บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณไปดวยปาไมจํานวนมาก ซึ่งปา
ไมเหลานี้ เปนแหลงตนน้ําทางธรรมชาติ เปนที่อยูของสัตวปานานาพันธุ เปนที่รวมระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลาย รวมทั้ ง เป น แหล ง รวมทรั พ ยากรทางการท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ แต ป จ จุ บั น
ทรัพยากรธรรมชาติ เหลานี้ถูกทํ าลายมากขึ้ น อันเปนผลเนื่ องจากการเพิ่มขึ้ นของจํานวนของ
ประชากรในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวจากทั้งในประเทศ และตางประเทศที่
ใชหรือบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้อยางไมเหมาะสม เหตุนี้การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึง
พยายามใหความรูแกประชาชน และนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในการทองเที่ยวอยาง
ถูกตองเหมาะสมในหลายรูปแบบ ทั้งการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน วิทยุ ระบบเครือขาย
เอกสารแผนพับ เปนตน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ ป พ.ศ. 2548 - 2549
ที่ประกอบดวย 5 แผน คือ การพัฒนาดานการบริการ การเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการ
การตลาดประชาสัมพันธ และการจัดตั้งเครือขายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ยุวดี นิรันดรตระกูล,
2547) ประกอบกับการจํ าแนกประเภทของการทองเที่ ยวโดยการทองเที่ยวแห งประเทศไทย ที่
จําแนกไว 4 รูปแบบ ไดแก การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทําใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสามารถสงเสริมและ
สนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมีประสิทธิภาพและตอบรับกับพื้นที่การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศได อยางไรก็ตามเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติปรากฏอยูในพื้นที่เฉพาะที่เรียกวา
พื้นที่อนุรักษ ซึ่ งมีถึง 6 ลักษณะ ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรั กษาพันธุ สัตวปา เขตปาสงวน
แห งชาติ วนอุ ทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุ กขชาติ (คณะวนศาสตร กรมป าไม และ
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2530) การปฏิบัติตามแผนฯ ขางตนจึงมีรายละเอียด
ปลีกยอยแตกตางกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธสัตวปาที่ปจจุบันเกิด
ป ญ หามากมาย เช น การตั ด ไม ทํ า ลายป า การลั ก ลอบล า สั ต ว การลุ ก ล้ํ า พื้ น ที่ ป า การขาด
ประสิทธิภาพในการรองรับและบริการนักทองเที่ยวในพื้นที่ทางธรรมชาติ ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับ
การปรับปรุงแกไขอยางบูรณาการทั้งเชิงกายภาพและการบริหารจัดการ
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สําหรับการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวของประเทศไทย จากการสํารวจเบื้องตนใน
สวนปริมาณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว พบวา ภาคเหนือเปนภูมิภาคที่มีแนวโนมการทองเที่ยวที่
สูงขึ้น ทั้งนี้ เปนผลกระทบเนื่องจากปรากฏการณธรณีพิบัติ ประกอบกับการใหความสําคัญตอ
ธรรมชาติในลักษณะปาไมมากขึ้น การประชาสัมพันธของหนวยงานและองคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มีมากขึ้น รวมทั้งภาคเหนือมียุทธศาสตรภาคและนโยบายของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ที่
สนองตอบต อยุ ทธศาสตร การท องเที่ ยวของชาติ ที่วาด วย การสงเสริ ม พั ฒนา และบริหารการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ, 2547) สําหรับ
ภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ และอุตรดิตถ
โดยทั้ง 5 จังหวัดนี้ถูกจัดอยูในแผนพัฒนาเพื่อเปนเศรษฐกิจบริการสี่แยกอินโดจีนแหงเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549) เนื่องจากกลุมจังหวัด
เหลานี้มีศักยภาพของพื้นที่ที่เปนปาไม มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติจํานวนมาก อยางไรก็ตามทั้ง 5 จังหวัดขางตนตางมีรายละเอียดของศักยภาพแตกตางกัน
การกําหนดใหทั้ง 5 จังหวัดเปนศูนยกลางจึงมีแนวทางการปฏิบัติไดยาก เหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการ
ตรวจสอบความพรอมทางกายภาพขางตนของแตละจังหวัด พบวา จังหวัดตากเปนจังหวัดที่มีความ
เหมาะสมในการเปนตนแบบ สําหรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากกวาจังหวัดอื่น ๆ ในกลุม กลาวคือ จังหวัดตากมีความสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย อาทิเชน ทรัพยากรปาไม พันธุพืช สัตวปา และแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่จะรองรับและบริการนักทองเที่ยวไดมากกวา จังหวัดอื่น ๆ ไมวาจะเปน
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ หรือจังหวัดเพชรบูรณ โดยจากการศึกษาขอมูล
เบื้องตนในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตากทั้งหมด แสดงใหเห็นวา อุทยานแหงชาติตาก
สินมหาราช และเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง มีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม
ควรกับการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (รายละเอียดปรากฏดังภาคผนวก ง)
อยางไรก็ตาม พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตากจะมีศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาก
นอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับวาการออกแบบทางสถาปตยกรรม และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับและ
บริการนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกันมากนอยอยางไร
จากความสําคัญขางตน นํามาสูแนวทางการออกแบบทางสถาปตยกรรม และการจัดการ
พื้นที่รองรับและบริการนักทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อันคาดหวังผลที่ไดจะนํามาซึ่งการวางแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรม
การจัดวางผังและการจัดการในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ ดวยการอยูรวมกันอยางสมดุลตอไป
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและการบริหารจัดการของพื้นที่รองรับ
และบริการนักทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก ที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของสภาพพื้นที่ปจจุบันของผูใชพื้นที่ (เจาหนาที่
ที่ดูแล นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่) อันจะนํามาสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่รองรับ
และใหบริการนักทองเที่ยว ในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนกับพื้นที่รองรับ
และบริการนักทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
4. ออกแบบแนวทาง การออกแบบทางสถาปตยกรรมและการจัดการพื้นที่รองรับ และ
บริการนักทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตดานพื้นที่ ศึกษาพื้นที่รองรับและใหบริการนักทองเที่ยว ในพื้นที่อนุรักษ
ทางธรรมชาติของจังหวัดตาก (น้ําตกทีลอซู เขตรักษาพันธสัตวปาอุมผาง และอุทยานแหงชาติตาก
สินมหาราช)
2. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ศักยภาพของ
พื้นที่การทองเที่ยวในการบริหารจัดการและการออกแบบสถาปตยกรรม
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจยั
1. ผลการวิจัยที่ไดสามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนาสถาปตยกรรม และการ
บริ ห ารจั ด การที่ คํ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล อ ม ชุ ม ชนในพื้ น ที่ แ หล ง ท อ งเที่ ย ว ตามแผนพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงชาติป พ.ศ. 2548 – 2549
2. พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ จังหวัดตากสามารถเปนตนแบบในการใหความรู สราง
และปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหกับคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว อันจะนํามาสู
การอนุรักษรวมกันอยางยั่งยืน
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3. เปนการกระจายรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่นจากการสรางงานสรางรายได โดย
การสงเสริมดานการทองเที่ยว เปนการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) และ
ผลิตภัณฑประชาชาติ (GNP) ใหกับชุมชน อําเภอ จังหวัด ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ที่จะขจัด
ความยากจนระดับชุมชนดวยการทองเที่ยว
1.5 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ทางธรรมชาติ ซึ่งเปนพื้นที่ทมี่ ที รัพยากรทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ ไมวาจะเปน ปาไม ภูเขา ถ้ํา น้ําตก หนอง บึง เกาะ แกง ที่ควรกับการอนุรักษ
เพื่อประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ (ในงานวิจัยนี้หมายถึงอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุ
สัตวปา จังหวัดตาก)
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลกระทําในสถานที่ที่เปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีกิจกรรมการทองเที่ยวและเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ เชน การเดินปาชื่นชม
ธรรมชาติ การศึกษาดูนกและสัตวปา การถายภาพ การพักแรมดวยเต็นท การพักผอนหยอนใจ การ
ผจญภัยทางธรรมชาติ การลองแกง ลองแพ การปน/ ไตเขา โดยตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ
ของธรรมชาติ เพื่อสรางจิตสํานึกและพรอมที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยว
ศักยภาพในการทองเที่ยว หมายถึง คุณสมบัติในการชักจูงหรือดึงดูดนักทองเที่ยว ทั้ง
ทรัพยากรของแหลงทองเที่ยว และความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว ไดแก ความนาสนใจของ
ทรัพยากรทองเที่ยว กายภาพในพื้นที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยว
พื้นที่รองรับและใหบริการนักทองเที่ยว หมายถึง พื้นที่ในเขตบริการของพื้นที่อนุรักษ
ทางธรรมชาติ ป ระเภทอุ ท ยานแห ง ชาติ และเขตรัก ษาพัน ธุสั ตว ปา ของจัง หวัด ตาก ที่มี การจั ด
แบงเปนสวน ๆ สําหรับพื้นที่ เชน พื้นที่กางเต็นท แคมปไฟ ลานกิจกรรม หองน้ํา รานอาหาร ที่พัก
การออกแบบสถาปตยกรรมและการจัดการ หมายถึง การออกแบบวางผังพื้นที่และสิ่ง
ปลูกสรางบางสวน รวมถึงการเลือกใชวัสดุ สี การกําหนดที่ตั้ง และประโยชนใชสอยของพืน้ ทีต่ า ง ๆ
ในอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาของ จังหวัดตาก โดยมุงเนนการจัดวางตําแหนงพื้นที่
กิจกรรม ทางเดิน และภูมิทัศนของพื้นที่ใหมีความสอดคลองสัมพันธกัน
การมี ส ว นร ว มของประชาชน หมายถึ ง การที่ ป ระชาชนสามารถเข า มามี บ ทบาท
ทางดานการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การพัฒนาพื้นที่ และการใชประโยชนของพื้นที่อนุรักษ
รวมกันอยางเหมาะสม
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1.6 กระบวนการทําการวิจัย
ตารางที่ 1.1
กระบวนการทําการวิจัย
หัวขอวิจัย

