเองในการบงัคบัท่ีเล่นวินด์เซิร์ฟ

ได้ บริเวณท่ีเหมาะสําหรับกิจกรรมน้ี ควรเป็นแหล่งนํ้ าท่ีกว้างโลง มีกระแสลมแต่ไม่ป่ันป่วน 

(Turbulence) รอบขา้งมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีสวยงามกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเหล่าน้ี สามารถพิจารณา

ส่งเสริมไดใ้นพื้นท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีศกัยภาพสูง อยา่งไรก็ดีการส่งเสริมกิจกรรมใด จาํเป็นตอ้ง

พิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็นไปไดใ้นการรองรับของพื้นท่ี และขีดจาํกดัในการจดัการดูแลมิให้

เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการกระทาํกิจกรรมดงักล่าวตามมาเพื่อให้การจดัการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศในพื้นท่ีธรรมชาติบรรลุเจตนารมณ์ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเหมาะสมกบัประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตามในช่วงประมาณ 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา คาํวา่  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ยงันบัวา่เป็น

เร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ และยงัไม่เป็นปรากฏแพร่หลายมากนกั  ในส่วนของอุทยานแห่งชาติซ่ึงมีแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีน่าสนใจในแต่ละแห่งนั้น ก็ไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ สําหรับให้บริการแก่

นกัท่องเท่ียวในการเท่ียวชมและศึกษาธรรมชาติ  นอกจากนั้นนกันิเวศวิทยา (Ecologists) นกัอนุรักษ ์

(conservationists) และนกันิยมธรรมชาติ (activities) ชาวไทยเป็นจาํนวนมากต่างไดส้ัมผสั เรียนรู้ และ

ซึมซบัเอาความรู้สึกซาบซ้ึง (appreciate) จากธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ 

  3. การจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

  รูปแบบของการศึกษาในพื้นท่ี คือ การสร้างบรรยากาศหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกให้

นกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาทั้งในช่วงเวลาท่ีจาํกดัและในเวลาท่ีมีอยา่งเพียงพอ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็น

รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี 2415 ท่ี Central Park รัฐนิวยอร์ค และมีพฒันาการเร่ือยมา 

การพฒันาการท่ีก้าวไกลและเป็นช่วงสําคญัท่ีสุด คือ การเปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ

ท่ี Bear Mountain ท่ี Hudson River ในปี พ.ศ.2470 ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ American Museum of 

National History โดยมี William H.Carr เป็นผูพ้ฒันาในดา้นการจดันิทรรศการกลางแจง้ รวมถึงการใช้



41 
 

เทคนิคการบรรยาย อธิบายส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏให้น่าสนใจ น่าติดตามศึกษา ซ่ึงต่อมาได้กลายเป็น

แนวทางในการดาํเนินงานอยา่งแพร่หลายในสาํหรับอเมริกา 

  3.1 ลกัษณะเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ

     ลกัษณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถยกตวัอยา่งพอสังเขป ดงัน้ี 

              ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี้พระราชบญัญติัวา่ดว้ยระบบเส้นทาง (Trails System 

Act) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 และไดแ้บ่งระบบเส้นทางในประเทศ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

               1) เส้นทางพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation trails) เป็นเส้นทางท่ีผ่านแหล่ง

พกัผอ่นหยอ่นใจ และมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจหลากหลาย สามารถใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมไปยงัเมืองต่างๆ 

ไดใ้สนคราวเดียวกนั 

                2) เส้นทางชมทัศนียภาพ (Scenic trails) เป็นเส้นทางท่ีมีจุดเด่นดา้นทศันียภาพ

ท่ีงดงามสองขา้งทาง มีพื้นท่ีธรรมชาติหรือแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ และไม่อนุญาตให้รถยนตใ์ช้

เส้นทาง 

    3) ทางเช่ือม (Connecting or Side trails) เป็นเส้นทางท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเส้นทาง

ทั้งสองชนิดขา้งตน้ 

          The New Zealand Walkway Commission ได้แบ่งประเภทของเส้นทางเดินเท้า

ออกเป็น 3 ประเภทหลกั คือ 

         1) Walk หมายถึง เส้นทางเดินทา้วระยะสั้น เหมาะสําหรับบุคคลทัว่ไป สภาพ

ทางเดินควรออกแบบเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช่ทุกเพศทุกวยั และจะต้องจัดข้ึนอย่างมี

มาตรฐาน พร้อมท่ีจะรองรับผูใ้ช้เส้นทางจาํนวนมากได้ทุกฤดูกาล ความกวา้งของเส้นทางเฉล่ีย

ประมาณ 1 เมตร และอาจกวา้งถึง 2 เมตร ถา้เป็นจุดท่ีน่าสนใจตอ้งจดัทาํป้ายส่ือความความหมายติดตั้ง

ในจุดท่ีมีระบบนิเวศ หรือจุดเด่นอ่ืนๆ จดัให้มีราว จดับริเวณขอบทางท่ีชดัเจนป้องกนัการพลดั ถากถาง

วชัพืช ก่ิงไม ้บริเวณเส้นทางทั้งท่ีผิวทางเดินและบริเวณเหนือทางเดินสูงข้ึนไปอยา่งนอ้ย 2.5 เมตร เพื่อ

สามารถเดินผา่นสะดวกและศีรษะไม่กระแทก พื้นทางเดินตอ้งมัน่คงแข็งแรง ทุกทางแยกของเส้นทาง

ตอ้งมีป้ายช้ีนาํ ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางเดินแบบทางเดียว (one-way หรือ close-loop) ระยะเวลาท่ีใช้ใน

การเดินตลอดเส้นทางตอ้งไม่เกิน 4 ชัว่โมง 

               2) Track หมายถึง เส้นทางเดินเท้าท่ีเหมาะสําหรับผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ มี

ประสบการณ์ในการเดินป่า สภาพเส้นทางมีขอ้จาํกดัดา้นความสะดวกสบาย และข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ควร

จดัให้มีท่ีพกัคา้งแรมระหวา่งทาง (Camping areas) ไม่จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาหรือหรือสร้างส่ิงอาํนวย
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ความสะดวกมากนกั โดยใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพียงเล็กนอ้ย เช่น ป้ายช้ีบอกทางในจุดต่างๆ เท่าท่ี

จาํเป็น ราวจบับริเวณขอบทาง ท่ีนัง่ขา้งทาง สะพานแบบง่ายๆ ในช่วงท่ีไม่สามารถเดินผา่นได ้มีป้ายส่ือ

ความหมายเพื่อป้องกันการเดินออกนอกเส้นทาง และเส้นทางน้อยกว่า 1 เมตร ซ่ึงโดยทั่วไปมี

ประมาณ 50-70 เซนติเมตร 

               3) Route เส้นทางเดินเท้าท่ีเหมาะสําหรับผู ้ท่ีประสบการณ์ในการเดินป่า 

เส้นทางน้ีจะมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเดินป่าครบถว้น การพฒันาเส้นทางมีอยา่งจาํกดั ผิวทาง

อาจปล่อยให้เป็นตามสภาพธรรมชาติ การบอกเส้นทางอาจใช้การหมายแนวโดยปักเคร่ืองหมายบน

ตน้ไมห้รือทาสีทางขา้มจุดต่างๆ อาจทาํง่ายๆ โดยการใชไ้มพ้าดหรือกอ้นหินสําหรับกา้วขา้ม ระหวา่ง

เส้นทางอาจจดัใหมี้จุดพกัคา้งแรมไดบ้า้ง 

ทางเดินเทา้เพื่อศึกษาธรรมชาติในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถพบไดท้ัว่ไปในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ วนอุทยาน พื้นท่ีอนุรักษท์ศันียภาพ และพื้นท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ ความยาวของเส้นทางมี

ขนาดแตกต่างไปตามสภาพธรรมชาติและวตัถุประสงค์ในการใช้เส้นทาง เช่น เร่ิมตั้งแต่เส้นทางท่ีใช้

เวลาเดินเพียง ๕ นาที จนถึงเส้นทางเดินข้ึนยอดภูเขาสูง 

 3.2 ประเภทของเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ

      เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นอุปกรณ์อย่างหน่ึงของการศึกษาธรรมชาติ ท่ีให้ความรู้

ความเขา้ใจแก่ประชาชนทัว่ไปในเร่ืองของสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สามารถจดัสร้างไวใ้นเขต

อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เป็นตน้ เส้นทางท่ีจดัอาจจะมีอยู่หลายประเภท เช่น 

ทางเดินชมป่า ทางข่ีม้า ทางข่ีช้าง ทางจกัรยาน ทางเรือ ทางใตน้ํ้ า แต่ละเส้นทางมีจุดประสงค์และส่ิงท่ี

น่าสนใจแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการชมธรรมชาติ เดินออกกาํลังกาย เพื่อหาความ

เพลิดเพลินกบัธรรมชาติ สําหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการส่ือความหมาย จะตอ้งมีเน้ือหาสาระท่ี

นกัท่องเท่ียวสามารถไดรั้บความรู้ เพื่อทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

ประเภทของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

 1) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Nature trail) เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะใกล ้ท่ี

มุ่งเน้นถึงการส่ือความหมายธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความรู้ง่ายๆ แก่นักท่องเท่ียวทัว่ไปท่ี

ตอ้งการเดินชมธรรมชาติในระยะทางท่ีไม่ไกลและไม่ลาํบากเกินไป ระยะเวลาในการเดินตลอดเส้นทาง

ไม่ควรเกิน 45 นาที แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 



43 
 

  (1) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยมีคนนําทางและอธิบาย (Guided trails) เป็น

เส้นทางเดินเทา้ท่ีตอ้งอาศยันกัธรรมชาติวิทยาท่ีมีความสามารถในการส่ือความหมายเป็นผูน้าํทางให้

คาํแนะนาํและบรรยายเก่ียวกบัธรรมชาติตามเส้นทาง การสึกษาธรรมชาติด้วยวิธีน้ีจะต้องกาํหนด

จาํนวนกลุ่มและตารางการนําเท่ียวท่ีแน่นอน เส้นทางประเภทน้ีไม่ต้องอาศยัหลักวิชาการในการ

ออกแบบและก่อสร้างมากนัก คุณภาพจึงข้ึนอยู่กบับุคลิคของเจา้หน้าท่ีผูน้าํทางและเทคนิคการส่ือ

ความหมาย ผลดีของเส้นทางประเภทน้ี คือ การลดจาํนวนป้ายส่ือความหมายและไม่ต้องใช้คู่มือ

ประกอบ  

  (2) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดว้ยตนเอง (Self-guided trails) เป็นเส้นทางเดินเทา้ท่ี

สร้างข้ึนเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสไดส้ัมผสักบัธรรมชาติโดยศึกษาเร่ืองราวดว้ยตนเอง โดยการติด

ป้ายส่ือความหมายไปตามเส้นทาง การใชคู้่มือ/เอกสาร หรือการใชเ้ทปบรรยาย อธิบายจุดสําคญัหรือส่ิง

ท่ีน่าสนใจบนเส้นทาง เหมาะกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ และมีจาํนวนหลายกลุ่ม ทางประเภทน้ีจะ

รองรับนกัท่องเท่ียวไดจ้าํนวนมากโดยไม่จาํกดัเวลาและจาํนวน ซ่ึงแตกต่างจากทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ท่ีใชผู้น้าํทางและไม่สามารถจะทาํไดทุ้กเวลา 

โดยปกติทางเดินท่ีตดัเขา้สู่ป่าเพื่อชมธรรมชาติ จะเรียกว่าทางเดินชมธรรมชาติหรือ Nature 

trail หากมีคนนาํทางและบรรยายให้ฟัง เรียกวา่ Guided trail หากไม่มีคนนาํทางแต่มีเอกสารหรือป้าย

ประกอบให้ความรู้ เรียกว่า Self-guided trails เหตุผลของการจดัสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วย

ตนเอง ก็เน่ืองมาจากขอ้จาํกดัในดา้นงบประมาณสําหรับคนจดัจา้งเจา้หนา้ท่ี หรือบริเวณนั้นอยูห่่างไกล 

ไม่สะดวกแก่การปฏิบติังาน อย่างไรก็ตาม ทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยมีผูน้าํทางจะให้รายละเอียดท่ี

มากกวา่และมีคุณภาพเหนือกวา่         

    2) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกล (Hiking trail) เป็นเส้นทางเดินป่าซ่ึงจะมี

ระยะทางยาวๆ แคบๆ ปล่อยตามธรรมชาติ มีการดูแลปรับปรุงเล็กน้อย จดัทาํข้ึนเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการแก่ผูท่ี้สนใจตอ้งการศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจงั โดยไม่ถูกรบกวนจากนกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ และ

ไม่เนน้ถึงความสะดวกของเส้นทางและการส่ือความหมายมากนกั เส้นทางลกัษณะน้ีจะกาํหนดข้ึนใน

พื้นท่ีท่ีมีความกวา้งขวางพอท่ีผูใ้ชจ้ะพบกบัส่ิงทีน่าสนใจไดห้ลายประการ และเส้นทางในลกัษณะน้ีจะ

ไม่มีผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติมากนกั โดยจะมีเคร่ืองหมายแสดง (Marker) ไวใ้นจุดท่ีตอ้งการส่ือ

ความหมาย และมีคู่มือประกอบ 

    3) เส้นทางใช้ประโยชน์พิเศษ (Special-use trails) เป็นเส้นทางท่ีสร้างข้ึนเพื่อตอบสนอง

ความจาํเป็นของผูใ้ช้และวตัถุประสงค์ท่ีต้องการใช้เป็นหลัก อาจเป็นเส้นทางท่ีให้ประโยชน์ใน
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การศึกษาธรรมชาติอีกทางหน่ึงดว้ย และการสร้างเส้นทางไม่ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของพื้นท่ี 

เส้นทางในลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ ทางขบัข่ีจกัรยาน (Bicycle trail) ทางศึกษาธรรมชาติใตน้ํ้ า (Under water 

trail) เส้นทางเรือ (Canoe or Boat routes) ทางข่ีมา้ (Equestrian) ทางเดินชา้ง (Elephant trail) และทาง

