บทที่ 2
แนวความคิด และทฤษฎี
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อนําแนวคิดตาง ๆ มาเสริมสรางความเขาใจ เปนแนวทางในการแกปญหา และเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบ และจัดการพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติที่เหมาะสม สามารถแบงเนื้อหาออกไดดังนี้
2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
2.1.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2547 - 2551)
2.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
(พ.ศ. 2547 - 2551)
2.2 พืน้ ที่อนุรักษทางธรรมชาติ
2.2.1 ความหมายของพืน้ ที่อนุรักษทางธรรมชาติ
2.2.2 อุทยานแหงชาติ
2.2.3 เขตรักษาพันธุสัตวปา
2.2.4 การคุม ครองพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติและมาตรการทางกฎหมาย
2.2.5 ขอหามตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
2.2.6 ขอหามตามที่กาํ หนดไวของเขตรักษาพันธุสัตวปา
2.3 มาตรฐานการทองเที่ยว
2.3.1 มาตรฐานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.3.2 มาตรฐานหองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว
2.3.3 มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยว
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
2.4.1 ความหมายและหลักการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
2.4.2 องคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.4.3 อุปสงคและอุปทานทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว
2.4.5 แนวคิดพื้นฐานและหลักการของการจัดการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
8

9
2.5 ศักยภาพในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
2.5.1 ตัวบงชี้ศกั ยภาพในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
2.5.2 ตัวชี้วัดมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
2.6 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการและการออกแบบสถาปตยกรรม
2.6.1 การออกแบบสถาปตยกรรม
2.6.2 การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
2.6.3 แนวคิดในการกําหนดเขตการใชที่ดิน
2.6.4 แนวทางในการจัดวางผังบริเวณ
2.6.5 แนวคิดลักษณะการจัดวางผังบริเวณ
2.7 ทีพ่ ักเชิงนิเวศ
2.7.1 ขอกําหนดลักษณะทีพ่ ักแรมในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.7.2 แนวคิดการออกแบบที่พกั เชิงนิเวศ
2.8 สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
2.8.1 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.8.2 ขอควรพิจารณาในการพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวก
2.9 ระบบการกําจัดขยะ
2.9.1 การแบงแยกประเภทขยะ
2.9.2 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
2.9.3 การกําจัดขยะ
2.9.4 การออกแบบและติดตั้งขยะ
2.10 ระบบบําบัดน้าํ เสีย
2.9.5 วิธกี ารบําบัดน้ําเสีย
2.9.6 การบําบัดน้าํ เสียแบบบอปฏิกิริยาจากออกซิเจน
2.11 การมีสวนรวมของทองถิ่นกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.12 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
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2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ในการพั ฒ นาประเทศดา นการท อ งเที่ย ว ประเทศไทยได กํา หนดยุท ธศาสตรก าร
พัฒนาโดยพิจารณาในภาพรวมของประเทศ กําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาไปยังสวนตาง ๆ
ทั่วทุกภูมิภาค ทุกกลุมจังหวัด และทุกจังหวัด โดยทุกภาคสวนเหลานี้ไดพัฒนาการทองเที่ยวตาม
แนวทาง หรือจุดประสงคการพัฒนาที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ ซึ่งยุทธศาสตรชาติและ
ยุทธศาตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีจุดเนนและรายละเอียดเกี่ยวของสรุปไดดังหัวขอ
2.1.1 และ 2.1.2
2.1.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2547 - 2551)
ตามนัยแหงแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป พ.ศ. 2548 - 2551 มีประเด็นยุทธศาสตร
หลัก 8 ประเด็น ประเด็นที่นาสนใจประเด็นหนึ่งก็คือ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันซึ่งประกอบดวย การสงเสริมโครงสรางทางเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนสังคมไทยใหกาวสู
เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ สมดุลและเอื้อตอการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ทั้งในมิติความ
เขมแข็งและความยั่งยืนควบคูกัน ซึ่งหนึ่งในโครงสรางวาดวย การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การ
บริการ และการคา ยึดหลักการสรางมูลคาใหเพิ่มขึ้น การบริการที่มีมาตรฐาน และคํานึงถึง
เอกลักษณทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ภายใตการบริหารจัดการอยางยั่งยืน ซึ่งจากนัย
ขางตนสงผลใหยุทธศาสตรการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2547 - 2551 ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กําหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism
Capital of Asia) ในป พ.ศ. 2551 และตั้งเปาหมายสูงสุดสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานสากล (ยุวดี นิรันดรตระกูล, 2547, น. 4) นอกจากนี้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ยัง
ไดประกาศยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ. 2547 - 2551 ไว 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและบริการดาน
การทองเที่ยว และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ อีกทั้งสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคลองกับการพัฒนากลุมจังหวัดรวมดวย ทั้งหมดนี้ลวนแตเปน
สวนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ที่มุงเนนการ
พัฒนาสูความเปนฐานการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย เปนฐานเศรษฐกิจของภูมิภาค เปน
ศูนยกลางวิทยาการที่เขมแข็งและเปนศูนยกลางการศึกษา ภายใตการสรางระบบการบริหาร
จัดการที่ดี การวางรากฐานของสังคมใหเขมแข็ง และตื่นตัวกับการปรับโครงสรางของเศรษฐกิจ
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2.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงนิเวศในประเทศไทย (พ.ศ.2547 - 2551)
ประเทศไทยใหความสนใจกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
เนื่องจากการเคลื่อนไหวและแนวโนมการทองเที่ยวระดับโลก ที่คํานึงถึงความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
ใหความสนใจในระบบสังคมและตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
โดยมีการดําเนินการตามแผนแมบทของโลก หรือ Agenda 21 ในกรอบการพัฒนาการทองเที่ยวที่
ยั่งยืน ที่เนนพิจารณาขอบเขตความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีความเปนอยูของชุมชน ตระหนักถึงผลกระทบกับชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว การ
มีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว รวมถึงการกําหนดแผนงานในการอยูรวมกันทั้งทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม (ยุวดี นิรันดรตระกูล, 2547, น. 2)
ยุวดี นิรันดรตระกูล (2547, น. 5 - 6) กําหนดแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แหงชาติ พ.ศ. 2548 - 2549 ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ใน
การจัดทําแผนบนหลักการของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อาศัยขอมูลจากนโยบายการทองเที่ยวเชิง
นิเวศแหงชาติ และแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2549 เปนแนวทาง
ประกอบการศึกษาความตอเนื่องกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว และยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด นํามาสูแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ พ.ศ. 2548 - 2549 ซึ่ง
แบง ออกเปน 5 แผนงาน ไดแ ก แผนงานดา นการพัฒ นาการบริก ารเชิง นิเ วศ แผนงานด าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่การทองเที่ยวเชิงนิเวศ แผนงานดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ แผนงานดานการจัดตั้งเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และแผนงานดานการตลาดและ
ประชาสัมพันธ
2.2 พืน้ ที่อนุรักษทางธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ เปนพื้นที่ทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญในพื้นที่
ปา เป น แหล ง รวมสถานที่ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ จํา นวนมาก พื้ น ที่อ นุรัก ษท างธรรมชาติ ที่ มี
บทบาทในการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศมาก คื อ อุ ท ยานแห ง ชาติ และเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ซึ่ ง
นักทองเที่ยวใหความสนใจและนิยมในการทองเที่ยวในพื้นทั้ง 2 พื้นที่ เนื่องจากนักทองเที่ย ว
สามารถเขาใช และมีบทบาทในการทองเที่ยวมาก เชน พักผอน พักคางแรม ศึกษาธรรมชาติ ใน
พื้นที่ไดเหมาะสมกวาพื้นที่อื่น ๆ