วัตถุประสงค
ในการวิจัย

ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัย

การออกแบบทางสถาปตยกรรมศาสตร และการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
1. ศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและการบริหารจัดการของพื้นที่รองรับ และ บริการ
นักทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก ที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของสภาพพื้นที่ปจจุบันของผูใชพื้นที่ (เจาหนาที่ที่ดูแล
นักทองเที่ยว คนในชุมชน) อันจะนํามาสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่รองรับและ
ใหบริการนักทองเที่ยว ในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนกับพื้นที่รองรับและ
บริการนักทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
4. ออกแบบแนวทาง การออกแบบทางสถาปตยกรรมและการจัดการพื้นที่รองรับ และบริการ
นักทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ - ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2547 - 2551)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว เชิงนิเวศ
2. พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ
- ความหมายของพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ
- อุทยานแหงชาติ
- เขตรักษาพันธุสัตวปา
- การคุมครองและมาตรการทางกฎหมาย
- ขอหามตามพระราชบัญญัติอุทยาน
- ขอหามที่กําหนดของเขตรักษาพันธุสัตวปา
3. มาตรฐานการทองเที่ยว
- มาตรฐานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- มาตรฐานหองน้ําเพื่อการทองเที่ยว
- มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยว
4. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- ความหมายและหลักการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- องคประกอบหลักของการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- อุปสงคและอุปทานทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับ
- แนวคิดพื้นฐานและหลักการของการจัดการทองเที่ยว
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ตารางที่ 1.1 (ตอ)
การออกแบบทางสถาปตยกรรมศาสตร และการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติของจังหวัดตาก
5. ศักยภาพในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
- ตัวบงชี้ศักยภาพในการทองเที่ยว
- ตัวชี้วัดมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
6. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการออกแบบ
- การออกแบบสถาปตยกรรม
- การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
- แนวคิดในการกําหนดเขตการใชที่ดิน
ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ
- แนวคิดลักษณะการจัดวางผังบริเวณ
- ขอกําหนดลักษณะที่พักแรมในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
กับงานวิจัย 7. ที่พักเชิงนิเวศ
- แนวคิดการออกแบบที่พักเชิงนิเวศ
8. สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
- สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- ขอควรพิจารณาในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
9. ระบบการกําจัดขยะและระบบบําบัดน้ําเสีย/ บําบัดน้ําเสีย
10. การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น
หัวขอวิจัย

ลักษณะของพื้นที

การจัดการพื้นที่

งบประมาณ

ตัวแปร
การมีสวนรวมของผูใชงาน

รูปแบบสถาปตยกรรม กฎหมายขอบังคับ

แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่อนุรักษธรรมชาติ

ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม ไดแก
1. นักทองเที่ยว 2. ประชาชนในพื้นที่ 3. เจาหนาที่ในพื้นที่
รวบรวม
ขอมูล
1. แบบสอบถามนักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และเจาหนาที่
เครื่องมือในการวิจัย
2. แบบสัมภาษณหัวหนาเจาหนาที่
1. ขอมูลเอกสาร สังเคราะหขอมูลเอกสารดวยการวิเคราะหเนื้อหา
2. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม
การวิเคราะห
ประกอบดวยคาสถิติ
ขอมูล
1) ใชสถิติพื้นฐาน ความถี่ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน Chi-Square และ ANOVA
สรุปและ แนวทางในการจัดการและการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ขอเสนอแนะ ในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ จังหวัดตาก
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จากตารางที่ 1.1 ซึ่งแสดงกระบวนการทําการวิจัย ในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรจะ
พบวา ตัวแปรงบประมาณและกฎหมายขอบังคับสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนตัวแปรจัดกระทําที่
ส ง ผลในช ว งกระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ จ ะนํ า มาสู แ นวทางการจั ด การและการออกแบบ
สถาปตยกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยหากพิจารณาตามโครงสรางการบริหาร
จัดการของพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ (ดังภาคผนวก จ) พบวา ในโครงสรางองคกร งบประมาณ
และกฎหมายขอบังคับเปนสวนประกอบยอยในการบริหารจัดการ มิใชเปนองคประกอบหรือปจจัย
หลักในการดําเนินงานตามโครงสรางองคกร

