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คํานํา
การทองเที่ยวเปนการใชเวลาวางของมนุษย เพื่อแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินจาก
แหลงทองเที่ยวที่ไปเยือน การทองเที่ยวยังชวยในการผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาและความเครียด ทํา
ใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น พรอมที่จะเผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตตอไปในวัน
ขางหนา
นอกจากนี้ การทองเที่ยวยังเปดโอกาสใหมีการศึกษาเรียนรูประสบการณใหมๆ ทําใหมนุษยมี
ความเขาใจสภาพแวดลอมและธรรมชาติม ากขึ้น กอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวผูม าเยือนและ
ชุมชนในทองถิ่น มีการเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นําไปสูความเขาใจในวิถีชีวิตความเปนอยูจนกลายเปน
มิตรภาพที่ดีตอกัน มีการกระจายรายไดและการไหลเวียนของเศรษฐกิจ มีการจางงาน ทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับภูมิภาค หากการจัดการแหลงทองเที่ยวมีระบบบริหารจัดการที่ดีและเขาใจสภาพธรรมชาติ ก็จะสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี ทําใหชุมชน นักทองเที่ยว
ตลอดจนผูประกอบการ เกิดความตระหนัก และเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
ดังนั้น การจัดทําเอกสารการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ฉบับนี้ คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คง
จะเปนประโยชนไมนอยสําหรับชุมชนในพื้นที่ ผูที่ชื่นชอบการทองเที่ยว ตลอดจนผูป ระกอบการดานการ
ทองเที่ยว เพื่อใชเปนแนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนสืบไป
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การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โดย พิชิต วรรณราช
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๘ (ขอนแกน)

นิยามและความหมายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแนวความคิดที่พึ่งปรากฏขึ้นเมื่อไมนานมานี้ และยังมีการใชคํา
ภาษาอัง กฤษอื่นๆ ที่ใหความหมายเชนเดียวกัน ที่สําคัญไดแก Nature Tourism, Bio-tourism, Green
Tourism เปนตน อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวดังกลาวลวนแตเปนการบงบอกถึง การทองเที่ยวแบบยั่งยืน
(Sustainable tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดา ไดใหคําจํากัดความของการ
ทองเที่ยว แบบยั่งยืนวา “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของ
ทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวน รักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลังดวย การทองเที่ยวนี้มี
ความหมายรวมถึง การจัดการทรัพยากรเพื่อ ตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทาง
สุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย” โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ
เปนการทองเที่ยวที่ดําเนินการภายใตขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาติ และตองตระหนักถึงการมีสวนรวม
ของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว อีกทั้ง ตองยอมรับใหประชาชนทุก
สวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และตองชี้นําภายใต
ความปรารถนาของประชาชนทองถิ่นและชุม ชนในพื้นที่ทองเที่ยวนั้นๆ (สถานบันวิจัยวิท ยาศาสตรแ ละ
สิ่งแวดลอม แหงประเทศไทย, 2539) สําหรับความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดมีบุคคลหรือองคกร
ตางๆ ใหความหมายและคําจํากัดความไวมากมาย เปนที่ยอมรับในระดับหนึ่งและไดรับการอางอิงถึงเสมอ ที่
สําคัญมีดังนี้
Ceballos Lascurain (1991) อาจจะเปนคนแรกที่ไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษวา “เปนการทองเที่ยว รูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ โดยไมใหเกิด
การรบกวนหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงค เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาติ เหลานั้น”
Elizabeth Boo (1991) ใหคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา “การทองเที่ยวแบบ
อิงธรรมชาติที่เอื้อประโยชนตอ การอนุรักษ อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนสําหรับการปกปองดูแลรักษาพื้นที่ มี
การสรางงานใหกับชุมชนหรือทองถิ่น พรอมทั้งใหการศึกษาและ สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม”
The Ecotourism Society (1991) ไดใหคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา “การ
เดินทางไปเยือนแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูถึงวัฒนธรรม และประวัติศาสตรดวยความ
ระมัดระวัง ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาของ ระบบนิเวศและในขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกิดประโยชนตอประชาชนทองถิ่น”
Western (1993) ได ป รั บ ปรุ ง คํ า จํ า กั ด ความการท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ข อง The
Ecotourism Society ใหสั้นและกะทัดรัด แตมีความหมายสมบูร ณมากขึ้นคือ “การเดินทางทองเที่ยวที่
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รับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทําใหชีวิตความเปน อยูของประชาชนทองถิ่นดี
ขึ้น”
The Commonwealt Department of Tourism (1994) ไดใหคําจํากัดความการ
ทองเที่ยวเชิง อนุรักษคือ การทองเที่ยว ธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงสาระดานการศึกษา การเขาใจธรรมชาติ
สิ่ง แวดลอม และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศใหยั่ง ยืน คําวา ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมยังครอบคลุม ถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นดวย สวนคําวาการรักษาระบบนิเวศใหยั่งยืนนั้นหมายถึง การปนผลประโยชน
ตางๆ กลับสูชุมชนทองถิ่นและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เสรี เวชบุษกร (2538) ใหคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิง อนุรัก ษวา “การทองเที่ยวที่มี
ความรับผิดชอบตอแหลงทองเที่ยว ที่เปนธรรมชาติและตอสิ่งแวดลอมทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของ
ชุมชนในทองถิ่น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยูใน ทองถิ่นดวย”
จากการใหความหมายและคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดังกลาวขางตน พอจะสรุป
ไดวาการทอ งเที่ยวเชิงอนุรัก ษ หมายถึง การทองเที่ยวรูป แบบหนึ่งที่เ กี่ยวของกับการเดินทางไปยัง แหลง
ธรรมชาติ และแหลงวัฒนธรรมอยางมีความรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิด การรบกวนหรือทําความเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แตมีวตั ถุประสงคอยางมุงมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู และเพลิดเพลินไป
กับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาตินั้น อีกทั้ง
ชวยสรางโอกาส ทางเศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเกิดประโยชนตอ
ชุมชนทองถิ่นดวย

แนวคิดพื้นฐานของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สุรเชษฎ เชษฐมาส และดรรชนี เอมพันธุ (2538) ; สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (2539) ไดกลาวถึงแนวคิด ที่เปนพื้นฐานหรือหลักการของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยสรุป
ไดดังนี้
1. เปนการทองเที่ยวในแหลง ทองเที่ยวธรรมชาติ (nature-based) รวมถึงแหลงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร ซึ่งมีความเปนเอกลักษณ เฉพาะถิ่น (identical or unique) และทรงคุณคาในพื้นที่นั้น
2. เปนการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ (responsibly travel) และมีการจัดการอยาง
ยั่งยืน (sustainable management) ไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมคอนขางต่ํา (no
or low impact) และชวยสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ของแหลงทองเที่ยวใหยั่งยืนตลอดไป
3. เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู (learning) และการใหการศึกษา (education)
เกี่ยวกับระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนความรู (knowledge) ความประทับใจ
(appreciation) และประสบการณ (experience) ที่มีคุณคา ซึ่งจะสรางความตระหนักและจิตสํานึกที่ถูกตอง
ทางดานการอนุรักษ ทั้งตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถิ่น ตลอดจนผูประกอบการที่เกี่ยวของ
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4. เปนการทองเที่ยวที่นําไปสูการกระจายรายได ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น (involvement of local community or people participation)
ในภาคบริการตางๆ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถิ่น (local benefit) มากกวาการทองเที่ยวที่เคยสงเสริม
กันมาตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันที่เรียกวา conventional tourism ซึ่งมักจะเปน การทองเที่ยวแบบหมูคณะ
ใหญๆ (mass tourism) ที่ผลประโยชนสวนใหญมักจะตกอยูกับผูประกอบการ หรือบริษัทนําเที่ยวเทานั้น

หลักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Conservation tourism)
1. จะตองมีการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวตางๆ ไมวาจะเปนทรัพยากรการทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด ไมถูกทําลายไป
2. กระตุนจิตสํานึ ก ของคนในทองถิ่นใหพยายามดูแลรัก ษาและปกปองทรัพยากรการ
ทองเที่ยวเหลานั้น โดยไมกระทําการใดๆ ที่เปนผลเสียตอทรัพยากรการทองเที่ยว เพียงหวังประโยชนสวนตัว
3. ใหความรูความเขาใจแกนักทองเที่ยว เพื่อตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของแหลง
ทองเที่ยวที่ตนเดินทางเขาไปเยือน และใหความรวมมือแกชุมชนในทองถิ่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอม อันเปน
มรดกตกทอดของคนในทองถิ่นนั้นๆ ใหคงสภาพที่ดีตอไป นานๆ