12
2.2.1 ความหมายของพืน้ ที่อนุรักษทางธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ (natural protected areas) เปนพื้นที่ที่มีคุณคาและ
ความสําคัญที่เกี่ยวเนื่อง หรือสัมพันธกับแหลงธรรมชาติที่ควรอนุรักษทั้งทางตรงและทางออม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติบนพื้นที่จึงทําเทาที่จําเปน และไมสงผลเสียหายตอพื้นที่
อนุรกั ษธรรมชาติ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะวิทยาศาสตร, 2541, น. 7) หรือเปนพื้นที่ที่เนน
ธรรมชาติมีความโดดเดนอยูหางไกลผูใชประโยชน (สุรเชษฎ เชษฐมาส, 2539) สามารถแบงพื้นที่
อนุรัก ษทางธรรมชาติออกได 6 ประเภท ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตปา
สงวนแหงชาติ วนอุทยานแหงชาติ สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ (กรมปาไม และสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2530)
2.2.2 อุทยานแหงชาติ
อุทยานแหงชาติ (national park) เปนที่ดินซึ่งรวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา หวย หนอง
คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และชายฝงที่ไดรับการกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติ ไมได
อยูในกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใด เพื่อใหคงอยูในสภาพเดิ ม
สงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษา และความรื่นรมยของประชาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2548)
อุทยานแหงชาติของประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย เปนแหลงที่
อยูอาศัยของสัตวปาและพันธุพืชที่มีคุณคาหลายดาน ไมวาจะเปนดานวิทยาศาสตร ดานเศรษฐกิจ
และดานนิเวศวิทยา มีความสวยงามทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการ จึ งตองกระทําอยางเปนระบบพร อมกั บมีนโยบายในการส งเสริมให มี การศึ กษา
คนควาทางวิชาการควบคูกันไป เพื่อเกิดความพรอมและศักยภาพของพื้นที่อยางมีดุลยภาพ และ
ทรัพยากรที่มี ก็สามารถนํามาใชไดอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
2.2.3 เขตรักษาพันธุส ัตวปา
เขตรักษาพันธุสัตวปา (wildlife sanctuary) หมายถึง พื้นที่ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหเปนที่
อยูอาศัยของสัตวปาอยางปลอดภัย ไดมีโอกาสสืบพันธุและขยายพันธุตามธรรมชาติมากขึ้นและ
กระจายจํานวนออกไปในพื้นที่ที่อยูใกลเคียงกับเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งการเลือกพื้นที่เพื่อ
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กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปามุงเนนแหลงที่มีสัตวปาหายากหรือใกลจะสูญพันธุอาศัยอยู มี
แหลงน้ํา แหลงอาหารและหางจากชุมชนพอสมควร รวมทั้งเปนพื้นที่ที่ถูกรบกวนและไมอยูใน
กรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคล เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนด
ที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา ใหกระทําไดโดยตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนด (นิศา ชัชกุล, 2547, น. 333 - 334)
เขตรักษาพันธุสัตวปา สามารถเปนแหลงดึงดูดใหนักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศเขาไปเที่ยว อันเปนการชวยสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
และนํามาซึ่งรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น (นิศา ชัชกุล, 2547, น. 335) ดังนั้น เขตรักษาพันธุ
สัตวปา จึงจัดเปนหนทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมการรักษาพันธุสัตวปา ปาไม แหลงตนน้ําลําธาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
บริการได
2.2.4 การคุมครองพืน้ ที่อนุรักษทางธรรมชาติและมาตรการทางกฎหมาย
การคุมครองพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีหลายฉบับ แตที่
เป นกฎหมายหลั ก ปจจุบัน มี
6 ฉบั บ ไดแก พระราชบัญญัติปาสงวนแห งชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายทั้งหกฉบับมีมาตรการ จํากัดการ
ทําลายปาไม สงวนพื้นที่ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณในระบบนิเวศใหเปนแหลงตนน้ําลําธาร เปนตน
กําเนิดของทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ผูฝาฝนจึงตองไดรับโทษและรับผิดทางกฎหมาย
2.2.5 ขอหามตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 สรุปไดวา
1. หามยึดถือ ครอบครอง แผวถาง เผาปา กอสราง ในเขตอุทยานแหงชาติ
2. หามเก็บหาของปา หรือนําของปาออกไป หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งยางไม ไม น้ํามัน
ยาน้ํามันสน แร และทรัพยากรธรรมชาติ เวนแตจะไดรับอนุญาต
3. หามนําสัตวปาออกไป หรือทําอันตรายแกสัตว หรือดิน หิน กรวดหรือทราย
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4. หามทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของทางน้ํา หรือทําใหทางน้ําเปลี่ยน แหงหรือทวม
5. หามเก็บหรือทําลายตอดอกไม ใบไม หรือผลไม
6. หามนําสัตวเลี้ยง หรือสัตวพาหนะเขามา นํายานพาหนะหรืออากาศยานเขามาเวน
แตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน หรือปลอยปศุสัตวเขามา
7. หามทิ้งขยะมูลฝอย
8. หามสงเสียงดังรบกวน ทําใหเกิดระเบิด นําเชื้อเพลิงทีอ่ าจทําใหเกิดเพลิงไหม
9. หามนําเครื่องมือลาสัตวหรือจับสัตว หรืออาวุธใด ๆ เขามา นอกจากไดรับอนุญาต
จากเจาหนาที่
ทั้งนี้ โทษทางอาญากําหนดไวจะมีโทษจําคุกสูงสุดคือ จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในการกระทําที่ ฝาฝนใน 1 2 3 4 สวนในกรณีอื่นก็มีโทษต่ํากวา
แตเฉพาะการเก็บหาของปาซึ่งเปนสัตวและทรัพยสินที่มีราคาเล็กนอย ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนการ
เก็บหาของปาตามวิถีชีวิตของชาวบานซึ่งอาศัยอยูในเขตใกลเคียงกับเขตอุทยานแหงชาติ โทษทีฝ่ า
ฝนจะลดลงเหลือเพียงโทษปรับไมเกินหารอยบาท
2.2.6 ขอหามตามทีก่ ําหนดไวของเขตรักษาพันธุส ัตวปา สรุปไดดังนี้
1. หามลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง และหามเก็บหรือทํา
อันตรายแกรังของสัตวปา ยกเวนจะเปนการกระทําเพื่อการศึกษาทางวิชาการ และไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากอธิบดีกรมปาไม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา
แหงชาติ (พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา มาตรา 36) ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 53)
2. หามเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
หรือเปนเจาพนักงานซึ่งตองทําหนาที่ในเขตนั้น (พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา มาตรา 37)
3. หามยึดถือ ครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไม หรือ
พฤกษาชาติอื่น ๆ หามขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปาหรือเปลี่ยนแปลง
ทางน้ําหรือทําใหน้ําแหง น้ําทวม หรือน้ําเปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา แตมีขอยกเวนใหทํา
ไดโดยไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไมหรือกรมประมงเพื่อประโยชนในการบํารุงพันธุ การศึกษา
ทางวิชาการ หรือการอํานวยความปลอดภัย หรือการใหความรูแกประชาชน และเปนแหลงสงเสริม
การทองเที่ยวได (พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา มาตรา 38)
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สําหรับการลงโทษ ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 54) ศาลมีอํานาจพิพากษาขับไลผูนั้น และบริวารออกจากเขตรักษาพันธุ
สัตวปาและมีอํานาจ ริบทรัพย บรรดาเครื่องมือ ยานพาหนะหรือสัตวปา หรือซากของสัตวปาที่
ไดมาจากการกระทําความผิดนั้น (มาตรา 57, 58) (นิศา ชัชกุล, 2547)
2.3 มาตรฐานการทองเที่ยว
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กําหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวแหงเอเชียในป 2551 และมีเปาหมายสูงสุดสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล
ซึ่งจากมาตรฐานการทองเที่ยวดังกลาว ประเทศไทยยังไมมีการจัดทํามาตรฐานทางดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางชัดเจน มีเพียงมาตรฐานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนกรอบภาพรวมใน
การพัฒนาซึ่งสําหรับในพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ มีเกณฑมาตรฐานที่อยูในระดับที่ต่ํากวาการ
ทองเที่ยวประเภทอื่น
2.3.1 มาตรฐานอุตสาหกรรมของทองเที่ยว
การท อ งเที่ ย วของไทยมีศั ก ยภาพในการเปน สิ น ค า ที่ มี ค วามเปน เลิ ศ ในตลาดโลก
(world leader in Niche markets) แตก็มีประเด็นที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการทองเที่ยวของไทยคือ ปญหาเรื่องกับดักราคาต่ํา ที่มีการแขงขันอยางรุนแรงโดยใชการลด
ราคาและลดคุณภาพเปนหลัก เนื่องจากการขาดการกําหนดมาตรฐานของสินคาและบริการ
รวมถึงการติดตามและควบคุมใหผูประกอบการรักษามาตรฐานของสินคาและบริการ ซึ่งไมมี
บทลงโทษที่ชัดเจนและหนักพอที่ทําใหเกิดความเกรงกลัว
การทองเที่ยวของประเทศไทย กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหมีการนํามาตรฐานไปใช
และเสนอแนะรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อใหมาตรฐานการทองเที่ยวใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการมาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศไทย
และคณะอนุกรรมการมาตรฐานตาง ๆ จํานวน 6 คณะ โดยสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (2549)
สรุปเรื่องการพิจารณาดังนี้
1. แบบแผนการพัฒนามาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศไทย
2. กระบวนการจัดทํามาตรฐาน การทองเที่ยวของประเทศไทย
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3. รางมาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศ ไดแก มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานบริการ
อาหารเพื่อการทองเที่ยว มาตรฐานหองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว มาตรฐานลองแกง
มาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
4. กระบวนการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศไทย
5. ตราสัญลักษณมาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศไทย
มาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศไทยอยูในชวงของการศึกษา และรางมาตรฐาน
ทําใหความชัดเจนในการดําเนินการพัฒนายังไมมีความชัดเจน ซึ่งมาตรฐานที่ไดมีบางสวนที่
ควรนําไปใชพัฒนาในแหลงทองเที่ยวใหไดตามมาตรฐานแลว คือ มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
เพื่อการทองเที่ยว และมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยว
2.3.2 มาตรฐานหองน้าํ สาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, 2549, น. 3)
หองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (public restrooms for tourism) หมายถึง
สถานที่ที่นักทองเที่ยวและนักทัศนาจร สามารถเขาไปใชบริการถายอุจจาระ ปสสาวะ และชําระ
ลางรางกายไดตลอดเวลาที่ใหเปดใหบริการ โดยมีการเสียคาบริการหรือไมมีการเสียคาบริการก็ได
มาตรฐานของหองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (standard for the public tourism
restroom) ที่ผใู ชบริการปรารถนาสําหรับหองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว มีองคประกอบคือ
1. ความสะอาด (hygiene and sanitary) ตัวอาคาร หองน้ํา หองสุขา และสุขภัณฑ
ตาง ๆ อยูในสภาพที่พรอมใชงานมั่นคงแข็งแรง สะอาด มีการถายเทอากาศที่ดี ไมมีกลิ่น มีน้ําและ
ภาชนะรอบรับที่สะอาด และเพียงพอสําหรับใหบริการ
2. ความปลอดภัย (safety and security) ที่ตั้งของอาคารควรอยูในพื้นที่เหมาะสมไม
ลับตาคน มีแสงสวางที่เพียงพอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
3. ความสะดวก (convenience) มีการจัดสวนแบงแยกชาย หญิง ขนาดของพื้นที่ที่
เหมาะสมกับนักทองเที่ยวตางชาติ และตั้งมีความสะดวกกับคนพิการและคนชรา รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีความจําเปนสําหรับผูใชบริการภายนอกหองสุขา
4. การออกแบบและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (design and sustainable
environmental management) การออกแบบอาคาร ตองมีการคํานึงถึงความปลอดภัยในการใช
งาน มีการปองกัน ระบบบําบัดของเสีย การควบคุมกลิ่น และอากาศไดดี คํานึงถึงการประหยัด
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พลังงาน การใชเลือกใชวัสดุโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและเอกลักษณทองถิ่น
สงเสริมการประชาสัมพันธของสถานที่ทองเที่ยว
5. การบริหารจัดการและคุณภาพการบริการ (management and service quality) มี
การดําเนินการจัดการที่เปนระบบ การดูแลความสะอาดถูกสุขลักษณ ครอบคลุมเรื่องการกําจัด
ขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย การดูแลรักษาอาคาร สถานที่และอุปกรณ ใหอยูในสภาพที่ดี พรอมใช
งาน รวมถึงการจัดการพนักงานทําความสะอาดใหเปนระบบ
2.3.3 มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยว (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, 2549, น. 2 - 9)
มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเทีย่ วแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก
ระดับพื้นฐาน (minimum standard) เปนระดับมาตรฐานที่ผูประกอบการตองมี และ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ซึ่งถาไมปฏิบัติตามมาตรฐานจะไมไดการรับรองมาตรฐาน
ระดับประเทศ (national standard) เปนระดับมาตรฐานที่คํานึงถึงความพรอมดาน
การจัดการความตองการของชุมชน รวมถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และเปนการพัฒนาบริการที่สงเสริมการรักษาคุณคาการทองเที่ยว
ระดับสากล (international standard) เปนระดับมาตรฐานที่เนนดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคุณภาพบริการ สรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งเปนการพัฒนาในการยกระดับสูการแขงขัน
กับสากล
มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเทีย่ ว แบงมาตรฐานออกเปน 11 องคประกอบ คือ
1. ดานสถานที่ สวนของที่ประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหาร ตองมีความสะอาด
เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ภาชนะที่ใชสะอาด ไมแตกราว มีแสงสวางในการประกอบอาหารและ
พื้นที่รับประทานอาหารเพียงพอ มีพัดลมดูดอากาศ และการระบายอากาศที่เหมาะสม
2. ด า นอาหาร ต อ งมี ก ารใช อ าหารในการปรุ ง และประกอบอาหารที่ ส ะอาด ถู ก
สุขลักษณะ ไมวาจะเปนเนื้อสัตว ผักหรือผลไม รวมทั้งมีการจัดเก็บที่เหมาะสม น้ําดื่ม เครื่องดื่ม มี
จัดเก็บในที่สะอาด น้ําแข็ง ตองถูกตองตามสุขลักษณะ มีภาชนะปดฝาและไมนําไปใชแชผักผลไม
แลวนํามาบริโภค ควรจัดเก็บใหถูกที่
3. ดานกระบวนการ ในการจัดเตรียมการประกอบอาหาร ทําอาหารใหรอน สุก สะอาด
และมีการจัดเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จไวในที่ที่เหมาะสม
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4. ดานบุคลากร ที่มีการแตงกายที่สะอาด มีสุขภาพที่ดี ไมเปนโรคติดตอ และมีความ
สุภาพ สุขนิสัย อันดีในการบริการ
5. ภาชนะอุปกรณ มีการใชงานถูกตองตามวัสดุใชงาน มีการลางทําความสะอาดที่ดี
และจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม
6. การกําจัดขยะมูลฝอย มีการแยกสวนการทิ้งของขยะมูลฝอย ภาชนะที่ใสไมมีรูรั่ว มี
ทอระบายน้ําที่พรอมใชงาน ไมระบายน้ําเสียลงแหลงน้ํา มีบอดักเศษอาหารและไขมันที่ใชงาน
กอนระบายน้ําทิ้ง และไมทําการอันใดสงผลเสียตอสภาพแวดลอม
7. ความปลอดภัย ดูกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งสถานที่วามีความแนนอนหรือไม
และเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติอันใดบาง เพื่อควบคุมเรื่องความปลอดภัยของอาคาร
8. การใหบริการ ขึ้นอยูกับสถานที่และผูใหบริการวามีความสะอาด ปลอดภัย อยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ไมทําใหกระทบกับสภาพแวดลอม และมีการบริการลูกคาไดอยาง
รวดเร็วเรียบรอย และใหขอมูลในการทองเที่ยวในบริเวณขางเคียงได
9. ความรับผิดชอบตอสังคม เปนการใหมีการจัดการทํางานที่ดีเหมาะสมตามกฎหมาย
แรงงาน ไมละเมิดการใชแรงงาน และใหความสําคัญเรื่องพัฒนาบุคคล
10. การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน
รับผิดชอบกับการรักษาสิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกและสนับสนุนการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สงเสริมการประหยัดพลังงาน อีกทั้งไมทําอะไรใหเกิดมลภาวะกับสภาพแวดลอม
11. ความสัมพันธกับชุมชน ใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชน
การมีสวนรวมกันของชุมชน สรางโอกาสการทํางานใหกับชุมชนแวดลอม และสนับสนุนใหมีการ
รักษาสิ่งที่ดีงามของชุมชน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การท องเที่ ยวเชิงนิเวศเปนรูปแบบการท องเที่ ยวประเภทหนึ่ งที่ ได รับความนิ ยมใน
ปจจุบัน อันเปนผลมาจากการใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบกับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติตาง ๆ แนวนโยบายของประเทศจึงใหความสําคัญกับการอนุรักษปาไม
มากขึ้น ขณะเดียวกันผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตาง ๆ เชน สึนามิ น้ําทวม เปนตน ทําให
นักทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหความสนใจกับการทองเที่ยวในพื้นที่ปาไมมากขึ้น
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2.4.1 ความหมายและหลักการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายหรือคําจํากัดความไว
เชน ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท “ecotourism” เปนภาษาไทยวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ
นิเวศสัญจร หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การศึกษาและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน
ทองถิ่น บนพื้นฐานของความรูและความรับผิดชอบ ขณะที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540)
ใหความหมายว า เปนการทองเที่ยวอยางมีความรั บผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลัก ษณ
เฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว โดยมี
กระบวนการเรียนรูรวมกันของผูเกี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพื่อ
มุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาหลักการสําคัญของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยูที่การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสํานึก และมีสวนรวมของ
ประชาชนทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่ ดั ง นั้น จึง สามารถสรุ ป ความหมายของการทองเที่ย วเชิง นิ เ วศ
หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อชื่นชมธรรมชาติ และปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การเดินปา การลองแกง
การศึกษาวิถีชีวิต โดยเนนการใหความรูกับผูเกี่ยวของ เชน นักทองเที่ยว ชุมชนทองถิ่น เจาหนาที่
ที่ดูแลทรัพยากรการทองเที่ยว เปนตน ใหตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและตองการที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยวสืบไป
อยางไรก็ตาม กระแสการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดมีความชัดเจนมากขึ้นในตลาดการ
ทองเที่ยวเนื่องจากความตองการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ
ตลาดการทองเที่ยวดานการศึกษาเรียนรู และความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเด็นของ
การมีสวนรวมดังภาพที่ 2.1 ซึ่งแสดงที่มาของความตองการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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ภาพที่ 2.1
กระแสความตองการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
ความตองการของตลาด
การทองเที่ยวดาน
การศึกษาเรียนรู

ความตองการในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ECOTOURISM

ความตองการพัฒนาคน
โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2544, น. 2.
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล สงผลใหมีการจัดตั้งระบบและกระบวนการเพื่อการประสานการพัฒนากับการอนุรักษอยาง
ยั่งยืน เกิดกระแสสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว 3 ดาน ไดแก กระแสความตองการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีขอบเขตขายในการอนุรักษระดับทองถิ่นจนถึงการอนุรักษ
ป อ งกั น และแก ไ ขวิ ก ฤตการณ ข องโลก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การอนุ รั ก ษ ร ะบบนิ เ วศเพื่ อ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ กระแสความตองการของตลาดการทองเที่ยวในดานการศึกษาเรียนรู ดาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนความตองการที่มีมากขึ้นของนักทองเที่ยว เพื่อใหผูเกี่ยวของ
มีความรูและตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม กอใหเกิดความตองการในการขยายและปรับ
ทิ ศทางของตลาดธุ รกิ จท องเที่ ยวมากขึ้ น และกระแสความต องการพั ฒนาคน โดยเน นการที่
ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งจะสงผลใหเปนไปตามความตองการ
ของผูที่อยูในพื้นที่ และเกิดการกระจายรายไดที่เหมาะสมใหกับทองถิ่น
2.4.2 องคประกอบหลักของการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544, น. 2 - 3) กําหนดองคประกอบของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไว 4 ประการ ไดแก
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1. องคประกอบดานพื้นที่ ตองเปนพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
รวมถึงเปนแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่นั้น
2. องคประกอบดานการจัดการ นักทองเที่ยวและประชาชนตองรับผิดชอบ ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขณะที่เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของควรมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมถึง
การอนุ รั กษ ทรั พยากร การจั ดการสิ่ งแวดล อม การป องกั นมลพิ ษ และควบคุ มการพั ฒนาการ
ทองเที่ยวอยางมีขอบเขต เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ
3. องค ป ระกอบด า นกิ จ กรรมและกระบวนการ กล า วคื อ เป น การท อ งเที่ ย วที่ มี
กระบวนการเรียนรู ใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เพิ่ม
ความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อปลูกจิตสํานักที่ถูก ตองตอนักทองเที่ยว ประชาชน
ทองถิ่น และผูที่เกี่ยวของ
4. องคประกอบดานการมีสวนรวม กลาวคือ เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมี
สวนรวมของชุมชนและประชาชนทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการคิด วางแผน รับประโยชน ติดตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยวใหเกิดประโยชนในทองถิ่น ทั้งการกระจาย
รายได การยกระดับคุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการ
แหลงทองเที่ยว ขณะที่ทองถิ่นมีสวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ
องคประกอบขางตน สามารถสรุปใหเปนที่เขาใจไดงาย ดังภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.2
องคประกอบหลักของการทองเทีย่ ว
ดานพื้นที่