สาํหรับคนพิการ (Trail for the handicapped) เป็นตน้ 

   (1) ทางศึกษาธรรมชาติโดยการข่ีมา้ (Equestrian or Horse back riding trail) เป็นทางท่ี

จดัข้ึนไวส้าํหรับใหค้นข่ีมา้ชมธรรมชาติ 

   (2) ทางข่ีจกัรยาน (Bicycle trail) จะพบในเมือง สวนสาธารณะ มหาวิทยาลยั โดยจะมี

การจดัทางไวบ้ริการ มีเคร่ืองหมายจราจรเฉพาะ มีระยะทางนอ้ยกวา่ 8 กิโลเมตร 

   (3) ทางศึกษาธรรมชาติใตน้ํ้ า (Under water trail) การศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางน้ีจะ

ใช้วิธีนาํเรือทอ้งกระจก (Glass-bottomed boat) และการว่ายนํ้ าโดยใชห้น้ากากดูปะการัง(Swimming/a 

Face Mask and Snorkel) ทั้ง 2 วธีิจะใชไ้ดเ้ฉพาะในบริเวณท่ีมีนํ้าต้ืนระดบัความลึก 6–10 ฟุต 

   (4) เส้นทางเรือ (Canoe or Boat routes) เป็นการจดัการศึกษาธรรมชาติโดยให้นาํเรือชม 

จะจดัในพื้นท่ีท่ีมีทะเลสาบหรือลาํธารท่ีมีนํ้าไหลตลอดปี 

   (5) ทางสําหรับคนพิการ (Trail for the handicapped) เป็นเส้นทางท่ีจดัไวเ้ฉพาะให้แก่

คนพิการ หรือสูงอายเุขา้มาเท่ียวชม โดยเส้นทางน้ีจะตอ้งมีความกวา้งเพียงพอสําหรับรถเข็น มีความยาว

ไม่เกิน 200 เมตร มีลกัษณะเป็นพื้นผวิแขง็และเป็นท่ีราบ เป็นเส้นทางในลกัษณะมาบรรจบกนั 

 3.3 ข้อกาํหนดทัว่ไปในการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

  1) ทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีน่าสนใจ จะตอ้งผา่นไปในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย มีส่ิง

ท่ีดึงดูดใจ มีความสวยงามและความประทบัใจ เช่น  

   (1) เส้นทางผา่นจุดชมววิท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม เช่น ทะเลสาบ ยอดเขา หุบเขา หนา้ผา 

สามารถตดัแต่งเปิดววิได ้ 

   (2) เส้นทางท่ีมีนํ้าตก ลาํธาร และนํ้าไหลผา่น มีความร่มร่ืนจากร่มเงาของตน้ไม ้

   (3) พืชพรรณและสัตว์ป่ามีความหลากหลายในเร่ืององค์ประกอบ รูปแบบ ความ

หนาแน่น มีพืชหรือสัตวท่ี์หายาก 

   (4) เส้นทางผ่านไปในจุดท่ีน่าสนใจ เช่น ป่าท่ีมี จุดสนใจพิ เศษ มีร่องรอย

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และซากฟอสซิล เป็นตน้ 
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  2) มีความสะดวกและความปลอดภยัต่อการเดินชม ไม่ล่ืน ไม่ลาดชัน ไม่เป็นโคลน

หรือมีนํ้าขงั สามารถเขา้ชมไดทุ้กฤดูกาล 

  3) ต้องไม่ไกลเกินไป ไม่ควรเป็นแนวเส้นตรง ควรจะมีการตัดโค้ง และควรเป็น

ลกัษณะวงรอบหรือเป็นวงกลม (Loop) โดยมีจุดเร่ิมตน้และจุดสุดทา้ยอยูท่ี่จุดเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั

และจุดเร่ิมตน้ควรจะมีลานจอดรถ ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ หรือศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เพื่อให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่

นกัท่องเท่ียว 

  4) จะตอ้งมีป้ายแสดงทิศทางและสัญลกัษณ์ต่างๆชดัเจน บอกทิศทางและระยะทางท่ี

ถูกตอ้งใหผู้ม้าเท่ียวชมจากต่างถ่ินเขา้ใจและรู้วา่เส้นทางดงักล่าวมีสภาพเป็นอยา่งไร 

  5) เส้นทางท่ีกาํหนดควรสร้างอยา่งถาวร และโดยใชก้ารบาํรุงรักษานอ้ยท่ีสุด 

  6) เส้นทางเดินหลกัอยู่ในตาํแหน่งท่ีจะกระจายนกัท่องเท่ียวออกจากพื้นท่ีเปราะบาง 

และพื้นท่ีท่ีมีการใชง้านมาก 

  7)  มีความลาดชันท่ี เหมาสม ในการกําหนดเส้นทางเดินควรมีความลาดชัน

ประมาณ 5% และใหมี้พื้นท่ีท่ีลาดชนัเกิน 10% ไดเ้ป็นระยะทางสั้นๆ โดยทาํเป็นขั้นบนัได และจดัทาํส่ิง

กีดขวางเพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน 

  8) ระยะทางเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ควรใชเ้วลาในการเดินชมไม่เกิน 45 นาที  

  9) การกาํหนดเส้นทางเดินเทา้ ตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัพื้นฐาน 4 ขอ้ ดงัน้ี 

    (1) ผูว้างแผนจดัทาํเส้นทางจาํเป็นตอ้งทราบ และคุณเคยกบัลกัษณะทางกายภาพ

ของพื้นท่ี เพราจะเป็นส่วนช่วยใหจุ้ดสาํคญัของพื้นท่ีไม่ถูกมองขา้ม 

   (2) ผูว้างแผนจดัทาํเส้นทาง ตอ้งมีความชาํนาญในเร่ืองความรู้ทัว่ไป และเฉพาะ

อย่างเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาธรรมชาติ และโปรแกรมการส่ือความหมายท่ีตอ้งการใน

เส้นทางตลอดจนขอบเขตของโปรแกรม  

   (3) การวางแผนในการพฒันาเส้นทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ ต้องคาํนึงว่าผูใ้ช้

เส้นทางส่วนใหญ่ ไม่คุน้เคยกบัธรรมชาติ จะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงท่ีน่าสนใจในเส้นทาง 

   (4) การวางแผนพฒันาทางเดินเทา้ในบริเวณใด ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อ

สภาพธรรมชาติในบริเวณดงักล่าวเป็นหลกั 
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3.9 ประวตัิของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศในประเทศไทย 

  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน แนวคิดของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดริ้เร่ิมข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยมีการนาํเสนอแนวความคิดน้ีใน

แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติแผนแรกของไทย แต่ไม่ปรากฏรายระเอียดและแนวทางท่ีชดัเจน แต่

เป็นการมุ่งเนน้ในเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวทั้งระบบ โดยผลของการพฒันานั้นมุ่งเนน้ดา้นเศรษฐกิจ

เป็นหลกั 

อย่างไรก็ตามภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ได้ขายสินคา้ทางดา้นธรรมชาติ

เร่ือยมาในรูปแบบของกลุ่มผูส้นใจพิเศษ เช่น การเดินป่า การดูนก การดาํนํ้ า เป็นตน้ จากการจดักิจกรรม

ท่องเท่ียวดงักล่าวโดยขาดขอบเขต และปราศจากนโยบายในการควบคุมท่ีชดัเจนของรัฐบาล จึงเป็นผล

ใหแ้หล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมอยา่งเห็นไดช้ดัในระยะต่อมา 

จากผลกระทบดงักล่าวจึงเป็นผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถูกโจมตีมาตลอดว่า เป็น

สาเหตุให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่ลา้งผลาญ เป็นอุตสาหกรรมนอกจากจะทาํลายสภาพแวดลอ้มแลว้ ยงั

ทาํลายสังคมและวฒันธรรม ดงันั้นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ

กาํกบัดูแลการท่องเท่ียวโดยตรงจึงมีการกาํหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการกาํหนด

นโยบายการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ปี 2540 – 2546 ซ่ึงนอกจากนโยบายดงักล่าวจะเป็นผลให้

เกิดการท่องเท่ียวควบคู่กบัการอนุรักษ์ อนัเป็นจุดกาํเนิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างแทจ้ริงแลว้ การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัเกิดจากความตอ้งการ 3 กระแส คือ 

 1. กระแสความต้องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวาง

ไปทัว่โลก ทั้งในแง่การอนุรักษใ์นระดบัทอ้งถ่ินไปจนถึงการอนุรักษ์ ป้องกนั แกไ้ข วิกฤติการณ์ของ

โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอนุรักษร์ะบบนิเวศ เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ 

 2. กระแสความต้องการของตลาดการท่องเทีย่ว ในด้านการเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ด้าน

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นความตอ้งการท่ีมีมากข้ึนในหมู่นกัท่องเท่ียว และในทุกส่วน

ของสังคม เพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องมีความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กระแสน้ีจึง

ก่อใหเ้กิดความตอ้งการไปในการขยายและปรับทิศทางของตลาดธุรกิจท่องเท่ียวมากข้ึน 

 3. กระแสความต้องการพัฒนาคน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีมาจากราก

หญา้ (ประชาชนพื้นฐาน) อนัจะเป็นหลกัประกนัท่ีจะให้มีการพฒันาในทิศทางท่ีถูกตอ้ง มีการกระจาย

รายไดท่ี้เหมาะสม เป็นไปตามความตอ้งการของผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีมากข้ึน  
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ความตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

และทรัพยากร 

ความตอ้งการของตลาดการท่องเท่ียว 

ดา้นการศึกษาเรียนรู้ 

ความต้องการพฒันาคน 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

(Eco tourism) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที ่2 กระแสความตอ้งการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว 

  

จากพลงัทั้ง 3 กระแสดงักล่าว จึงทาํใหเ้กิดแนวคิดการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวแนวใหม่ ท่ี

ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อป้องกนัระบบนิเวศของธรรมชาติ นัน่คือ Green tourism หรือ

Ecotourism ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีกรอบและโครงสร้างเล็กๆ รวมกนั แลว้สามารถนาํไปสู่การ

พฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนได ้ (All tourism should be sustainable tourism : Dowling, 1995) 

นักวิชาการจากสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคพื้นแปซิฟิค (PATA) องค์การการท่องเท่ียวโลก 

(WTO) และนกัวิชาการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา ต่างให้คาํจาํกดั

ความ ของ  Ecotourism บ นพื้ นฐานอง ค์ประ กอบว่า  “เ ป็ นการท่อง เ ท่ียว ท่ี มีควา มรับผิ ดชอบ 

(Responsible) ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ (Nature-based tourism) มีการจัดการส่ิงแวดล้อม

(Environment management) และการให้ความรู้การศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(Environment 

education-based tourism) โดยประชาชนในท้องถ่ินจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ (Community 

based participation) ร่วมคิด ดาํเนินการ ได้รับผลประโยชน์ และบาํรุงรักษา เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว

อย่างมีคุณภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทิศทางท่ียั่งยืน” ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว

โดยตรงและต่อระบบการจดัการพฒันาการท่องเท่ียว รวมทั้งมีผลต่อรูปแบบการท่องเท่ียว อีกทั้งเป็น

การเพิ่มทางเลือกใหม่ในการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 
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3.10. แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 กองอนุรักษ ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญ

ภยั ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีตรงตามหลกัมาตรฐานสากล ไวด้งัน้ี 

   1. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ 

  2. มีความพร้อมในการบริหารจดัการ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนย์มีบริการ

อาํนวยความสะดวกเบ้ืองตน้ มีเคาน์เตอร์บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา มุมจาํหน่ายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม มีการบริหารจดัการในลกัษณะการเป็นเจา้ของบา้นท่ีดี มีความปลอดภยัต่อการเดินทาง 

  3. มีการจดัทาํเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปและกลบัทางเดิม เส้นทางแบบ

วงรอบหรือวงกลม ระยะทางตั้งแต่ 1 กิโลเมตรเป็นตน้ไป  

  4. มีป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้แก่

นกัท่องเท่ียว 

  5. มีแผนท่ีและคู่มือนาํเท่ียวประกอบป้ายส่ือความหมาย เพื่อใหค้วามรู้ต่อนกัท่องเท่ียว 

  6. มีการกาํหนดขีดความสามารถในการรับของพื้นท่ี จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อคร้ังต่อวนั 

  7. มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

  8. มีการบริหารจัดการพื้นท่ีและมีบริการร่วมกับประชาชนในท้องถ่ิน องค์กร

ภาครัฐบาล องคก์รเอกชน (NGO) องคก์รบริหารทอ้งถ่ิน (เทศบาล และอบต.) 