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ดรรชนี เอมพันธุ และสุรเชษฎ เชษฐมาส (2539) กลาววา โดยทั่วไปแลวการวางแผนการ
ทองเที่ยวซึ่งรวมไปไปถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดวยนั้น จะเกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.ทรัพยากรการทองเที่ยว (natural resource tourism)
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกี่ยวของกับธรรมชาติที่ยังดํารงไวซึ่งสภาพดังเดิมของระบบนิเวศ
(first hand ecosystem) และวัฒ นธรรมทองถิ่น ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น แหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษสวนใหญ จึงมักปรากฏอยูในพื้นที่พื้นที่อนุรักษ เชน อุท ยานแหง ชาติ เขตรัก ษาพันธุ สัตวปา และ
อุทยานประวัติศาสตร เปนตน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2539) กลาวถึงแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ วาเปนแหลงที่มีจุดเดนเปนสิ่งที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว (nature attractions) และตัดขาด
จากโลกภายนอก (solitude) ซึ่ง นัก ทองเที่ยวจะไมได สัม ผัส ที่บาน นอกจากนี้ยัง ไดใหความหมายของ
ทรัพยากรแหลงทองเที่ยววา หมายถึงแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดหมาย (destination) ของการทองเที่ยว ซึ่ง
หมายถึงพื้นที่ที่รองรับนักทองเที่ยว พื้นที่แหลงทองเที่ยวจะมีทรัพยากรที่เปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที ่ยว ความ
ดึงดูดใจ เหลานั้นอาจเปนความดึงดูดใจของนักทองเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่ง แตอาจไมเปนสิ่งดึงดูดใจของ
นักทองเที่ยวประเภทอื่น ดังนั้น สภาพทรัพยากรจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับตลาดการทองเที่ยว นอกจาก
ความดึงดูดใจในทรัพยากรแลว ในบางพื้นที่ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยวจึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของนักทองเที่ยวดวย โดยไดแบงแหลง ทองเที่ยว
ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (nature destination) และแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒ นธรรม (cultural destination) ซึ่ง รวมเอาแหลง ทองเที่ยวศาสนา ประวัติศาสตร และโบราณคดี
(historical, archaeological and regions destination) และแหลง ทองเที่ยวศิล ปะ วัฒ นธรรม และ
ประเพณี (art, culture and traditional destinations) เขาไวดวยกัน
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ดังนั้น หากมองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนอุตสาหกรรมบริการอยางหนึ่ง แหลงทองเที่ยว
ดังกลาวขางตนจัดไดวาเปนวัตถุดิบเพื่อรองรับ การทองเที่ยว และเปนวัตถุดิบประเภทใชแลวไมหมดไป หรือ
สูญหายหากมีการควบคุมปองกันดวยการวางแผนอยางเปนระบบ และนําไปสูการ ปฏิบัติอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหแหลงทองเที่ยว ยังประโยชนเพื่อการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืนโดยไมเสื่อม
โทรมลงไป ทั้งยังไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบที่จะรองรับได (carrying
capacity)
2. นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2540) ระบุวานักทองเที่ยวเชิงอนุรักษสามารถจําแนกได
เปน 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 นักทองเที่ยวแบบหัวกระทิ (hard-core nature tourists) เปนนักทองเที่ยวที่
เนนความสําคัญในการศึกษาคนควาขณะ ที่เที่ยวชมธรรมชาติ
ประเภทที่ 2 นักทองเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตน (dedicated nature tourists) เปน
นักทองเที่ยวที่เนนเจาะจงไปเที่ยวสถานที่ ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรูไดเขาใจในธรรมชาติหรือประเพณี
ทองถิ่น
ประเภทที่ 3 นักทองเที่ยวธรรมชาติเ ปนหลัก (mainstream nature tourists) เปน
นักทองเที่ยวที่ชอบไปสถานที่แปลกๆ ที่ไมเคยไปมากอน เชน ไปเยือนลุมน้ําอเมซอน (Amazon) อุทยานกอริ
ลาในรวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่เปนการริเริ่มสําหรับโปรแกรมทองเที่ยว
พิเศษ
ประเภทที่ 4 นักทองเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส (casual nature tourists) เปนนักทองเที่ยว
ที่บังเอิญตองไปชมธรรมชาติ เพราะเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมทองเที่ยวที่ตนไดเลือกไป
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2539 ไดกลาวถึง
ลักษณะของนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา จะตองเปนนักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคใน
การศึกษาหาความรู และประสบการณ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใน การอนุรักษธรรมชาติ
3. การตลาด
การตลาดนับเปนสวนสําคัญในการชักจูงนักทองเที่ยวใหไปทองเที่ยว โดยเปนสื่อกลางระหวาง
นักทองเที่ยว ผูประกอบการ และแหลงทองเที่ยว ซึ่งในเชิงการตลาดจะตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีลักษณะอยางไร โดยการใหขอมูลและสิ่งที่คาดหวังจากการทองเที่ยว (expectation)
อยางถูกตองแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการชวยใหนักทองเที่ยวตัดสินใจวา รูปแบบของการทองเที่ยวในลักษณะ
เชนนี้เหมาะสม กับความสนใจ และตรงตามความตองการของตนเองหรือไม และสามารถยอมรับกฎ หรือ
กติกาของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดหรือไม
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ดังนั้น จึงเห็นไดวาการตลาดเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเลือกสรรประเภทและคุณภาพของ
นัก ทองเที่ยว เพื่อสงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ (qualitative tourism) มากกวาการ
ทองเที่ยวในเชิงปริมาณ (quantitative tourism) อันจะเปนหนทาง นําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งสวน
ใหญงานดานการสงเสริมการตลาดเปนหนาที่ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ดรรชนี เอมพันธุ และสุร
เชษฎ เชษฐมาส, 2539)
4. การบริการ
การทองเที่ยวซึ่ง รวมถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่
จําเปนตอการสนองความตองการของนักทองเที่ยว ในขณะที่มีกิจกรรมการทองเที่ยว แตการทองเที่ ยวเชิง
อนุรักษนั้นตองการบริการที่เนนการใหขอมูลขาวสาร และการบริการเพื่อใหนักทองเที่ยว ไดรับประสบการณ
ความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นทองถิ่น เชน บริการดานสื่อความหมาย
ธรรมชาติ การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในภาคบริการ ซึ่งไดแก การจัดที่พักที่สอดคลองกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น (ecolodge) เปนมัคคุเทศกนําทางในการเดินปา เปนตน
องคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 4 ประการ คือ
1. องคประกอบดานพื้นที่ เปนการทองเทีย่ วในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งนี้ รวมถึงแหลงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco - system) ในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น องคประกอบดานพื้นที่จึงเปน
การทองเที่ยวที่มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ (Nature - based tourism)
2. องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel)
โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร
การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต จึง
เปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการอยางยั่งยืน (Sustainably managed tourism) เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยว
ที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel) ที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวทีมีกระบวนการเรียนรู
(Learning process) โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยวเปน
การเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองตอ
นักทองเที่ยว ประชาชนทองถิ่น และผูประกอบการที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเที่ยวสิ่งแวดลอมศึกษา
(Environmental education-based tourism)
4. องคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน
และประชาชนทองถิ่น (Involvement of local community or People participation) ที่มีสวนรวมในการ
คิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ไดรับประโยชน ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนรวมบํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยว
อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในทองถิ่น ทั้งกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทน
เพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเที่ยวดวย และในที่สุดแลวทองถิ่นมีสวนรวมในการควบคุมการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ ทองถิ่นในที่นี้เริ่มตนจากระดับรากหญา (Grass root) จนถึงการปกครอง
สวนทองถิ่น และอาจรวมไปถึงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมชุมชน
(Community participation-based tourism)
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หากการทองเที่ยวใดมีองคประกอบที่สมบูรณตามลักษณะดังกลาวขางตน จัดไดวาเปนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สมบูรณ หากขาดหรือปราศจากขอใดขอหนึ่งไปความสมบูรณจะลดนอยลงจนอาจ
กลายเปนการทองเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ
ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ การมุงเนนในแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ เพื่อประสานการทองเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรูและสัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco - system) มี
ความแตกตางอยางชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการพัฒนาอารยธรรมของมนุษยในการ
เอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเปนสวนหนึ่งในระบบนิเวศของ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ ไว) ลักษณะเฉพาะนี้จึงทําใหการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไมใชการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
(Cultural tourism และ Historical tourism) แมวาจะมีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม ในทํานองเดียวกัน
การทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไมใชการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้งหมด ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการจัดการการทองเที่ยวนั้นๆ ดวย ดังนั้น แหลงทองเที่ยวตาง ๆ จึงมีบางสวนจัดเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดหรือแหลงทองเที่ยวหนึ่งๆ อาจมีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษควบคูไปกับการทองเที่ยวแบบ
อื่นๆ ได จากลักษณะดังกลาว จึงมีสิ่งที่ควรทําความเขาใจเพิ่มเติม ดังนี้
1. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนการทองเที่ยวแนวใหมที่แตกตางจากการทองเที่ยวแบบปกติ
หรือแบบประเพณีนิยม ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่มุงเนนความพอใจของนักทองเที่ยวเปนหลัก และเนนการ
สงเสริมเพื่อเพิ่มรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ
2. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไมใชสิ่งตรงขามกับการทองเที่ยวแบบคณะใหญ (Mass tourism)
เพราะการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไมไดถูกจํากัดที่ขนาดของการทองเที่ยว แตจํากัดที่รูปแบบกิจกรรมและขนาดที่
เหมาะสมกับพื้นที่ นักทองเที่ยวกลุมเล็กๆ สามารถทําลายสิ่งแวดลอมไดเชนเดียวกันหรือมากกวานักทองเที่ยว
คณะใหญหากปราศจากการจัดการที่ดี การจัดการกับการทองเที่ยวคณะใหญในทิศทางและภายใตรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษได จัดเปน Mass ecotourism
3. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไมจําเปนตองเปนการจัดการที่งายๆ ราคาถูก มีรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่ยากลําบาก มีรายไดจากการทองเที่ยวนอย เพียงแตมีการจัดการที่ดี มีการรักษาสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานความเขาใจกับนักทองเที่ยวและใหประโยชนที่เหมาะสมตามความคาดหวังของ
นักทองเที่ยวแลว การทองเที่ยวเชิงอนุรักษอาจตอบสนองนักทองเที่ยวไดทุกกลุม ทุกระดับและมีรายไดสูงได
เชนกัน
4. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จึงใหความสําคัญในการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกมากกวา
การใหความพึงพอใจอยางไมมีขอบเขตของนักทองเที่ยว ดังนั้นจึงเปนการทองเที่ยวที่ตองมีการประสานความ
เขาใจกันอยางเหมาะสมตลอดกระบวนการ
จากการศึกษากําหนดความหมายและนโยบายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแลว ทําใหทราบวา
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Conservation tourism) ที่หมายถึง
รูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เปนการจัดการการทองเที่ยวที่รักษาคุณภาพทั้งการทองเที่ยว
ในแหลงธรรมชาติ (Natural - based tourism) และแหลงวัฒนธรรม (Cultural - based tourism) อันจะ
นําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable tourism) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถ
รักษาเอกลักษณความเปนธรรมชาติและวัฒนธรรมไวนานที่สุด เกิดผลกระทบนอยที่สุด และใชประโยชนได
ตลอดกาลยาวนานที่สุด
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กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสามารถกระทําไดหลายรูปแบบในพืน้ ที่ธรรมชาติที่มีระบบ
นิเวศตางๆ กัน เชน กลุมระบบนิเวศปาเขาจะเนนกิจกรรมที่อาศัยทรัพยากรนันทนาการประเภท ปาไม สัตวปา
แหลงน้ํา เชน อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ น้ําตกตาง ๆ สภาพภูมิทัศนของลักษณะสัณฐานที่ดิน (Land Forms) และ