ดานการจัดการ

ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศ

มีการจัดการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยังยืน

ดานกิจกรรม

ดานองคกร

รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยว
เปนสิ่งแวดลอมศึกษา

ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวในทองถิ่น

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2544.
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อยางไรก็ตาม หากการทองเที่ยวแบบไหนมีองคประกอบที่ครบสมบูรณตามลักษณะทั้ง
4 องคประกอบ สามารถจัดเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณได แตหากขาดไปซึ่งความสมบูรณ
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศก็จะลดลงหรืออาจเปลี่ยนเปนการทองเที่ยวไปเปนรูปแบบอื่น
2.4.3 อุปสงคและอุปทานทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อุปสงคทางการทองเที่ยว หมายถึง นักทองเทีย่ วทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งเปน
ผูใช สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการดานการทองเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548, น. 204)
อุปทานทางการทองเที่ยว หมายถึง แรงจูงใจและกิจกรรมการทองเที่ยว ทั้งธรรมชาติ
วัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะตัวบางอยาง รวมถึงอาหารและที่พกั รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการตาง ๆ ในพืน้ ที่แหลงทองเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548, น. 208)
อุปทานทางการทองเที่ยวตองสามารถครอบคลุมไปถึง การวางแผนพัฒนา และการ
สนับสนุนของเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงความรวมมือรวมใจ
ของประชาชนเจาของพื้นที่ การจัดการอุปทานทางการทองเที่ยวที่สําคัญ หมายถึง การจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการเพื่อสนองความตองการ ของนักทองเที่ยว เชน การคมนาคม
ขนสง น้ําประปา ไฟฟา และระบบโทรคมนาคม มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ การยอมรับตอนโยบาย แผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวมสําหรับ
ประชาชนในพื้ น ที่ การเข า ใจถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม รวมถึ ง
ความสามารถ ในการรองรับการทองเที่ยวของทองถิ่น โดยคํานึงถึงความโดดเดนของการทองเที่ยว
ที่พึ่งพาอาศัยชุมชน การสรางจิตสํานึกใหผูคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปน
ในการดํารงไวของทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
การจัดการดูแลรักษาเปนเรื่องจําเปน เพื่อไมใหเกิดการทําลายสภาพปจจุบันให เสื่อม
โทรมลงไป เพราะเห็นแกผลประโยชนที่จะไดรับในชวงระยะเวลาสั้น แตจะหมดไปอยางถาวร โดย
ใหความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยา (ecological parameter) ทั้งทางดานกายภาพ ผูคนที่
เกี่ยวของ รวมถึงมาตรการดานการอนุรักษส่งิ แวดลอมและวัฒนธรรม
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2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว
การกําหนดแนวคิดขีดความสามารถของการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว เปนวิธี
หนึ่งในการนํามาเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ ของการจัดการและ
การรองรับการทองเที่ยวไมใหมีผลกระทบกับสภาพแวดลอม
การรองรับการพัฒนา (carrying capacity) หมายถึง การใชทรัพยากรในระดับที่สูงที่สุด
ที่มีการจัดการไดแบบหนึ่ง ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรมนุษยสรางขึ้น สามารถอยูไดโดย
ไมมีการเสื่อมคา หรือมีการเปลี่ยนคุณสมบัติของทรัพยากรนั้นไปทั้งหมด WHO, UNEP (1992) ได
ใหแนวคิดในการรองรับการพัฒนาวา เปนขีดความสามารถของการรองรับการทองเที่ยว ในจํานวน
ของผูคนที่อยูได ที่จะทําใหสิ่งแวดลอมถูกทําลายนอยที่สุด และนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกไดเพียงพอ โดยไมกระทบตอความจําเปนพื้นฐานและความรูสึกของคนทองถิ่น
ขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยว เปนประเภทหนึ่งของขีดความสามารถ
ในการรองรั บได ดานสิ่ งแวดลอม และมี นั ยสําคัญขององคประกอบทางสิ่งแวดลอมทั้งดานชีวกายภาพและดานสังคม ซึ่ งเกี่ ยวข องกับกิจกรรมท องเที่ยวและการพั ฒนาพื้นที่เพื่ อรองรั บการ
ทองเที่ยว (Wolters, 1991) ขีดความสามารถในการรองรับไดดานการทองเที่ยวเปนการนําเสนอถึง
ระดับการใชประโยชนสูงสุดของนักทองเที่ยวหรือผูใชพื้นที่และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
และสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ ที่พื้นที่สามารถที่จะรองรับได ซึ่งถาหากมีการใชประโยชน
หรือการพัฒนามากไปกวาที่กําหนดแลว มีโอกาสที่จะทําใหทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่เสื่อม
โทรม ทั้งยังลดความพึ งพอใจของนั กทองเที่ยว กอให เกิดผลเสี ยหายต อสั งคม เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม (Mclntyre and Hetherington, 1991)
ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวแปรเปลี่ยนตามชนิดของแหลง
ทองเที่ยว เวลา และสถานที่ ซึ่งกําหนดขนาดพื้นที่ตายตัวไดยาก เชน นักทองเที่ยวประเภทเดินปา
จะมีความยอมรับความสงบเงียบสูงกวา นักทองเที่ยวที่อยูตามชายทะเลที่มีความพลุกพลานของคน
มากกวา เปนตน ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวแตกตางกันตามเกณฑการ
ตัดสินใจ เชน ความตองการดานสาธารณูปโภค การจัดการของเสีย การกําจัดขยะ สภาพแวดลอม
ทัศนียภาพ หรือขนาดของพื้นที่ เปนตน รวมถึงความสามารถหรือโอกาสในการจัดการ การควบคุม
ปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตองไมกระทบตอความรูสึก
ของคนทองถิ่น
การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540, น. 26) แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
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1. physical carrying capacity การไมตองการเพิ่มขึ้นอีกของ สิ่งอํานวยความสะดวก
และการทําลายทรัพยากรของธรรมชาติ รวมถึงที่มนุษยสรางขึ้น
2. psychological (perceptual) carrying capacity การที่ความสนุกสนานของ
นักทองเที่ยวในการทองเที่ยวลดลงไป รวมถึงความรูสึกทางลบของคนในทองถิ่น
3. environmental (ecological) carrying capacity ระดับนักทองเที่ยวหรือกิจกรรม
การพักผอนหยอนใจที่ทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง
ขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว หมายถึง ปริมาณนักทองเที่ยว
รูปแบบกิจกรรมทองเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ และระดับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ที่
แหลงทองเที่ยวแตละแหลงสามารถรองรับได โดยไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของ
แหลงทองเที่ยวและประสบการณทางนันทนาการ (recreation experience) ที่นักทองเที่ยวควร
ไดรับจากการไปเยือนแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ (ศูนยวิจัยปาไม, 2541)
ลักษณะขีดความสามารถในการรองรับ สามารถแบงไดเปน 4 สวน คือ
1. ขีดความสามารถในการรองรับทางดานชีวกายภาพ (biophysical carrying
capacity) หมายถึง ระดับของกิจกรรมการทองเที่ยว และการพัฒนาที่เกี่ยวของที่แหลงทองเที่ยว
สามารถรองรับไดโดยไมเกิดผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ
แหลงทองเที่ยว
2. ขีดความสามารถในการรองรับทางดานจิตวิทยา (psychological carrying
capacity) หมายถึง จํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดที่แหลงทองเที่ยวสามารถรองรับได โดยที่ยังคง
รักษาประสบการณทางนันทนาการที่มีคุณภาพและระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการไป
เยือนแหลงทองเที่ยวเอาไวได
3. ขีดความสามารถในการรองรับทางดานสังคมและวัฒนธรรม (socio - cultural
carrying capacity) หมายถึง จํานวนนักทองเที่ยว รูปแบบกิจกรรม และการพัฒนาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นที่ชุมชนทองถิ่นสามารถยอมรับไดโดยไมเกิดความรูสึกในทางลบ และไมสรางผลกระทบ
หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไมพึงปราถนาของชุมชน
4. ขีดความสามารถในการรองรับทางดานเศรษฐกิจ (economic carrying capacity)
หมายถึง ระดับของการทองเที่ยวที่กอใหเกิดผลผลิตทางดานเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวอยาง
เหมาะสม โดยสามารถควบคุมปจจัยที่มีผลเสียตอสิ่งแวดลอมและสังคมได
การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางซึ่ง
การกําหนดระดับขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว นิยมนําปจจัยที่มีความสามารถใน
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การรองรับต่ําที่สุด หรือมีความทนทานในการใชงานนอยที่สุด มาวิเคราะหกอนปจจัยอื่น เพราะ
โดยนัยหากมีการพัฒนาที่เกินความสามารถในการรองรับของปจจัยที่ต่ําที่สุดแลว ปญหาหรือ
ผลกระทบตาง ๆ จึงจะเกิดตามมา (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,
2535)
2.4.5 แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการของการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ศูนยวิจัยปาไม (2541, น. 320) และเสรี เวชชบุษกร (2544, น. 320 - 321) ไดสรุป
แนวความคิดพื้นฐานและหลักการที่ควรพิจารณาในการทองเที่ยวเชิงนิเวศได 5 ประการ ดังนี้
1. การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวใหสอดคลองกับธรรมชาติและทองถิ่นเดิม ดวย
เหตุที่จุดดึงดูดการทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นกับสภาพธรรมชาติและเอกลักษณของพื้นที่ นักทองเที่ยว
เชิ ง นิ เ วศมั ก เปน กลุ ม ของนั ก ท อ งเที่ ย วที่มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาเรีย นรู หาประสบการณ จาก
ธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น ไมนิยมความสะดวกสบายมากนัก แตใหความสําคัญกับการ
บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความรู ความเกี่ยวของกับธรรมชาติเปนหลัก ดังนั้น การ
พั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกจึ ง เน น เฉพาะสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ต อ การ
ประกอบกิจกรรม การออกแบบตองการความละเอียดออนในเชิงสถาปตยกรรมที่สะทอนความ
เปนธรรมชาติ และเอกลักษณพื้นที่มากกวาแนวคิดสรางสรรค โดยภาพรวมแลวจะเปนการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกขนาดเล็ก (small scale) ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด (low impact)
2. การจัดการการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะตองมองการจัดการการทองเที่ยว
เปนระบบคือ (1) การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวใหรองรับการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน ภายใต
ขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่หรือแหลงทองเที่ยวทั้งเชิงกายภาพ และเชิงนิเวศ โดย
ไมกอผลกระทบเสียหายตอสิ่งแวดลอม (2) การจัดการดานการตลาดโดยใหมีจํานวนนักทองเที่ยว
ที่เหมาะสมและรักษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอทรัพยากรทองเที่ยวและการ
บริการ (3) การจัดการดานบริการ ดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวก ตลอดจนการสื่อความหมายธรรมชาติ และ (4) ความยั่งยืนในการสรางรายไดแก
ชุมชนทองถิ่น
3. การใหความรูและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
พื้นฐานสําคัญของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้น การใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
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ความจําเปนในการปองกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม และสรางจิตสํานึกที่ดีในการประกอบ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่ไมทําลายสภาพแวดลอมใหแกนักทองเที่ยว บุคคลกลุมอื่น ๆ เชน คนใน
ท อ งถิ่ น มั ค คุ เ ทศก และเจ า หน า ที่ ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ การสร า งจิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ
สามารถกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยว เพื่อเปนศูนยกลางใน
การให บ ริ ก ารข อ มู ล และความรู มี เ อกสารสิ่ ง ตี พิ ม พ ที่ จํ า เป น ต อ การศึ ก ษาเรี ย นรู จั ด ให มี
นิทรรศการ/ แผนปายบรรยายตามจุดทองเที่ยวตาง ๆ จัดใหมีเสนทางเดินปาที่ใหประสบการณ
และเรียนรูธรรมชาติกับนักทองเที่ยว รวมถึงฝกอบรมมัคคุเทศกและเจาหนาที่ ใหสามารถแนะนํา
และอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติได
4. การเสริ ม สรา งความพึ ง พอใจใหกั บนั ก ท อ งเที่ ย ว นัก ทองเที่ย วเชิ ง นิ เวศมีค วาม
ปรารถนาและจูงใจที่จะศึกษาเรียนรูและแสวงหาประสบการณจากธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ทองถิ่น ดังนั้น การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงควรพิจารณาถึงการจัดใหมีการบริการสื่อ
ความหมายธรรมชาติเพื่อใหไดรับขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติในแงมุม
ตาง ๆ ทั้งในระดับกวาง และในระดับลึก เพื่อเปนการเพิ่มประสบการณและความพึงพอใจใหแก
นักทองเที่ยว
5. การยอมรับและการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ในการสงเสริมการทองเที่ยวโดย
เฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงกับวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนนั้น เปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการ
พัฒนาการทองเชิงนิเวศ ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันปญหาความขัดแยงหรือการตอตานจากชุมชน
ในภายหลัง ชุมชนทองถิ่นที่ตั้งอยูภายในและรอบ ๆ แหลงทองเที่ยวควรไดรับการพิจารณาใหเปน
องคประกอบที่สําคัญของการสงเสริมและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะการทองเที่ยวมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถิ่นในระยะยาวมากกวากิจกรรม
อื่น ๆ ซึ่งผลกระทบตอความอยูรอดของธรรมชาติสิ่งแวดลอม การเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมี
สวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบตาง ๆ จะชวยใหชุมชนไดรับประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางออม ชวยปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นใหดีขึ้นในระยะยาว
2.5 ศักยภาพในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแตละพื้นที่ลวนมีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยวและ
เอื้ออํานวยตอกิจกรรมการทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับพื้นที่และลักษณะทางกายภาพ
วิวัฒนชัย บุณยภักดิ์ (2531) กลาววา ศักยภาพในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ คือ คุณสมบัติใน
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การดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งทรัพยากรของแหลงทองเที่ยว และความพรอมที่จะเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนา การจัดการ การปรับปรุง หรือการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อเปนการรองรับการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
2.5.1 ตัวบงชี้ศักยภาพในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) กลาววา การประเมินศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่บงชี้ความสามารถของแหลงทองเที่ยวประเภทตาง ๆ ในการรองรับ
กิจกรรมการทองเที่ยวการบริการและพัฒนาพื้นที่ การตอบสนองความตองการเพื่อใชประโยชน
ดานการทองเที่ยวไดอยางถูกตอง โดยไดมีการประเมินศักยภาพใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะในการ
ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว เชน ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา ความ
สวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ ขนาดเนื้อที่ในการดําเนินกิจกรรมหรือการเขาถึง
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน และลักษณะของพื้นที่ในการรองรับการใชประโยชนดานการ
ทองเที่ยว ทั้งนี้ศักยภาพทางการทองเที่ยวในเขตสงวน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, มปป.)
สามารถแสดงใหเห็นไดจากปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ความนาสนใจทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่
2. ความยากงายในการเขาถึงเอกลักษณเฉพาะพืน้ ที่
3. เอกลักษณเฉพาะพืน้ ที่
4. ความหลากหลายของทรัพยากรสัตวปา
5. ระยะทางจากศูนยกลางการเดินทาง หรือศูนยกลางการทองเที่ยวสูแหลงทองเทีย่ ว
6. ความทาทายในการประกอบกิจกรรม
7. ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก
8. ความหลากหลายของสิง่ ทีน่ กั ทองเทีย่ วสนใจ
9. ความเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่น
10. มาตรฐานของอาหารและทีพ่ ักอาศัย
11. ความนาสนใจของบริเวณรอบขาง
สําหรับการรองรับทองเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งที่คํานึงถึง คือ สิ่งที่อํานวยความสะดวก
สําหรับนักทองเที่ยว ในการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการ
ดานการทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา มีการครอบคลุมในสวนของ
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สิ่งอํานวยความสะดวก ประสิทธิภาพในการใชประโยชน มาตรฐานในการใหบริการดานการ
ทองเที่ยว รวมถึงความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (ศรัณย ใจสะอาด, 2546) ได
กําหนดตัวชี้วัดไว 16 ตัว ดังนี้
1. การสามารถรองรับการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ จะตองสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม รูปแบบกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
มีความเหมาะสมในการบํารุงรักษาและความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การมีอัธยาศัยและ
การใหความรูในขอมูลขาวสารตาง ๆ ของเจาหนาที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษทาง
ธรรมชาติ
2. การจัดสรางสิง่ อํานวยความสะดวกเพือ่ ความปลอดภัยของนักทองเทีย่ ว
3. การวางผังบริเวณในเขตบริการและนันทนาการ
4. การปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความกลมกลืนกันธรรมชาติ
5. การพัฒนาพืน้ ทีท่ างเขา - ออก ในการเปนเสนทางการเขาถึงที่เหมาะสม
6 การใหมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ ฐาน เชน หองน้ํา รานอาหาร ทีพ่ ัก
7. การใชวัสดุทองถิน่ ในการประดับตกแตง
8. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาส
9. การบริการกิจกรรมนันทนาการที่สอดคลองกับธรรมชาติ
10. การประหยัดพลังงานของเจาหนาที่และนักทองเที่ยว
11. การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ทีถ่ กู สุขอนามัยพืน้ ฐาน
12. การบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน/ การกูภัย
13. ความกระตือรือรนของเจาหนาที่
14. ความรูและทักษะของเจาหนาทีใ่ นการดูแล/ ชวยเหลือ
15. การใหบริการแผนพับ หรือการแนะนําอธิบายพื้นที่
16. การแตงกายของเจาหนาที่
2.5.2 ตัวชี้วัดมาตรฐานของแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ
จากแผนการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติหรือเชิงนิเวศ โดยมี
การประยุกตแผนปฏิบัติการ Agenda 21 สภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก (World Travel
and Tourism Council, WTTC) ไดพัฒนา “โครงการมาตรฐานโลกสีเขียว” (The Green Globe
Standard) เพื่อดําเนินการและกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับแหลงทองเที่ยว (WTTC, 1998)