  9. มีนโยบายต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชดัเจน เช่น การจดัการ

ขยะ การจดัการนํ้าเสีย การจดัการมลพิษต่างๆ 

  10. มีแผนพฒันาบุคลากรและการบริการสู่ระดบัมาตรฐานสากล 

  11. หากแหล่งท่องเท่ียวมีท่ีพกัแรมจะตอ้งเป็นท่ีพกัแรมระดบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Eco 

lodge) 

โครงการศึกษาวิจยัการจดการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ร่วมกบั สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย (2544) มีการทาํการศึกษาเพื่อหามิติและดชันีช้ีวดัคุณภาพแหล่ง

ท่องเท่ียว เพื่อประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  มิติในท่ีน้ีหมายถึงกรอบหรือประเด็นท่ีกาํหนด

ข้ึนมาเพื่อวดัและประเมินคุณลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียววา่สมควรไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 7 มิติ ดงัน้ี 
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 ตารางที ่1 มิติและดชันีช้ีวดัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 

 

    มิติ         รายละเอยีด 

1. ลกัษณะทางกายภาพ                     1)  ท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียว 

                                                    2)  การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

                                                    3)  ความสมบูรณ์และความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว 

2. การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม      1)  การจดักาขยะมูลฝอย 

                                                    2)  การจดัการคุณภาพอากาศ 

                                                    3)  การจดัการคุณภาพเสียง 

3. เศรษฐกิจ-สังคม                            1)  ผลประโยชน์ต่อชุมชน 

                                                    2)  ความสามารถในการพึ่งตนเอง 

                                                    3)  ความคุม้ค่าของการเท่ียวชม 

                                                    4)  การมีส่วนร่วมของชุมชน 

                                                   5)  ความเขม้แขง็ของชุมชนและวฒันธรรม 

4. ศิลปวฒันธรรม                              1)  คุณค่าทางอตัตาลกัษณ์ 

                                                   2)  คุณค่าทางภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ 

                                                   3)  คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 

                                                4)  คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

                                                 5)  คุณค่าทางสังคม 

 5. ประวติัศาสตร์และโบราณคดี     1)  คุณค่าทางสุนทรียภาพ 

                                                    2)  คุณค่าประวติัศาสตร์และโบราณคดี 

                                                   3)  คุณค่าทางวทิยาการและการศึกษา 

                                                   4)  คุณค่าทางสังคม 

                                                   5)  ขนาด 

                                                   6)  ความสาํคญัของกลุ่มส่ิงก่อสร้าง 

                                                  7)  สถานภาพในปัจจุบนั 

                                                   8)  ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ 

6. คุณค่าทางการเรียนรู้และการศึกษา 1)  ผลประโยชน์และความคุม้ค่าในการเรียนรู้ 
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              ตารางที ่1 (ต่อ) มิติและดชันีช้ีวดัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 

 

    มิติ         รายละเอยีด 

   2)  วธีิการเผยแพร่เน้ือหาความรู้และการใชแ้หล่ง 

    ท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้และการศึกษา 

   3)  การปรับปรุงปัจจยัและกระบวนการใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง 

7. การบริหารและการจดัการ             1)  ประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากรและพลงังาน 

                                                    2)  การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก 

                                                     3)  การใหค้วามปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 

                                                   4)  การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

                                                 5)  การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ี 

    เก่ียวขอ้ง 

   6)  การใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกในคุณค่าของการท่องเท่ียว 

  

ที่ ม า : โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ จัย ก า ร จัด ก า ร ม นุ ษ ย์กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มในไทย, 2544. 

3.11 นักท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทยไดก้าํหนดการวดัความเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยพิจารณาระดบัความเขม้ขน้จากปัจจยั ต่อไปน้ี 

  1. ความสนใจในแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาประเภทและรูปแบบของแหล่งท่องเท่ียวท่ี

นิยมไปเท่ียว  โดยใหค้วามสาํคญักบัการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมความรู้  การอนุรักษ ์ การ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม  และการสร้างความตระหนกัในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  ระดบัความเขม้ขน้ของความ

สนใจมีดงัน้ี 

   1) สนใจแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ หรือวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะถ่ิน มีความ

สมบูรณ์หลากหลาย ต้องใช้ความตั้ งใจในการท่องเท่ียวสูง มีกิจกรรมท่ีแตกต่างจากความเคยชิน

ตามปกติ หรือมีระดบัความสนใจลดลงตามลาํดบั 
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   2) มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อศึกษา การเดินป่า การดาํนํ้ าดูปะการัง การดูนก ส่อง

สัตว ์เป็นตน้ 

  2. การเตรียมตวัก่อนเดินทางท่องเท่ียว 

   1) มีการเตรียมการศึกษาหาความรู้ โดยศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และ/หรือ เขา้รับ

การอบรมก่อนเดินทาง หรือโดยการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีก่อนเดินทาง 

   2) การเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท่องเท่ียวครบถ้วนด้วยตนเอง หรือตาม

คาํแนะนาํ โดยใหค้วามสาํคญัในอุปกรณ์ท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม และไม่ทิ้งใหเ้ป็นขยะในขณะท่องเท่ียว 

  3.  การปฏิบติัตวัในการท่องเท่ียว 

   1) ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ หรือท่ีเห็นสมควร 

   2) มีความกระตือรือร้นในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

   3) มีความสนใจใฝ่รู้ในระหวา่งการท่องเท่ียว ให้ความสําคญัต่อขอ้มูล กิจกรรมการ

ส่ือความหมาย หรืออ่ืนๆ ท่ีจะเสริมสร้างความรู้และความตระหนกัท่ีดี 

   4) มีความยนิดีจ่ายในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

   5) สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

  4.  การปฏิบติัตวัหลงัการท่องเท่ียว 

   1) มีความรักและหวงแหนทรัพยากรท่ีไดเ้รียนรู้เพิ่มข้ึน หลงัจากการท่องเท่ียว 

   2) มีการเรียนรู้ต่อเน่ือง 

3.12 ทีพ่กัเชิงนิเวศ 

 แนวคิดเร่ืองท่ีพกัเชิงนิเวศ  ท่ีออกแบบโดยนาํวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาอย่างยงัยืนมา

พิจารณานั้น  เป็นความพยายามท่ีจะนาํแนวคิดดา้นการอนุรักษท่ี์สนบัสนุนให้มีการทรัพยากรอยา่งชาญ

ฉลาด  เกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด  และเอ้ือประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มี

ขอ้กาํหนดหรือเกณฑม์าตรฐานท่ีจะนาํมาบงัคบัใชใ้หเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทยและสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ไดก้าํหนดลกัษณะสถานท่ีพกัเชิง

นิเวศ วา่สามารถพิจารณาไดจ้าก 

  1.  ลกัษณะรูปแบบของสถานท่ีพกั มีการก่อสร้างโดยคาํนึงถึงความเป็นทอ้งถ่ิน และ

ความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มมากนอ้ยแค่ไหน กล่าวคือ 
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   1) การสะทอ้นสภาพดั้งเดิมของพื้นท่ี (ลกัษณะสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน

และองค์ประกอบต่างๆ ของสถานบริการ) ว่ามีลักษณะแบบดังเดิมของพื้นท่ีมากหรือมีลักษณะ

ผสมผสานของเดิมกบัของใหม่ท่ีกลมกลืนกนั หรือมีลกัษณะแบบใหม่ส่วนใหญ่ 

   2) กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (ด้านรูปแบบ ขนาด การจดัวางองค์ประกอบน

พื้นท่ี) ว่ามีความกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพื้นท่ี หรือผสมผสานองค์ประกอบอย่างกลางๆ 

หรือผสมผสาน โดยสถานบริการมีความโดดเด่นกวา่แต่ไม่รู้สึกทาํลายสภาพพื้นท่ี 

   3) การเลือกทาํเลท่ีตั้งของสถานบริการ อยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสม ไม่ทาํลายธรรมชาติ

หรืออยูใ่นทาํเลท่ีมีการดดัแปลงธรรมชาติบา้งแต่ไม่มีผลกระทบ หรืออยูใ่นทาํเลท่ีมีผลกระทบต่อสภาพ

ธรรมชาติ หรืออยูใ่นทาํเลท่ีมีการทาํลายธรรมชาติมากท่ีสุด 

  2.  มีการจดัการดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

   1) มีการใชพ้ลงังาน มีมาตรการประหยดัพลงังานมากนอ้ยแค่ไหน 

   2) การใชน้ํ้า ประหยดัมากนอ้ยแค่ไหน 

   3) การบาํบดันํ้าเสียเหมาะสมตามหลกัวชิาการและนาํกลบัมาใชใ้นพื้นท่ีหรือจดัการ

โดยวธีิหน่ึงวธีิใด อยา่งไร 

   4) การจดัการขยะ มีมาตรการอยา่งไร 

  3.  กิจกรรมและบริการ 

   1) มีกิจกรรมใหก้ารศึกษาส่ิงแวดลอ้ม ประกอบสาํหรับผูม้าพกัหรือไม่ 

   2) มีการส่ือความหมายส่ิงแวดล้อมต่อผูม้าพกัในสถานท่ีและบริเวณต่างๆ ภายใน

สถานท่ีพกัหรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน 

   3) การบริการสะทอ้นความเป็นทอ้งถ่ินในดา้นรูปแบบ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและ

บริการประกอบอ่ืนๆ 

   4) การบริการมีความสะอาดเป็นท่ีพอใจ ถูกสุขลกัษณะ รวดเร็ว 

3.13 ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว 

 ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง (Facility) หมายถึง บริเวณพื้นท่ีและ

โครงสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อรองรับกิจกรรมของผูม้าเยือน และกิจกรรมในการ

บริหารจดัการพื้นท่ี ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว มีบทบาทสําคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวโดย

สรุป ดงัน้ี 
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  1.  เพื่อสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการ

หรือกิจกรรมการท่องเท่ียว 

  2.  ช่วยป้องกนัรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว ไม่ให้เส่ือม

โทรมลง อนัเน่ืองมาจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 

  3.  ช่วยป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดกบันักท่องเท่ียว ในขณะประกอบกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

  4.  เป็นเคร่ืองมือให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจ และเพิ่มโอกาสให้กบันักท่องเท่ียว ได้

สัมผสัและช่ืนชมธรรมชาติมากข้ึน 

  5.  อาํนวยความสะดวกใหก้บัการบริการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 

  6.  มีบทบาททางออ้มในการสร้างภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

จะเห็นไดว้า่ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว สามารถลดหรือช่วยเสริมคุณค่าให้กบั

แหล่งท่องเท่ียวได้ ดงันั้น การวางแผนและออกแบบส่ิงอาํนวยความสะดวก จึงควรดาํเนินการอย่าง

ระมดัระวงั 

3.14 ปัญหาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าส่ิงใดก็ตามเม่ือมี “ขอ้ดี” ย่อมมี “ขอ้เสีย” ดงันั้นแมว้่าการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะเป็นกระแสท่ีสังคมไทยให้ความสําคญั และมีการดาํเนินการอยา่งหลากหลาย เม่ือ

มีการระดมความเห็น จึงสามารถระบุประเด็นปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ดงัน้ี 

  1.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบางแห่ง ไดเ้กิดการแยง่ชิงทรัพยากรและท่ีดินทาํกินของคน

ใน ชุมชน เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ในการท่องเท่ียว และในทางกลบักนั บางแห่งชาวบา้นและนายทุนต่าง

ถ่ินสามารถเขา้ครอบครองพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

  2.  ชุมชนไม่รู้จกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และกฎหมายท่ีมีอยู่ก็ไม่เอ้ือต่อ

การดาํเนินงานของชุมชน เช่น บตัรไกด์ ท่ีจะรับรองคุณวุฒิทางการศึกษามากกว่าความรู้จริงในพื้นท่ี

หรือชุมชน 

  3.  การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนบา้นพกัรับรองนักท่องเท่ียวท่ีผ่าน ไม่ได้

ค ํา นึง ถึงความต้องกา รของชุมชน ไม่สอดค ล้องกับสภาพทางระบ บนิเวศ เ ช่น ห้องพัก มี

เคร่ืองปรับอากาศอยา่งดีกลางป่า มีถนนคอนกรีตตดัผา่นชุมชน ฯลฯ 
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  4.  นกัท่องเท่ียวมาจากวฒันธรรมท่ีหลากหลายส่วนหน่ึงไม่เคารพต่อวิถีชีวิตดั้ งเดิม

ของชุมชนบางแห่งเยาวชนในชุมชนเลียนแบบวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว 

  5.  เกิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์ในชุมชน เน่ืองจากมนุษยมี์ความอยาก มีความโลภ 

บางแห่งอาจจะเปล่ียนสภาพจาก “ธุรกิจท่องเท่ียวของชุมชน” ไปเป็น “ธุรกิจส่วนบุคคล”  

  6.  เม่ือมีนกัท่องเท่ียวมากข้ึนจึงเกิดปัญหาขยะ แหล่งเส่ือมโทรม รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม

เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั 

  7.  บริษทัจดันาํเท่ียว ไม่ไดค้าํนึงถึงวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและบางคร้ังการแข่งขนักนั

ในเร่ืองของราคา ทาํใหม้องชุมชนเป็นเพียงสินคา้อยา่งหน่ึงเท่านั้น  

  8.  ชาวบา้นท่ีเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินท่ีรู้เร่ืองสภาพพื้นท่ีและชุมชนเป็นอย่างดี แต่ไม่

สามารถมี “บตัรมคัคุเทศก”์ ได ้ 

  9.  นกัท่องเท่ียวบางส่วนท่ีขาดการรับรู้ รับทราบวฒันธรรมของชุมชน ทาํให้ไม่เขา้ใจ

พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว บางคนอาจดูถูก ลบหลู่ วตัถุโบราณของชุมชนทอ้งถ่ินโดยไม่รู้ตวั  

  10.  หน่วยงานราชการท่ีเข้าไปส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามกระแส หลาย

หน่วยงานไม่รู้จริง และส่งเสริมในทางท่ีผิดซ่ึงเป็นผลให้วิถีแห่งความเป็นชุมชนเส่ือมและล่มสลายไป

ในท่ีสุด 

  11.  ชุมชนขาดหลกัวิชาการ ในการกาํหนดขีดความสามารถการรองรับนกัท่องเท่ียว 

ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นผลใหส้ภาพพื้นท่ีเส่ือมโทรมลง 

  12. ความเขา้ใจและสาํนึกของนกัท่องเท่ียวท่ีขาดความรับผิดชอบ และมกัคาดหวงัให้

ชาวบา้นมาเป็น “บริการ” คาดหวงัวา่จะไดรั้บการบริการท่ีสะดวกสบาย และพยายามกดดนัให้ชุมชน

ปรับเปล่ียนเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของตน 

  13.  ของกินของใช้ในแหล่งท่องเท่ียวมกัมีราคาแพง ทาํให้ค่าครองชีพของคนใน

ทอ้งถ่ินสูงข้ึน และคนในทอ้งถ่ิน ตอ้งแบกรับภาระน้ีโดยไม่จาํเป็น 

  14.  การลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนในชุมชน อนัเน่ืองจากนักท่องเท่ียวบาง