สัณฐานทางธรณีที่เปนลักษณะเดนแปลกตา หรือลักษณะเดนที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่เปนหลักสําคัญ สวนกลุมระบบนิเวศแบบเกาะแกงชายฝง
มักจะไดรับความสนใจในดานทรัพยากรทางทะเล (Marine Resources) ที่ยังคงสภาพธรรมชาติสมบูรณ
สวยงาม เชน ปะการัง ปลาสวยงาม ชายหาดที่สวยงาม สวนสภาพปา - เขาหรือแหลงน้ําตาง ๆ จะไดรับความ
สนใจเปนอันดับรองลงมา ดังนั้น กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะเนนไปในสวนที่เปนชายฝง (Wetland)
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ไดรับความนิยมมากคือการดูนกตาง ๆ โดยเฉพาะ นกตางถิ่นที่หาดูไดยาก
การพิจารณาวากิจกรรมการทองเที่ยวใด ควรที่จะพัฒนาสงเสริมใหเกิดขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติ ภายใต
แนวความคิดในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น ควรพิจารณาปจจัยหลัก 2 ประการ กลาวคือ
1. ปจจัยเกี่ยวกับพื้นที่และทรัพยากรนันทนาการในพื้นที่ที่จะรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
(Ecotourism Site) ทั้งนี้ สภาพดั้งเดิมและคุณคาที่มีอยูในตัวธรรมชาติเปนหัวใจของกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ดังนั้นในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่แมจะมีความงดงาม แตถาหากมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมอยางมาก จนกระทั่งรูปลักษณเดิมสูญเสียเหลานั้นจะไมอยูในเกณฑของการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ นอกจากนั้นกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะตองไมทําใหพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เสื่อม
โทรมลงไปจนไมสามารถฟนตัวไดอีก พื้นที่ธรรมชาติที่มีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบตอทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเมื่อจัดใหมีกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชน แหลงพืช สัตวปาหายาก บริเวณที่สําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวปา ฯลฯ ควรที่จะละเวนการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวในบริเวณดังกลาว
2. ปจจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ควรสงเสริมนอกจากมุงใหนักทองเที่ยว
ไดรับความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกลชิดกับธรรมชาติแลว ควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักทองเที่ยวไดมี
โอกาสเรียนรูกับธรรมชาติไมมากนอยโดยผานทางโปรมแกรมสื่อความหมายธรรมชาติรูปแบบตาง ๆ
อยางไรก็ดีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ธรรมชาติอาจจําเปนตองพิจารณากิจกรรมการ
ทองเที่ยวอื่น ๆ ที่ไมไดเนนเรื่องของการเรียนรูธรรมชาติ / สิ่งแวดลอมประกอบกันไป เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
และทําใหนักทองเที่ยวไดรับความเพลิดเพลินมากขึ้น ซึ่งอาจเรียกวากิจกรรมทองเที่ยวเพื่อเสริมกิจกรรมกา
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษกลาว คือเปนกิจกรรมที่กระทําในพื้นที่ธรรมชาติ มีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวตอกลุม
กิจกรรม เพื่อไมสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติ กิจกรรมเสริมดังกลาวอาจจัดกลุมไดเปน กลุม
กิจกรรมทองเที่ยวที่เนนการใกลชิดชื่นชมธรรมชาติ (Appreciative Recreational Activities) และกลุม
กิจกรรมทองเที่ยวที่เนนการผจญภัยตื่นเตนทาทายกับธรรมชาติ (Adventurous Recreational Activities)
สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวทั้ง 3 กลุม ไดแก กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (กิจกรรมหลัก) กิจกรรมการ
ทองเที่ยวแบบชื่นชมธรรมชาติ (กิจกรรมเสริม) และกิจกรมผจญภัยตื่นเตน (กิจกรรมเสริม)
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กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (กิจกรรมหลัก)
1. กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนการเดินปาระยะใกล (2 กิโลเมตรขึ้นไป) เปนกิจกรรมที่ให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิดโดยการนําตัวเองไปสูธรรมชาติดวยเสนทางเดินเทาที่ตัดผานเขา
ไปในปาที่มีจุดสวยงามดึงดูดความสนใจตามธรรมชาติรายทางนักทองเที่ยวนอกจากจะไดใกลชิดกับธรรมชาติ
แลว ยังมีโอกาสไดเรียนรูสรรพสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติจากไกดนําทางที่มีความรูดานนิเวศวิทยาและชํานาญพื้นที่
เปนอยางดี กิจกรรมเดินปายังแบงเปนสองลักษณะคือ การเดินปาที่สมบุกสมบัน มีจุดมุงหมายสรางความ
ตื่นเตนใหแกนักทองเที่ยว เปนการเดินปาในเสนทางที่คอนขางยากลําบาก ทาทายความสามารถของ
นักทองเที่ยว เชน การปนปาย หรือเดินขึ้นลงเขาที่สูงชัน ฯลฯ
สวนกิจกรรมเดินปาควรมีนักทองเที่ยวมากที่สุดตอกลุมไมเกิน 15 คน และมีไกดทองถิ่นที่
คุนเคยกับทองถิ่น ตลอดจนมีความรูดานนิเวศวิทยาที่จะใหความรูแกนักทองเที่ยวระหวางทางไดเปนอยางดี
กิจกรรมเดินปาอาจมีการพักแรมในปา สิ่งของอุปโภคทั้งหลายจะตองนําออกจากปาทั้งหมด รวมทั้งเศษขยะ
ตาง ๆ จากการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะของที่ไมสามารถยอยสลายได ดังนั้นจึงจําเปนตองมีถุงหรือภาชนะที่จะ
เก็บขยะเหลานั้นออกจากปาใหหมดทุกครั้งไป
การจัดเสนทางเดินเทาในปาควรมีความกวางขนาดหนึ่งหรือสองคนเดิน และคงสภาพเดิมไว
มากที่สุด ไมควรตัดตนไมกิ่งไมออกโดยไมจําเปน ไมควรตัดเสนทางเดินเทาผานจุดที่มีระบบนิเวศเปราะบาง
หรือเปนแหลงพืช / สัตวปาหายาก โดยเฉพาะบริเวณที่จําเปนสําหรับสัตวปาในการดํารงชีพและสืบพันธุ ซึ่งถา
มนุษยผานเขาไปแลวจะรบกวนกิจกรรมทางธรรมชาติของสัตวปาเหลานั้น ควรกําหนดเสนทางผานหรือมี
มุมมองเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติที่นาสนใจ สภาพภูมิทัศนที่งดงามและแหลงน้ํา เพื่อนักทองเที่ยวจะได
เพลิดเพลิน ไมเบื่อหนายเสนทาง เดินปาไมควรตัดผานจุดที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยว จุดเริ่มตน
และสิ้นสุดของเสนทางเดินปาควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปน เชน หองสุขา ที่นั่งพักผอน และ
ปายสื่อความหายตาง ๆ หนวยงานเจาของพื้นที่ควรเปนผูกําหนดเสนทางเดินปาที่เหมาะสม และดูแลสภาพ
ของเสนทางเดินปาใหใชการได ผูที่ควรมีบทบาทสําคัญในการรักษาเสนทางเดินปา คือ ไกดนําเดินปาและ
นักทองเที่ยวที่จะตองชวยรักษาความสะอาดและไมทําลายสภาพธรรมชาติตาง ๆ และเขาใจถึงการปฏิบัติตน
เมื่อทองเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติเหลานั้น
2. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมทองเที่ยวที่ไดสนับสนุนใหนักทองเที่ยวนอกจากจะไดรับ
ความเพลิเพลินจากการไดมาเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติแลว ยังไดรับความรูเกี่ยวกับธรรมชาติในเรื่องตาง ๆ ผาน
ทางโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติรูปแบบตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นในพื้นที่
สิ่งอํานวยความสะดวกที่สงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวประเภทนี้ คือ ศูนยบริการนักทองเที่ยว
(Visitor Center) ปายชื่อความหายธรรมชาติ ณ จุดตาง ๆ ที่นาสนใจ (Wayside Exhibit) นิทรรศการ
กลางแจง (Outdoor Exhibit) ตลอดจนเสนทางเดินเทาที่จัดทําเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขาไปสัมผัสและเรียนรู
เรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติในพื้นที่ (Nature Interpretive Trail) ลักษณะเสนทางเดินเทาดังกลาวควร
เดินไดอยางไมลําบากมากนัก ตัดผานจะที่นาสนใจและสามารถใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติใหนักทองเที่ยวได
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อาจจัดใหมีปายสื่อความหมายธรรมชาติเพื่ออธิบายและ / หรือใหความรูที่ไมยากแกการเขาใจแกนักทองเที่ยว
ทั่วไปตลอดเสนทาง หรือจัดทําเปนเอกสารแผนพับใหนักทองเที่ยวไดศึกษาดวยตนเอง (Self - Guided Trail)
เสนทางเดินเทาดังกลาวไมควรมีระยะทางไกลนัก (ประมาณ 1-2 กิโลเมตร) ควรจัดเสนทางเปน loop (เขา ออกทางเดียว)
การดูแลบํารุงรักษาศูนยบริการนักทองเที่ยว และนิทรรศการกลางแจงเปนหนาที่ของ
หนวยงานเจาของพื้นที่ ทั้งนี้ การจัดโปรแกรมสื่อความหมายประเภทตาง ๆ ในศูนยบริการนักทองเที่ยวอาจ
ไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และภาคเอกชน การดูแลรักษาเสนทางเดินเทาศึกษา
ธรรมชาติควรเปนหนาที่ของหนวยงานเจาของพื้นที่ รวมกับนักทองเที่ยวตลอดจนไกดนําเที่ยว (ถามี)
หนวยงานเจาของพื้นที่มีหนาที่รับผิดชอบใหเสนทางเดินเทาดังกลาวอยูในสภาพที่ใชการไดดีไมทรุดโทรม ดูแล
เรื่องความสะอาด เชน จัดเตรียมถังขยะไวตามจุดที่เหมาะสมและมีการกําจัดขยะอยางสม่ําเสมอ นักทองเที่ยว
มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่ รักษาความสะอาด และไมกระทําพฤติกรรมเชิงทําลายตาง ๆ เชน
ถอนปายทิ้งขีดฆา / เขียนสิ่งตาง ๆ ลงบนปาย หิน หรือตนไม รวมทั้งไมสงเสียงดังหรือนําเครื่องเสียง เครื่อง
ดนตรีตาง ๆ ไปเปดรบกวนความสงบตามธรรมชาติไกดนําเที่ยวมีหนาที่ใหความรูแกนักทองเที่ยวกอนที่จะเขา
ไปทํากิจกรรมเกิดผลกระทบตอพื้นที่การควบคุมดูแลความเปนระเบียบของนักทองเที่ยวขึ้นกับหนวยงาน
เจาของพื้นที่ที่ตองดูแลรับผิดชอบ
3. กิจกรรมถายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ
(Nature Photography, Video Taping and Sound of Nature Audio Taping)
ลักษณะกิจกรรม : เปนการถายรูปและการบันทึกเทปวิดีโอวิวธรรมชาติ และสิ่งที่นา สนใจอัน
เปนรายละเอียดอยูในธรรมชาติ เชน ดอกไมปา พืชหายาก และรอยเทาสัตวปา เปนตน การบันทึกเสียง
ธรรมชาตินิยมทั้งเสียงน้ําตก น้ําไหล เสียงนก แมลง และสัตวปาตาง ๆ
สิ่งอํานวยความสะอาดที่ควรจัดเตรียมสําหรับกิจกรรมประเภทนี้คือ เสนทางทีจ่ ะนํา
นักทองเที่ยวเขาไปถายรูปธรรมชาติและบันทึกเสียงขอมูลเกี่ยวกับแหลงหรือจุดที่บันทึกไดดี และ/หรือสามารถ
จะถายรูปไดสวยงาม ชวงระยะเวลาที่ควรถายรูปตลอดจนรายละเอียดหรือประวัติทนี่ าสนใจของสิ่งที่ควร
บันทึกภาพ/เสียงไวแนวทางในการดูแลรักษาเสนทางเดินเทาเพื่อกิจกรรมประเภทนี้เปนไปในลักษณะเดียวกับ
การดูแลรักษาเสนทางเดินเทาเพื่อการศึกษาธรรมชาติ
4. กิจกรรมสอง/ดูนก (Bird Watching)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมเฉพาะสําหรับผูมีความสนใจในเรื่องนก สิง่ ดึงดูดที่สําคัญ
คือนกชนิดตางๆ ทั้งที่เปนนกประจําถิ่น นกอพยพ และนกหายาก เสนทางเดินเทาที่รองรับกิจกรรมประเภทนี้
ควรมีขนาดกวาง 2 คนเดิน ไมควรมีการพัฒนาใด ๆ นอกจากจุดหยุดพักบางจุด เพื่อใหนักทองเที่ยวไดจด
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับนกตาง ๆ ที่ไดพบเห็น กลุมนักดูนกไมควรมีขนาดใหญมากนัก ทั้งนี้ไมควรเกิน 5 คน
ตอกลุม ควรมีมัคคุเทศกนําทางที่มีความรูเกี่ยวกับนกและธรรมชาติของนกที่มีในพื้นที่สําหรับกลุมนักทองเที่ยว
ที่ไมมีความชํานาญในกิจกรรมประเภทนี้มากอน ตลอดจนมีกลองสองตาดูนก และคูมือดูนก (Bird Guides)
เตรียมไวใหกลุมและเก็บเงินคาธรรมเนียมในการยืมเพื่อใชในกิจการดานการอนุรักษนกและถิ่นที่อยูอาศัยของ
นก ประการสําคัญ การกําหนดเสนทางเดินเทาไมควรผานบริเวณทํารังหรือวางไขของนก ตลอดจนควรมีการ
ควบคุมเขมงวดไมใหมีการทองเที่ยวในชวงเวลาที่ไมควรรบกวนนก เชน ฤดูวางไข ผสมพันธุ เปนตน
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5. กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง
ของถ้ํา เชน กระบวนการเกิดถ้ํา ลักษณะของหิน / แร และสัณฐานธรณี ประเภทของถ้ํา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูใน
ถ้ํา การดูแลรักษาถ้ํา ฯลฯ นอกจากนั้นนักทองเที่ยวยังไดรับความเพลิดเพลินและตื่นตากับความงามแปลกเดน
ที่เปนเอกลักษณของถ้ําอีกดวย การเที่ยวถ้ํา โดยเฉพาะถ้ําที่มีแสงสวางไมเพียงพอและเปนถ้ําที่ลึกและวกวน
จําเปนตองมีมัคคุเทศกนําทางเพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว การจัดการถ้ําเพื่อรองรับการทองเที่ยวควร
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว และชวยในการดูแลรักษาถ้ํา เชน การ
ทําทางเดินเทายกระดับในกรณีที่ถ้ํามีน้ําทวมขัง เปนตน มีโปรแกรมสื่อความหมายใหคําแนะนําเรื่องการเที่ยว
ถ้ํา และใหความรูเ กี่ยวกับถ้ําแกนักทองเที่ยวในบริเวณนอกตัวถ้ํา การสํารวจถ้ํา จัดทําแผนโปรแกรมสื่อ
ความหมายธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนหนาที่ของหนวยงานเจาของพื้นที่ ซึ่งอาจ
ประสานขอความรวมมือจากนักวิชาการ หนวยงานอื่น ๆ และภาคเอกชน นอกจากนั้นหนวยงานเจาของพืน้ ที่
ยังมีหนาที่ควบคุมดูแลใหนักทองเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบ รักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวอีกดวย
6. กิจกรรมศึกษาทองฟาและดาราศาสตร (Sky Interpretation)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง
ของทองฟาและดาราศาสตร ชนิดของดาวและกลุมดาว รูปราง ตําแหนง และวงโคจร ตลอดจนประวัติและ
ตํานานพื้นบานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พื้นที่ธรรมชาติที่จัดกิจกรรมประเภทนี้ไดดี ไดแก บริเวณที่โลง และ/หรือบน
ที่สูง เชน เกาะแกง ชายหาดที่โลง ทุงหญาที่อยูบนเขาที่ไมมีตนไมบดบังทองฟา เปนตน ฤดูที่เหมาะตอกิจกรรม
ประเภทนี้คือฤดูหนาว ทองฟาไมมีเมฆหมอกบดบัง กิจกรรมประเภทนี้จําเปนตองอาศัยผูชํานาญในการให
ความรูแกนักทองเที่ยวตลอดจนมีอุปกรณ เชนกลองดูดาว และแผนที่ดาวประกอบดวย
7. กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสและเรียนรูธรรมชาติ จําเปน
จะตองมีมัคคุเทศกในการใหความรู ความเพลิดเพลิน การลองเรือทําไดทั้งในลําน้ํา ในแหลงน้ําธรรมชาติ ทะเล
หรืออางเก็บน้ําที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดลอมอยู สิ่งที่ควรระมัดระวังจากการกระทํากิจกรรมประเภทนี้
ไดแก น้ํามันปนเปอนลงในแหลงน้ํา ขยะ เสียงรบกวนจากเครือ่ งยนต การรบกวนบริเวณวางไข/ผสมพันธุของ
สัตวน้ํา ซึ่งเปนหนาที่ของผูประกอบการและนักทองเที่ยวที่จะตองระมัดระวัง และชวยกันดูแลรักษาแหลง