29
มาตรฐานของแหลงทองเที่ยวไดมีการกําหนดตัวชี้วัดมาตรฐานไวดังนี้
1. ความสามารถขององคกรที่รับผิดชอบจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวในการดูแล
รักษาและปกปองทรัพยากรทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน ไมเสื่อมโทรม และสามารถสนับสนุนใหเกิด
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนได ปจจัยที่ใชประเมินระดับทองถิ่น ไดแก งบประมาณของคกรที่รับผิดชอบ
คุณภาพและจํานวนของบุคลากร เวลาในการจัดการภารกิจดูแลรักษาทรัพยากรทองเที่ยว ความ
เห็นชอบของคนในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
2. การดํ า เนิ น การจั ด การทรั พ ยากรท อ งเที่ ย วขององค ก ร เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพของ
ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ปจจัยที่ใชในการประเมินผล เชน การดูแลรักษาความสะอาดของ
แหลงทองเที่ยว การดูแลรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพการใชงานไดไมทรุดโทรม เปนตน
3. การวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ปจจัยชี้วัด ไดแก องคกรมีแผนการ
พัฒนาที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่สอดคลอง ตอบสนองตอหลักการพัฒนาการทองเที่ยวมี
แผนการพัฒนาการดําเนินงานที่เปนไปได มีความชัดเจนในการตอบสนองเปาหมายการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในทองถิ่นนั้น
4. การออกแบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความสอดคลอง
กลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเนนการใชวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่นที่ไม
กอใหเกิดการทํ าลายสิ่ งแวดลอม และวัสดุที่ไมใชมาจากพืชและสั ตวปาสงวน เชน ไม นําไม ที่
ลักลอบตัดออกจากพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติมาใชในการกอสราง หรือตกแตงสถานที่ดวยหนังสัตว
ปาที่ลักลอบลามา เปนตน
5. การแลกเปลี่ยนขอมูล ทักษะ และความรูตาง ๆ ในการจัดการการทองเที่ยวระหวาง
หน วยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข อง และกลุ มผู เกี่ ยวข องอื่ น ๆ เพื่ อปรั บปรุ งการจั ดการทรั พยากรการ
ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
6. การฝกอบรมและเพิ่มพูนความรู ตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ การเขารวมฝกอบรม ดูแลเพื่อ
เพิ่มพูนความรู และระดับทักษะความรูความสามารถตาง ๆ ของประชาชนทองถิ่นในการจัดการ
การทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
7. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนในทองถิ่น ปจจัยชี้วัด
เชน สัดสวนของประชาชนทองถิ่นที่เขารวมในการจัดการการทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติ ลักษณะ
การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ความถี่ของการมีสวนรวม ความคิดเห็นของประชาชน
ทองถิ่นตอการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ เปนตน
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8. ผลความคืบหนาในการจัดการการทองเที่ยว ปจจัยชี้วัดคือ มีการประเมินผลการ
จัดการทรัพยากรการทองเที่ยวหรือไม หัวขอหรือประเด็นการประเมินสอดคลองและครอบคลุมกับ
เปาหมายหรือประเด็นในการคุมครองรักษาทรัพยากรทองเที่ยวใหคงอยูไมเสื่อมโทรม ความถี่และ
ความสม่ําเสมอของการประเมินผล
9. พันธมิตรในการพัฒนา ปจจัยชี้วัดมีเครือขายสนับสนุน หรือรวมมือในการจัดการ
ทรั พ ยากรท องเที่ ย วให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น หรื อ ไม เช น กลุ ม ผู ป ระกอบการที่ สนั บ สนุ น ในการใช
ทรัพยากรทองเที่ยวอยางระมัดระวังและชวยองคกรทองถิ่นประเมินติดตาม
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการออกแบบสถาปตยกรรม
การออกแบบทางสถาปตยกรรม และการจัดการพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ เปนวิธีการ
หนึ่งในการพัฒนา เพื่อใหพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติมีการพัฒนาอยางมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการรองรับการใชงานของนักทองเที่ยว ในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการออกแบบสถาปตยกรรมสามารถสรุปไดดังนี้
2.6.1 การออกแบบสถาปตยกรรม
แนวความคิดสําคัญในการออกแบบสถาปตยกรรม คือ การจัดสรางใหอาคารมีความ
สอดคลองกับสภาพบรรยากาศของพื้นที่ โดยนําเอาลักษณะทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของพื้นที่ใน
บริเวณนั้น หรือเปนการเลือกใชวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน มีความสอดคลอง
กับสภาพภูมิประเทศเปนอยางดีทั้งในการจัดพื้นที่ใชสอย การตกแตงอาคารและโครงสรางอาคาร
ประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ หมาะสมกั บ การรองรั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จะช ว ยเพิ่ ม ความประทั บ ใจให กั บ
นักทองเที่ยวได นอกเหนือไปจากความสวยงามตามธรรมชาติของพื้นที่ นอกจากนี้ในการออกแบบ
อาคารที่พักในพื้นที่ เกณฑที่ควรนํามาพิจารณาประกอบ ประกอบดวย (การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย, กองวางแผนโครงการ, 2540)
1. อาคารหรือที่พักควรมีลักษณะแคบ ยาว โดยจัดตั้งอาคารใหดานยาวขนานไปกับ
แนวระดับ ซึ่งจะชวยลดการปรับพื้นที่ และสอดคลองกับลักษณะภูมิประเทศบริเวณภูเขา
2. ควรจัดทิศทางของอาคารหรือที่พักใหอยูในตําแหนงที่ตานลมนอยที่สุด โดยหันมุม
ของอาคารเขาหาทิศมาลมที่พัดเขาอาคาร
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3. ความลาดชันของหลังคา ควรเทากับความลาดชันของพื้นผิวดินเพื่อลดแรงตาน
ลมโดยจัดความลาดชันของหลังคาใหอยูแนวขนานไปกับพื้นผิวดิน
4. ควรยกพื้ น อาคารให สูง เหนื อ ระดับ พื้น ดิ น เพื่ อ ลดแรงกดลงบนดิ น ป อ งกั น การ
พังทลายของพื้นดินที่มีความชัน นอกจากนั้นยังชวยลดแรงตานลมที่พัดเขาปะทะอาคาร
5. วัสดุที่นํามาใชในการกอสราง ควรเปนวัสดุที่หาไดในทองถิ่น ซึ่งชวยลดตนทุนใน
การกอสราง และสามารถหามาทําการซอมแซมไดสะดวก วัสดุที่นํามาควรนํามาใช ควรเปนวัสดุ
ที่ขึ้นมาทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้น เชน ตนไผ หญาฟางตาง ๆ ในการตกแตงพื้นผิวของวัสดุที่
นํามาใชควรใชนํา้ ยารักษาเนื้อวัสดุเพื่อใหสีธรรมชาติของวัสดุนั้น ๆ ยังคงอยู หรือการเคลือบสีวัสดุ
ควรใชสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
2.6.2 การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
หลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพในพื้นที่ที่เปนปาไม เปน
การกํากับการใชและดูแลอาคารสถานที่ ใหสอดคลองกับพันธกิจขององคกร มีวัตถุประสงคใน
ระยะยาว เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของอาคารสถานที่ ในการตอบสนองการ
ดําเนินงานขององคกร สําหรับวัตถุประสงคระยะสั้นเพื่อลดคาใชจายและเพิ่มมูลคาในการใช
อาคาร สถานที่ซึ่งมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามความตองการและสถานการณขององคกร โดยการ
กําหนดการใชและการดูแลอาคาร ตองตอบสนองความตองการผูใชและสนับสนุนการใชงานของ
เจาหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ (บัณฑิต จุลาสัย, 2547, น. 12) ดังนั้น สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ คือ การใชพื้นที่ การบริการ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ของอาคารสถานที่ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับพื้นที่ ซึ่งพิจารณาได
จากองคประกอบตาง ๆ ไดแก องคกร ผูใชอาคาร สภาพแวดลอม และระบบทางกายภาพ
2.6.3 แนวคิดในการกําหนดเขตการใชที่ดิน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540, น. 57 - 60) แบงเขตการใชที่ดินในบริเวณแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้ําตกเปน 3 โซน คือ
1. โซนธรรมชาติ ไดแก โซนที่มีความสงบและมีลักษณะเปนธรรมชาติ ประกอบดวย
- บริเวณตัวน้าํ ตก บริเวณนี้เปนหัวใจของบริเวณทัง้ หมด คือ เปนบริเวณที่มี
อันตรายและเปนจุดดึงดูดใหนกั ทองเทีย่ วเขามาชม ซึ่งทุกอยางในบริเวณนี้จาํ เปนตองอนุรกั ษไว
เพื่อรักษาธรรมชาติและจุดเดนของแหลงทองเที่ยวใหนานที่สุด
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- บริเวณลานน้ําตก เปนบริเวณที่มที ี่ราบพอสมควรใชเปนจุดชมน้ําตก ลักษณะ
ของพื้นที่มีความแตกตางกันไปตามลักษณะของน้าํ ตก
- บริเวณธรรมชาติ เปนบริเวณที่เปนธรรมชาติเพื่อใหผูสนใจเดินเที่ยวชม โดย
การจัดทางเดินมีลูกศรบอกขอมูลนักทองเที่ยว
- บริเวณที่มงุ สูนา้ํ ตก เปนบริเวณที่เชื่อมตอระหวางความวุนวายกับความเงียบ
สงบ หรือเปนพื้นที่ที่อยูระหวางสวนบริการกับตัวน้าํ ตก บริเวณนี้ควรมีความยืดหยุนได เพื่อใหมี
ขนาดของพืน้ ที่สอดคลองกับจํานวนผูม าพักหรือมาทองเทีย่ ว
2. โซนบริ ก าร ได แ ก โซนที่ อ ยู กึ่ ง กลางระหวา งบริ เ วณสงบกั บ บริ เ วณวุ น วาย เป น
บริเวณที่จัดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว ดานขอมูล ความรู การประชาสัมพันธ
รวมทั้งเปนที่ตั้งที่ทําการและที่พัก พื้นที่ในสวนนี้ประกอบดวย
- บริเวณที่ทําการ เปนสถานที่ของผูควบคุมดูแล และใหนักทองเที่ยวสามารถ
ติดตอสอบถามขอมูลตาง ๆ เปนหนวยกูภัย และปองกันภัยได
- นิทรรศการและพิพิธภัณฑ เปนบริเวณที่ใหขอมูลดานการจําลองพื้นที่ แสดง
แผนที่แหลงทองเที่ยวสําคัญทางธรรมชาติ ใหความรูเรื่องสัตวและพันธุพืชในธรรมชาติ รวมทั้ง
ความรูทั่ว ๆ ไปของพื้นที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
- บริเวณพักแรม เปนบริเวณที่ไวสําหรับรองรับนักทองเที่ยวในการกางเต็นท
หรือบานพัก ควรมีที่ราบสําหรับตั้งแคมปไฟและกิจกรรมกลางแจง
- จุดบริการ เปนบริเวณสําหรับพื้นที่ซุมจําหนายเครื่องดื่ม และของวาง สําหรับ
นักทองเที่ยวรวมทั้งหองน้ํา และศาลาบริการซึ่งไวสําหรับหลบฝนสําหรับนักทองเที่ยว
- จุดควบคุม เปนบริเวณที่อยูระหวางบริเวณที่จอดรถ บริเวณบริการกับบริเวณ
เขาสูธรรมชาติ ซึ่งบริเวณนี้ก็มีที่ขายตั๋ว ที่เก็บตั๋วและประตูควบคุม หนวยประชาสัมพันธ รวมถึง
พื้นที่บริเวณควบคุมหาบเร คาขาย และมีปายบอกควบคุม
3. โซนเขาถึง ไดแก โซนทีย่ านพาหนะเขามาไดซึ่งควบคุมไดยาก โดยเฉพาะการคา
ขายอาหารและสิ่งของตาง ๆ ซึ่งมักเกิดขึน้ บริเวณที่จอดรถ ควรแยกบริเวณนี้ออกเปนบริเวณพิเศษ
การใชพนื้ ที่ในโซนนี้ ไดแก
- ลานจอดรถ ควรจัดใหเพียงพอและมีที่กลับรถ มีการจัดทางสัญจรเปนทิศทาง
ถูกตองและปลอดภัย การจัดควรแบงที่จอดตามขนาดของยานพาหนะ บริเวณที่จอดควรเปนที่ราบ
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- บริเวณขายอาหารและรานคา ควรมีความตอเนื่องกับลานจอดรถ หรือจัด
ล อ มรอบลานจอดได โดยมี ท างเดิ น ขั้ น อยู บริ เ วณนี้ ค วรเป น อาคารไทยที่ มี ลั ก ษณะทาง
สถาปตยกรรมเขากับธรรมชาติและคํานึงถึงการบํารุงรักษา
2.6.4 แนวทางในการจัดวางผังบริเวณ
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (2540, น. 94) กลาววา ในหลักการเบื้องตน ใหจัดวาง
องคประกอบ 3 สวน ไดแก สวนที่พกั สวนนันทนาการ และสวนบริการใหสามารถติดตอสัมพันธกัน
ไดดวยทางเทา เพื่อรักษาความเปนสวนตัวของสวนทีพ่ กั ไวใหมากที่สดุ ดังภาพที่ 2.3
ภาพที่ 2.3
การจัดวางผังบริเวณ