กลุ่ม ท่ีไปเท่ียวชมวถีิชีวติชุมชน มีความคิดความรู้สึกเหมือนการไปเท่ียวสวนสัตว ์

  15.  ราชการขาดเป้าหมายหลกัดา้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เม่ือมีปัจจยัมากระทบก็

เบ่ียงเบนออกไป  
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  16.  ชาวบา้นยงัมีแนวคิด ในเร่ืองการพึ่งพา อนัเน่ืองมาจากการมีหน่วยงานราชการเขา้

ไปส่งเสริม แต่ไม่ทาํตวัเป็นเพียงแค่ “พี่เล้ียง” ของชุมชน จึงมกัตอบสนองความต้องการโดยขาดการ

ต่อรอง 

  17.  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีขาดการจดัการอยา่งเหมาะสมไดสู้ญเสียสภาพการ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติไป 

  18.  หน่วยงานราชการมองการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ เป็นเร่ืองของการหารายได ้ 

  19.  ชาวบา้นขาดอาํนาจต่อรองในเร่ืองของรูปแบบและการจดัการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้น

การสร้างรายได ้

  20.  กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ไม่เปิดช่องทางให้ชุมชนสามารถเข้าไปดาํเนินการ

จดัการท่องเท่ียว ในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในเขตดงักล่าว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2543) 

3.15 แนวทางในการอนุรักษ์และพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 การอนุรักษแ์ละพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

  1. ให้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมและพฒันา การ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

   1.1  การส่งเสริมและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบของการ

อนุรักษ ์และตอ้งมีแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป มีการกาํหนดทิศทางและมาตรการส่งเสริม

และการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งป้องกนัและ

ควบคุมปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนท่ีจะเกิดจากกิจกรรม

การ ท่องเท่ียว 

   1.2 ให้มีการวางแผนการจัดการท่ีเกิดจากความร่วมมือของชุมชนท้องถ่ิน 

ประชาชน และภาคเอกชนในพื้นท่ี เพื่อคุม้ครอง ดูแล รักษาพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์หรือมีคุณค่า

ทางธรรมชาติ 

   1.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียว ต้องรายงานผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

  2.  การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพความสามารถในการรองรับของ

พื้นท่ี และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   2.1 จาํกดัจาํนวนนกัท่องเท่ียวโดยคาํนึงถึงสมรรถนะและระบบนิเวศของแหล่ง 

ท่องเท่ียวท่ีจะรองรับได ้โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความอ่อนไหวของระบบนิเวศ เช่น การกาํหนด

จาํนวนนกัท่องเท่ียว การกาํหนดระยะเวลา และการจดัให้มีทางเลือกต่างๆ เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียว ไดรั้บ

การฟ้ืนฟ ู

   2.2  แหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมีการจดัการสภาพแวดลอ้มให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีดี 

มีการบริหารการจดัการนํ้ าเสีย ขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งควบคุมภาพอากาศและ

เสียง 

   2.3  ใหมี้การจดัทาํแผนและผงัการใชท่ี้ดิน รวมทั้งให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ออกขอ้บงัคบัในการจดัระเบียบของธุรกิจและกิจกรรมบริการนกัท่องเท่ียวให้เป็นไปตามแผน และผงัท่ี

กาํหนด โดยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นท่ีร่วมกนัจดัทาํ 

   2.4  ให้มีการกาํหนดสัดส่วนรายไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวมาใช้ในการ

ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู บูรณะ จดัการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว โดยแกไ้ขปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง 

   2.5  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งดูแลรักษาเอกลกัษณ์และ 

คุณค่าดั้งเดิมของแหล่งท่องเท่ียวไว ้โดยกาํหนดมาตรการควบคุมไม่ให้มีการดดัแปลงสภาพแวดลอ้ม 

รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างบริการพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กลมกลืน ไม่ลดคุณค่า

ความสาํคญัและเอกลกัษณ์ของแหล่ง 

   2.6  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวประสานกบัหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

บงัคบัใช้กฎหมาย ให้มีการบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวดเพื่อปราบปรามผูก้ระทาํผิดกฎหมายอยา่งจริงจงัและ

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม

และโบราณสถาน 

  3. สร้างศกัยภาพการบริหารและจดัการดา้นการท่องเท่ียวให้ทอ้งถ่ินและประชาคม มี

การจดัการท่ีมีมาตรฐาน 

   3.1  ใหก้ารสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพฒันาผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถ่ินมีความสามารถในการบริหาร

จดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
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   3.2  จดัตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

และทอ้งถ่ินในระดบัชุมชน ใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 

   3.3  สร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียว โดยให้ความสําคญักบัประชาชนในทอ้งถ่ินประกอบอาชีพท่ีต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกบัการ

ท่องเท่ียว เพื่อใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีรายไดอ้ยา่งพอเพียงและพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว 

  4. ปกป้อง คุม้ครอง และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมตามหลกัการอนุรักษ ์

   4.1  นาํนโยบายดา้นการอนุรักษแ์หล่งศิลปกรรม วฒันธรรม และโบราณคดีแปลง

ใหเ้ป็นแผนปฏิบติัการโดยเนน้ให้มีผลในทางปฏิบติัและให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํแผนการ

ดาํเนินงานปกป้องคุม้ครอง และฟ้ืนฟู โดยจดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 

   4.2  นาํกฎหมายของหน่วยงานต่างๆมาใช้เป็นมาตรการในการปกป้องและฟ้ืนฟู

แหล่งศิลปกรรม วฒันธรรม และโบราณคดี และใช้มาตรการประกาศเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดล้อม

ศิลปกรรมเป็นมาตรการเสริมในการอนุรักษ ์

   4.3  ใหห้น่วยงานของรัฐจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการอนุรักษอ์ยา่งต่อเน่ืองและ

เป็นระบบ รวมทั้งใหมี้การจดัสรรรายไดอ้นัเกิดจากการใชห้รือไดป้ระโยชน์จากแหล่งศิลปกรรมมาดูแล 

รักษา ฟ้ืนฟู และบูรณะแหล่งศิลปกรรมและสภาพแวดลอ้ม 

   4.4  ให้ มี การศึ กษา วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุ รักษ์ ท่ี ถู กต้อง

เหมาะสม รวมทั้งนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปกรรม วฒันธรรม และ

โบราณคดี  

   4.5  ให้สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดทํากรอบส่ิงแวดล้อม

ทาง วฒันธรรมเพื่อสภาวฒันธรรมรายงานสถานการณ์ต่อรัฐสภาอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

  5. สร้างองค์ความรู้ โอกาส และกระบวนการสืบทอดความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกับ

ศิลปะ วฒันธรรม และโบราณคดี อยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ 

   5.1  ให้ความรู้ ปลูกฝังรากฐานความรู้ความเขา้ใจ สร้างและสนบัสนุนกิจกรรม ท่ีปลูก

จิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม และโบราณคดี โดยเร่ิมตั้ งแต่ครอบครัว ชุมชน 

สถานศึกษา จนถึงการดาํรงภูมิปัญญา 

   5.2  เสาะหาผูรู้้ ปราชญท์อ้งถ่ิน ดา้นศิลปะ วฒันธรรม และโบราณคดี เพื่อใหมี้ บทบาท

ในการเป็นผูน้าํดา้นการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเหล่านั้นให้เขม้แข็ง แพร่หลาย และดาํรง
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อยู่ต่อไป โดยใช้หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ินให้มากท่ีสุด โดยองค์กรของรัฐ

เป็นผูส้นบัสนุน 

   5.3  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้ใช้หลักบูรณาการวฒันธรรมกับวิชา

สาขาต่างๆ ทั้งระบบ ใชแ้หล่งศิลปกรรมและโบราณคดีเป็นพื้นท่ีศึกษานอกสถานท่ี  

   5.4  ให้มีกองทุนทอ้งถ่ิน โดยระดมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อใช ้

ในการดูแล รักษา และฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งศิลปกรรมและโบราณคดีของทอ้งถ่ิน 

   5.5  ให้มีการนําเทคโนโลยีการส่ือสารทุกชนิด มาใช้ในการเผยแพร่เร่ืองราวท่ี

เก่ียวกบั แหล่งศิลปกรรม วฒันธรรม และโบราณคดี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2544) 

4. แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ว 

 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) ไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัใน

การพฒันาชนบท ทั้งน้ี ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5  ท่ีมุ่งเนน้คนเป็นสําคญั

มากกวา่การเติบโตทางเศรษฐกิจ  ไดพ้ยายามเปล่ียนแปลงแนวทางการพฒันาจากระดบับนลงล่าง (Top 

- down) มาเป็นจากระดบัล่างข้ึนบน (Bottom - up)  แนวทางดงักล่าวสอดรับกบัแนวคิดของโอค

เลย ์(Oakley. 1984 : 17) ไดก้ล่าววา่ แนวทางจากระดบัล่างข้ึนบนน้ี  เก่ียวขอ้งอยา่งยิ่งกบัแนวคิดการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพฒันา  การมีส่วน

ร่วมของชุมชนนั้น มีนกัวิชาการไดอ้ธิบายและให้ความหมาย  ปัจจัย  ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน  รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไวม้ากมาย  ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํมากล่าวไว้

เท่าท่ีจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษา ดงัน้ี 

1. ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

               การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

           โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981 : 6)  ไดใ้ห้ความหมาย  การมีส่วนร่วมของชุมชน

วา่  สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 4 มิติ  ไดแ้ก่  

1.   การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 

2.  การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทั้งลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ 

3.  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 
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4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเขา้มามี

อิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันานั้น

อยา่งเสมอภาค  องคก์ารสหประชาชาติ (United  Nation. 1981 : 5) และรีเดอร์ (Reeder. 1974 : 39) ได้

ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งใน

ลกัษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

นอกจากน้ี สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ (ออนไลน์. 2547) ศึกษาเร่ืองชุมชนกบัการมีส่วนร่วมจดั

การศึกษา  สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของชุมชน  แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวขอ้งทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้

สังคม องคก์รต่างๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลกัตามสิทธิหนา้ท่ีในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบติัและการรับผิดชอบใน

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งส่งเสริม ชกันาํ สนบัสนุนให้การดาํเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตาม

จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดดว้ยความสมคัรใจ 

2. ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ี

เก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจ อารมณ์  รวมทั้งค่านิยมของประชาชน เป็นเคร่ืองช้ีนาํตนเองให้เขา้มามีส่วนร่วม

แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  การกระทาํให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ ทาํให้ผูที้่เขา้มามีส่วน

ร่วมเกิดความผูกพนั มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีดาํเนินงานดว้ยความสมคัรใจ 

จากแนวคิดและทศันะท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปไดว้า่ การมีส่วน

ร่วมของประชาชน เกิดข้ึนจากเป้าหมายท่ีต้องการค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรมประเพณี ความ

ผูกพนั การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในส่ิงท่ีต้องการ  โดยมี

พื้นฐานของการมีส่วนร่วม ดงัน้ี  

1. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของเหตุผล 

2. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของค่านิยม 

3. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของประเพณี 

4. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความผกูพนั ความเสน่หา 
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โดยสรุป การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจท่ีตอ้งการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึง  เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของกลุ่มคนท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทางสังคม  ซ่ึงการเร้าให้คนใน

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้ น   ผู ้ดํา เนินงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดํา เนินชีวิต   ค่านิยม 

ประเพณี  ทศันคติของบุคคล เพื่อใหเ้กิดความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. ปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการมีส่วนร่วม 

                  การท่ีชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้น มีปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  ซ่ึงมี

นกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิด ดงัน้ี 

ค ูฟ แ ม น  (Koufman. 1949 : 7) ศ ึก ษ า ป ัจ จ ยั ที ่เ กี ่ย ว ข อ้ ง ก บั ก า ร พ ฒั น า ช ุม ช น ใ น

ชนบท  พบว่า อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได ้ และระยะเวลาการอยู่อาศยัใน

ทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นอกจากน้ี ประยรู ศรีประสาธน์ (2542 : 5) ไดน้าํเสนอปัจจยัของการมีส่วนร่วมวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการมีส่วนร่วม มีดว้ยกนั 3 ปัจจยั คือ 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ 

2. ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ รายได ้และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

3.  ปัจจยัดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ การรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปปัจจยัต่อการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมได ้ดงัน้ี 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ 

2. ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อาชีพ รายได ้

3. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร และแหล่งท่ีมาของข่าวสาร 

3. ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน   เพื่อการกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงัน้ี 

ฟอร์นารอฟ (Fornaroff. 1980 : 104) เสนอวา่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอน

การมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
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1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมาย กลวิธี  ทรัพยากรท่ีต้อง

ใช ้ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

2. การดาํเนินงาน 

3. การใชบ้ริการจากโครงการ 

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

    นอกจากน้ี อภิญญา กงัสนารักษ ์(2544 : 14 – 15) ไดน้าํเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน

วา่ ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน

ชุมชน  ร่วมตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการและร่วมลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ 

2. การมีส่วนร่วมในขั้ นการวางแผน  กําหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทางการ

ดาํเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวทิยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาํเนินโครงการ ทาํประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วม

ช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการดําเนินงานบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ โดยสามารถกาํหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือประเมินผล

รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได ้

ส่วน อคิน รพีพฒัน์ (2547 : 49) ไดแ้บ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. การกาํหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ข  

2. การตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา แกไ้ขปัญหา 

3. การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 

4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 

ขั้นตอนการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (ออนไลน์. 2547) ไดส้รุปและ

นาํเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ลกัษณะท่ี 1 มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การคิด 

2. การตดัสินใจ 

3. การวางแผน 
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4. การลงมือปฏิบติั 