ทองเที่ยวตลอดจนความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการควบคุมการทองเที่ยวไมใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจนกระทั่งสภาพธรรมชาติเสื่อมโทรมลง นอกจากนั้นการพัฒนาพื้นที่ที่จําเปน เชน จุดขึ้น - ลงเรือ
จะตองออกแบบใหผสมผสานกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
8. กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ
(Sailing)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสและเรียนรูธรรมชาติ ทั้งยังให
นักทองเที่ยวไดใชความสามารถในการบังคับเรือและไดออกกําลังกาย เปนกิจกรรมที่ทําไดทั้งในลําน้ํา ในแหลง
น้ําธรรมชาติ ทะเล หรืออางเก็บน้ําที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดลอมอยู สิ่งที่ควรระมัดระวังจากการกระทํา
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กิจกรรมประเภทนี้ ไดแก จํานวนเรือตอหนวยพื้นที่ ขยะ และการรบกวนบริเวณวางไข / ผสมพันธุของสัตวน้ํา
ซึ่งเปนหนาที่ของนักทองเที่ยวที่จะตองระมัดระวังและชวยกันดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวตลอดจนความเขมงวด
ของเจาหนาที่ในการควบคุมใหการทองเที่ยวไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจนกระทั่งสภาพธรรมชาติเสื่อม
โทรมลง
สําหรับกิจกรรมการพายเรือ ควรมีสัดสวนในการใชพื้นที่เพื่อไมใหเกิดความแออัดครั้งนี้
- เรือแคนนู คายัค เรือบด 1 ลํา ตอความยาวลําน้ํา 2.4 กิโลเมตร
- เรือใบ 1 ลํา ตอ 0.004 ตารางกิโลเมตร
9. กิจกรรมดําน้ําชมปะการังน้ําตื้น (Snorkel Skin Diving)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่ใหความเพลิดเพลินและใกลชิดกับธรรมชาติใตทะเลที่มี
สีสันสวยงาม นักทองเที่ยวทีโอกาสที่จะไดเรียนรูเกี่ยวกับพืชและสัตวใตน้ํา โดยไมตองใชเครื่องชวยหายใจมี
เพียงหนากาก (Snorkel) บริเวณที่ควรจัดกิจกรรมประเภทนี้จะตองเปนน้ําตื้นที่มีความลึกไมเกิน 0.9 เมตร
เปนแหลงของปะการังหลายชนิดที่ยังอุดมสมบูรณและสวยงาม มีพืชและสัตวใตน้ําประเภทอื่น ๆ ประกอบ
กระแสน้ําไมรุนแรง และน้ําใสสะอาด ควรจัดใหมีการทําเสนทางดําน้ําใตทะเล (Undersea Self - Guided
Trail) และมีคูมือศึกษาทรัพยากรใตทะเลใหแกนักทองเที่ยว
สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมประเภทนี้คือ เรือที่นํานักทองเที่ยวไปดําน้ําอาจ
ทําลายปะการังใตน้ําเมื่อน้ําลดหรือเมื่อทอดสมอเรือลงไป จึงควรหมายแนวเขตที่มีปะการัง ความลึกต่ําสุดและ
สูงสุดของน้ํา พรอมทั้งควรจัดทุนจอดเรือใหเปนระเบียบ นอกจากนั้นควรควบคุมไมใหเรือปลอยน้ํามันเรือ และ
ทิ้งขยะลงน้ํา นอกจากนั้นปะการังอาจถูกทําลายจากการประมง เชน การระเบิดปลา และอวนลากได จึงควรมี
การหามการประมงหรือระเบิดปลาในบริเวณแนวปะการัง
กิจกรรมดําน้ํานี้อาจเสนอแนะใหมีกิจกรรมในการอนุรักษ / ฟนฟูทรัพยากรใตทะเลไปดวยกัน
ได เชน ใหนักทองเที่ยวมีโอกาสชวยดําน้ําเก็บขยะ และปลูกปะการัง เปนตน ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวมี
ความรูสึกมีสวนรวมในการชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํา และเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่เปนประโยชนตอ
สังคมสวนรวม
10. กิจกรรมดําน้ําลึก (Scuba Diving)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมทีใหความเพลิดเพลินและใกลชิดกับธรรมชาติ ใตทะเลที่มี
สีสันสวยงามเชนเดียวกับกิจกรรมดําน้ําตื้น กิจกรรมดําน้ําลึกนี้นักดําน้ําตองใชเครือ่ งชวยหายใจ หริเวณที่ควร
จัดกิจกรรมดําน้ําเพื่อนันทนาการควรมีความลึกประมาณไมเกิน 30 เมตร เปนแหลงของปะการังหลายชนิดที่
ยังอุดมสมบูรณและสวยงาม โดยมีพืชและสัตวใตทะเลประเภทอื่น ๆ เปนสวนประกอบ กระแสน้ําไมรุนแรง
และน้ําใสสะอาด ควรจัดใหมีการทําเสนทางดําน้ําใตทะเล (Undersea Self - Guided Trail) และมีคูมือศึกษา
ทรัพยากรใตทะเลใหแกนักทองเที่ยว สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ การจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับกิจกรรมดํา
น้ําตื้น แตควรเอาใจใสเกี่ยวกับความปลอดภัยมากกวา
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กิจกรรมทองเที่ยวประเภทชื่นชมธรรมชาติ (Appreciative Recreational Activities)
และกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตื่นเตนผจญภัย (Adventurous Recreational Activities)
(กิจกรรมเสริม)
1. กิจกรรมชมทิวทัศนธรรมชาติในบรรยากาศที่สงบ (Relaxing)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดชื่นชมและใกลชิดกับ
ธรรมชาติ ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษอื่น ๆ ที่กลาวแลวขางตน การชมทิวทัศนอาจทําได
ในลักษณะการเดินเลนตามเสนทางที่จัดไวให และ / หรือตามชายหาดตาง ๆ หรือเปนจุดอยูกับที่ โดย
นักทองเที่ยวไดหยุดชมธรรมชาติ ณ จุดตาง ๆ ทั้งนี้คุณคาความงามของธรรมชาติและความสงบเปนทรัพยากร
นันทนาการที่สําคัญสําหรับกิจกรรมประเภทนี้ กลาวกันวาการไดชื่นชมใกลชิดกับธรรมชาติเปนโอกาสหนึ่งทีท่ ํา
ใหนักทองเที่ยวไดเขาใจถึงความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ ณ จุดที่จัดใหการชมธรรมชาติ ควรมีปา ยสื่อ
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติที่อยูรอบตัวของนักทองเที่ยวเพื่อใหการทองเที่ยวมีคุณคามากขึ้น
นอกจากนั้นการชมทิวทัศนธรรมชาติอาจกระทําในลักษณะของการนั่งรถยนตไปตามทางที่
ผานธรรมชาติที่สวยงาม (Sight Seeing) และมีจุดพักชมวิวทิวทัศนเปนระยะตามความเหมาะสม ซึ่งควรจัดให
มี Wayside Exhibit ณ จุดพักตาง ๆ สิ่งที่เปนทรัพยากรนันทนาการที่สําคัญสําหรับกิจกรรมนี้คือ สภาพภูมิ
ทัศนที่สวยงามแปลกตา ตลอดจนลําดับของสภาพภูมิทัศนสองขางทางที่มีความหลากหลาย (Sequences of
Landscape) กิจกรรมประเภทนี้ควรเนนคุณภาพของการทองเที่ยวที่ใหความเคารพกับความเปนธรรมชาติ
เชน ไมกอใหเกิดเสียงดังรบกวนความสงบ การรักษาความสะอาด ฯลฯ
2. กิจกรรมขี่จักรยานตามเสนทางธรรมชาติ (Terrain / Mountain Biking)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยอุปกรณคือ จักรยานภูเขา (Mountain
Biking) เสนทางขี่จักรยานไมควรเปนเสนทางเดียวกับเสนทางเดินเทาเพื่อกิจกรรมเดินปา หรือศึกษาธรรมชาติ
หรือดูนก มีความลาดชันในระดับตาง ๆ กันตลอดเสนทาง ตั้งแต 0-20% หลักเกณฑในการเลือกเสนทางเปน
เชนเดียวกับการพัฒนาเสนทางเดินเทาคือ ไมควรผานบริเวณที่จําเปนตอการดํารงชีพ สืบตอพันธุของสัตวปา
สภาพภูมิประเทศควรมีลักษณะตาง ๆ เพื่อความทาทายและไมนาเบื่อตลอดจนมีจุดสนใจและความงดงามตาม
ธรรมชาติ การพัฒนาเสนทางจักรยาน ควรเนนใหเขากับสภาพธรรมชาติ ไมมีการตัดตนไมใหญไมจําเปนตองทํา
เสนทางดวยวัสดุกอสราง อาจมีการทํารองระบายน้ํา หรือสะพานไมอยางงายในบริเวณที่ลุมและรองน้ํา
หนวยงานเจาของพื้นที่มีหนาที่ในการดูแลเสนทางขี่จักรยานใหอยูในสภาพใชการไดและดูแลรักษาความสะอาด
ตลอดจนกวดขันใหนักทองเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน ขีจ่ ักรยานในเสนทางที่จัดเตรียมให รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือตามความจําเปนเมื่อนักทองเที่ยวตองการ
นักทองเที่ยวมีหนาที่เคารพกฎระเบียบของพื้นที่ รักษาความสะอาดดวยการไมทิ้งขยะตาม
เสนทางตลอดจนไมสงเสียงอึกทึกในระหวางขี่จักรยาน
3. กิจกรรมปน / ไตเขา (Rock / Mountain Climbing)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่มุงตอบสนองความตองการของมนุษยในแงการทาทาย
ความยากลําบากที่ธรรมชาติสรางไว บริเวณที่อนุญาตใหมีการไตเขา หรือปนเขาควรมีความปลอดภัยในระดับ
หนึ่ง และไมกอใหเกิดความเสียหายกับธรรมชาติ ทั้งในและนอกขอบเขตที่จัดไวใหในเสนทางปน / ไตเขา
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4. กิจกรรมพักแรมดวยเต็นท (Tent Camping)
ลักษณะของกิจกรรม : การพักแรมแบบกางเต็นทมีหลายรูปแบบ ตั้งแตพักแรมแบบเต็นทที่มี
การพัฒนาแลวในเขตบริเวณตาง ๆ จนกระทั่งพักแรมกลางปาที่ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ อยางไรก็ดี
กิจกรรมพักแรมดวยเต็นทมุงใหนักทองเที่ยวไดอยูกับธรรมชาติและสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด โดยไมอาศัยสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการอยูอาศัยเกินความจําเปนเปนกิจกรรมที่กระทํารวมกับกิจกรรมอื่น ๆ เชน การเดิน
ปา ศึกษาธรรมชาติ สอง / ดูนก ฯลฯ
หนวยงานเจาของพื้นที่มีหนาที่ดูแลใหบริเวณที่กางเต็นทสะอาดเรียบรอย ในกรณีที่กางเต็นท
ในเขตบริการ ควรจะเตรียมสิ่งอํานวยความสะอาดที่จําเปน เชน ลานกางเต็นท ถังขยะ หองน้ํา หองสุขารวม
บริเวณที่ชําระลาง เชน ที่ซักผา ลางจาน บริเวณที่ประกอบอาหาร และลานแคมปไฟรวม ตลอดจนจัดกิจกรรม
แคมปไฟใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทองเที่ยวพื้นที่ธรรมชาติ
กิจกรรมพักแรมดวยเต็นทควรเนนใหนักทองเที่ยวไดใกลชิดธรรมชาติมากกวามาสนุกสนานดวยการรวมกลุม
กันรองเพลง ดื่มของมึนเมา จนทําลายความสงบของพื้นที่ บริเวณที่กางเต็นทของนักทองเที่ยวแตละกลุมควร
แยกหางจากกันและมีความเปนสวนตัวพอสมควร
กิจกรรมพักแรมดวยเต็นทนี้เปนการนําตัวเองใกลชิดธรรมชาติและแสวงหาความสงบที่เมืองให
ไมไดมากกวาเปนกิจกรรมที่กระทําเพื่อความสนุกสนานเฮฮา จนกระทั่งรบกวนความสงบของพื้นที่ ดังนั้น
นักทองเที่ยวจึงควรมีสวนชวยดูแลรักษาพื้นที่บริเวณกางเต็นทใหสะอาดและเรียบรอยดวยการทิ้งขยะใหถูกที่
ไมควรใชสิ่งที่ทําใหเกิดขยะที่ยอยสลายไมไดหรือยอยสลายไดยากหากจําเปนตองใชก็ควรนําออกไปจากพื้นที่
ดวย
5. กิจกรรมเครื่องรอนขนาดเล็ก (Hang Glider)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่อาศัยเครื่องรอนที่ไมใชเครื่องยนตแตอาศัยหลัก
Aerodynamic เปนตัวบังคับใหเครื่องรอนบินชมธรรมชาติจากที่สูง สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนคือ บริเวณ
สงเครื่องรอน ที่หนาผา แตกิจกรรมประเภทนี้กอใหเกิดมลภาวะทางสายตาได ถามีมากจนเกินไป
6. กิจกรรมลองแพยาง / แพไมไผ (White Water Rafting)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสธรรมชาติ และไดรับ
ความตื่นเตนสนุกสนานเราใจจากความเร็วของกระแสน้ํา ความตางระดับของลําน้ํา และสภาพภูมิทัศนของสอง
ฝง การลองเรือยาง / แพ ควรมีไกดที่มีความสามารถในการลองเรือ / แพ และความรูดานธรรมชาติวิทยา
จํานวนนักทองเที่ยวตอเรือยาง / แพ ประมาณ 4-6 คน ขึ้นกับขนาดของเรือ / แพ จํานวนแพตอพื้นที่นั้น ใช
เกณฑเดียวกับกิจกรรมพายเรือแคนู กอนการประกอบกิจกรรมควรมีการแนะนําเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรม
การปฏิบัติตน และอื่น ๆ เพื่อนักทองเที่ยวจะไดรับความปลอดภัยและประสบการณที่ดีจากการประกอบ
กิจกรรมอาจจัดใหมีกิจกรรมพักแรมริมฝงเสริมจากกิจกรรมลองเรือ / แพ กิจกรรมนี้จําเปนจะตองจัดใหมีจุด
ขึ้น-ลงเรือ / แพ
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7. กิจกรรมพักผอนรับประทานอาหาร (Picnicking)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมพักผอนโดยการนําอาหารมารับประทานหรือซื้อจาก
รานคาใกลเคียงในบริเวณที่จัดไวให เปนกิจกรรมที่มักกระทํารวมกับกิจกรรมประเภทอื่น ๆ เชน การเที่ยว
น้ําตก การเดินปา เดินชมธรรมชาติ ฯลฯ ควรจัดใหมีสถานที่นั่งพักผอนรับประทานอาหารในพื้นที่กิจกรรม
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีบรรยากาศสงบ และนักทองเที่ยวไดชื่นชมกับธรรมชาติ มากกวาบรรยากาศที่ใหมี
เครื่องดนตรีที่เสียงดัง หนวยงานเจาของพื้นที่จําเปนตองจัดพื้นที่ไวสําหรับกิจกรรมนี้ ประกอบดวยชุดสิ่ง
อํานวยความสะดวก ไดแก โตะ มานั่ง ถังขยะ ที่ลางมือ หองสุขา และอาจมีเตายางอาหาร บริเวณที่จัดควรเปน
ที่รม มองเห็นน้ําและมีสภาพภูมิทัศนสวยงามไมเปนแหลงที่เปราะบางทางนิเวศ ควรจัดใหมีเสนทางเดินเทาที่
ไมไกลจากที่จอดรถ
นักทองเที่ยวจําเปนตองรักษาความสะอาด ระมัดระวัง เรื่องไฟ และไมใหอาหารแกสัตวปา
หรือทิ้งอาหารไวโดยไมมีผูใดดูแลหลังจากเสร็จสิ้นจากการับประทานอาหาร ภาชนะเครื่องใชตาง ๆ ที่จะทิ้ง
เปนขยะควรเปนสิ่งที่ยอยสลายไดงาย หากเปนบริเวณพื้นที่ธรรมชาติที่ไมมีการกําจัดขยะควรนําขยะกลับไป
ดวย
8. กิจกรรมเที่ยวน้ําตก (Waterfall Visits / Exploring)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่นิยมที่สุดสําหรับการเที่ยวปา - เขา ที่มีน้ําตกเปน
องคประกอบสําคัญของแหลงทองเที่ยว การเที่ยวน้ําตกอาจมีกิจกรรมหลายอยางประกอบกัน เชน เลนน้ําตก
เดินสํารวจน้ําตก นั่งรับประทานอาหาร หรือชมทิวทัศนบริเวณน้ําตก ซึ่งควรจัดโปรแกรมสื่อความหมาย
ธรรมชาติใหแกนักทองเที่ยวไดรับความรูเกี่ยวกับน้ําตก และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ที่นาสนใจควบคูไปดวย ควรเนน
กิจกรรมที่ไมทําลายความสงบตามธรรมชาติและจัดเขตปลอดอาหารและเครื่องดื่มบริเวณน้ําตก เพื่อรักษา
สภาพแวดลอมของน้ําตก
นักทองเที่ยวควรชวยกันดูแลรักษาไมสงเสียงอึกทึกรบกวนผูอื่นและปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยของตัวเอง หนวยงานเจาของพื้นที่ควรดูแลเรื่องความสะอาด ดูแลใหทองเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบ
และรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว
9. กิจกรรมวินดเซิรฟ (Wind Surfing)
ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมทางน้ําที่ใหความสนุกสนานตื่นเตน ตลอดจนความพึง
พอใจความสามารถของตนเองในการบังคับที่เลนวินดเซิรฟได บริเวณที่เหมาะสําหรับกิจกรรมนี้ ควรเปนแหลง
น้ําที่กวางโลง มีกระแสลมแตไมปนปวน (Turbulence) รอบขางมีสภาพภูมิทัศนทสี่ วยงาม
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเหลานี้ สามารถพิจารณาสงเสริมไดในพื้นที่ทองเที่ยวธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง
อยางไรก็ดีการสงเสริมกิจกรรมใด จําเปนตองพิจารณาใหรอบคอบถึงความเปนไปไดในการรองรับของพื้นที่
และขีดจํากัดในการจัดการดูแลมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการกระทํากิจกรรมดังกลาวตามมาเพื่อให
การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ธรรมชาติบรรลุเจตนารมณของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเหมาะสม
กับประเทศไทย