สวนที่พัก
บริเวณที่มีความเปนสวนตัว
บริเวณสาธารณะ
สวนบริการ

สวนนันทนาการ
ทางเขา-ออก

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540, น. 94.
สําหรับการจัดวางผัง ควรพิจารณาหลักการวางระบบสาธารณูปโภค และลักษณะภูมิ
ประเทศของพื้ น ที่เ ป น หลั ก ในพื้ น ที่ซึ่ง จั ด วางสว นบริการและส ว นนัน ทนาการซึ่ ง เปน บริ เ วณ
สาธารณะควรเลือกพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ํา มีความตอเนื่องของขนาดพื้ นที่ที่กวางพอ เพื่อ
รองรับกิจกรรมของนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม
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2.6.5 แนวคิดลักษณะการจัดวางผังบริเวณ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540, น. 95 - 96) กลาวถึงลักษณะการจัดวางผัง
บริเวณไววา
1. การจัดวางอาคารสํานักงาน ซึ่งเปนที่รับบริการนักทองเที่ยวสวนหน า ควรเปน
ตัวกลางเชื่อมตอทางเขาหรือที่จอดรถกับที่พัก รานอาหาร รานคาอื่น ๆ เกาะอยูรวมกันเพื่อให
นักทองเที่ยวเห็น และเขามาใชบริการไดงาย สําหรับอาคารที่มีผูมาใชนานควรอยูในจุดที่มองเห็น
บรรยากาศที่สวยงามภายนอกได พื้นที่ดินในบริเวณอาคารควรมีความชันไมเกินรอยละ 10 เพื่อ
สะดวกและประหยัดในการปรับพื้นที่
2. จัดวางสวนที่พักครอบคลุมพื้นที่สวนใหญ ใหอยูภายในหางจากสวนบริการและ
นันทนาการเพื่อรักษาความเปนสวนตัว และอนุรักษบรรยากาศของธรรมชาติใหมากที่สุด
3. วางเปนแถวไปตามแนวระดับความสูงเดียวกัน หรือไมแตกตางกันมาก เพื่อใหทาง
เทาที่ใชเชื่อมระหวางอาคารที่พักกับสวนอื่น ๆ มีความลาดชันต่ํา การติดตอไดสะดวกปลอดภัย
4. ในกรณีที่เปนพื้นที่ผืนเดียวกันมีขนาดกวาง อาจจัดอาคารที่พักใหเปนกลุม รอบลาน
พักผอนรวม แตพื้นที่นั้นควรมีทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบ เพื่อใหการเปดชองมองภายนอก ไม
รบกวนความเปนสวนตัวของอาคารขางเคียง
5. ลานกระโจม ควรจัดใหอยูต่ํากวาระดับที่พักกระโจมหรือควรเปนพื้นที่ผืนเดียวกัน
สามารถตั้งไดเปนกลุมลอมรอบพื้นที่อเนกประสงคสวนกลาง ซึ่งผูมาพักใชรว มกันได เชน พักผอน
ชมทิวทัศน เลนแคมปไฟ มีสวมและหองน้ํา 1 หนวยตอผูมาพัก 5 - 7 คน
6. การจัดอาคารซึ่งตั้งในระดับความสูงที่แตกตางกัน ควรสรางใหซอนแตกตางระดับ
พอที่อาคารที่อยูระดับต่ําไมบังทิวทัศนของอาคารระดับสูง
7. ลานชมทิวทัศน ลานปคนิก หรือแคมปไฟ อาจจัดใหเปนพื้นที่เดียวกันเพื่อใหใช
ประโยชนไดเต็มที่ การตั้งอยูบริเวณที่เห็นทิวทัศนที่ดีที่สุดอาจจะมีจุดเดียวหรือหลายจุด การเขาถึง
อาจจะมีการปนไดบางเพื่อความตื่นเตน
8. พืน้ ที่ใชสอย สวนสนามหรือลานตาง ๆ จําเปนตองมีรวั้ หรือตนไม ปดขอบขั้น เพื่อ
ปองกันไมใหผใู ชลื่นไถลลงไป ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได
9. ควรวางถนนในแนวลาดชันที่อยูในระดับเดียวกัน
10. ที่จอดรถควรอยูระหวางถนนใหญ และสํานักงาน ไมควรตัดถนนเขาไปภายใน
เพราะเสียคาใชจายสูง และไมปลอดภัยตอผูมาพัก
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11. ทางเทาเปนทางสัญจรหลักสําหรับพื้นที่ความลาดชันควรไมเกิน 10 องศา สูงสุดไม
เกิน 20 องศา ถาสูงกวาควรทําเปนบันได ซึ่งตองมีอยางนอย 3 ขั้น เพื่อใหนักทองเที่ยวสังเกตได มี
ขนาดแตกตางกัน เชน ทางเทาจากอาคารสํานักงาน ไปสวนที่พักควรมีความกวาง 2 - 3 เมตร
วัสดุที่ใชในการทําบันได ควรเปนวัสดุที่หาไดจากภูมิประเทศ เชน ปกไม ทอนไม กอนหิน ฯลฯ ทาง
แยกหรือชุมเชื่อมระหวางทางเทา ควรมีขนาดใหญกวาทางเทาอาจมีที่นั่งพักเปนจุดสังเกต
2.7 ที่พกั เชิงนิเวศ
การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการทองเที่ยวตองมีสวนรวมกันในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดึ ง ดูดความสนใจนัก ทองเที่ ยวใหเดินทางไปไดอยางตอเนื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของความตองการของนักทองเที่ยว ที่มีจิตสํานึกตอการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ทําใหมกี ารปรับและพัฒนารูปแบบที่พักและพื้นที่รองรับที่สามารถตอบสนองกับความตองการของ
นักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากขึ้น แตในทางกลับกันผลกระทบที่เกิดตามมาตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ก็มีมากขึ้นเชนกันทั้งในประเด็นของการใชที่ดิน การใชน้ํา เปนตน ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการที่ดี
ความเสียหายตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมก็จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ควรคํานึงถึงความสอดคลอง
กับธรรมชาติและศักยภาพของทรัพยากร ดวยการออกแบบที่พักใหคํานึงถึงประโยชนใชสอย เอื้อ
ตอการคงไวของสภาพธรรมชาติ การบริหารจัดการที่เหมาะสม จะชวยในการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวไดมากขึ้น
2.7.1 ขอกําหนดลักษณะทีพ่ ักแรมในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แนวคิดในการออกแบบเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรพิจารณาในการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะการออกแบบกอสรางแหลงที่
รองรับ ที่พักเชิงนิเวศเปนแนวคิดดานการอนุรักษที่มีการสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรอยาง
ฉลาด เกิดการสูญเสียนอยที่สุด และเอื้อประโยชนตอสภาพแวดลอม
ปจจุบันการออกแบบที่พักสําหรับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ยังไมมี
ขอกําหนดหรือเกณฑมาตรฐานที่จะนํามาบังคับใชใหเปนรูปแบบเดียวกัน แตสามารถนําแนวคิดที่
เกี่ยวของในเรื่องของการบริหารจัดการในแหลงทองเที่ยวประเภทตาง ๆ มาปรับใชในการออกแบบ
ที่พักเชิงนิเวศได
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2.7.2 แนวคิดการออกแบบที่พกั เชิงนิเวศ
ที่พักตามแนวคิดการพัฒนาการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวแบบ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540, น. 32) กลาววา ภายใตวัตถุประสงค
ของการพั ฒนาอย างยั่ งยื น มีกลุ มนั กวิ ชาการและผู ประกอบการวิ ชาชีพดานการวางแผนการ
ออกแบบ ตลอดจนองคกรและสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน The World Congress of The
International Union of Architects (UIA), The American Institute of Architects (AIA), The
International Council on Environment Design (ICED) และองคกรอื่น ๆ ไดรวมกันกําหนด
หลักการที่สําคัญในการออกแบบเพื่อการพัฒนาที่พักเชิงนิเวศ ดังนี้
1. ใหความสําคัญกับคุณคาของมนุษยและธรรมชาติเทาเทียมกัน เพื่อใหองคประกอบ
ของทั้งสองสวนอยูรวมกันไดอยางเหมาะสม และสามารถคงไวซึ่งความหลากหลายของกันและกัน
2. ใหความสําคัญกับความสัมพันธเชื่อมโยงภายใน ระหวางองคประกอบของระบบ
ธรรมชาติ และผลกระทบจากการออกแบบตอองคประกอบแตละสวน
3. การออกแบบกอสรางตองเคารพในความเปนทองถิ่น คุณคาทางจิตใจกับวัตถุ และ
พิจารณาองคประกอบทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมในชุมชน หรือสังคมที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
4. คํานึงถึงผลทั้งทางตรงและทางออมของการพัฒนา ที่เปนผลมาจากการออกแบบ
ตอความออกแบบตอความเปนอยูที่ดีของมนุษยและระบบธรรมชาติ
5. สรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาในระยะยาว ไมสรางปญหาในการบํารุงรักษา การบริหาร
จัดการ รวมถึงปญหาดานความปลอดภัย ใหกับคนรุนหลังตองรับผิดชอบ
6. สนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรในการพัฒนาอยางคุมคาและไมมีของเสีย
7. ออกแบบใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เชน การออกแบบโดยใช
วัสดุทางธรรมชาติ ควรมีชองทางลมใหลมพัดผานเพื่อลดการใชเครื่องปรับอากาศ
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (2540, น. 33) ไดมีการพิจารณาการออกแบบที่พกั เพื่อ
ปองกันผลกระทบตอแหลงทองเที่ยวและปองกันอันตรายใหกับนักทองเทีย่ ว ประกอบดวย
1. บานเดี่ยว เปนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการพักแรมที่เนนประโยชนใชสอย
ลักษณะที่เรียบงายสําหรับกลุมผูใชประโยชนระดับกลาง เปนแบบกลุมเพื่อนหรือครอบครัวขนาด
เล็ก-กลาง การออกแบบบานเดี่ยวในแหลงทองเที่ยวจะมีหลักเกณฑพื้นฐาน ดังนี้
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1) การออกแบบอาคารโดยรวมตองใหความสําคัญกับเรื่องของแสงสวาง การ
ถายเทอากาศและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
2) ตําแหนงที่ตั้ง ควรอยูในบริเวณที่ไมแออัด พลุกพลาน แตไมอยูแบบโดดเดี่ยว
จนรูสึกไมปลอดภัย ควรอยูในพื้นที่ราบ พยายามหลีกเลี่ยงตําแหนงตนไมเดิมในการวางตัวอาคาร
คํานึงถึงทิศการไหลของน้ําผิวดิน การจัดกลุมบานควรวางตําแหนงใหมองเห็นกันนอยที่สุด โดย
อาจใชกลุมตนไมกั้น วางตําแหนงเหลื่อมกัน เวนระยะ หรือระดับสูงต่ําชวย การวางตําแหนงที่ให
ไดวิวมุมมองที่ดี และสามารถเขาถึงตัวบานไดงาย
3) บานเดี่ยวควรมีความจุตอหลังไมเกิน 6 คน มีพื้นที่ใชสอยในลักษณะหองโถง
มีหองน้ํา/ สุขาภายในบาน วัสดุที่ใชตองเหมาะสมกับสภาพอากาศและองคประกอบของระบบ
นิเวศในแหลงทองเที่ยว เปนวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น และไมสรางปญหาในการบํารุงรักษา
4) อาจจะออกแบบใหม ีล านจอดรถเฉพาะแตล ะหลัง หรือ ลานจอดรถรวม
สําหรับบานเดี่ยว.
2. เรือนแถว เปนที่พักหลายหนวยที่สรางติดกันเปนหลังเดียว แตละหนวยอาจจะมี
หองน้ําในตัวหรือหองน้ํารวมในแตละกลุม เหมาะสําหรับการพักเปนหมูคณะใหญ และเปนที่พักที่
เหมาะสําหรับแหลงทองเที่ยวในกลุมของพื้นที่ธรรมชาติ การออกแบบเรือนแถวในแหลงทองเที่ยว
มีเกณฑพื้นฐาน ดังนี้
1) ให ความสํ า คั ญกั บเรื่ องของการประหยั ดพลั งงานและความกลมกลื น กั บ
สภาพแวดลอม
2) ที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับเรือนแถวมีลักษณะเชนเดียวกับบานเดี่ยว แตตองการ
พื้นที่ราบสําหรับวางตําแหนงอาคารมากกวา
3) ควรออกแบบใหพื้นที่วางนอกอาคารหรือระเบียงนอกชายคากวางพอสมควร
จัดไวดานที่มีทัศนียภาพสวยงาม เพื่อใหผูพักไดใชพื้นที่พักผอนรวมกัน
2.8 สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในแหล ง ท อ งเที่ ย ว (facilities) หมายถึ ง บริ เ วณพื้ น ที่ แ ละ
โครงสรางหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่สรางขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมของผูมาเที่ยว และกิจกรรมในการ
บริหารจัดการพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว มีบทบาทสําคัญตอแหลงทองเที่ยว
ดังนี้ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540, น. 55)
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1. เพื่อสนองความตองการของนักทองเที่ยวในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ หรือ
กิจกรรมการทองเที่ยว
2. ชวยปองกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยวไมใหเสื่อมโทรมลงจาก
กิจกรรมการทองเที่ยว
3. ชวยปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักทองเที่ยวในขณะประกอบกิจกรรม
4. เปนเครื่องมือใหความรู เสริมสรางความเขาใจ และสงเสริมใหนักทองเที่ยวชื่นชม
ธรรมชาติมากขึ้น
5. อํานวยความสะดวกใหกบั การบริหารจัดการแหลงทองเทีย่ ว
6. เปนการเสริมสรางภาพลักษณของแหลงทองเทีย่ ว
สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว สามารถลดหรอชวยสงเสริมคุณคาใหกับ
แหล ง ท อ งเที่ ย วได ดั ง นั้ น การวางแผนการออกแบบสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกจึ ง ควรทํ า อย า ง
ระมัดระวัง
2.8.1 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ควรสะท อ นถึ ง ความเป น
เอกลักษณของพื้นที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น และควรมีสวนในการกระตุนใหนักทองเที่ยว
ไดเขาใจถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกควรเปนเหมือนการสราง
แบบอยางสําหรับนักทองเที่ยว เชน สถาปตยกรรมที่พัก ควรใหความรูสึกที่กระตุนใหนักทองเที่ยว
ไดวาเขามาอยูใกลชิดธรรมชาติ และมีกิจกรรมหรือพฤติกรรมสอดคลองในการรักษาธรรมชาติ
ชวยกันปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน ลดการใชขยะ
และการนําของเกากลับมาใชใหมการประหยัดพลังงาน เปนตน
2.8.2 ขอควรพิจารณาในการพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว
การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีทรัพยากร
หลักเปนทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญกับระบบนิเวศและผลกระทบจากการพัฒนาตอการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทั้งการทํางานของแตละองคประกอบภายในระบบ การพัฒนามุงให
สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเหมาะสมสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับได และ
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ขอ จํา กัด ของระบบนิ เ วศ การวางแผนและการออกแบบนั้ น จะต อ งใหค วามสํ า คั ญ ในข อ ควร
พิจารณากับประเด็นตาง ๆ ดังนี้ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540, น. 61)
1. พฤติกรรมของธรรมชาติภายในระบบนิเวศ และทรัพยากรหลักภายในระบบนิเวศที่
ดึงดูดกิจกรรมการทองเที่ยว ในการวางแผนและออกแบบจะตองศึกษาทําความเขาใจกับ
พฤติ ก รรมของธรรมชาติ ภ ายในระบบนิ เ วศของแหลง ท อ งเที่ ย ว การออกแบบต องรัก ษาไว ซึ่ ง
พฤติกรรมของธรรมชาติและทรัพยากรเปนหลัก
2. ความเชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศแตละระบบภายในแหล งทองเที่ยว และการ
แบงแยกระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยูอาศัย เห็นไดจากความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน
ระบบนิเวศอาจสงผลมาถึงอีกที่หนึ่ง กอใหเกิดผลกระทบกับบางพื้นที่ในละแวกใกลเคียง ดังนั้น
การออกแบบตองวิเคราะหและใหความสําคัญกับความเชื่อมโยงระหวางระบบของแหลงทองเที่ยว
หลักปฏิบัติที่สําคัญ คือ การจําแนกพื้นที่ (zoning) เพื่อแบงแยกบริเวณที่ใชประโยชนหรือมีการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกออกจากบริเวณที่มีความเปราะบางทางนิเวศ
3. ความตองการของมนุษยที่มีตอระบบนิเวศ และระดับของการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศที่ยอมรับได เห็นไดวา ความตองการของมนุษยที่มีไมสิ้นสุด สําหรับการวางแผนเพื่อพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนและออกแบบตองใหทรัพยากรเปนตัวนําการตัดสินใจ ตอง
ควบคุมหรือลดความตองกรของผูใชประโยชนใหอยูในระดับที่เหมาะสม และวิธีการหนึ่งที่ทําไดคือ
ใชสิ่งอํานวยความสะดวกเปนตัวควบคุม ขนาดและประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะพัฒนา
สําหรับแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ขึ้นอยูกับการรองรับและความสามารถในการฟนตัวของระบบนิเวศ
เมื่อพื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนามากกวาขีดความสามารถในการรองรับทางกายภาพของ
แหลงทองเที่ยว การวางแผนและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกจะตองควบคูกับการกําหนดระดับ
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่ยอมรับได
4. การติดตามตรวจสอบระบบนิเ วศ เปนกระบวนการวางแผนและออกแบบเพื่อ
พัฒ นาสิ่งอํ า นวยความสะดวกไมควรหยุดการพั ฒนาตามแบบ ควรกํา หนดมาตรการในการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากจากกิจกรรมการพัฒนาและกิจกรรมการใชประโยชนหลังการ
พัฒนาวาสงผลกระทบอยางไรตอระบบนิเวศ เพื่อใหไดระดับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่
ยอมรับได และเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแบบสําหรับการพัฒนาในอนาคต
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2.9 ระบบการกําจัดขยะ
ขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญที่สุดปญหาหนึ่ง ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเกือบทั้งประเทศ ระบบกําจัดขยะซึ่งรวมเรื่องของการจัดเก็บและการ
กําจัดขยะ จึงเปนสิ่งอํานวยอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนตอแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
2.9.1 การแบงแยกประเภทขยะ
ทั่วไปแลวขยะมูลฝอยสามารถแยกออกไดหลายประเภท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
คณะวนศาสตร (2541, น. 78) ไดจําแนกขยะในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดเปน 3 ประเภท
ดังนี้คือ
1. ขยะมูลฝอยที่เนาเปอยไดงาย (garbage) เชน เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษพักจากการ
เตรียมปรุงอาหาร ขยะพวกนี้สามารถที่จะยอยสลายและเนาเปอยไดงายและมีความชื้นสูง
2. ขยะมูลฝอยที่ไมเนาเปอย หรือเนาเปอยไดยาก (rubbish) เชน เศษกระดาษ เศษไม
หญา ยาง โลหะตาง ๆ ฯลฯ ขยะจําพวกนี้มีทั้งที่สามารถเผาไหมไดและเผาไหมไมได
3. ขยะมูลฝอยที่ทําลายยาก (hazardous refuse) และมักที่จะเปนอันตรายกับ
สิ่งแวดลอม เชน พลาสติก กลองโฟมใสอาหาร ขวดแกว เปนตน
2.9.2 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
การพัฒนาระบบกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพจะตองมีระบบการจัดเก็บที่ดี จากนั้นจึง
นําไปกําจัดอยางถูกวิธี ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ใชกันอยูโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ
ระบบถังขยะใบเดียว ที่รวมขยะทุกชนิดใสในถังใบเดียว ทําใหขยะที่ตองนําไปกําจัดเปนขยะที่
ผสมกัน เปนปญหาในการกําจัด กับระบบแยกขยะในการจัดเก็บ ระบบถังขยะสองใบ โดยแยก
ขยะเปยกที่ยอยสลายหรือเนาเปอยไดกับขยะแหงออกจากกัน และระบบถังขยะสามใบ ซึ่งเปน
การจัดเก็บโดยแยกขยะเปยกที่ยอยสลายได ขยะแหงที่เผาไหมไมไดออกจากกัน โดยภาพรวม
ระบบที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ไดผลดีกับสิ่งแวดลอมมากกวา คือ ระบบการใชถังขยะหลายใบ
ซึ่งอาจจะ 2 หรือ 3 ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่
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2.9.3 การกําจัดขยะ
การกําจัดขยะเปนขั้นตอนหลังจากเก็บรวบรวมและแยกประเภทขยะแลว วิธีการที่ใช
กันอยูแพรหลายโดยทั่วไปมีอยู 2 วิธกี าร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะวนศาสตร, 2541, น.
78 - 79) คือ
1. การฝง (sanitary landfill) เปนการนําขยะไปฝง หรือถมในที่ลุมโดยไมกอใหเกิด
ผลเสียตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษย วิธีการฝงสามารถทําไดหลายลักษณะ อาจ
ใชวิธีการขุดแลวฝงกลบ และอาจบดทับดวยเครื่องจักรหรือไมก็ได จนกระทั่งหลุมเต็มแลวคอยขุด
ใหม หรืออาจใชวิธีขุดเปนเปนรองนําขยะไปเทใสแลวบดทับดวยเครื่องจักร การกําจัดขยะดวย
วิธีการฝงมีขอดีที่สามารถกําจัดขยะไดเกือบทุกชนิด โดยไมจําเปนตองแยกขยะ และพื้นที่ที่ฝง
กลบและบดอัดแลวสามารถนําไปใชประโยชนลักษณะอื่น ๆ ไดอีก แตมีขอจํากัดที่ตองอาศัยพื้นที่
ขนาดใหญ และถาไมไดรับการจัดการที่ดีพออาจจะมีปญหาเรื่องกลิ่น ทั้งอาจเปนสาเหตุใหเกิด
อัคคีภยั เนื่องจากเปนแหลงสะสมกาซมีเทน
ขอควรพิจารณาและปฏิบัติในการเลือกใชวิธีการการฝง จะตองมีพื้นที่ราบเพียงพอ
พื้นที่ ที่จะใชฝงขยะต องอยางหางจากศูนยกลางของเขตบริการพอสมควร และไมตั้ง อยูเหนื อ
ทิศทางลมเพราะอาจสงกลิ่น รบกวนผูใชประโยชนได พื้นที่ที่ตั้ง อยูหางจากแหลง น้ําและเปน
บริเวณที่มีความลึกพอสมควร ตองไมอยูในที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือกระทบที่อยูอาศัยของสัตว
ปา และในการฝงกลบในพื้นที่ปาจะตองบดอัดใหแนนเพื่อปองกันไมใหสัตวปามาคุยเขี่ย ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอันตรายจากการบริโภคขยะที่เปนพิษได
2. การเผา หรือการเผาขยะมูลฝอยในเตาเผา (incineration) โดยความรอนประมาณ
ตั้งแต 676 องศาเซลเซียสขึ้นไป วิธีการเผาเหมาะสําหรับขยะที่มีการจัดเก็บแบบแยกถังตั้งแต 2
ถังขึ้นไป (แยกขยะเปยก ขยะแหง) มีขอดีที่ใชพื้นที่นอย กากที่เหลือจากการเผามีนอยและ
สามารถนําไปกําจัดโดยวิธีการถมที่ลุมไดอยางปลอดภัย และไมมีขอจํากัดในเรื่องสภาพอากาศ
ข อ จํ า กั ด ของวิ ธี นี้ ได แ ก เตาเผาและเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ร าคาค อ นข า งสู ง ต อ งมี ผู คุ ม งานที่ มี
ประสบการณ อาจจะตองมีเชื้อเพลิงชวยในการเผา หากควบคุมไมดีอาจเกิดปญหากลิ่น ควัน
และเขมา
ขอควรพิจารณาและปฏิบัติในการเลือกใชวิธีการการเผา จะตองแยกประเภทขยะกอน
ทําการเผา โดยเผาเฉพาะขยะที่เผาไหมได หากมีปริมาณขยะที่ไมมากนัก อาจจะเปนการสราง
เตาเผา เพียงใชวิธีขุดหลุมตื้นๆ สําหรับเผาควรเผาขยะทีละนอยและใหเสร็จในแตละวัน ไมควรมี
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ขยะตกคาง การใชเตาเผาขยะ ควรเลือกใชแบบมาตรฐานที่ประหยัดพลังงาน ไมสรางปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอม และใชเทคโนโลยีที่ไมยุงยากซับซอนที่ผูดูแลรักษาแหลงท องเที่ ยวสามารถ
จัดการไดดวยตัวเอง
2.9.4 การออกแบบและติดตั้งถังขยะ
เน นแบบที่มีความเรีย บงา ย ใช วัสดุและสีที่ ก ลมกลืนกั บธรรมชาติ มีความคงทน
พอสมควร และงายในการเก็บ - ถายเทขยะ แบบของถังขยะตองมีความแข็งแรงไมออนไหวตอ
พฤติกรรมทําลายและการคุยเขี่ยของสัตว โดยอาจจะออกแบบใหมีฝาปดมิดชิด ในการติดตั้งถัง
ขยะควรติดตั้งไวในบริเวณที่มีการใชประโยชนหนาแนน และอยูในจุดที่มองเห็นไดชัดเจน เชน ริม
ทางเดินเทา บริเวณลานจอดรถ เปนตน แตสําหรับพื้นที่ที่มีความเปนธรรมชาติสูงมาก ควร
รณรงค ออกกฎระเบียบ และกวดขันใหนําขยะกลับออกไปทิ้งใยบริเวณบริการ หรือนําออกไปจาก
แหลงทองเที่ยว
2.10 ระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําเสีย หมายถึง น้ําที่เสื่อมคุณภาพ หรือน้ําที่มีคุณลักษณะที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไป
จากสภาพธรรมชาติ เ ดิ ม จากการปนเป อ นของสิ่ ง แปลกปลอมที่ อ าจเรี ย กว า มวลสาร
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะวนศาสตร, 2541, น. 80) ในการวางแผนและออกแบบสิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวจึงตองใหความสําคัญกับเรื่องของน้ําเสียดวย เชนเดียวกับ
เรื่องของขยะ เพื่อเปนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวคงอยู
น้ํ า เสี ย ในแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ได แ ก น้ํ า ทิ้ ง จากห อ งน้ํ า ห อ งส ว ม บ า นพั ก
นักทองเที่ยวและเจาหนาที่ รวมถึงรานอาหารและโรงครัว ซึ่งสิ่งปนเปอนในน้ําทิ้งเหลานี้มักจะเปน
สารอินทรียที่สามารถยอยสลายได และสามารถวัดรวมกันเปนคาความตองการออกซิเจนของน้ําทิ้ง
ที่หาไดโดยใชกระบวนการทางชีววิทยา หรือ Biochemical Oxygen Demand (BOD) ซึ่งคา BOD
สูงสุดที่ยอมรับไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมคือ 20 ppm. ขณะที่พื้นที่อนุรักษ
ทางธรรมชาติยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานตามกระบวนการทางชีววิทยาอยางชัดเจน ดังนัน้ หลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของจึงประมาณการคามาตรฐานดังกลาวในลักษณะที่อาจต่ํากวาหรือใชคา เดียวกัน
กับของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติวาเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญ
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2.10.1 วิธีการบําบัดน้ําเสีย
การบําบัดน้ําเสียเปนการจัดการการคุมคุณภาพน้ําทิ้ง ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
คณะวนศาสตร (2541, น. 80) ไดจําแนกวิธีการบําบัดน้ําเสียเปน 3 วิธี คือ
1. วิธีการทางกายภาพ ใชในกรณีที่สิ่งปนเปอนเปนของแข็ง หรือ ตะกอนแขวนลอย
วิธีการที่ใช ไดแก การดักดวยตะแกรง (screening) การทําใหตกตะกอน (sedimentation) และการ
กรอง(filtration)
2. วิธีการทางเคมี ใชกับน้ําเสียที่มีสวนประกอบของกรดหรือดางสูงเกินไป มีโลหะ
หนักที่เปนพิษ มีสารอนินทรียละลายน้ําที่เปนพิษหรือมีน้ํามัน วิธีการที่ใชไดแก การทําใหเปน
กลางโดยการเติม กรดหรื อ ด า ง (neutralization) การทํ า ให ต กตะกอนโดยการเติ ม สารเคมี
(precipitation) เปนตน
3. วิธีการทางชีววิทยา ใชกับน้ําเสียที่มีสิ่งปนเปอนเปนสารอินทรียที่สามารถยอย
สลายได สามารถแยกวิธีการออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ แบบใชออกซิเจนในการยอยสลาย เชน
แบบบอปฏิกิริยาจากออกซิเจน แบบ aerated lagoon และแบบ activated sludge กับแบบไมใช
ออกซิเจน (เชน แบบบอพักไรอากาศ หรือ anaerobic lagoon)
2.10.2 การบําบัดน้ําเสียแบบบอปฏิกิริยาจากออกซิเจน (oxidation ponds)
น้ําเสียสวนใหญจะเปนน้ําทิ้งจากบานพักนักทองเที่ยว เจาหนาที่ สุขา โรงอาหาร โรง
ครัว ซึ่งสิ่งปนเปอนเปนสารอินทรีย ดังนั้น วิธีการบําบัดที่เหมาะสมจึงเปนวิธีการทางชีววิทยา
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ วิธีการบําบัดน้ําเสียแบบบอปฏิกิริยาจากออกซิเจน ซึ่งเปนระบบบําบัด