ลกัษณะท่ี 2 มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การกาํหนดปัญหา 

2. การวางแผน 

3. การดาํเนินงาน 

4. การประเมินผล 

5. การบาํรุงรักษา และพฒันาใหค้งไว ้

จากแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดสรุปไดว้า่  ขั้นตอนของการเขา้มา

มีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมี 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่   

1. การคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแกไ้ข 

2. ตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการ 

3. ลาํดบัความสาํคญั 

4. วางแผน กาํหนดวตัถุประสงค ์วธีิการ แนวทางการดาํเนินงาน ทรัพยากร 

5. วางแผน กาํหนดวตัถุประสงค ์วธีิการ แนวทางการดาํเนินงาน ทรัพยากร 

6. ดาํเนินงานตามโครงการ และ/หรือ สนบัสนุนการดาํเนินงาน 

7. ประเมินผล 

5. องค์ประกอบของการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

องคป์ระกอบหลกัของ CBT มีอยู ่4 ดา้น กล่าวคือ  

1. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม 

2. ดา้นองคก์รชุมชน 

3. ดา้นการจดัการ 

4. ดา้นการเรียนรู้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม 

• ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  และมีวิถีการผลิตท่ีพึ่งพาและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
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• ชุมชนมีวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิ 

ด้านองค์กรชุมชน 

• ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเขา้ใจกนั 

• มีปราชญ ์ หรือผูมี้ความรู้  และทกัษะในเร่ืองต่างๆ หลากหลาย  

• ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของและเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

ด้านการจัดการ 

• มีกฎ-กติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และการท่องเท่ียว 

• มีองคก์รหรือกลไกในการทาํงานเพื่อจดัการการท่องเท่ียว  และสามารถเช่ีอมโยงการ

ท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนโดยรวมได ้

• มีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 

• มีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนดา้นการเรียนรู้ 

• ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการรับรู้ และความเขา้ใจในวิถีชีวิต

และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

• มีระบบจดัการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งชาวบา้นกบัผูม้าเยือน 

• สร้างจิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมทั้งในส่วนของ

ชาวบา้นและผูม้าเยอืน 

ด้านการเรียนรู้ 

• ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการรับรู้ และความเขา้ใจในวิถีชีวิต

และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

• มีระบบจดัการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งชาวบา้นกบัผูม้าเยือน 

• สร้างจิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ทั้งในส่วนของ

ชาวบา้นและผูม้าเยอืน 

CBT กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 

การท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาชุมชนอยา่งเป็นองค์รวม  เน่ืองจากทรัพยากร

การท่องเท่ียว กบัทรัพยากรท่ีชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกนั วฒันธรรมธรรมและ

สังคมเป็นตวัขบัเคล่ือนเร่ืองจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพนัธ์กันภายในชุมชนและการ

สัมพนัธ์กบัภายนอก  ควรจะเช่ือมโยงใหเ้ห็นการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนอยา่งเป็นองคร์วม  



64 
 

6. บริบทของตําบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังา 

ตาํบลโคกกลอย เป็น 1 ใน 7 ตาํบลของอาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา  ตั้งอยูห่่างจากท่ีวา่การ

อาํเภอตะกัว่ทุ่งประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดัพงังา 42 กิโลเมตร  และห่างจากจงัหวดัภูเก็ต 

44 กิโลเมตร เป็นตาํบลเดียวของจงัหวดัพงังาท่ีอยูติ่ดกบัจงัหวดัภูเก็ต 

 ตาํบลโคกกลอย มีอาณาเขตดงัต่อไปน้ี 

 ทิศเหนือ          ติดต่อกบัตาํบลนาเตย อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา 

 ทิศใต ้             ติดต่อกบัตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัตาํบลหล่อยงู อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

 ทิศตะวนัตก    ติดต่อทะเลอนัดามนั 

 ตาํบลโคกกลอย มีพื้นท่ีประมาณ 90.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,506.25 ไร่ มี

หมู่บา้นในเขต ตาํบลทั้งส้ิน 13 หมู่บา้น ประกอบดว้ย 

 หมู่ท่ี  1    บา้นโคกกลอย หมู่ท่ี  3   บา้นปากช่อง หมู่ท่ี  4 บา้นดอน 

 หมู่ท่ี  5 บา้นหานบวั หมู่ท่ี  6 บา้นนาใต ้ หมู่ท่ี  7 บา้นท่านุ่น 

 หมู่ท่ี  8 บา้นตน้แซะ หมู่ท่ี  9 บา้นนากลาง หมู่ท่ี  10 บา้นวดัเขา 

 หมู่ท่ี  11 บา้นท่าปากแหวง่ หมู่ท่ี  12 บา้นฝร่ัง  หมู่ท่ี  13 บา้นตะวนัออก 

 หมู่ท่ี  14   บา้นเขาปิหลาย 

 ลกัษณะภูมิประเทศของตาํบลโคกกลอย โดยทัว่ไปเป็นสภาพพื้นท่ีภูเขาอยูท่างทิศเหนือและ

ทางทิศตะวนัออก  มีเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 15 ของเน้ือท่ีทั้งตาํบล  ซ่ึงปัจจุบนัมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม 

เพราะถูกบุกรุกจากประชาชนเขา้ไปทาํลายป่าเพื่อปลูกยางพารา  จากนั้นพื้นท่ีจะค่อยลาดตํ่าลงไปทาง

ทิศตะวนัตกและทิศใต ้  โดยทิศตะวนัตกจรดกบัทะเลอนัดามนั  ซ่ึงมีชายหาดท่ีสวยงาม เหมาะแก่การ

ท่องเท่ียวและมีป่าสงวน สวนสน  มีเน้ือท่ีประมาณ 50 ไร่ อยูติ่ดกบัชายทะเลอนัดามนั  อยูใ่นพื้นท่ีหมู่ท่ี  

6 ส่วนทางทิศใตจ้รดกบัอ่าวพงังา เป็นป่าชายเลนแห่งเดียวของตาํบล ตั้งอยูห่มู่ท่ี 11 

 ประชากรของตาํบลโคกกลอย (ขอ้มูลเดือนมีนาคม  พ.ศ.2555) มี 9,189 คน  จาํแนกเป็นชาย 

4,608 คน และหญิง 4,581 คน มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 4,084 ครัวเรือน ดงัตาราง 
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 ตารางที ่2 จาํนวนประชากรและครัวเรือนในตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

หมู่ที ่ ชาย หญงิ รวม จํานวนครัวเรือน 

1 52 34 86 75 

3 630 616 1,246 843 

4 488 449 937 320 

 ตารางที ่2 (ต่อ) จาํนวนประชากรและครัวเรือนในตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

หมู่ที ่ ชาย หญงิ รวม จํานวนครัวเรือน 

5 489 492 981 472 

6 371 364 735 360 

7 591 540 1,131 422 

8 358 377 735 289 

9 324 385 709 328 

10 340 323 663 226 

11 298 314 612 226 

12 220 250 470 217 

13 100 93 193 60 

14 347 344 691 246 

รวม 4,608 4,581 9,189 4,084 

ทีม่า :  สาํนกังานทะเบียนราษฎร์อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

หมู่บา้นวดัเขา เป็นชุมชนท่ีมีสภาพเป็นภูเขาและป่าไม ้มีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดของ

ตาํบลโคกกลอย ตั้งอยูท่ี่หมู่ 10 ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ลกัษณะเป็นหมู่บา้นริมเชิง

เขา มีธารนํ้ าตกซ่ึงมีตน้นํ้ ามาจากภูเขาสูงท่ีชาวบา้นเรียกว่า “ควนชา้งตาย” หรือคนเก่าแก่เรียกวา่ “เขา

หนา้บา้น”  บางคนก็เรียกวา่  “ควนยายชุม”  (คาํวา่ควนแปลวา่ภูเขายอ่มๆ)  เป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามมากเป็น

ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจสําหรับคนทอ้งถ่ิน  จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีทา้ทายผูรั้กธรรมชาติ นกัอนุรักษ์

นิยม และนกัผจญภยั   
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หมู่บา้นวดัเขา ตั้งอยู่ห่างจากส่ีแยกตาํบลโคกกลอย ไปทางอาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา 

ประมาณ 700 เมตร เม่ือถึงทางแยกเขา้สู่สวนยางพาราของชาวบา้น เร่ิมจากปากทางเขา้ ระยะทาง 3 - 5 

กิโลเมตร (อาจจะเดินทางดว้ยรถมอเตอร์ไซคก์็ได)้ ผา่นสวนยางพาราซ่ึงเดิมเคยเป็นป่าเก่าท่ีถูกทาํลาย

เพราะการจดัสรรท่ีดินทาํกินใหก้บัเกษตรกร  เส้นทางข้ึนสู่ความสูงชนัข้ึนไปเร่ือยๆ จะพบจุดชมวิวของ

ภูเขาลูกเล็กๆ ท่ีมองลงมาเบ้ืองล่างเห็นทศันียภาพของตลาดตาํบลโคกกลอยสวยงามมาก และไดส้ัมผสั

กบัวิถีชีวิตของชาวบา้นในทอ้งถ่ินแถบนั้นซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ก่อนถึงภูเขาลูกท่ีสอง

ระหวา่งเขาสองลูกจะพบแอ่งนํ้ า  เขาลูกท่ีสองจะมีความสูงมากกว่าเขาลูกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นจุดชมวิวจุดท่ี

สองสามารถมองเห็นทศันียภาพของเขาหน้ายกัษห์รือชายทะเลทา้ยเหมือง ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตอาํเภอทา้ย

เหมือง ห่างจากตาํบลโคกกลอยประมาณ 20 กิโลเมตร  

บริเวณน้ีจะไดพ้บกบัป่าดงดิบอนัมีตน้ไมสู้งใหญ่นานาชนิด มากมายหลากหลายพนัธ์ุ เช่น ไม้

ตะเคียนทอง ไมต้ะเคียนทราย ไมย้าง ไมแ้ซะ และไมห้ลุมพอ  เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ 3 - 4 คนโอบ  ซ่ึง

บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง เป็นลกัษณะของป่าดงดิบและป่าดิบช้ืน  มีเถาวลัย ์เถาหวาย 

ไมจ้าํพวกปาล์มต่างๆ  นอกจากน้ียงัคงมี กลว้ยไมป่้า จาํพวกรองเทา้นารี หางกระรอก เข็มป่า ส่งกล่ิน

หอมไปทัว่  จากจุดสัมผสัธรรมชาติน้ีทาํให้พบพนัธ์ุไมต้่างๆ ทั้งสูงใหญ่และขนาดเล็กบ่งบอกถึงความ

อุดมสมบูรณ์ (Evergreen forest) ท่ีไม่เคยถูกไฟป่าเผาผลาญมาก่อน ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก

กลอยไดปิ้ดป้ายเป็นเขตป่าอนุรักษต์น้นํ้า    

เม่ือเดินลงเขาตามลาํนํ้าลงไปเร่ือยๆ จะพบทางแยกของลาํนํ้ า  ท่ีเรียกกนัวา่ “พรุพี”  เน่ืองจาก

พนัธ์ุไมท่ี้พบในป่าพรุ คือ ตน้หลุมพี  ซ่ึงเป็นตน้ไมต้ระกูลเดียวกบัระกาํและสละ มีหนามแหลมคม ผล

มีรสเปร้ียว และยงัพบทางเดินของหมูป่าในบริเวณน้ี  จากพรุพีจะมีธารนํ้ าใสไหลเยน็มาจากพรุต่างๆ 

รวมกนัเป็นสายนํ้ าไหลลงสู่เบ้ืองล่าง  เม่ือเดินตามลาํนํ้ าลงมาเร่ือยๆ จะพบกบัโตนนาเหนือหรือนํ้ าตก

นาเหนือ ซ่ึงมีขนาดเล็กและโตนวดัเขา จนลงไปถึงพื้นราบและหมู่บา้นเกษตรกร 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กฤษฎา ยะการ (2543) ไดท้าํการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

ประชาชนตาํบลแม่ทราย อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ และเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมในการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ระหว่างประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัโดยปัจจยัท่ีศึกษา 

ไดแ้ก่ อาชีพ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ี

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยทาํการศึกษา

จากขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  

ขอ้มูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

นอกจากน้ียงัใช้ค่าสถิติซ่ึงประกอบไปดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สําหรับขอ้มูลทุติยภูมินั้น ไดท้าํการศึกษา

คน้ควา้ตามงานวจิยั เอกสาร งานวชิาการต่างๆ  

จากการศึกษาพบวา่  

 1. ประชาชนตาํบลแม่ทราย มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ในระดบัมาก  

 2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศไม่แตกต่างกนั  

 3. ประชาชนคาดหวงัวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั มีความ

ตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั  

 4. ประชาชนท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 

 5. ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่แตกต่างกนั และมี

ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่แตกต่างกนั  

มชัฌิมา อุดมศิลป์ (2556) ทาํการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนคลองโคนจงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจ

ของนกัท่องเท่ียว ท่ีมาเท่ียวในชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 2) ศึกษาการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของ
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ชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนคลองโคนจงัหวดัสมุทรสงคราม ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method 

Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 361 คน ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยล่ะ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัในการสัมภาษณ์เชิงลึกจาํนวน 8 คนและการสนทนากลุ่มจาํนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในชุมชนคลองโคน นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

เท่ียวยงัชุมชนคลองโคน กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนคลองโคน จงัหวดั

สมุทรสงครามในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (ดา้นความประทบัใจ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว)  2) การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นตน้แบบในเร่ืองของ

การอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน ความมีจิตสาธารณะของชุมชนในความร่วมมือและการจดัการ รวมไป

ถึงการร่วมกลุ่มกนัอยา่งเขม้แขง็ของสมาชิกในชุมชนในการทาํกะปิคลองโคนจากภูมิปัญญาชาวบา้นจน

มีช่ือเสียงโด่งดงั และการใชชี้วิตแบบพอเพียง  3) แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ควรมีการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้

มากกว่าน้ี เพื่อให้เกิดการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียวอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้นหน่วยงานและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวข้องระดับจงัหวดัควรเร่งรัดและสนับสนุน ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์อย่างจริงจงั และควร

ประชาสัมพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอ ควรมีการฝึกอบรม หรือมีโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

เน่ืองจากว่าการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวท่ีอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีผนวกเข้ากับวิถีชีวิต 

วฒันธรรมของชุมชน ดงันั้นหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้การสนบัสนุนช้ีแนะแนวทางให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของจงัหวดัและเช่ือมโยงกับแผนการพฒันาการท่องเท่ียว

แห่งชาติ 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ขอ้มูลประชากร 

1.1 เพศ 

1.2 กลุ่มอาย ุ

1.3 อาชีพ 

2. ขอ้มูลพื้นฐานแหล่ง

ท่องเท่ียว 

องค์ประกอบการท่องเทีย่ว 

1. ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว 

2. ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 

และท่ีพกัแรม 

3. ดา้นกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

4. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ

ของชุมชน 

5. ดา้นบริการเบด็เตล็ด 

แนวทางการบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

แบบมีส่วนร่วม  

ของชุมชนบ้านวดัเขา 

สรุปเข้าสู่ประเด็นปัญหาการวจัิย 

 แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งท่ียงัคงมีความงดงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะ

ในชุมชนท่ีห่างไกลชุมชนเมือง ซ่ึงมีความเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะจดัให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี

สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชนได ้ หากชุมชนเหล่านั้นมีความพร้อมในการบริหารจดัการแบบมีส่วน

ร่วม เพื่อใหท้รัพยากรท่ีมีอยูถู่กใชอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความย ัง่ยืน  ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 



บทที ่ 3 

      วธีิการดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง “ขอ้มูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมี

ส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง  จงัหวดัพงังา”  เป็นการ

วจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เนน้ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานหมู่บา้น เพื่อให้ทราบขอ้มูลดา้นการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ย ัง่ยนืของชุมชนแบบมีส่วนร่วม  วตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานด้าน

แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา  และเพื่อพฒันาการ

บริหารจดัการองคป์ระกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บา้นวดัเขา 

ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา   ผูว้จิยัไดน้าํเสนอวธีิการดาํเนินการวจิยัตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 2.  กาํหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร 

 3.  สร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

 4.  เก็บรวบรวมเอกสาร  

 5.  วเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ศึกษาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้ยูอ่าศยัในหมู่บา้นวดัเขา หมู่ที่ 10 ตาํบลโคก

กลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา  จาํนวน 226 ครัวเรือน (ราย) (สาํนักงานทะเบียนราษฎร์อาํเภอ

ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา)  

กลุ่มตัวอย่าง  กาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane,1973:125) โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้เท่ากบั 0.03  ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 187 ครัวเรือน (ราย) ดงัน้ี 
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 n    =          N 

                                             1 + N (e)
2
 

    เม่ือ e คือ   ความคาดเคล่ือนที่ยอมรับไดข้องการเลือกตวัอยา่ง ในที่น้ีกาํหนดให้

เป็น 0.03  

 N   คือ   ขนาดของประชากร 

 n   คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

แทนค่า n    =          226 

                                             1 + 226 (0.03)
2
 

 = 187 ครัวเรือน (ราย) 

เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่ ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 200 ครัวเรือน (ราย) โดยใชว้ิธีการสุ่ม

แบบเป็นระบบ (Systematic random sampling) ดว้ยวธีิสุ่มแบบบา้นเวน้บา้น จากผูท้ี่อยูอ่าศยัในชุมชน

   

เคร่ืองมือในการวิจัย  

แบบสํารวจทรัพยากร แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเชิงลึก  แบบสอบถามชุดน้ี มี

ทั้งหมด 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอาชีพ มี

ลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2  ขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว ไดแ้ก่  ที่ตั้งของหมู่บา้น  ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในสถานที่ท่องเที่ยว  ระบบการจดัการสาธารณูปโภค  และการบริการสาธารณะในหมู่บา้น  ลกัษณะ

เป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของชุมชนต่อองคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียว โดยแบ่งออกเป็น  5 

ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)  ดา้นสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกัแรมเพื่อ

รองรับนักท่องเที่ยว (Attractions and Accommodation)  ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity)  ดา้น
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กิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ด (Amenity)  และด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของชุมชน 

(Available)  มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert  5 ระดบั ดงัน้ี 

1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวในระดบันอ้ยที่สุด 

2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวในระดบันอ้ย 

3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง 

4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวในระดบัมาก 

5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวในระดบัมากที่สุด 

โดยใชเ้กณฑใ์นการประเมินค่าของ Best (Best, 1977 : 174) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวมากที่สุด  

ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวมาก  

ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในดา้นการท่องเที่ยวนอ้ยที่สุด 

ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  เป็นการแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม  ให้ผูต้อบได้

เสนอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว หมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่

ทุ่ง จงัหวดัพงังา  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  วางแผนและศึกษาพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.  ทาํการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3.  จดัทาํเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสาํรวจ  แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ 

โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  แลว้นาํเคร่ืองมือไปให้ที่ปรึกษางานวิจยัตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง  

4.  นาํเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง และเก็บคืนในทนัที  

5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีเก็บมาได้ ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์สามารถนํามา

วเิคราะห์ผลได ้จาํนวน 199 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.5  
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6. รวบรวมขอ้มูลและจดักระทาํกบัขอ้มูล เพือ่ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยันาํผลคะแนนที่ไดจ้ากเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลทั้งหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

สถิติที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ

รายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ  โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยการคาํนวณความถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)   การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบ

การจดัการท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)  ดา้นสถานที่ท่องเที่ยวและที่

พกัแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Attractions and Accommodation)  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

(Activity)  ดา้นกิจกรรมบริการเบด็เตล็ด (Amenity)  และดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของ

ชุมชน (Available)  โดยการทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 



บทที ่4 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวจิยั เร่ือง “ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์บบมี

ส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง  จงัหวดัพงังา”  เป็น

การศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียว และศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ

องค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ผูว้ิจยัได้นาํเสนอผลการวิเคราะห์

ตามลาํดบัดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียด

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ กลุ่มอายุ และอาชีพ  โดยทาํการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการคาํนวณความถ่ี 

(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่  ท่ีตั้งชุมชน ส่ิง

อาํนวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียวปัจจุบัน ระบบการจัดการสารณูปโภค และการบริการ

สาธารณะในหมู่บ้าน โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ด้วยการ

กาํหนดโครงสร้างของหวัขอ้คาํถามและการสนทนากลุ่มอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ตอนท่ี 3 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ ระดบัความคิดเห็นของชุมชนต่อองคป์ระกอบการจดัการ

ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)  ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัแรม

เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว (Attractions and Accommodation)  ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity)  

ดา้นกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ด (Amenity)  และดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน โดย

การทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
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ตารางที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 

หญิง 

73 

126 

36.7 

63.3 

รวม 199 100.0 

2. อาย ุ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 

21-30 ปี 

31- 40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

มากกวา่ 61 ปี 

32 

40 

54 

34 

27 

12 

16.1 

20.1 

27.1 

17.1 

13.5 

6.10 

รวม 199 100 

3. อาชีพ เกษตรกร 

รับจา้ง 

รัฐวสิาหกิจ 

บริษทัเอกชน 

คา้ขาย 

เกษียณอาย ุ

นกัเรียน 

ธุรกิจส่วนตวั 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

อ่ืน 

14 

35 

18 

25 

31 

12 

28 

32 

2 

2 

7.04 

17.5 

9.05 

12.6 

15.6 

6.01 

14.1 

16.1 

1.00 

1.00 

รวม 199 100 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมี

จาํนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเพศชายมีจาํนวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.7  เม่ือจาํแนกตาม

กลุ่มอายุพบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี  มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.1 

รองลงมาคือ ช่วงอายุระหวา่ง 21-30 ปี  จาํนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.1  ช่วงอายุระหวา่ง 41-50 ปี  

จาํนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.1  ช่วงท่ีมีอายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 จาํนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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16.1  ช่วงอายุ 51-60 ปี จาํนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5  ส่วนช่วงท่ีมีอายุมากกวา่ 61 ปี มีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามลาํดบั 

ส่วนการจาํแนกตามอาชีพ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจา้ง มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 35

ราย คิดเป็นร้อยละ 17.5  รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.1  อาชีพ

คา้ขาย จาํนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.6  นักเรียน จาํนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.1  ทาํงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.6  อาชีพทาํงานรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 18 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 9.05  เกษตรกร จาํนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.04  เกษียณอายุ จาํนวน 12 รายคิดเป็นร้อยละ 6.01 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จาํนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00  ส่วนอาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมามีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาํดบั 

ตอนที ่2  ผลการสาํรวจขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียว 

 ชุมชนหมู่บา้นวดัเขาตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกกลอย มีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียว ได้แก่ ร้านอาหาร ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ห้องนํ้ า

สาธารณะ ศาลานัง่พกั ระบบรักษาความปลอดภยั มีแหล่งนํ้ าด่ืมนํ้ าใชส้ะดวก ประปาทอ้งถ่ิน ประปา

ภูมิภาค บ่อนํ้าด่ืม และนํ้าจากธรรมชาติ 

นอกจากน้ี ยงัมีการบริการสาธารณะในหมู่บา้น ได้แก่ วดั ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน 

ศาลากลางบา้น ลานกีฬาหมู่บา้น และสถานท่ีพกัผอ่น เช่น นํ้าตก ป่าชุมชน เป็นตน้ 

ตอนที ่3  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของชุมชนต่อองคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียว 

ตารางที ่2  ระดบัความคิดเห็นของชุมชนต่อองคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียว 

องค์ประกอบการจัดการท่องเทีย่ว 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้น เช่น การเดินทาง

สะดวก ฯลฯ 

4.66 .545 มากท่ีสุด 

ชุมชนมีวถีิการผลิตท่ีพึ่งพาและใชท้รัยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 4.33 .595 มาก 

ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ 4.45 .632 มาก 
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ตารางที ่2  (ต่อ) ระดบัความคิดเห็นของชุมชนต่อองคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียว 

องค์ประกอบการจัดการท่องเทีย่ว 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอยา่งครบครันเช่น ไฟฟ้า ประปา 

และการส่ือสาร 

4.58 .561 มากท่ีสุด 

รวม 4.51 .361 มากทีสุ่ด 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่วและที่พกัแรมเพือ่รองรับนักท่องเที่ยว(Attractions  and Accommodation) 

ชุมชนมีสถานท่ีพกัแรม เช่น บงักะโล  รีสอร์ท  กางเตน้ท ์ 4.36 .696 มาก 

ชุมชนร้านอาหารทอ้งถ่ิน ร้านขายสินคา้ OTOP 4.39 .592 มาก 

ชุมชนมีวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น การตกับาตร

เทโว   ประเพณีลอยแพ ฯลฯ 

4.45 .616 มาก 

ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์แบบ เช่น การ

เดินป่า 

4.53 .593 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 .391 มาก 

ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activity) 

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ  เช่น  เดินป่า ดูนก    4.59 .587 มากท่ีสุด 

กิจกรรมเขา้ค่าย ศึกษาวถีิชีวติในป่า 4.45 .617 มาก 

กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายจากแหล่งท่องเท่ียว 4.25 .743 มาก 

กิจกรรมศึกษาอาชีพทอ้งถ่ิน 4.36 .627 มาก 

รับการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว เช่น 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ร้านคา้และบริการนกัท่องเท่ียว อาชีพท่ี

รองรับการท่องเท่ียว 

4.38 .646 มาก 

รวม 4.41 .491 มาก 

ด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของชุมชน (Available) 

ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผน  รับผดิชอบในบทบาทและหนา้ท่ี 

ต่างๆ ของหมู่บา้น 

4.62 .507 มากท่ีสุด 

มีความรู้พื้นฐานและมีความเขา้ใจเร่ืองการท่องเท่ียวโดย 

ชุมชน 

4.35 .608 มาก 

มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการ

ปลูกป่าชุมชน 

4.39 .547 มาก 
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ตารางที ่2  (ต่อ) ระดบัความคิดเห็นของชุมชนต่อองคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียว 

องค์ประกอบการจัดการท่องเทีย่ว 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของและเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการพฒันา 

4.39 .601 มาก 

คนในชุมชนมีความสามารถในการส่ือสารถ่ายทอดเร่ืองราว

ประสบการณ์ ในพื้นท่ีของตนเอง 

4.44 .573 มาก 

มีปราชญ ์หรือผูมี้ความรู้ มีอาชีพเก่ียวขอ้งกบัการใชส้มุนไพร

เพื่อการรักษาโรคและทกัษะในเร่ืองต่างๆหลากหลาย 

4.47 .575 มาก 

การช่วยเหลือสนบัสนุนเพื่อจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนจาก

หน่วยงานภายนอกพื้นท่ี 

4.40 .577 มาก 

รับการฝึกการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเช่น 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน   ร้านคา้บริการนกัท่องเท่ียว  อาชีพรองรับ

การท่องเท่ียว 

4.35 .600 มาก 

รวม 4.43 .353 มาก 

กจิกรรมบริการเบ็ดเตลด็ทั้งหมดทีม่ีให้นักท่องเทีย่ว (Amenity) 

ชุมชนมีร้านคา้อาหารพื้นเมือง 4.34 .605 มาก 

ชุมชนมีร้านขายของท่ีระลึก 4.40 .602 มาก 

ชุมชนมีโรงพยาบาลใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียว   4.38 .655 มาก 

ชุมชนมีสถานีบริการนํ้ามนั  ไปรษณีย ์ 4.34 .623 มาก 

รวม 4.37 .477 มาก 

รวมทั้งส้ิน 4.43 .266 มาก 

 

จากตารางท่ี 2  จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจดัการ

ท่องเท่ียวในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.43, S.D =.266 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการ

เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.51, S.D =.361 ) รองลงมา ดา้น

สถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว (Attractions  and Accommodation) อยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.43, S.D =.391 )  และดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน (Available)  

อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.43, S.D =.353 )  ดา้นกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ด (Amenity) อยูใ่นระดบัมาก (  

= 4.37, S.D =.477)  และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.41, S.D =.491) 

ตามลาํดบั 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)  เรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อย  พบว่า ประเด็นชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้น เช่น การเดินทางสะดวก 

ฯลฯ   มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.66, S.D =.545)  รองลงมาเป็นประเด็นชุมชนมีระบบ

สาธารณูปโภคอย่างครบครันเ ช่น ไฟฟ้า  ประปา และการส่ือสาร  ประเ ด็นชุมชนมีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  และประเด็นชุมชนมีวิถีการผลิตท่ีพึ่งพาและใชท้รัยากรธรรมชาติอยา่ง

ย ัง่ยืน อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.58, S.D =.561) (  = 4.45, S.D =.632) และ(  = 4.33, S.D =.595) 

ตามลาํดบั   

ด้านสถานท่ีท่องเ ท่ียวและท่ีพักแรมเพื่อรองรับนักท่องเ ท่ียว  (Attractions and 

Accommodation) เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ประเด็นชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

สมบูรณ์แบบ เช่น การเดินป่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.53, S.D =.593) รองลงมาเป็นประเด็น

ชุมชนมีวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น การตกับาตรเทโว ประเพณีลอยแพ ฯลฯ  ประเด็น

ชุมชนร้านอาหารทอ้งถ่ิน ร้านขายสินคา้ OTOP  และประเด็นชุมชนมีสถานท่ีพกัแรม เช่น บงักะโล รี

สอร์ท  กางเตน้ท ์อยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.45, S.D =.616) (  = 4.39, S.D =.592) และ(  = 4.36, S.D 

=.696) ตามลาํดบั 

ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity)  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ประเด็นกิจกรรม

ศึกษาธรรมชาติ เช่น เดินป่า ดูนก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.59, S.D =.587)  รองลงมาเป็นประเด็น 

กิจกรรมเขา้ค่าย ศึกษาวิถีชีวิตในป่า  ประเด็นรับการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว 

เช่น มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ร้านคา้และบริการนกัท่องเท่ียว อาชีพท่ีรองรับการท่องเท่ียว  ประเด็นกิจกรรม

ศึกษาอาชีพทอ้งถ่ิน และประเด็นกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายจากแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมาก  

(  = 4.45, S.D =.617)  (  = 4.38, S.D =.646)  (  = 4.36, S.D =.627)  (  = 4.25, S.D =.743) 

ตามลาํดบั 

ดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน (Available)  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

พบว่า ประเด็นชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนรับผิดชอบในบทบาทและหน้าท่ีต่างๆ ของหมู่บา้นอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (  = 4.62, S.D =.507)  รองลงมาเป็นประเด็น มีปราชญ์ หรือผูมี้ความรู้ มีอาชีพ

เก่ียวขอ้งกบัการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและทกัษะในเร่ืองต่างๆ หลากหลาย  ประเด็นคนใน

ชุมชนมีความสามารถในการส่ือสารถ่ายทอดเร่ืองราวประสบการณ์ ในพื้นท่ีของตนเอง  ประเด็นการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนเพื่อจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนจากหน่วยงานภายนอกพื้นท่ี  ประเด็นมีการประชุม

เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน  และประเด็นชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของและ

เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา   ประเด็นมีความรู้พื้นฐานและมีความเขา้ใจเร่ืองการท่องเท่ียว

โดยชุมชน  และประเด็นรับการฝึกการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว เช่น มคัคุเทศก์



80 

 

ทอ้งถ่ิน   ร้านคา้บริการนกัท่องเท่ียว อาชีพรองรับการท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมาก  (  = 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) ตามลาํดบั 

ด้านกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดท่ีมีให้นักท่องเท่ียว (Amenity) พบว่า ทุกประเด็น

ชุมชนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ประเด็นชุมชนมีร้านขาย

ของท่ีระลึก  ประเด็นชุมชนมีโรงพยาบาลใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียว  ประเด็นชุมชนมีสถานีบริการนํ้ ามนั

ไปรษณีย ์ และประเด็นชุมชนมีร้านคา้อาหารพื้นเมือง   (  = 4.40, S.D =.602) (  = 4.38, S.D =.665)  

(  = 4.34, S.D =.605) และ (  = 4.34, S.D =.623) ตามลาํดบั 



บทท ี 5  

สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจยัเร่ือง “ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง  จงัหวดัพงังา”  เป็น

การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  สถิติท่ีใชใ้นการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ อาชีพ  โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดว้ยการคาํนวณความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของ

ชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการท่องเท่ียว ได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  ด้านสถานท่ี

ท่องเท่ียวและท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว  ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว  ด้านกิจกรรมบริการ

เบ็ดเตล็ด  และดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน  โดยการทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นไปตามประเด็นท่ีศึกษา

ตามความมุ่งหมายของการวิจยัในการสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ผูว้ิจยัได้

นาํเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย  

ผลการวจิยัเร่ือง “ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมี

ส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง  จงัหวดัพงังา”  สรุป

ผลการวจิยัโดยแบ่งตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานด้านแหล่งท่องเที่ยวของ

หมู่บ้านวดัเขา ตําบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังา  สรุปผลได้ดังนี ้

กลุ่มตวัอยา่งหมู่บา้นวดัเขา เพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยกลุ่มอายุระหวา่ง 31-40 ปี  มี

จาํนวนมากท่ีสุด  ส่วนกลุ่มอายุมากกว่า 61 ปี มีจาํนวนน้อยท่ีสุด  และมีอาชีพรับจ้างมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตวั  และอาชีพอ่ืนๆ น้อยท่ีสุด  นอกจากน้ีหมู่บา้นวดัเขา ตั้งอยู่ในเขต 

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอย  มีส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวน้อย แต่ก็มี

สาธารณูปโภคไวบ้ริการ เช่น ร้านอาหาร ทางศึกษาธรรมชาติ หอ้งนํ้าสาธารณะ ศาลาท่ีพกั ระบบรักษา

ความปลอดภยั มีแหล่งนํ้ากิน-นํ้าใชจ้ากประปาทอ้งถ่ิน ประปาหมู่บา้น บ่อนํ้ าด่ืม และนํ้ าจากธรรมชาติ 

อีกทั้งยงัมีบริการสาธารณะในหมู่บา้น ไดแ้ก่ วดั ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน ศาลากลางบา้น ลาน

กีฬาหมู่บา้น และสถานท่ีพกัผอ่น เช่น นํ้าตก ป่าชุมชน 
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2.   สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์ประกอบการ

ท่องเทีย่วเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บ้านวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง 

จังหวดัพงังา สรุปผลได้ดังนี ้ 

 ในการหาแนวทางพฒันาการบริหารจดัการองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพงังา โดย

การศึกษาขอ้มูลความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการจดัการท่องเท่ียวในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึง

พบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)อยู่ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่  ด้าน

สถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว(Attractions  and Accommodation)  ดา้นความ

พร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน  ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity)  และด้านกิจกรรม

บริการเบด็เตล็ด (Amenity) อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาในรายด้าน ถึงระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อองค์ประกอบการจัดการ

ท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) พบวา่ ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้น 

เช่น การเดินทางสะดวก   ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอยา่งครบครัน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และชุมชน

มีวิถีการผลิตท่ีพึ่งพา และใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์   อยู่

ในระดบัมาก  

ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพักแรม  เพื่อรองรับนักท่องเ ท่ียว (Attractions and 

Accommodation) พบว่า ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสมบูรณ์แบบ   มีวฒันธรรมท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ เช่น การตกับาตรเทโว ประเพณีลอยแพ มีสถานท่ีพกัแรม  และอาหารทอ้งถ่ิน ขายสินคา้ 

OTOP  อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน พบวา่  ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 

รับผดิชอบในบทบาท และหนา้ท่ีต่างๆ ของหมู่บา้น  มีปราชญห์รือผูมี้ความรู้ท่ีมีอาชีพเก่ียวขอ้งกบัการ

ใช้สมุนไพร เพื่อการรักษาโรค และทกัษะในเร่ืองต่างๆ  คนในชุมชนมีความสามารถในการส่ือสาร

ถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ในพื้นท่ีของตนเอง  การช่วยเหลือสนบัสนุน เพื่อจดัการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนจากหน่วยงานภายนอกพื้นท่ี  มีการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการปลูกป่า

ชุมชน  และการรู้สึกเป็นเจา้ของและเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วม

รับการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว เช่น การจดัการการท่องเท่ียวแบบแคม้ป้ิง การ

จดัการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ และการประกอบอาชีพมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน  ตลอดจนร้านคา้บริการ

นกัท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก   

 นอกจากน้ียงัพบว่า ดา้นกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดท่ีมีให้นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ชุมชนมี

ความเขา้ใจ ชุมชนมีร้านขายของท่ีระลึกอยูใ่กลโ้รงพยาบาล  สถานบริการนํ้ ามนั ไปรษณีย ์และชุมชน

ร้านคา้ อาหารพื้นเมือง อยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น 
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การอภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี  

1. จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานดา้นแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บา้นวดัเขา ตาํบล

โคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา   

 จากการศึกษา พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งหมู่บา้นวดัเขา เพศหญิงมากกวา่เพศชาย กลุ่มอายุระหวา่ง 

31-40 ปี  มีจาํนวนมากท่ีสุด  ส่วนช่วงอายุมากกวา่ 61 ปี มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด และอาชีพรับจา้งมีจาํนวน

มากท่ีสุด  รองลงมาจะเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตวั  และนอ้ยท่ีสุดเป็นอาชีพอ่ืนๆ  นอกจากน้ีหมู่บา้นวดัเขา 

ตั้งอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกกลอย  มีส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวนอ้ย แต่ก็

มีสาธารณูปโภคไวบ้ริการ เช่น ร้านอาหาร ทางศึกษาธรรมชาติ ห้องนํ้ าสาธารณะ ศาลาท่ีพกั ระบบ

รักษาความปลอดภยั มีแหล่งนํ้ ากิน-นํ้ าใช้จากประปาทอ้งถ่ิน ประปาหมู่บา้น บ่อนํ้ าด่ืม และนํ้ าจาก

ธรรมชาติ  อีกทั้งยงัมีบริการสาธารณะในหมู่บ้าน ได้แก่ วดั ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ศาลา

กลางบา้น ลานกีฬาหมู่บา้น และสถานท่ีพกัผอ่น เช่น นํ้าตก ป่าชุมชน 

2. จากผลการวิจัยข้อท่ี 2  แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการองค์ประกอบการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนหมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง 

จงัหวดัพงังา  

จากการศึกษาพบว่า  แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงพบวา่ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวดา้น

ความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน  ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว  และดา้นกิจกรรมบริการ

เบ็ดเตล็ด อยูใ่นระดบัมาก  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะหมู่บา้นวดัเขา เป็นสถานท่ีท่ีมีทรัพยากรทาง

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ประกอบกบัชุมชนให้ความสําคญั

กบัการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โดยมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกกลอยเป็นผูส้นบัสนุนให้

เกิดการพฒันา ดว้ยการจดัใหมี้สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนน นํ้ าประปา ระบบรักษาความปลอดภยั

อยา่งครบถว้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวชัราภรณ์  จนัทร์ขาํ (2547) ท่ีทาํการวิจยัศกัยภาพของชุมชนไทล้ือใน

การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  กรณีศึกษาบา้นดอนมูล อาเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน พบวา่

กระบวนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน เกิดข้ึนจากองค์กร ชุมชนได้ร่วมกนัจดัการ

ท่องเท่ียวข้ึนโดยใชศ้กัยภาพของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว  และยงัสอดคลอ้งกบัมชัฌิมา อุดมศิลป์ 

(2556) ท่ีทาํการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชน

คลองโคนจงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน

คลองโคน จงัหวดัสมุทรสงครามในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (ดา้นความประทบัใจ ดา้น
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กิจกรรมการท่องเท่ียว ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้าน

ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว)   

เม่ือพิจารณาในรายประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของชุมชนด้านการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว ประเด็นชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้น เช่น การเดินทางสะดวก   ชุมชนมีระบบ

สาธารณูปโภคอยา่งครบครัน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และชุมชนมีวิถีการผลิตท่ีพึ่งพา และใชท้รัพยากร

อยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ อยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว พบวา่ ประเด็นชุมชนมีสถานท่ี

พกัแรม เช่น บงักะโล  รีสอร์ท  กางเต้นท์ ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสมบูรณ์แบบ มี

วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น การตกับาตรเทโว ประเพณีลอยแพ  มีอาหารท้องถ่ิน ขายสินค้า 

OTOP  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก   การเป็นแหล่งท่ีพกัแรมของหมู่บา้นวดัเขา มีทั้งบงักะโล รี

สอร์ท และกางเตน้ท ์แต่มีจาํนวนไม่มาก  ซ่ึงในอนาคตมีความเป็นไปไดใ้นดา้นแนวคิดกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน และส่ิงท่ีชุมชนชาววดัเขาคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน คือ การท่ีภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตลอดจนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้มาสนบัสนบัสนุนและส่งเสริมผลกัดนัให้เกิดแหล่งท่ีพกั

เพิ่มข้ึน  

ดา้นความพร้อมและความรู้ความเขา้ใจของชุมชน พบวา่  ประเด็นชุมชนมีส่วนร่วมในการ

วางแผน รับผิดชอบในบทบาท และหน้าท่ีต่างๆ ของหมู่บ้าน  มีปราชญ์หรือผูมี้ความรู้ท่ีมีอาชีพ

เก่ียวขอ้งกบัการใชส้มุนไพร เพื่อการรักษาโรค และทกัษะในเร่ืองต่างๆ  คนในชุมชนมีความสามารถ

ในการส่ือสารถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ในพื้นท่ีของตนเอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ

ท่องเท่ียว เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน  ชุมชนยงัคงต้องการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนเพื่อจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน จากหน่วยงานภายนอกพื้นท่ี มีการประชุมระดม

ความคิดเห็นเพื่อจดัตั้งกลุ่มข้ึนมาบิหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

รพีพงศ์  อินต๊ะสืบ (2550) ท่ีพบว่า ชุมชนบา้นสามขา อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง มีศกัยภาพในการ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวชนบทได ้แต่พบว่ามีปัญหาจากการขาดความรู้ ดา้นการจดัการท่องเท่ียว และ

ความพร้อมด้านบุคลากร  และยงัสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยของนภดล 

นพรัตน์ (2551) ท่ีพบวา่ ปัจจยัภายนอก คือ การไดรั้บการสนบัสนุน จากภาครัฐดา้นการท่องเท่ียว และ

การไดรั้บการชกัชวนจากบุคคล หรือหน่วยงานในภาครัฐ  ภาคเอกชน มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน

การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนของประชาชนมากกว่า ปัจจยัภายใน โดยในการจดัตั้งกลุ่มการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนน้ีจะต้องเกิดข้ึนภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ คนในชุมชนจากการรวมกันด้วย

ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเอง  ไม่ใช่กลุ่มท่ีเกิดจากการจดัตั้งของหน่วยงานต่างๆ   และเก่ียวกบั

การส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน และการรู้สึกเป็นเจา้ของ และเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมรับการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว เช่น การจดัการการ
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ท่องเท่ียวแบบแคม้ป้ิง  การจดัการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ และการประกอบอาชีพมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน  

ตลอดจนร้านคา้บริการนกัท่องเท่ียว 

นอกจากน้ียงัพบว่าดา้นกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดท่ีมีให้นกัท่องเท่ียว ทุกประเด็นมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก   

จากการอภิปรายผลขา้งตน้ทั้ง 5  ดา้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Burkart & Medlink (1981) 

ท่ีไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจวา่ ตอ้งประกอบไปดว้ยส่ิง

ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction)  ความสะดวกสบายในการเดินทางเขา้ถึง (Accessibility)  และ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (Amenity)  เพื่อช่วยใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความสะดวกสบายในการ

ท่องเท่ียว  ในทาํนองเดียวกนักบั Collier and Haraway (อา้งในชูสิทธ์ ชูชาติ, 2544) มีความเห็น

สอดคลอ้งกนัวา่ แหล่งท่องเท่ียวตอ้งประกอบดว้ยส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  การมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวก  และการมีเส้นทางเข้าถึงได้สะดวก จึงจะทาํให้นักท่องเท่ียวเข้าไปท่องเท่ียวได้ง่ายข้ึน         

จากความสาํคญัของการส่งเสริมการท่องเท่ียว  อาจเป็นแรงผลกัดนัท่ีทาํให้เกิดการจดัการท่ีพกัสําหรับ

นกัท่องเท่ียวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเกิดจากแนวคิดและความตอ้งการของชุมชนเอง 

เช่นเดียวกบัแนวคิดของพลอยศรี โปษณานนท์ (2544) ท่ีกล่าวว่า การดาํเนินงานวางแผนพฒันาการ

ท่องเท่ียวมกัจะถูกเตรียมการโดยหน่วยงานกลางของรัฐ เป็นการกาํหนดนโยบายและดาํเนินการ

วางแผนจากส่วนกลางลงไปสู่ทอ้งถ่ิน(Top down)  ซ่ึงตามหลกัแลว้ในการท่ีชุมชนใดจะเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว ประชาชนในพื้นท่ีควรจะมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานต่างๆ  เพราะถา้ขาดความร่วมมือจาก

คนในชุมชนก็จะทาํให้การท่องเท่ียวไม่ประสบผลสําเร็จ  ในอนาคตหากชุมชนบา้นวดัเขา ดาํเนินงาน

ร่วมกนัเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนบา้นวดัเขา กบัหน่วยงานภาครัฐ ก็จะส่งผลให้บา้นวดัเขา

กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ของตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา  ซ่ึงจะเป็นการ

ท่องเท่ียวทางเลือก  อนัจะนาํไปสู่การพฒันาชุมชนบา้นวดัเขา ให้มีท่ีพกัแรมเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน

ต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 

 1. หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ชุมชนได้มีส่วนเข้ามาก

กาํหนดนโยบาย และแผนในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน สร้างความตระหนกัในการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อให้ชุมชนจดัการท่องเท่ียวตามความพร้อมของชุมชน ให้

ชุมชน ดูแลทรัพยากร วฒันธรรม และวถีิชีวติของชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 2. หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนให้เกิดการจดัตั้งกลุ่ม

การท่องเท่ียวโดยชุมชนข้ึนบนพื้นฐานของความร่วมมือจากคนในชุมชน ให้ความรู้ความเขา้ใจในการ
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บริหารจดัการกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างโปร่งใส เพื่อให้กลุ่มสามารถเร่ิมตน้ทาํกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนดว้ยกลุ่มเอง และสามารถบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนดว้ยคนในชุมชน

ได ้

 ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

 1.  ควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว   การอบรมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

 2.  ควรไดรั้บความร่วมมือกบัสถานศึกษา 
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แบบสํารวจข้อมูลพืน้ฐานแหล่งท่องเทีย่ว 

หมู่บา้นวดัเขา ตาํบลโคกกลอย  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง  จงัหวดัพงังา 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดน้ี มีทั้งหมด 4 ตอน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น หมู่บา้น ตาํบล อาชีพ 

การศึกษา เป็นตน้  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียว 

 ส่วนท่ี 3 ศกัยภาพของชุมชน 

 ส่วนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว เป็นคาํถาม ปลายเปิด 

 

 

“โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ   ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน (   ) ใหต้รงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ 

  (    ) ชาย (    ) หญิง 

2. อาย ุ

  (    ) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี (    ) 21 – 30 ปี 

  (    )  31 – 40 ปี (    ) 41 – 50 ปี 

  (    ) 51 – 60 ปี (    ) มากกวา่หรือเท่ากบั 61 ปี 

3. อาชีพ 

  (    ) เกษตรกร (    ) รับจา้งทัว่ไป 

  (    ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ (    ) พนกังานบริษทัเอกชน 

  (    ) คา้ขาย (    ) เกษียณอายุ 

  (    ) นกัเรียน/นกัศึกษา (    ) ธุรกิจส่วนตวั 

  (    ) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 

ตอนที ่2  ข้อมูลพืน้ฐานของแหล่งท่องเทีย่ว 

คําช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน (   ) ใหต้รงกบัความเป็นจริง 

4.  หมู่บา้น/ชุมชนน้ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีลกัษณะใด  

 (    )  ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี อบต.   

 (    )  ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี อบต.และ เทศบาล  

 (    )  ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี เทศบาล 

5.   ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

(    )  5.1  ท่ีพกัแรม     (    )  5.2  ห้องนํ้ าสาธารณะ 

(    )  5.3  ป้อมยาม / จุดแจง้เหตุ    (    )  5.4  ศาลานัง่พกั 

(    )  5.5  ร้านอาหาร     (    )  5.6  ร้านขายของท่ีระลึก 

(    )  5.7  ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว    (    )  5.8   เจา้หนา้ท่ีบริการขอ้มูล 

(    )  5.9    ส่ือส่ิงพิมพ ์ (แผน่พบั , โปสเตอร์ )  (    )  5.10  มคัคุเทศก์ 

(    )  5.11  ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

 



6.  ระบบการจดัการ 

 (    )  6.1  การรักษาความปลอดภยั    (    )  6.2  ระบบกาํจดัขยะ 

7.   สาธารณูปโภค 

 (    )  7.1  บริการโทรศพัทส์าธารณะ   (    )  7.2  ไฟฟ้าแสงสวา่ง 

(    )  7.3   แหล่งนํ้าด่ืมของนกัท่องเท่ียว  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   ซ้ือจากร้านคา้    นํ้าด่ืมสาธารณะ 

  อ่ืนๆ  ระบุ………………………………………. 

7.4   แหล่งนํ้าใชข้องนกัท่องเท่ียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  ประปาทอ้งถ่ิน    ประปาภูมิภาค 

  บ่อนํ้าด่ืม / บาดาล    นํ้าจากธรรมชาติ  

8.   บริการสาธารณะในหมู่บา้น  

 (    )  8.1   ศาสนสถาน (เช่น วดั มสัยดิ โบสถค์ริสต ์และอ่ืนๆ) รวม แห่ง  

 (    )  8.2   ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน  

   (    )  8.3   ศาลากลางบา้น หรือศูนยร์วมประชุม หรือจุดนดัหมายสาํหรับชุมชน 

 (    )  8.4   ท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นท่ีใชบ้ริการได ้ 

 (    )  8.5   หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายท่ีใชก้ารได ้  

 (    )  8.6   ศูนยร์วมทาํยางแผน่หรือศูนยพ์ฒันาชาวสวนยาง  

 (    )  8.7  ศูนยฝึ์กอาชีพ (มีสถานท่ีและมีเคร่ืองมือท่ีราษฎรสามารถ เขา้มาฝึกอาชีพได)้  

 (    )  8.8  ร้านคา้ท่ีประชาชนรวมกนัในการลงทุน (เช่น ศูนยส์าธิตการตลาด, ร้านคา้หมู่บา้น)  

 (    )  8.9   ลานกีฬาหรือสนามกีฬาของหมู่บา้น หรือหมู่บา้นอยูใ่นรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร  

                      จากสนามกีฬา  

 (    )  8.10   สถานท่ีพกัผอ่น/สวนสาธารณะของหมู่บา้น หรือหมู่บา้นอยูใ่นรัศมี ไม่เกิน 3 กิโลเมตร    

จากสถานท่ีพกัผอ่น  

 (    )  8.11  สวนสาธารณะ จาํนวน แห่ง  

 (    )  8.12  สนามเด็กเล่น ท่ีมีเคร่ืองเล่นตั้งแต่ 3 ชนิดข้ึนไป เช่น ชิงชา้ กระดานล่ืน มา้หมุน เป็นตน้ 

และ   อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารได ้ 

 (    )  8.13  มีหอ้งพกับริการนกัท่องเท่ียว           จาํนวน            แห่ง 

 



ตอนที ่3   ศักยภาพของชุมชน 

คําช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องทางขวามือให้ตรงกบัความเป็นจริงตามความเห็นหรือความ

เขา้ใจของท่านเก่ียวกบัชุมชนบา้นวดัเขา  ส่วนขอ้คาํถามท่ีเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ผูว้ิจยักา

หนดเกณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี  

 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามรู้ความเขา้ใจ มากท่ีสุด   

 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามรู้ความเขา้ใจ มาก  

 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามรู้ความเขา้ใจ ปานกลาง   

 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามรู้ความเขา้ใจ นอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามรู้ความเขา้ใจ นอ้ยท่ีสุด 

 

ขอ้ องคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ระดบั ความเขา้ใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

1. ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้น เช่น การเดินทางสะดวก ฯลฯ      

2. ชุมชนมีวถีิการผลิตท่ีพึ่งพาและใชท้รัยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื      

3. ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์      

4. 

ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอยา่งครบครันเช่น ไฟฟ้า ประปา และการ

ส่ือสาร 
     

ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว และที่พกัแรมเพือ่รองรับนักท่องเที่ยว(Attractions  and Accommodation) 

5 ชุมชนมีสถานท่ีพกัแรม เช่น บงักะโล  รีสอร์ท  กางเตน้ท ์      

6 ชุมชนร้านอาหารทอ้งถ่ิน ร้านขายสินคา้ OTOP      

7 

ชุมชนมีวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น การตกับาตรเทโว ฯลฯ 

ประพณีลอยแพ 
     

8 ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์แบบ เช่น การเดินป่า      

ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activity) 

9 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ  เช่น  เดินป่า ดูนก         

10 กิจกรรมเขา้ค่าย ศึกษาวถีิชีวติในป่า      

11 กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายจากแหล่งท่องเท่ียว      

12 กิจกรรมศึกษาอาชีพทอ้งถ่ิน      

13 เรียนทาํอาหารพื้นบา้นร่วมกบัชาวบา้น      



ขอ้ องคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ระดบั ความเขา้ใจ 

5 4 3 2 1 

กจิกรรมบริการเบ็ดเตลด็ทั้งหมดทีม่ีให้นักท่องเทีย่ว (Ancillary) 

14 ชุมชนมีร้านคา้อาหารพื้นเมือง      

15 ชุมชนมีร้านขายของท่ีระลึก      

16 ชุมชนมีโรงพยาบาลใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียว        

17 ชุมชนมีสถานีบริการนํ้ามนั  ไปรษณีย ์      

ด้านความพร้อม และความรู้ความเข้าใจของชุมชน 

18 

ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผน  รับผดิชอบในบทบาทและหนา้ท่ีต่าง ๆของ

หมู่บา้น 
     

19 มีความรู้พื้นฐานและมีความเขา้ใจเร่ืองการท่องเท่ียวโดยชุมชน      

20 

มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการปลูกป่า

ชุมชน 
     

21 ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของและเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา      

22 

คนในชุมชนมีความสามารถในการส่ือสารถ่ายทอดเร่ืองราวประสบการณ์ 

ในพื้นท่ีของตนเอง 
     

23 

มีปราชญ ์หรือผูมี้ความรู้ มีอาชีพเก่ียวขอ้งกบัการใชส้มุนไพรเพื่อการ

รักษาโรคและทกัษะในเร่ืองต่างๆหลากหลาย 
     

24 

การช่วยเหลือสนบัสนุนเพื่อจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนจากหน่วยงาน

ภายนอกพื้นท่ี 
     

25 

รับการฝึกการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเช่น มคัคุเทศก์

ทอ้งถ่ิน   ร้านคา้บริการนกัท่องเท่ียว  อาชีพรองรับการท่องเท่ียว 
     

 

ตอนที ่4   ปัญหาอุปสรรคของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว  
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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