17

หลักเกณฑการกําหนดแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
1. เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศนสมบูรณ
2. มีความพรอมในการบริการจัดการ มีศูนยศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนยมีบริการอํานวยความ
สะดวกเบื้องตน มีเคานเตอร บริการขาวสาร มุมนิทรรศการ หองสุขา มุมจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
3. มีการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเสนทางไปและกลับทางเดิม เสนทางเปนแบบ
วงรอบและวงกลม ระยะทางตั้งแต 1 กิโลเมตรเปนตนไป อยางนอย 1 เสนทาง
4. มีปายสื่อความหมายบนเสนทางศึกษาธรรมชาติเปนระยะๆ เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยว
5. มีแผนที่และคูมือนําเที่ยวประกอบปายสื่อความหมาย เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยว
6. มีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ จํานวนนักทองเที่ยวตอครั้งตอวันใน
แตละเสนทาง และในสถานที่ทองเที่ยว
7. มีมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีความรูทั้งทางดานธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราว
ในทองถิ่นและภูมิปญญาพื้นบานได
8. มีการบริหารจัดการพื้นที่และมีบริการรวมกับประชาชนในทองถิ่น องคกรภาครัฐบาล
องคกรเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) องคกรบริหารทองถิ่น (เทศบาลและ อบต.)
9. มีนโยบายตอการรักษาสภาพแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่นชัดเจน เชน การจัดการขยะ
การจัดการน้ําเสีย การจัดการมลพิษตางๆ
10. มีแผนพัฒนาบุคลากรและบริการสูระดับมาตรฐานสากล
11. หากแหลงทองเที่ยวมีที่พักแรมจะตองเปนที่พักแรมระดับการรักษาสิ่งแวดลอม
(Ecolodge)
หมายเหตุ : หลักเกณฑนี้ กองอนุรักษ ททท. รวมกับสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย กําหนดขึ้น
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ความแตกตางที่ชัดเจนระหวางแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กับการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
ก็คือ คําวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเองนั้นเปนเพียงเสี้ยวหนึ่งในสวนใหญ ๆ ของการทองเที่ยว ในขณะที่หลักการ
เพื่อความยั่งยืนควรนําไปใชกับทุกรูปแบบของกิจกรรม การดําเนินกิจการ สถานประกอบการ ตลอดจนโครงการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว รวมถึงรูปแบบที่มีการปฏิบัติสืบตอกันมาและรูปแบบที่เสนอใหเปนตัวเลือกดวย
สําหรับการทองเที่ยวยั่งยืนนั้น องคการทองเที่ยวโลก(WTO) ไดกําหนดหลักการของการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนไวตั้งแต พ.ศ. 2531 วา ลักษณะของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น "ไดรับการคาดหมายให
นําไปสูการจัดการทรัพยากรทั้งมวลดวยวิถีทางที่ตอบสนองตอความตองการทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สุนทรียะ ในขณะเดียวกันก็คงไวซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จําเปน ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบตาง ๆ ที่เอื้อตอชีวิต" เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
แนวความคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนจึงไดรับความนิยมและแพรหลายคอนขางมากในการประชุม Globe'90 ณ
ประเทศคานาดา ไดใหคําจํากัดความ การทองเที่ยวแบบยังยืนวาหมายถึง "การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยว และผูเปนเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสตาง ๆ
ของอนุชนรุนหลัง การทองเที่ยวนี้มีความหมายถึง การจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ
สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย"
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การทองเที่ยวแบบยั่งยืนมีหลักการ (Shirley Eber 1993) ดังนี้
1. การอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี ทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
เปนสิ่งสําคัญ และเปนแนวทางการทําธุรกิจในระยะยาว (Using Resource Sustainably)
2. การลดการบริโภคที่มากเกินจําเปน และการลดของเสีย จะชวยเลี่ยงคาใชจายในการทํานุ
บํารุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายในระยะยาว และเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยว (Reducing Over consumption and Waste)
3. การรักษาและสิ่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มีความสําคัญ
ตอการทองเที่ยวในระยะยาว และชวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Maintaining Diversity)
4. การประสานการพัฒนาการทองเที่ยวเขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ การ
พัฒนาทองถิ่น และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะยาว
(Integrating Tourism into Planning)
5. การทองเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิน่ โดยพิจารณาดานราคา และ
คุณคาของสิ่งแวดลอมไว ไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยังปองกันสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลายอีกดวย
(Supporting Local Economics)
6. การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทองถิ่นในสาขาการทองเที่ยว ไมเพียงแตสรางผลตอบแทน
แกประชากรและสิ่งแวดลอมโดยรวม แตยังชวยยกระดับคุณภาการจัดการการทองเที่ยวอีกดวย (Involving
Local Communities)
7. การปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ ระหวางผูประกอบการ ปะชาชนทองถิ่น องคกรและ
สถาบันที่เกี่ยวของ มีความจําเปนในการทีจ่ ะรวมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรวมแกปญหา และลดขอ
ขัดแยงในผลประโยชนที่แตกตางกัน (Consulting Stakeholders and the Public)
8. การฝกอบรมบุคลกร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนตอ
บุคลากรทองถิ่นทุกระดับ จะชวยยกระดับการบริการการทองเที่ยว (Training Staff)
9. การตลาดที่จัดเตรียมขอมูลอยางพรอมมูล จะทําใหนักทองเที่ยวเขาใจและเคารพใน
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว และจะชวยยกระดับความพอใจของ
นักทองเที่ยวดวย (Marketing Tourism Responsibly)
10. การวิจัยและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอการชวยแกปญหา และ
เพิ่มผลประโยชนตอแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และนักลงทุน (Undertaking Research)
จะเห็นไดวา แนวความคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน มุงเนนใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
โดยรวม ปรับสภาพการจัดการเพื่อเขาสูยุคใหมของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป (Paradigm Shift) ที่เปลี่ยนจาก
สังคมบริโภคนิยมสูยุคสมัยสังคมเปนใหญ : (สถานการณสิ่งแวดลอมไทย, 2538) ดังนั้น ขอบเขตของการพัฒนา
จึงครอบคลุมทุกองคประกอบทุกสวนของการทองเที่ยว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการทองเที่ยว
ทั้งหมดตองมุงสูความยั่งยืน (All Tourism Should Be Sustainable Tourism : Dowling, 1995) กลาวโดย
สรุป กิจกรรมการทองเที่ยวจะตองสามารถดํารงอยูได มีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอยางสม่ําเสมอ ทรัพยากร
การทองเที่ยวยังคงรักษาความดึงดูดใจไวไดไมเสื่อมคลาย กิจการการบริการมีกําไร แมตองมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการใหบริการอยูเสมอ ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะตอง
ไมมี หรือมีนอยทีส่ ุด มีแตการจัดการอยางยั่งยืนเทานั้น จึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการทองเที่ยวได
หลักการพื้นฐานของความยั่งยืน จะตองไดรับการปฏิบัติโดยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งหมด ไมจําเพาะแต
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การทองเที่ยวเฉพาะอยาง การทองเที่ยวขนาดเล็ก การทองเที่ยวราคาแพงหรือการทองเที่ยวของกลุมตลาดบน
(Elite Market) เทานั้น หากยังรวมถึงการทองเที่ยวคณะใหญ (Mass Market) ดวย
การดําเนินงานดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในประเทศไทย
ความเปนมา(อดีต-ปจจุบัน)
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการทองเทีย่ วของประเทศไทยไดเจริญเฟองฟูรุดหนามาตามลําดับ
เปนผลใหเกิดรายไดหมุนเวียนมีมูลคานับแสนลานบาท ซึ่งสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แตในดาน
ตรงกันขามการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลับทําใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวและภาพพจน
ของการทองเที่ยวถดถอยลง การจัดการทองเที่ยวโดยทั่วไปมักประสบปญหาที่สวนทางกันระหวางการพัฒนา
กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม
การพัฒนาการทองเที่ยวในทิศทางที่ประสานการพัฒนากับการอนุรักษนั้น ไดมีความพยายาม
มาโดยตลอด ดวยการวางกลยุทธในการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาที่ดําเนินการอยางรอบคอบตรงตามหลัก
วิชาการแตในการดําเนินการที่ผานมา แนวทางตาง ๆ เหลานี้ยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
สาเหตุหลายประการ สาเหตุประการหนึ่งที่จะกลาวเปนพิเศษในที่นี้ คือ ความสับสนในการพัฒนาระหวาง
ความตองการทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ และการขาดการจัดการรูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสม
ภายใตความตองการของประเทศในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ และกระแส
ของโลกที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงกอใหเกิดกระแสที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว
3 ดาน คือ
1. กระแสความตองการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. กระแสความตองการของนักทองเที่ยวในการศึกษา เรียนรูสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. กระแสความตองการพัฒนาคน โดยการมีสวนรวมของประชาชน
จากพลัง 3 กระแสนี้ จึงทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวแนวใหมที่ปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเพื่อรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ นั่นคือ Green tourism หรือ Ecotourism
ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มีกรอบและโครงสรางเล็กๆ รวมกัน แลวสามารถนําไปสูการพัฒนาทองเที่ยว
อยางยั่งยืนได (All tourism should be sustainable tourism : Dowling, 1995) นักวิชาการจากสมาคม
สงเสริมการทองเที่ยวภาคพื้นแปซิฟก (PATA) องคการการทองเที่ยวโลก (WTO) และนักวิชาการใน
อุตสาหกรรมทั้งจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ตางใหคําจํากัดความของ Ecotourism บนพื้นฐานองคประกอบวา
เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible) ในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural - based
tourism) มีการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental management) และการใหความรูการศึกษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (Environmental education - based tourism) โดยประชาชนในทองถิ่นจะตองมีสวนรวม
ในการจัดการ (Community based participation) รวมคิด ดําเนินการ ไดรับผลประโยชน และบํารุงรักษา
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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นโยบายและกลยุทธการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
1.วิสัยทัศนและจุดมุงหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สถานการณการพัฒนาการทองเที่ยวโดยรวมในอนาคต เปนการคาดหวังเปาหมายสูงสุดหรือผล
ของการพัฒนา ที่ตองการใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้งระบบ เพื่อใหสามารถตอบสนองกระแส
ความตองการดานอนุรักษ กระแสความตองการของตลาด และกระแสของการพัฒนาคน โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมาย ขั้นตอน และวิธีการจัดการอยางเปน
ระบบ สามารถกําหนดผลสําเร็จของการจัดการและโครงขายความเชื่อโยงที่เหมาะสมและสอดคลองกับการปรับ
สภาพความสมดุลของกระแสความตองการของแตละดานในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรักษาระบบ
นิเวศ การจัดการในกระบวนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สามารถควบคุมขนาดการพัฒนาการทองเที่ยวที่เหมาะสม
โดยเฉพาะองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ทางดานทรัพยากรการทองเที่ยว ตลาดการทองเที่ยวและองคกรการ
บริหารการจัดการ ซึ่งจะมีประสิทธิผลใหทรัพยากรธรรมชาติสามารถอํานวยประโยชน ดํารงสถานภาพ บทบาท
หนาที่ และฟนตัวไดตามสภาพธรรมชาติ นักทองเที่ยว ผูเกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึกและมีความ
ตระหนักในการอนุรักษ ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม และมีขีดความสามารถในการจัดการ เกิดความภูมิใจ
และยกระดับความเปนอยูของชุมชน
กลาวโดยสรุป วิสัยทัศนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (ในระยะ 10 ป) คือ "การ
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการจัดการสิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
สืบไป"
จุดมุงหมายสูงสุด (Super Goal) ของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน คงสภาพสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคมที่ดี และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้น
จุดมุงหมายเฉพาะในระยะแรกของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงประกอบดวย
(1) ใหมีแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ
ในพื้นที่ ที่ไดรับการจัดการอยางมีความรับผิดชอบในการอนุรักษ ฟนฟู และการรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืนโดย
คํานึงถึงขีดความสามารถที่รองรับได โดยมีการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการใชประโยชนพื้นที่อนุรักษและพื้นที่
นอกเขตอนุรักษเพื่อการทองเที่ยว
(2) ใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสรางจิตสํานึกดานการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ
อันเปนการสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมโดยรวม
(3) ใหมีการจัดการที่ประสานความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตามบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
โดยมีเปาหมายและทิศทางเดียวกันและมีการศึกษารวมกันอยางมีระบบ ทั้งนี้ตองมีการจัดการ อยางมีสวนรวมที่
เสมอภาคและเปนธรรมของประชาชนทองถิ่น ในกระบวนการทองเที่ยวในดานการจัดการ กํากับ ดูแล และการ
ประกอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทิศทางที่กอใหเกิดผลประโยชนอยางเหมาะสม เสริมสรางชุมชนที่มีความ
เขมแข็ง ประชาชนสามารถรักษาวิถีชีวิตที่ดี ชีวิตและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงดวยความสมัครใจ
(4) ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการการทองเที่ยวที่สอดคลองกลมกลืนกับทรัพยากร
โดยคงรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน รักษาเอกลักษณทางธรรมชาติและสังคมของ
พื้นที่ และมีบรรยากาศการทองเที่ยวที่ใหความมั่นใจและความปลอดภัยในการทองเที่ยว

21

(5) ใหนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษชาวตางประเทศที่มีคุณภาพ เดินทางเขามาสูประเทศไทยมากขึ้น
นักทองเที่ยวชาวไทยมีการเดินทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษภายในประเทศอยางกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะกลุม
เยาวชนและประชาชนทั่วไป และมีการกระจายตัวของนักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ อยางเหมาะสม
2. นโยบายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2.1) นโยบายหลักการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวที่ตองมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงกําหนดใหมี
นโยบายหลักดังนี้
(1) การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จะตองมีการควบคุมดูแลรักษา และจัดการทรัพยากร
ใหคงสภาพเดิมแทไวใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงหรืองดเวนการทองเที่ยวในพื้นที่ที่ออนไหว งายตอการถูกกระทบ
และฟนตัวไดยาก
(2) การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตองคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู มีการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม และการปรับใหเกิดความสมดุลกับรูปแบบและกิจกรรมเดิมที่มีอยู พึงหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงอยางรุนแรงตอการทองเที่ยวรูปแบบอื่นๆ หากเนนในการแปรประโยชนจากการจัดการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษสูการจัดการทองเที่ยวโดยรวม
(3) การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตองคํานึงถึงการพัฒนาดานการใหการศึกษา สราง
จิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศรวมกัน มากกวาการมุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ และการมีรายไดเพียง
อยางเดียว
(4) การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตองใหความสําคัญการมีสวนรวมของประชาชน และ
องคกรทองถิ่นในการจัดการทรัพยากร การบริการ การแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมชุมชนในกระบวนการ
ทองเที่ยว รวมทั้งการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา หรือใหประชาชนมีตัวแทนเปนคณะกรรมการรวมในทุก
ระดับ
(5) ใหความสําคัญของการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนความจําเปนอันดับตน ในการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ใหองคกรตางๆ กําหนดบทบาทที่ชัดเจนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และกําหนดวิธีการที่เหมาะสม
(6) นําแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เขาสูแผนพัฒนาระดับตางๆ อยางมี
ความสําคัญ ไดแก แผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค พรอมทั้งใหมีการจัดสรร และ
กระจายงบประมาณอยางทั่วถึงและเพียงพอ
(7) สนับสนุนการศึกษา วิจัย และประเมินผลการพัฒนาอยางรอบดาน เพื่อกําหนดแนว
ทางการจัดการ การแกไขปญหาและการปรับปรุงแผนอยางเปนขั้นตอน
(8) มีการใชกฎหมายในการควบคุม ดูแล รักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวอยาง
เครงครัด โดยเนนการแนะนํา ตักเตือน และสรางวินัยการทองเที่ยวควบคูไปดวย
(9) จัดทําแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือการจัดการ (Code of Conduct) แกผูเกี่ยวของ เพื่อให
การมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางถูกตอง
(10) จัดใหมีเครือขายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยใหมีการ
ประสานงานดานขอมูลขาวสารและการจัดการรวมกันทุกระดับ
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2.2) นโยบายดานตางๆ ในการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนการจัดการที่ประสานการจัดการในดานตางๆ ภายใต
หลักการพื้นฐานของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และองคประกอบในเชิงระบบของการทองเที่ยว ซึ่งกระบวนการ
จัดการจะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิดและชัดเจนระหวางองคประกอบตางๆ อยางไรก็ตาม นโยบาย
การจัดการไดกําหนดแนวทางดานตางๆ ๖ ดาน ซึ่งสามารถกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพได นโยบายเฉพาะดาน มีดังนี้
(1) นโยบายดานการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
(1.1) กําหนดกรอบการพัฒนาการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว โดยมีมาตรฐานที่ชัดเจนให
ยกเลิกการทองเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง สนับสนุนการทองเที่ยวในพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
กําหนดพื้นที่เหมาะสมในเขตอนุรักษ
(1.2) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศนอกเขต
อนุรักษ ในเขตฟนฟูธรรมชาติ พื้นที่เอกชนและเขตชุมชน ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
(1.3) วางแผนการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตามขอบเขตของขีดความสามารถที่รองรับได โดยการกําหนดเขตพื้นที่ทองเที่ยว เขตสงวนเพื่อการศึกษา
และรักษาสิ่งแวดลอม เขตกันชน และเขตฟนฟู
(1.4) สนับสนุนการพัฒนากลุมแหลงทองเที่ยว และโครงขายการทองเที่ยวในทองถิ่นระดับ
กลุมพื้นที่ใหมีความเชื่อโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยใหมีการกระจายการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในระดับที่
สามารถทดแทนแหลงทองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับได
(1.5) สนับสนุนการจัดระบบขอมูลขาวสารในการเดินทาง เพื่อใชในการจัดการ การควบคุม
ปริมาณนักทองเที่ยวใหสมดุลกับความสามารถในการรองรับของแตละพื้นที่ และการถายเทนักทองเที่ยวไปยัง
แหลงทองเที่ยวใกลเคียงอยางเปนระบบ
(1.6) กําหนดมาตรการการปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นทีท่ องเที่ยวเชิง
อนุรักษที่เขมงวดมากขึ้น และใหการสนับสนุนการประกอบการที่มีมาตรการถูกตองเหมาะสมอยางเปนรูปธรรม
(1.7) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุม คุณภาพ ตรวจสอบ และการ
จัดการมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทองเที่ยว
(1.8) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการวางแผนและจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
(2) นโยบายดานการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก
(2.1) กํากับ ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับรูปแบบการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษในพื้นที่ทองเที่ยว โดยใหเปนการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ถือเอาการปฏิบัติในสนามเปนบทเรียน
ของการศึกษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงผลกระทบของกิจกรรมที่มีตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
(2.2) จัดใหมีการศึกษาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรในระบบโรงเรียน และสถาบันการศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนใหเกิดความเขาใจที่ถกู ตองดวย
การทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน
(2.3) สนับสนุนสื่อสารมวลชนและสื่อขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่สงเสริมการศึกษาธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สําหรับใชเปนขอมูลคูมือและอุปกรณการเรียนรูของนักทองเที่ยวตลอดจน
ผูเกี่ยวของ
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(2.4) สนับสนุนงบประมาณในการจัดสื่อความหมายธรรมชาติที่มีคุณภาพในแหลงทองเที่ยว
ตางๆ
(2.5) ใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นของประชาชนในพื้นที่มาสื่อความกับนักทองเที่ยว รวมทั้ง
สนับสนุนใหประชาชนเปนมัคคุเทศกเฉพาะหรือมัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความรูอยางแทจริง
และเปนการกระจายรายไดที่เหมาะสม
(2.6) ขยายการใหการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย
เพื่อใหเกิดการถายทอดและเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ ในระยะตนใหมุงเนนการพัฒนาความรูและจิตสํานึกของบุคลากร
ในภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีศักยภาพสูง และมีบทบาทในกระบวนการทองเที่ยว
(3) นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น
(3.1) พัฒนาแบบแผนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ตลอดรวมถึงการมีสวนรวม
ขององคกรทองถิ่น เอกชนและประชาชนทั่วไปในดานการลงทุน การผลิตสินคาและบริการ ทั้งนี้ตองมีความเสมอ
ภาค เปนธรรมในกรอบที่เหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนาดานอื่นๆ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(3.2) สนับสนุนการจัดตั้งขายความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในรูปของ
องคกรหรือคณะกรรมการระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีเครือขายครอบคลุมผูเกี่ยวของทุกสวนและทุก
ระดับ โดยใหองคกรมีขอบเขตความสามารถในการตัดสินใจและดําเนินการอยางอิสระภายใตกรอบที่ตอบสนอง
ความจําเปนในการจัดการแตละระดับ
(3.3) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามประเมินผล
ตลอดจนไดรับประโยชนจากการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมทั้งปรับทัศนคติและปรับปรุงขีด
ความสามารถของหนวยงานของรัฐใหสามารถรวมมือและเกื้อหนุนการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น
(3.4) สงเสริมการจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน ที่ดูแลดานสิ่งแวดลอม
และสงเสริมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล
(3.5) แกไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระบบงบประมาณของภาครัฐ ใหสามารถ
สงเสริมและเอื้ออํานวยตอการประสานงานความรวมมือของหนวยงานปฏิบัติทกุ ระดับกับประชาชนทองถิ่น
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการใหชุมชนมีโอกาสในการควบคุม กํากับ ดูแล และจัดการทรัพยากร
ดวยตนเอง
(3.6) สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของคน โดยการเพิ่มความรู ทักษะ และการมีจิตสํานึกในดาน
การจัดการพัฒนาการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําหรับชุมชน
ใหกวางขวางมากขึ้น
(3.7) สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเข็มแข็งมีประสิทธิภาพ ในดานการจัดการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางมีอิสระและสามารถจัดเก็บรายไดเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูการทองเที่ยวได
ดวยตนเอง โดยใหมีการพัฒนาทักษะการจัดการที่ถูกตอง
(4) นโยบายดานการสงเสริมตลาดและการนําเที่ยว
(4.1) กํากับการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพ
ทรัพยากรและขีดความสามารถในการจัดการรองรับการทองเที่ยว ละเวนหรือชะลอการสงเสริมตลาดในพื้นที่ที่
ยังไมพรอม งายตอการถูกกระทบกระเทือนจากการทองเที่ยว
(4.2) สนับสนุนการตลาดในรูปแบบประสานการทองเที่ยวเปนเครือขายที่เหมาะสม ทั้งที่เปน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลอดโปรแกรม และแบบผสมผสานกับการทองเที่ยวรูปแบบอืน่ ๆ เพื่อใหมีการกระจาย
นักทองเที่ยวอยางเหมาะสม
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(4.3) สงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวที่เนน
การศึกษาและกิจกรรมเชิงนิเวศ สําหรับกระตุนใหเกิดการขยายตัวของตลาดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในกลุม
นักทองเที่ยวชาวไทย โดยมุงเนนในกลุมเยาวชน กลุมแรงงาน และเกษตรกรเปนพิเศษ ทั้งนี้รวมถึงการจัด
การศึกษาและกิจกรรม ตอบสนองตลาดตางประเทศดวย
(4.4) สงเสริมการบริการนําเที่ยวเชิงนิเวศใหพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ มุงเนนการให
การศึกษา การเรียนรูจากประสบการณ และการมีสวนรวมอยางเปนธรรมกับชุมชนทองถิ่น ตลอดจนมีสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการใชมาตรฐานในการแกไขปญหาและอุปสรรคของการบริการอยางเต็มที่
(4.5) กําหนดเกณฑมาตรฐานการบริการการนําเที่ยว มาตรฐานการปฏิบัติตัวของ
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในลักษณะที่มีความเขมงวดมากเปนพิเศษ ภายใตการจัดใหมีความพึงพอใจแก
นักทองเที่ยวในระดับที่เหมาะสม โดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรที่อยูเหนือความตองการสวนบุคคล
(4.6) สงเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ และใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกนักทองเที่ยวเชิง
อนุรักษภายใตขอบเขตการพัฒนา โดยการใชสื่อที่หลากหลาย และมุงเนนใหมีการพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษในภูมิภาค
(5) นโยบายดานการจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการการทองเที่ยว
(5.1) จัดระบบการเดินทางเชื่อมโยงโครงขายการทองเที่ยวใหมีความสะดวกตามควร ให
เหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรม โดยเนนดานความปลอดภัยเปนหลัก
(5.2) สนับสนุนใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด เหมาะสมตามความจําเปนและตามขนาด
พื้นที่ทองเที่ยวและบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สนับสนุนใชพลังงานทดแทน ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติทหี่ มด
เปลืองในกิจกรรมการทองเที่ยว
(5.3) สนับสนุนระบบการสื่อสารโทรคมนาคม สรางโครงขายที่ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทองเที่ยวและโครงขายการมีสวนรวมทุกระดับ เพื่อการติดตอสื่อสารการควบคุม
ปริมาณนักทองเที่ยว และการบรรเทาสาธารณภัยในยามฉุกเฉิน
(5.4) สนับสนุนใหการบริการการทองเที่ยว ดําเนินการโดยภาคเอกชนหรือองคกร หรือ
ประชาชน ภายใตการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยองคกรของรัฐเปนฝายสนับสนุนดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ
การกําหนดพื้นที่แหลงทองเที่ยวรองรับ ทั้งนี้ใหมีกรอบการพัฒนาดานการบริการที่มีขนาด รูปแบบ และคุณภาพ
การบริการ ตามแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
(5.5) การจัดบริการของรัฐในพื้นที่ที่จําเปน จะตองมีขนาดและบริการที่พอเหมาะ โดย
มุงเนนการชวยเหลือและเรียนรูดวยตนเองของนักทองเที่ยว ที่สอดคลองกับรูปแบบและกิจกรรม ของการ
ทองเที่ยวนั้นๆ การจัดบริการตองไมเปนการแสวงกําไร หรือแขงขันกับภาคเอกชน แตควรใหมีเปนรายไดเสริม
สําหรับการฟนฟูและรักษาทรัพยากร
(5.6) การจัดการบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคลองตาม
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น การเพิ่มโอกาสการมีสวนรวมและการกระจาย
รายไดแกชุมชน และประชาชนทองถิ่น
(5.7) กําหนดมาตรฐานและมาตรฐานในการควบคุมและสงเสริมการบริการและการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสรางมาตรฐานการจูงใจการใหการรับรองมาตรฐานการบริการ และการให
รางวัล เปนตน
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(6) นโยบายดานการสงเสริมการลงทุน
(6.1) สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน อยูภายใน
กฎเกณฑที่กําหนด เปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถพัฒนากระบวนการบริการที่มีคุณภาพ โดยใชมาตรการ
ทางภาษี การสรางสิ่งจูงใจอื่นๆ การตอบแทนในรูปของรางวัล เปนตน
(6.2) สนับสนุนการลงทุนของชุมชนทองถิ่นในรูปแบบตางๆ ในการจัดการการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ โดยการใหยืมหรือใหกูดอกเบี้ยต่ําจากสถาบันการเงินของรัฐ
(6.3) สงเสริมใหองคกรธุรกิจเอกชนสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษขององคกรประชาชน
(6.4) สนับสนุนดานงบประมาณ และสิทธิประโยชนแกองคกรพัฒนาเอกชน ในการรวม
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการสนับสนุนการพัฒนาของประชาชนทองถิ่น
(6.5) สงเสริมการลงทุนผลิตสินคา อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชในการจัดกิจกรรมเชิง
นิเวศการจัดการบริการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวขึ้นภายในประเทศ หรือลดตนทุน
การนําเขาสินคาที่จําเปนจากตางประเทศ
3. กลยุทธการจัดการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การที่จะใหการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนการทองเที่ยวหลักที่สําคัญในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่
ตองการการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ จึงเห็นควรกําหนดกล
ยุทธในการจัดการที่เกี่ยวของ ทั้งสิ้น 6 กลยุทธ ที่สอดคลองภายใตนโยบายหลักและนโยบายแตละดาน ดังนี้
(1) กลยุทธการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
(2) กลยุทธการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก
(3) กลยุทธการสรางการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น
(4) กลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมและบริการนําเที่ยว
(5) กลยุทธการจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการทองเที่ยว
(6) กลยุทธการสงเสริมการลงทุน
กลยุทธดานตางๆ มีแนวความคิด วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางปฏิบัติเฉพาะ ดังนี้
1) กลยุทธการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
(1) แนวความคิด
ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนองคประกอบหลักที่สําคัญอยางยิ่งของการทองเที่ยว
สําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดจําแนกองคประกอบนี้ออกเปน
ประเภทที่ 1 แหลงธรรมชาติ (เนนที่ความหลากหลายหรือความดั้งเดิม)
ประเภทที่ 2 แหลงวัฒนธรรมรวมแหลงประวัติศาสตรที่เนนความสัมพันธกับระบบ
นิเวศในพื้นที่
แหลงทรัพยากรเหลานี้อาจมีสภาพการเปนแหลงทองเที่ยว และมีการใชประโยชน
เพื่อการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ อยูแลว หรือเปนแหลงธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการนํามาใช
ประโยชนเพื่อการทองเทีย่ ว อยางไรก็ตาม ภายในแหลงทองเที่ยวหนึ่งๆ จะสามารถจัดการเพื่อใหมีการ
ทองเที่ยวไดมากกวาหนึ่งรูปแบบ การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ไมเพียงแตเปนการนําทรัพยากรที่มี
ความสําคัญในระบบนิเวศเสนอตอนักทองเที่ยวเทานั้น หากยังรวมถึงการสงวนรักษา ฟนฟู ควบคุม ดูแล
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ทรัพยากรเหลานั้นใหคงสภาพไวใหดีที่สุด เปนการเสริมมาตรการการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถ
นํามาเปนทรัพยากรการทองเที่ยวไดนานที่สุดหรือตลอดไป
การพัฒนาการทองเที่ยวที่มุงเนนที่จะตอบสนองจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ดวย
การเพิ่มการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะที่ผานมาได
กอใหเกิดผลกระทบตอแหลงทองเที่ยวหลายแหลง สงผลใหสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรม
ทั้งนี้เปนผลมาจากการจัดการปองกันปญหา การควบคุม และมาตรการการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมิไดรับการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ หรือขาดระบบการจัดการแบบยั่งยืน ดังนั้นทรัพยากรการทองเที่ยวจําเปนตอน
ไดรับการจัดการดานสิ่งแวดลอมควบคูไปดวย โดยมุงเนนที่แหลงกําเนิดมลพิษซึ่งไดแก นักทองเที่ยว กิจกรรม
ของนักทองเที่ยวและการบริการการทองเที่ยวกลยุทธการจัดการจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานการปองกันและลด
สาเหตุที่จะทําใหเกิดปญหาเปนประการสําคัญ
กลยุทธการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม มีเจาของพื้นที่หรือผูมี
อํานาจหนาที่ดูแลพื้นที่เปนผูร ับผิดชอบหลัก โดยผูเกี่ยวของทั้งหมด ไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว สถาบัน
ตางๆ ในสังคม องคกรประชาชน และประชาชนทองถิ่น ตองใหความรวมมือในการอนุรักษ รักษาสภาพ ไม
ทําลายหรือสรางความเสียหายแกทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(2) วัตถุประสงคและเปาหมาย
(2.1) วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
- เพื่อใหมีการจัดการทรัพยากรอยางถูกตองเหมาะสมตอขีดความสามารถใน
การรองรับการทองเที่ยว
- เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเขาสัมผัส เรียนรูถึงแกนแทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในระบบนิเวศ ไดอยางกวางขวางโดยปราศจากการทําลายหรือทําใหเสียหาย
แกทรัพยากร
- เพื่อปองกันและรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพเดิมใหมากที่สุด ลด
ผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรม
(2.2) เปาหมายของการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
- กําหนดบทบาทของแหลงทองเที่ยว ประเมินระดับศักยภาพและขีด
ความสามารถในการรองรับของแหลงในประเทศใหชัดเจน เพื่อจัดระดับแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
ระยะเวลา 5 ป ปรับปรุงและจัดการยกความเหมาะสมของแหลงทองเที่ยว ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
มากขึ้น ในอัตราเพิ่มรอยละ 10 ตอป
- ใหแตละแหลงทองเที่ยวมีการจัดการเขตการทองเที่ยว สําหรับการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษกับการทองเที่ยวแบบอื่นและกิจกรรมอื่น อยางเหมาะสมจํานวน 400 แหง ในเวลา 5 ป
- ใหทุกแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีการจัดเตรียมระบบการสื่อความหมายขั้น
พื้นฐานแกนักทองเที่ยว มีการพัฒนาการสื่อความหมายธรรมชาติที่ประสิทธิภาพมากขึ้นในแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษที่สําคัญของทุกจังหวัดในเวลา 5 ป
- มีการใชมาตรการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อ
การวางแผน ฟนฟู และการแกไขปญหามลพิษใน 5 ป
- มีการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ ในการบริหารพื้นที่ การจัดการ
ควบคุมปริมาณนักทองเที่ยว การติดตามผล และการปองกันสาธารณสมบัติ
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- มีการใชมาตรการในการจัดการควบคุมปริมาณ กิจกรรม และพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
(3) แนวทางการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งไดแก แหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณและแหลง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ทั้งนี้อาจรวมถึงแหลงรวบรวมความรูดานนิเวศนอกที่ตั้ง เปนสิ่งดึงดูดใจ
นักทองเที่ยวที่ตองมีการจัดการที่ถูกตอง การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายมีดังนี้
(3.1) กําหนดเกณฑและดําเนินการจัดแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษตามศักยภาพการจัดการและความตองการ เพื่อกําหนดเปนเปาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวที่
เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวนั้นๆ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ และดําเนินการภายใตกระบวนการ
มีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
(3.2) จัดเขตพื้นที่ (Zoning) ภายในบริเวณแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อการใช
ประโยชนในการทองเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมตามสภาพของทรัพยากรและขนาดการรองรับของ
ทรัพยากรตอปริมาณและกิจกรรมการทองเที่ยว โดยจัดแบงตามความสําคัญของระบบนิเวศและกิจกรรมที่
ยอมรับได
(3.3) ประเมินขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวและ
กําหนดปริมาณ การควบคุม และมาตรการการกําจัดจํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสม เพื่อปองกันปญหาความ
แออัด การคับคั่ง มูลฝอยตกคาง เสียงรบกวน และการทําลายพืชพรรณและสัตว
(3.4) ควบคุมการพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวดานการปลูกสรางอาคาร การปรับปรุง
พื้นที่การใชประโยชนที่ดิน กิจกรรม ขนาดสาธารณูปโภค และการตกแตงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
องคประกอบทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งมีการรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย และการมีระบบปองกันและกําจัดมลพิษที่เหมาะสมในดานตางๆ เชน มูลฝอย คุณภาพน้ํา
เสียง และการรบกวนทรัพยากรชีวภาพ
(3.5) ใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรสิ่งแวดลอมของ
แหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง แหลงอนุรักษที่มีกฎหมายเฉพาะคุมครอง หรือใชกฎอื่นเสริมการจัดการ
อยางเข็มงวดตามระดับของการอนุรักษ รวมทั้งใหมีการประกาศเขตคุมครองสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นสําหรับเขต
รักษาพันธุสัตวปา ใหกําหนดการใชประโยชนที่แนชัด โดยการปรับปรุงกฎหมายหรือปรับแนวเขตในกรณีที่
ตองการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
(3.6) ใชมาตรการการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการควบคุมดูแลรักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้งภายในเขตอนุรักษและนอกเขตอนุรักษ โดยการกําหนดบทบาท หนาที่ความ
รับผิดชอบ และเครื่องมือตามความเหมาะสม
(3.7) ใชหรือประยุกตใชระบบจัดการสิ่งแวดลอม (EMS) ในการจัดการดานการพัฒนา
พื้นที่ทองเที่ยว การบริการ และกิจกรรมในพื้นที่ดวย วิธีการที่เหมาะสมภายใตขอบเขตของการจัดการ
ระยะเวลา หรือกฎหมายที่รองรับ เชน การศึกษาผลกระทบเบื้องตน (IEE) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) การใชระบบคุณภาพ ISO 14000 เปนตน
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(3.8) จัดใหมีกิจกรรมและสื่อในการศึกษา เรียนรู ทรัพยากรทั้งทางตรงและทางออมไว
รองรับการทองเที่ยว โดยใหเปนเครื่องมือที่จะสามารถปลุกจิตสํานึกของนักทองเที่ยวในการอนุรักษรักษ และ
ดูแลทรัพยากรการทองเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติและสังคมใหยั่งยืนตอไป
(3.9) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบการจัดการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการ และการรวมมือประสานงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) กลยุทธการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก
(1) แนวความคิด
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีจุดมุงหมายในระดับการพัฒนาการทองเที่ยวโดยรวม
เพื่อใหมีบทบาทและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ในการสงเสริมการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมโดยรวม ดวยการใหกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยว
เปนสื่อกลางทางการศึกษาและการเรียนรูดานระบบนิเวศของนักทองเที่ยว และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแก
ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหความสําคัญตอ
การศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ เปนเปาหมายหลักของการทองเที่ยว
ดังกลาว หากไมมีกระบวนการใหการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจในสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของ
ทรัพยากรทองเที่ยวแลว การสรางจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษยอมยากที่จะเกิดขึ้น และการทองเที่ยวนั้นไมอาจ
กลาวไดวา เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การกําหนดกลยุทธการใหการศึกษา จะใหความสําคัญในระหวางการ
ทองเที่ยวเปนหลัก แตควรมีการใหขอมูลกอนการทองเที่ยว และมีการใหการศึกษาเพิ่มเติมในภายหลังดวย
ดังนั้น การศึกษา (Education) เปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในกระบวนการจัดการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ โดยเฉพาะการมุงเนนการเสริมสรางจิตสํานึก และความรับผิดชอบในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสามารถดํารงสถานภาพและอํานวยประโยชนอยางยั่งยืนสืบไป ภายใต
การจัดการอยางมีสวนรวมของนักทองเที่ยว ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทองถิ่น
การดําเนินการจัดการศึกษาในกระบวนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนกระบวนการที่มุงเนนรูปแบบ วิธีการ และ
การใชสื่อตาง ๆ ทางการศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงดวยตนเอง และมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรูนั้น ๆ ที่สําคัญไดแก การสื่อความหมายของธรรมชาติ (Interpreting) การฝกอบรม
(Training) การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) กรณีศึกษา (Case Study) บทบาท
สมมุติ (Role Play) เกม (Game Dynamic) การระดมสมอง (Brain storming) การอภิปราย (Discussion)
และสื่อตางๆ ทางการศึกษา
การสื่อความหมายธรรมชาติเปนรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดของการใหการศึกษาในกระบวนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งกลยุทธนี้จึงตองใหความสําคัญ 2 ระดับ คือ การใหการศึกษาทั่วไป และการสื่อ
ความหมายธรรมชาติในแหลงทองเที่ยว
กลยุทธในการจัดการศึกษาในระบบการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จะตองมี
ศูนยกลางและโครงขายความรวมมือที่จะรวมกันในการพัฒนาทิศทาง นโยบาย รูปแบบ วิธีการ เทคโนโลยี และ
สื่อตางๆ อยางเปนระบบและตอเนื่อง ทั้งในระดับควบคุมนโยบายและระดับปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษโดยรวม
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(2) วัตถุประสงคและเปาหมาย
(2.1) วัตถุประสงคการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก
เพื่อการพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรูของนักทองเที่ยวผูเกี่ยวของในการ
จัดการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในทองถิ่น และประชาชนโดยทั่วไป ใหมีจิตสํานึกตอคุณคาความสําคัญ
ของระบบนิเวศ การดํารงสถานภาพและการอํานวยประโยชนอยางยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ในระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และมีสวนรวมในการอนุรักษ
(2.2) เปาหมายการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก
- แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษทุกแหง เปนแหลงพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
นักทองเที่ยวและผูเกี่ยวของในการจัดการ มีกิจกรรมและสื่อความหมายธรรมชาติที่เสริมความรูความสามารถ
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ
- สื่อสาธารณะตางๆ ธุรกิจบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก สามารถเปนผูให
การศึกษา เรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศและการอนุรักษ แกนักทองเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป เปนการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูการทองเที่ยว
(2.3) มีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฝกอบรมจนมีความสามารถ เฉพาะดานการศึกษา
และสื่อความหมายในกระบวนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยเฉพาะผูเกี่ยวของกับการจัดการ และประชาชนใน
ทองถิ่น
(2.4) เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของนักทองเที่ยวอยาง
เปนรูปธรรม โดยมีการควบคุมบังคับนอยที่สุด
(3) แนวทางการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
(3.1) จัดใหมีรูปแบบองคกรความรวมมือดานการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก ใน
ระดับชาติ ภายใตองคการความรวมมือใหญ มีหนาที่ในการกําหนดกรอบ ทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการสงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
(3.2) จัดใหมีความรวมมือในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหการศึกษา และสราง
จิตสํานึกในระดับพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ใหมีรูปแบบ กิจกรรม วิธีการการสื่อความหมายธรรมชาติ
และการจัดสื่อตางๆ ที่หลากหลาย กระตุนความสนใจนักทองเที่ยวใหเขารวมกิจกรรมโดยสมัครใจเขารวมแสดง
บทบาทในกิจกรรมการเรียนรูนั้น
(3.3) ดําเนินการและพัฒนารายการในสื่อสาธารณะตางๆ โดยเฉพาะโทรทัศน
หนังสือพิมพ และเอกสารการทองเที่ยวใหมีทิศทาง เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม สําหรับการพัฒนา
ความรู และความตระหนักดานการอนุรักษของนักทองเที่ยว และประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่อง
(3.4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ พรอมทั้งใหมี
การคนควา วิจัย และกิจกรรมทางการศึกษาเรียนรูที่มีเปาหมาย เพื่อผลทางการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก
ในกระบวนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางชัดเจนสําหรับเยาวชน ธุรกิจบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก
ผูเกี่ยวของในการจัดการ และประชาชนในทองถิ่น
(3.5) จัดฝกอบรม สัมมนา การออกคาย เพื่อพัฒนาความรูทักษะและประสบการณแก
บุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการและประชาชนในทองถิ่น โดยการเนนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
จริงเปนดานหลัก รวมทั้งเสริมสรางความรูทางด
 านหลักการและทฤษฎีตามแนวของการศึกษารูปแบบอื่นๆ ทั้ง
ในและนอกระบบ

30

(3.6) พัฒนาสื่อความหมายธรรมชาติขึ้นภายในแหลงทองเที่ยว โดยจัดใหเปนสวน
สําคัญของแหลงสื่อที่สําคัญ ไดแก ปายสื่อความหมาย คูมือทองเที่ยว ขอมูลทรัพยากรของแหลงนิทรรศการ
ศูนยบริการนักทองเที่ยว รวมทั้งจัดคนนําทางและมัคคุเทศกไวรองรับ โดย

กิจกรรมที่สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
กิจกรรมทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรม นับไดวามีความหลากหลาย ซึ่ง
กิจกรรมบางประเภทอาจมีลักษณะที่บงชี้วาเปน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในขณะที่บางกิจกรรมอาจมีความก่ํา
กึ่ง หรือคาบเกี่ยว ซึ่งตองพิจารณาถึงองคประกอบ วัตถุประสงคในการปฏิบัติ กิจกรรม และการใหบริการวา
มุงเนนอะไร และอยางไร เชน เพื่อพักผอนหยอนใจ ศึกษาหาความรู ผจญภัย กีฬาสนุกสนาน เพื่อความบันเทิง
สัมผัสองคประกอบของแหลงทองเที่ยว แลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณ เปนตน
ดรรชนี เอมพันธุ และสุรเชษฎ เชษฐมาส (2539) กลาววา กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
จะตองมีเรื่องของการเรียนรู และไดรับ ประสบการณเกี่ยวกับธรรมชาติเขา มาเกี่ยวของ ซึ่งศูนยวิจัยปาไม
(2538) ไดแบงกลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ออกเปน 3 กลุม ซึ่งมีทั้งกิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมเสริม คือ
- กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (ecotourism activities) เปนกิจกรรมหลัก
- กิจกรรมทองเที่ยวที่เนนการไดใกลชิดชื่นชมธรรมชาติ
- กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วที่ เ น น การผจญภั ย ตื่ น เต น ท า ทายกั บ ธรรมชาติ (adventurous
recreational activities) เปนกิจกรรมเสริม
ซึ่งจะตองเปนกิจกรรมที่สอดคลองและไปดวยกันไดดีกับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
กลาวคือ เปนกิจกรรมที่กระทําในพื้นที่ธรรมชาติ มีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวตอกลุมตอกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อ
ไมสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติ
1. กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดแก การเดินปา (hiking/ trekking) กิจกรรมศึกษา
ธรรมชาติ (nature education) กิจกรรมถายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวีดีโ อ เทปเสียงธรรมชาติ (nature
photography video taping and sound of nature audio taping) กิจกรรมสองสัตว/ดูนก (animal/bird
watching) กิจกรรมศึกษา/เที่ยวถ้ํา (cave exploring/ visitig) กิจกรรมศึกษา ทองฟาและดาราศาสตร (sky
interpretation) กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (boat sightseeing) กิจกรรมพายเรือแคนู (canoeing)/
เรือคะยัค (kayak) / เรือบด (rowboating)/ เรือใบ (sailboating) กิจกรมดําน้ําชมปะการังน้ําตื้น (snorkle or
skiln diving) และกิจกรรม ดําน้ําลึก (scuba diving)
2. กิจกรรมทองเที่ยวประเภทชื่นชมธรรมชาติและกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตื่นเตนผจญ
ภัยทาทายกับธรรมชาติ ไดแก กิจ กรรมชม ทิวทัศนธรรมชาติในบรรยากาศที่ส งบ (relaxing) กิจ กรรมขี่
จัก รยานตามเสนทางธรรมชาติ (terrain/ mountain biking) กิจ กรรมปน /ไตเ ขา (rock/ mountain
climbing) กิจกรรมพักแรมดวยเตน (tent camping) กิจกรรมเครื่องรอนขนาดเล็ก (hang glider) กิจกรรม
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ลองแพยาง/ไมไผ (white water rafting) กิจกรรมพักผอนรับประทานอาหาร (picnicking) กิจกรรมเที่ยว
น้ําตก (waterfall visits/ exploring) และ กิจกรรมวินดเซิรฟ (wind surfing)

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเที่ยว เปนการเปดโลกทัศนใหกับตัวเองอีกแนวหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลิน บันเทิงใจ และเกิดการเรียนรู ซึ่งทุกคนตางก็รูจักความหมาย และวัตถุประสงคของการทองเที่ยว
กันอยูบางแลว ในชวงหลัง เมื่อไมกี่ปมานี้ การทองเที่ยวไทยไดรับการกระตุนใหตื่นตัวเปนอยางมาก จนเกิด
เปนกระแสการทองเที่ยวที่นับวามาแรงมากเลยทีเดียว และดวยเหตุนี้เอง จึงทําใหมีการจัดรูปแบบของการ
ทองเที่ยวภายในประเทศใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความแปลกใหมที่นาสนใจและสามารถดึงดูด
ใจนักทองเที่ยวไดอยางดี

การจัดรูปแบบการทองเที่ยวในประเทศไทยนั้น ไดแบงออกไปตามปจจัยหลายๆ อยาง ซึ่งทํา
ใหการทองเที่ยวเกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปอยางหลากหลาย แตรูปแบบการทองเที่ยวที่ Travel in
Thailand ไดจัดแบงไว มีดังนี้
1. รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (natural based tourism) ไดแก
1.1 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (ecotourism) เปนการทองเที่ยวไปในแหลงธรรมชาติ
ที่มีเ อกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลง วัฒ นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ ระบบนิเ วศ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูที่เกี่ยวของภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อมุงเนนการ
ปลูกจิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน
1.2 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางทะเล (marine ecotourism) เปนการทองเที่ยวใน
แหลงธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล
อยางมีความรับผิดชอบ และเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของภายใตการจัดการสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อมุงเนนการปลูกจิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน
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1.3 การทองเที่ยวเชิง ธรณีวิท ยา (geo-tourism) เปน การทอ งเที่ยวในแหล ง
ธรรมชาติที่มีลักษณะเปนหินผา ลานหินทราย อุโมงคโพรง ถ้ําน้ําลอด ถ้ําหินงอกหินยอย เพื่อชมความงามและ
ศึกษาภูมิทัศนตางๆ บนพื้นผิวโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนหิน ดิน แรตางๆ และฟอสซิล เพื่อใหเกิด
ความรูและไดรับประสบการณที่แปลกใหม บนพื้นฐานของจิตสํานึกในการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบตอการ
รักษาสภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถิ่นจะมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
1.4 การทองเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) เปนการทองเที่ยวในพื้นที่เกษตรกรรม
ไร สวน ฟารมปศุสัตว สวนสมุนไพร เพื่อชมความงาม และเกิดการเรียนรู และประสบการณ โดยมีจิตสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่นั้นๆ
1.5 การทองเที่ยวเชิงดาราศาสตร (astrological tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อ
ชมและศึกษาปรากฏการณทางดาราศาสตร และเรียนรูระบบสุริยะจักรวาล เชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝน
ดาวตก และการดูดาวจักราศี ใหเกิดความรู ความประทับใจ ความทรงจํา และประสบการณ โดยจะตองมี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งประชาชนในทองถิ่น
จะมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวรวมกันอยางยั่งยืน
2. การทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (cultural based tourism) ไดแก
2.1 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (historical tourism) เปนการทองเที่ยวใน
แหลงโบราณคดี และประวัติศาสตร เพื่อชมความงาม ใหเกิดความเพลิดเพลินใจ และเพื่อเรียนรู ใหเกิดเปน
ประสบการณ โดยนั ก ทองเที่ย วจะตองมี จิตสํานึก และรับ ผิดชอบตอการรัก ษามรดกทางวัฒ นธรรมและ
สภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ จะมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวดวย
2.2 การทองเที่ยวชมงานวัฒ นธรรมและประเพณี (cultural and traditional
tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อชมและรวมงานประเพณีตางๆ ที่ชาวบานทองถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ใหเกิดความ
เพลิดเพลิน ความทรงจํา และประสบการณที่ดี รวมทั้งเพื่อเรียนรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น พิธีกรรม และความ
เชื่อตางๆ ดวยการมีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนมรดกอันล้ําคา โดยชาวบานในทองถิ่นนั้นๆ จะมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
2.3 การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) เปนการ
ทองเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในหมูบานตามชนบท เรียนรูการสรางสรรคผลงานซึ่งเปนภูมิ
ปญญาชาวบานที่มีเอกลักษณโดดเดน เพื่อใหเกิดความรู ประสบการณ ความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น และ
เกิดความเพลิดเพลิน โดยจะมีชาวบานในทองถิ่นนัน้ ๆ เปนสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
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3. รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ไดแก
3.1 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอน
และเรียนรูวิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ ในแหลงธรรมชาติ และแหลงวัฒนธรรม ใหเกิดความเพลิดเพลิน
และสุนทรียภาพ ซึ่งอาจจัดอยูในรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม (health beauty and spa)
โดยนักทองเที่ยวจะตองมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น และประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ
จะมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวดวย
3.2 การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) เปนการ
ทองเที่ยวเพื่อการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูปรัชญาทางศาสนา สัจธรรมแหงชีวิต ดวยการฝกสมาธิ โดยจะ
ไดรับประสบการณและความรูที่แปลกใหม และทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตองมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมทองถิ่น และประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ใหการมีสวนรวมตอการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งการ
ทองเที่ยวในรูปแบบนี้ จะมีนักทองเที่ยวบางกลุมที่มุงเพื่อเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ไมวาจะเปนการ
ทําอาหารไทย การนวดแผนไทย เปนตน
3.3 การท อ งเที่ ย วเพื่ อ ศึก ษากลุ ม ชาติ พั นธุ ห รื อวั ฒ นธรรมกลุ ม น อย (ethnic
tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของชนกลุมนอยหรือชนเผาตางๆ
เพื่อประสบการณ และความรูใหมๆ ดวยการมีจิตสํานึกตอการรัก ษาสิ่ง แวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่นซึ่ง
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
3.4 การทองเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อการเลนกีฬา ให
ไดรับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความตื่นเตนเราใจ ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอทั้งรางกายและจิตใจ ไมวาจะ
เปนการดําน้ํา ตกปลา กอลฟ สนุกเกอร สกีน้ํา กระดานโตคลื่น เปนตน โดยจะตองมีจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งประชาชนในทองถิ่นจะมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
3.5 การทอ งเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) เปนการทองเที่ยวที่สนุก
ตื่นเตน เราใจ ผจญภัยไปในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในแบบพิเศษ ซึ่งจะสรางความทรงจํา ความประทับใจ
และไดประสบการณใหมๆ จากการทองเที่ยว
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3.6 การทองเที่ยวแบบโฮมสเตย และฟารมสเตย (home & farm stay) เปนการ
ทองเที่ยวที่เหมาะสําหรับผูที่ชอบใชชีวิตรวมกับผูที่อยูในทองถิ่นนั้นๆ แบบใกลชิด เพื่อที่จะเรียนรูวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม รวมทั้ง ภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่ง
ชาวบานจะมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวในทองถิ่นใหยั่งยืน
3.7 การทองเที่ยวพํานักระยะยาว (longstay) เปนการทองเที่ยวเฉพาะกลุมที่เหมาะ
สําหรับผูที่ตองการใชชีวิตในบั้นปลาย หรือผูที่ตองการทองเที่ยวในตางแดนเปนเวลานานอยางนอย 1 เดือน
3.8 การทองเที่ยวแบบใหรางวัล (incentive travel) เปนการทองเที่ยวที่ถูกจัดขึ้น
เพื่อเปนการสมนาคุณแกผูที่ประสบความสําเร็จในการทํายอดขายไดตามเปาหมาย โดยกลุมผูแทนบริษัทตางๆ
จะเปนผูออกคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาอาหารระหวางการเดินทาง ในระยะเวลา 2 - 7 วัน ซึ่งจะ
เปนการนําเที่ยวชมสถานที่ตางๆ หรืออาจมีการผสมผสานกับการทองเที่ยวในรูปแบบอื่นๆ
3.9 การทองเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE ยอมาจาก M=meeting , I=incentive ,
C=conference , E=exhibition) เปนการทองเที่ยวเพื่อบริการใหกับผูที่เขารวมประชุมที่มีการจัดรายการนํา
เที่ยวในรูปแบบตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งแบบเที่ยววันเดียว และแบบเที่ยวพักคางแรม 2 - 4 วัน โดยมีการคิด
ราคาแบบเหมารวมคาอาหารและบริการ โดยการนําเที่ยวจะมีกอนประชุม (pre-tour) หรือ หลังประชุม
(post-tour)
3.10 การทองเที่ยวแบบผสมผสาน เปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผูจัดรายการ
นําเที่ยว ไดคัดสรรรูปแบบการทองเที่ยวมาอยางดีแลว เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความแตกตางจากการเดินทาง
ทองเที่ยวในระยะเวลาหลายวัน
นอกจากนี้ ยังมีการทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นอีกเยอะแยะ ซึ่งแตกงอกออกมาจาก
แนวคิดของนักทองเที่ยวในปจจุบันนี้ ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเพื่อตองการอนุรักษธรรมชาติ ที่เรียกวา Green
tourism หรือการทองเที่ยวเพื่อรวมเปนอาสาสมัครในการทํากิจกรรมเพื่อบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ที่เรียกวา
Volunteer tourism เปนตน
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แตไมวาจะเปนการทองเที่ยวในรูปแบบไหนก็ตาม นักทองเที่ยวที่ดีจะตองมีจิตสํานึกในการ
ชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสถานที่นั้นๆ ดวย เพราะ
จะทําใหเรามีสถานที่ทองเที่ยวที่ยังคงสวยงามอยางนี้ตลอดไป
การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชน

1

มิติการจัดการแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เดิมอยูในการดูแลของภาครัฐโดยอาศัยหลักการ
และวิชาการเพื่อการจัดการแหลงธรรมชาติใหมีความยั่งยืน และสามารถรองรับการทองเที่ยวควบคูกันไป แต
ในปจจุบันมิติของการจัดการแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนทองถิ่นถูกคาดหวังใหเขามา
มีบทบาทมากขึ้น ทั้งในดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การใหความรู
และการใหบ ริก ารแกนัก ทองเที่ยว แตทิศทางของความรวมมือดังกลาวของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปน
อุทยานแหงชาติ หนวยงานในทองถิ่นกับชุมชน ยังไมเกิดขึ้นอยางแทจริง ยังเกิดการคิดแบบแยกสวนกันคิด
แยกกันวางแผน แยกกันของบประมาณ แยกกันจัดการ เมื่อมองภาพรวมแลวจะเห็นวาจะมีแหลงทองเที่ยวที่
ถูกทําลายลงไปอยางรูเทาไมทันการณ โดยผานภาพของการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐบาล ทําใหเกิดการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางไรทิศทาง
ภายหลัง จากสภาพเศรษฐกิจ ในประเทศเกิดปญหา ประเทศไทยจําเปนตองปรับเปลี่ยน
แนวทางและกลยุทธเพื่อฟนฟูสภาพเศรษฐกิจ การทองเที่ยวดูเหมือนจะเปนหนทางที่รัฐบาลทุมเทความสนใจ
และตั้งเปาใหเปนแนวทางในการฟ นฟูสภาพปญหาที่เกิดขึ้น โดยกระจายงบประมาณเพื่อพัฒนาใหเกิดการ
ทองเที่ยวอยางกวางขวาง ทําใหเกิดการตอบรับกระแสการพัฒนานี้อยางกวางขวาง แตละจังหวัด อําเภอ ตําบล
และทองถิ่นตางๆ ตางพากันเสนองบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ตนเองตางคิดวานาจะเปนแหลง
ทองเที่ยวที่ดีและสรางรายไดอยางที่เขาใจกัน แตกวารอยละแปดสิบของโครงการที่เสนอเขามาของบประมาณ
ทางดานการทองเที่ยว ตางมุงเนนที่จะพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย พัฒนาถาวรวัตถุ โดยเขาใจวาจะ
เปนการพัฒนาที่ถูกวิธี อีกทั้งนักการเมืองทั้งในระดับตางๆ มุงที่จะผลักดันใหโครงการเหลานี้ผาน เปนเครื่องมือ
สรางฐานเสียงและผลประโยชนสวนตน แมแตอุท ยานแหง ชาติก็มุง เนนการเปดพื้นที่เ พื่อรองรับ จํานวน
นักทองเที่ยวที่มากขึ้น แตขาดกําลังคนที่จะดําเนินการและความเขาใจถึงแกนแทของการรองรับนับทองเที่ยว
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังไมไดกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนเรียกไดวา ไมวากลุมนักทองเที่ยวเปนแบบ
ไหน พฤติก รรมอยางไรก็ตองรั บ ไดห มด ภาพของอุท ยานแหง ชาติที่ควรจะเปน แหลง เรี ยนรู และคอยๆ
ปรับเปลี่ยนใหนักทองเที่ยวซาบซึ้งถึงการอนุรักษธรรมชาติก็ออนดอยลงไป
1

อาจารยจิตศักดิ์ พุฒจร สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(http://khoneconet.wu.ac.th/program/tip_1.php วันที่ 14 กันยายน 2554)

เพียงเวลาไมนานพื้นที่ทางธรรมชาติทั่วประเทศตางถูกปรับเปลี่ยนโดยมีการพัฒนา ปรับปรุง
และกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสบายที่ขัดแยงกับความคิดดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่ควรจะเปนจน
เปนสิ่งที่สวนทางกับเปาหมายความยั่งยืนที่ประชาคมโลกตางพยายามรวมกันทําใหเกิดความยั่งยืนมากที่สุด
เทาที่จะทําได อาคารศูนยบริการ ที่พักนักทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกินความจําเปนและไมกลมกลืน
กับธรรมชาติถูกสรางขึ้นอยางมากมายโดยขาดการวางแผนที่ดี ขาดการวิเคราะหโอกาสและความเปนไปได
ทางการทองเที่ยว ภายหลังจากการเปดแหลงทองเที่ยวเพียงไมนานจนสงผลใหแหลงทองเที่ยวมากมายถูก
พัฒนาผิดทิศทาง เกิดการเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว และถูกทิ้งรางกลายเปนอนุสรณของการทองเที่ยวของ
เมืองไทยเราในที่สุด
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สิ่งที่เกิดขึ้นเปนเหตุอันสําคัญที่ชี้ใหเห็นวา ถึงเวลาที่จะตองกลับมาทบทวนสิ่งที่ไดดําเนินการ
ไปวา ถูกทางมากนอยเพียงไร ชุมชนจะตองทําความเขาใจจุดยืนและยอมรับภาระและหนาที่อะไรบาง กอนที่
จะตัดสินใจดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนเอง จะขออธิบายขอสังเกตดังนี้
1. ชุมชนเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาอยางจริงจังหรือไม ควรจะตองมีสวนรับรู รวม
คิด และตัดสินใจรวมกันตั้งแตตน
2. ตระหนักรูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยว ทั้งแงบวกและลบที่อาจจะเกิดขึ้น
ตอสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากในชวงที่ผานมาหลายชุมชนรับรูเพียงดานบวกและผลประโยชน
เพียงสวนเดียว
3. ยึด มั่นและภาคภู มิใ จในวั ฒนธรรมและประเพณี ข องชุ มชน โดยเขา ใจถึง ผลการ
เปลี่ยนแปลงหากการทองเที่ยวเขามาแลวจะไมทําใหสิ่งดีดีเหลานี้เปลี่ยนแปลงไปไดโดยงาย
4. เขาใจใหตรงกันวา การทองเที่ยวเปนเพียงเครื่องมือที่จะทําใหคนในชุมชุนไดมาคิด
รวมกัน ทํางานรวมกัน แกปญหารวมกัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนากระบวนการคิดและความเขมแข็งของ
ชุมชนเปนเรื่องหลัก ผลตอบแทนเปนเรื่องรองหรือรายไดเสริมนั่นเอง
5. วางแผนลวงหนาเรื่องเงินๆ ทองๆ ใหเกิดความยุติธรรมและกระจายรายไดใหทั่วถึง
มากที่สุด เพราะหลายแหงเมื่อจัดสรรไมลงตัว จะเกิดความขัดแยงและความแตกแยกในที่สุด และควรจัดแบง
สวนหนึ่งของรายไดกลับมาใชพัฒนา ฟนฟูธรรมชาติและสังคมดวย
6. นักทองเที่ย วคาดหวังวา จะมีการนํา เสนอหรือสื่อความหมายทางวัฒนธรรมหรื อ
ธรรมชาติที่เขาใจงาย เปนกันเอง มิใชการพาไปใหถึงที่ทองเที่ยวเฉยๆ ควรมีการพูดคุยหรือใหนักทองเที่ยวได
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวย
7. กิจกรรมการทองเที่ยวจะตองเคารพกฎเกณฑอันดีงามของชุมชน และสังคมนั้นๆ และ
เปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหนักทองเที่ยวดวย
8. มุงเนนการจัดการที่ดี เนื่องจากแหลงทองเที่ยวสวนมากจะจัดการไดไมเหมาะสมสําหรับ
ความมีคุณคาในตัวเองบางครั้ง มุง จัดการเพื่อใหนัก ทองเที่ยวสะดวกแตลืม คํานึง ถึง สภาพการดูแลรัก ษา
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
9. การจัดการอยางเหมาะสมในดาน
การจัดการขยะ ที่จะตองใหมีนอยที่สุดหรือพยายามใหนักทองเที่ยวนํากลับไปดวย
คุณภาพน้ํา ที่จะตองพยายามลดน้ําทิ้งน้ําเสียจากการทองเที่ยว ทําแหลงน้ําใหสะอาดที่สุด
ในกรณีมีแหลงน้ําตก หรือธารน้ําธรรมชาติ ไมควรใชยาสระผมหรือสบูเนื่องจากจะสงผลถึงสัตว พืช และระบบ
นิเวศ
การจัดการเสียง การควบคุมไมใหเกิดเสียงอึกทึกครึกโครม ไมวาจะมาจากเสียงนักทองเที่ยว
เครื่องยนต หรือแมกระทั่งเสียงเพลง หรือเครื่องเสียง เพราะนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติมักชอบความสงบ
ดวย
การดูแ ลความปลอดภัย ใหแกชีวิตและทรัพยสินของนัก ทองเที่ยว ซึ่ง สําคัญ มาก ความ
ปลอดภัยเปนประเด็นสําคัญอันดับตนๆ ที่นักทองเที่ยวทุกคนคํานึงถึง ดังนั้นการจัดการดานนี้ตองมีความพรอม
มากที่สุดเชนกัน รวมถึงการเตรียมการเรื่องการปฐมพยาบาลอยางถูกตองดวย
10. การแบงพื้นที่ใหเหมาะสม เปนสัดเปนสวน ไมควรเปดใหทองเที่ยวไดทั้งหมด เพราะใน
บางครั้งอาจเปนการรบกวนความสงบสุขของชุมชน หรือพื้นที่ธรรมชาติที่ควรจะสงวนใหธรรมชาติไดฟนตัวดวย
ดังนั้นควรวางแผนเรื่องการจัดแบงสรรพื้นที่ตั้งแตแรก
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11. คํานึงถึง ความสามารถรองรับนักทองเที่ยว ทั้งดานแหลงทองเที่ยว ดานการจัดการ
และบริการที่มีขีดจํากัด ไมใชจะรับไดเรื่อยๆ อยางไมมีขีดจํากัด มิฉะนั้นจะสงผลทําใหการทองเที่ยวในพื้นที่
เสื่อมโทรมและเสื่อมความนิยมลงอยางรวดเร็ว
12. คุณภาพการใหการบริการ ทั้ง ดานขอมูลขาวสาร การเดินทาง ความเปนอยู ที่พัก
อาหารทองถิ่น และที่สําคัญเสนหของการทองเที่ยวในชุมชนไทย คือ อัธยาศัย น้ําใจไมตรี ความเอื้ออาทร
และรอยยิ้มนั่นเอง
13. รวมกันวางแผนรองรับการพัฒนา และปองกันผลกระทบทั้งดา นธรรมชาติแ ละ
วัฒนธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งอาจจะพัฒนาไปสูการเปนแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร หรือ
แมแตแผนแมบทไดในที่สุด
14. พยายามเผยแพรและหาโอกาสสรางคนรุนใหมใหไดมีโอกาสกาวหนาเขามาทํางาน
เพื่อชุมชน และคอยๆ สรางการยอมรับในชุม ชนเองจนสามารถมีก ลุม อายุตางๆ กันและถายทอดวิธีการ
แนวทางและภูมิปญญาใหสืบตอไปได
15. พัฒนาและหาโอกาสที่จะใหชุมชนไดเรีย นรูจากความสําเร็จ ปญหา และแนวทาง
แกไขปญหาของรูปแบบการบริหารจัดการของชุมชนอื่นๆ อยูเสมอเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
จึงเปนโอกาสดีที่ชุมชนตางๆ จะไดหันกลับ มาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกแงมุมทั้ง บวกและลบ
พรอมกับพิจารณาโอกาสของชุมชนตอไปในอนาคตวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนนั้น สงผลดีตอชุมชน
ในระยะยาวจริงหรือไม ชุมชนจะจัดการอยางไรตอไป ในภาพรวมเราไมสามารถแยกการพัฒนาการทองเที่ยว
ออกจากการพัฒนาดานอื่นๆ ของชุมชนได หากการพัฒนาขั้นพื้นฐานตางๆ ไมวาจะเปนการศึกษา สาธารณสุข
คุณภาพชีวิต ความเปนอยูที่มั่นคงเรียบงาย วัฒนธรรมที่ดีงาม น้ําใจไมตรีและรอยยิ้มจากใจคนไทยดวยกัน ยัง
ถูกละเลยเพิกเฉย การทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่หลายคนคิดวาเปนทางรอดของความเปนไทยก็คงไมอาจจะถึงฝง
ฝนได

สรุป
การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ (Ecotourism) เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการท อ งเที่ ย วใน
ป จ จุ บั น ที่ น านาประเทศ ให ก ารสํา คั ญ เพื่ อ การมุ ง ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศและนานาชาติ
ตามหลั ก ปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มที่ ยั่ ง ยื น (Environmentally Sustainable
Development) โดยให ค วามสํา คั ญ แก ก ารให ก ารศึ ก ษาหรื อ การเรี ย นรู หรื อ มุ ง เน น ให เ กิ ด การ
อนุ รั ก ษ ม ากกว า การจั ด การลดหรื อ ปราศจากผลกระทบและนั ก ท อ งเที่ ย วพึ ง พอใจเท า นั้ น แต ก าร
ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศจะต อ งเป น การท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในแหล ง ท อ งเที่ ย วธรรมชาติ มี ก าร
จั ด การรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม และให ก ารศึ ก ษาแก นั ก ท อ งเที่ ย ว
ศู น ย วิ จั ย ป า ไม (2538) ได ส รุ ป สาระสํา คั ญ ของการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศไว ดั ง นี้
1. แ ห ล ง ท อ ง เ ที ่ ย ว ที ่ จ ะ ส ง เ ส ริ ม ค ว ร เ ป น พื ้ น ที ่ ธ ร ร ม ช า ติ ที ่ ม ี ก า ร อ นุ ร ั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล อ มเป น หลั ก และอาจรวมถึ ง แหล ง ประวั ติ ศ าสตร โบราณคดี
และวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏในพื้ น ที่ ด ว ย
2. ควรเป น การท อ งเที่ ย วที่ ทุ ก ฝ า ยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สภาพแวดล อ มธรรมชาติ
และระบบนิ เ วศ เป น การท อ งเที่ ย วที่ ไ ม ทํา ให ท รั พ ยากรธรรมชาติ สภาพแวดล อ มเสื่ อ มโทรม
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3. เน น ใ ห น ั ก ท อ ง เ ที ่ ย วได ส ั ม ผั ส ได ร ั บ ป ระ ส บก า รณ และ ก าร เ รี ย น รู  จ า ก
สภาพแวดล อ มทางธรรมชาติ โ ดยตรง อี ก ทั้ ง เสริ ม สร า งจิ ต สํา นึ ก ด า นสิ่ ง แวดล อ มอี ก ด ว ย
4. เป น การท อ งเที่ ย วที่ ใ ห ป ระโยชน ก ลั บ คื น สู ธ รรมชาติ เอื้ อ ประโยชน ต อ ชุ ม ชน
ท อ งถิ่ น ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม
5. มุ ง เน น คุ ณ ค า ลั ก ษณะเด น ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข องธรรมชาติ ที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วใน
การดึ ง ดู ด ใจนั ก ท อ งเที่ ย ว แต ไ ม เ น น ที่ ก ารเสริ ม แต ง พั ฒ นาสิ่ ง อํา นวยความสะดวก
จากที่ ก ล า วมาข า งต น ได ส ะท อ นภาพของการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศไว อ ย า งชั ด เจน ว า
เป น การท อ งเที่ ย วและการพั ฒ นาไปพร อ มๆกั น โดยเฉพาะการพั ฒ นาจิ ต สํา นึ ก ของนั ก ท อ งเที่ ย วใหมี
ความตระหนั ก ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม
องค ป ระกอบหลั ก ของการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย (2544) ได ก ล า วถึ ง องค ป ระกอบหลั ก ที่ สํา คั ญ ของการ
ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ มี 4 ประการคื อ
1. องค ป ระกอบด า นพื้ น ที่ เป น การท อ งเที่ ย วในแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ธรรมชาติ ที่ มี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะถิ่ น รวมทั้ ง แหล ง วั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ระบบ
นิ เ วศ (Eco-system) ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ
2. อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น ก า ร จั ด ก า ร เ ป น ก า ร ท อ ง เ ที ่ ย ว ที ่ ม ี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
(Responsible Travel) โดยไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและสั ง คม มี ก ารจั ด การที่ ยั่ ง ยื น
ครอบคลุ ม ไปถึ ง การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร การจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม การป อ งกั น และจํา กั ด ม ลพิ ษ ภาวะ
และควบคุ ม อย า งมี ข อบเขต จึ ง เป น การท อ งเที่ ย วที่ มี ก ารจั ด การยั่ ง ยื น
3. องค ป ระกอบด า นกิ จ กรรมและกระบวนการ เป น การท อ งเที่ ย วที่ มี ก ระบวนการ
เรี ย นรู โดยมี ก ารให ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ ม และระบบนิ เ วศของแหล ง ท อ งเที่ ย ว เป น การ
เพิ่ ม พู น ความรู ประสบการณ ความประทั บ ใจ เพื่ อ สร า งความตระหนั ก และปลู ก จิ ต สํา นึ ก ที่ ถู ก ต อ ง
ต อ นั ก ท อ งเที่ ย ว ประชาชนท อ งถิ่ น และผู ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข อ ง
4. องค ป ระกอบด า นการมี ส ว นร ว ม เป น การท อ งเที่ ย วที่ มี ก ารคํา นึ ง ถึ ง การมี ส วนรวม
ของชุ ม ชนและประชาชนท อ งถิ่ น และผู ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งที่ มี ส  ว นร ว มในการคิ ด วางแผน
ปฏิ บั ติ ต ามแผน ได รั บ ประโยชน ติ ด ตามตรวจสอบ ตลอดจนร ว มบํา รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย ว
อั น จะก อ ให เ กิ ด ผลประโยชน ใ นท อ งถิ่ น ทั้ ง การกระจายรายได การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และการ
ได รั บ ผลตอบแทนเพื่ อ กลั บ มาบํา รุ ง รั ก ษา และจั ด การแหล ง ท อ งเที่ ย วด ว ย
จากองค ป ระกอบหลั ก ที ่ สํา คั ญ ของการท อ งเที ่ ย วเชิ ง นิ เ วศดั ง กล า ว จะเห็ น ว า
องค ป ระกอบด า นการมี ส ว นร ว มนั้ น จะก อ ให เ กิ ด ผลประโยชน ใ นท อ งถิ่ น ทั้ ง การกระจายรายได
การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และการได รั บ ผลตอบแทนเพื่ อ กลั บ มาบํา รุ ง รั ก ษา และจั ด การแหล ง
ท อ งเที่ ย วด ว ย ดั ง นั้ น ในการจั ด การการท อ งเที่ ย ว จึ ง นํา แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มมาเป นพื้นฐาน
ที่ สํา คั ญ ในพั ฒ นาการจั ด การการท อ งเที่ ย ว