ที่เรียบงายประหยัดและพึ่งพาธรรมชาติมากที่สุด
การบําบัดน้ําเสียแบบบอปฏิกิริยาจากออกซิเจนในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อาจขุด
เปนบอธรรมดาไมจําเปนตองราดดวยซีเมนต หรือใชวัสดุกันซึมอื่น ๆ ขนาดบอลึกประมาณ 1.5
เมตร ความจุเพียงพอที่จะเก็บน้ําไวไดอยางนอย 7 วันพื้นที่ผิวของบอคํานวณจากปริมาณ BOD
(ปริมาณ BOD สําหรับบานพักตากอากาศ ไมควรเกิน 50 กรัม/ คน/ วัน) โดยใหอัตราการปรับ
ปริมาณ BOD ประมาณ 0.0224 กิโลกรัม/ ลูกบาศกเมตร/ วัน
การทํางานของบอบําบัดน้ําเสียแบบบอปฏิกิริยาจากออกซิเจนเริ่มโดยการปลอยน้ํา
เสียไหลเขาสูตะกอน ปลอยใหสิ่งสกปรกจมตัวลงกนบอ BOD จะถูกแบคทีเรียยอยสลายโดยใช
ออกซิเจนที่ไดจากการสังเคราะหแสงของพืชน้ําสีเขียวเซลเดียวที่เรียกวา อัลจี (algae) และ
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เนื่ อ งจากอั ต ราการผลิ ต ออกซิ เ จนจากการสั ง เคราะห แ สงของอั ล จี ค อ ยข า งต่ํ า ดั ง นั้ น การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียจึงถูกจํากัดดวยปริมาณออกซิเจนปฏิกิริยายอยสลาย BOD จึงคอนขาง
ชา ทําใหการกําจัดตองใชเวลานาน ระบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปฏิกริ ิยาจากออกซิเจน จึงตอง
ใช บอขนาดใหญ หรือมีหลายบอ ซึ่งต องการพื้น ที่ม าก และอาจจะเปน ขอกํา จัดสําหรับแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศได ระบบนี้ใชไดดีกับบริเวณที่มีแสงแดดและอุณหภูมิสูง โดยปกติถาไดรับการ
จั ดการที่ดีน้ํา ในบ อ จะมี สี เ ขี ย วใส หากมีก ารปลูก แตง ต น ไม โ ดยรอบและจั ด พื้น ที่ ให ส วยงาม
อาจจะเปนพื้นที่พักผอนได
สําหรับแหลงทองเที่ยวที่มีพื้นราบจํากัด สามารถใชระบบบําบัดที่อาศัยวิธีการทาง
ชีววิทยาได แตควรเปลี่ยนจากการจัดสรางบอบําบัดน้ําเสียแบบบอปฏิกิริยาจากออกซิเจน มาเปน
การใชถังบําบัดสําเร็จรูป ซึ่งปจจุบันมีการผลิตออกมาจําหนายทั้งชนิดที่เติมอากาศ (ใชออกซิเจน
ในการยอยสลาย) และไมเติมอากาศ (ไมใชออกซิเจนในการยอยสลาย) สามารถเลือกใชตาม
ปริมาณน้ําเสียของแตละพื้นที่
2.11 ชุมชนทองถิน่ กับการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540) กลาวถึงการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิง
นิเวศวา แนวความคิดของการมีสวนรวมเนนการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นเปนหลัก โดยรวม
ถึงการมีสวนรวมกับทุกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหกระบวนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศมีเปาหมายและทิศทางเดียวกัน
การมีสว นรวมของประชาชนเกิดขึ้นไดงายนักกับสังคมปจจุบัน การมีสวนรวมยังอยูใน
วงจํากัดและขาดความสมดุล เชน ความรวมมือระหวางอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุส ตั วปา
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่ นในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้น ที่อนุรัก ษท างธรรมชาติ การ
ร ว มมื อ ระหว า งประชาชนในพื้ น ที่ กั บ ผู ค วบคุ ม ดู แ ลทรั พ ยากรและการประสานงานระหว า ง
ผูประกอบการกับสวนราชการ เปนตน รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบันยังคงเปน
ลักษณะของการมีกิจกรรมที่มีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว มีเพียงองคกรบริหารสวนทองถิ่นบาง
แหงเทานั้นที่มีโอกาสในการจัดการ ในบางพื้นที่ประชาชนไดจัดตั้งกลุมและดําเนินการจัดการ
ทองเที่ยวเองโดยเสนอการเยี่ยมเยือนพื้นที่เกษตรกร ชุมชนพื้นถิ่น และพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ
ใกลเคียง
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การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยและสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง
ประเทศไทย (2540) กลาวถึงนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ
มีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา ดังนี้
นโยบายการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น
1. พัฒนาแบบแผนการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น รวมถึงองคกรทองถิ่น เอกชน
และประชาชนทั่วไปดานการลงทุน การผลิตสินคาและบริการ โดยตองมีความเสมอภาคในกรอบที่
เหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนาดานอื่น ๆ และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
2. สนับสนุนการจัดตั้งเครือขายความรวมมือการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบ
องคกรระดับชาติ ภูมิภาคและทองถิ่น โดยมีเครือขายครอบคลุมผูเกี่ยวของทุกสวนและทุกระดับ
3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามประเมินผล
การพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งปรับทัศนคติและปรับปรุงขีดความสามารถของหนวยงานรัฐให
สามารถรวมมือและเกื้อหนุนการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น
4. สงเสริมการจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน ทั้งนิติบุคคลและไม
เปนนิติบุคคล
5. พัฒนากฎหมายและระบบงบประมาณของรัฐ ใหสามารถสงเสริมและเอื้ออํานวย
ตอการประสานงานความรวมมือของหนวยงานปฏิบัติทุกระดับกับประชาชนทองถิ่น ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการใหชุมชนมีโอกาสควบคุม กํากับดูแลและจัดการทรัพยากรของ
ตนเอง
6. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน โดยการเพิ่มความรูและทักษะในดานการ
จัดการพัฒนาการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สําหรับชุมชนใหกวางขวางมากขึ้น
7. สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ ในดานการจัดการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีอิสระ และสามารถจัดเก็บรายไดเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูการ
ทองเที่ยวไดดวยตนเอง โดยใหมีการพัฒนาทักษะการจัดการที่ถูกตอง
8. สนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการพัฒนาทางสัมคมใหมีโอกาสในการเขาชวยเหลือและ
ยกระดับการมีสวนรวม ตลอดจนการจัดตององคกรชุมชนของประชาชนอยางสรางสรรค
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ทิศทางการมีสวนรวมของชุมชนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การมี ส วนร วมของชุมชน เป นเป าหมายสํ าคัญของการท องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ โดยให
ความสําคั ญแก ประชาชนทองถิ่ นในการกํากั บดูแล ควบคุมการทองเที่ยวได มากขึ้ น เนื่ องจาก
ประชาชนเปนเจาของทองถิ่น สามารถเปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวของโดยกระบวนการทองเที่ยวระดับตาง ๆ ได โดยในสวนที่เชื่อมโยงกับหนวยงาน
ของรัฐ ชุมชนอยูในฐานผูรับทราบนโยบายเบื้องตน มีสวนผลักดันในระยะยาวและดําเนินงานตาม
แผน สวนเชื่อมโยงกับหนวยงานเอกชน ชุมชนอยูในฐานะเปนสวนหนึ่งของฐานรองรับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่จัดขึ้นโดยเอกชน/ บริษัททองเที่ยว เชน รวมพัฒนา จุดขายตาง ๆ ไดแก ที่พักอาศัย
รานอาหาร การนําเสนอศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ แกนักทองเที่ยว
รูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพขององคกรชุมชนในการรองรับการทองเที่ยวควร
มี รู ปแบบองค กรกึ่ งอิ สระ ไม เป นทางการเกิ นไปหรื อไม อิ สระมากเกินไป โดยมี ระบบการได รั บ
ผลประโยชนรวมเปนแนวทาง ซึ่งไดแก
1. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดแกคนสวนใหญในชุมชนใหมีงานและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
2. ผลประโยชนทางสังคม กลาวคือมีสวัสดิการที่ดี สังคมมีความมั่นคงและสามารถ
ดํารงเอกลักษณทางสัมคมของตนไวได
3. ความรูความเขาใจและความตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดลอมมีความเขาใจ
ในการอนุรักษและรวมมือพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. ความภาคภูมิใจ มีความสุขในความเปนอยู มีความรวมมือในชุมชน เกิดความรัก
หวงแหน พรอมที่จะอนุรักษหรือพัฒนาอยางสรางสรรค
อนึ่ง หากชุมชนมีสวนรวมเพียงพอในการควบคุมการทองเที่ยวทําใหเกิดการพัฒนาคน
ได อีกทั้งสามารถทําใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมและเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนมากขึ้น
อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และการ
ประสานงานกับภายนอก
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น จึงเปนการมีสวนรวมตลอดกระบวนการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอทองถิ่น หมายถึง การกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวติ การไดรับผลตอบแทน
มาบํารุงรักษาแหลงทองเที่ยว และชุมชนสามารถควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ มี
การรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน สังคมพัฒนาอยางเหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการ
พัฒนาของชุมชน
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2.12 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
จากทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมใน
พื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ พบวา การวิจัยโดยตรงเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไมปรากฏชัดเจน แตมี
งานวิจัยที่มีความใกลเคียงพอสรุปไดดังนี้
สุดาลักษณ พงศวศิน (2549) ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนากายภาพอุทยานแหงชาติ
(อุทยานแหงชาติทางทะเล) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทองเที่ยวดวยการจัดการ และการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรม พบวา ในการเพิ่มศักยภาพในการทองเที่ยวตองอาศัยยุทธศาสตรสําคัญ 4
อยาง ได แก ยุ ทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากายภาพที่สามารถเพิ่ มศักยภาพการทองเที่ยวใหกับ
อุท ยานแห ง ชาติ ยุ ท ธศาสตรที่ 2 การเตรีย มสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานเพื่ อ รองรับ และสนับ สนุ น
กิจกรรมการทองเที่ยว ไมวาจะเปนการคมนาคม และการสื่อสาร และดําเนินการยุทธศาสตร
การพัฒ นาและปรั บปรุง กายภาพของพื้น ที่ เพื่อสรา งทัศนคติ ใ หมใหกับนักทอ งเที่ย วดว ยการ
เปลี่ ย นแปลงกายภาพของอาคาร จากการพัฒ นาพื้ น ที่ที่ ยั ง ไม มีก ารพั ฒ นา พร อ มกั บ เปลี่ ย น
เสนทางการสัญจรของนักทองเที่ยว ในการเตรียมการพัฒนาพื้นที่ใหถูกใชงานมากขึ้น ยุทธศาสตร
ที่ 3 การบังคับใชกฎเกณฑ ในการใชพื้นที่อยางเหมาะสม โดยดําเนินควบคูไปกับการเปดพื้นที่ใหม
อยางคอยเปนคอยไป และยุทธศาสตรที่ 4 การตลาดในการยกรับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อนํารายได
มาพัฒนาอุทยานแหงชาติ
นิษฐา ภูษาชีวะ (2549) ศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมและพัฒนาพื้นที่
ใหบริการนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางบก กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี พบวา พื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีความพยายามพัฒนาและจัดการพื้นที่บริการ
นักทองเที่ยวใหสามารถดําเนินงานไดอยางยั่งยืน โดยมาตรการทางดานการจัดการ การสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวก แตยังขาดการวางผังบริเวณ ทําใหเกิดปญหาดานการใชงานพื้นที่ เชน เสนทาง
การสัญจร ขาดความตอเนื่องของกิจกรรม การใชงานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ ไม
สะดวก ความคิดเห็นของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวมีความสนใจกับรูปแบบการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน แตยังเคยชินกับความสะดวกสบาย และความตองการสิ่งอํานวยตาง ๆ เปนหลัก
ณัฐกานต ชาญเวช (2549) ศึกษาแนวทางการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ชุมชน
ประมงทะเลภาคตะวันออก เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา ดานทรัพยากรธรรมชาติควรปรับ
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ระดับชายฝงไมใหลาดชัน ดานสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคควรจัดเตรียมระบบบําบัดน้ํา
เสีย เพิ่มภาชนะรองรับขยะ และควรจัดเตรียมบอเกรอะบอซึม บริเวณริมทาเทียบเรือประมงขนาด
ใหญควรใชเทคโนโลยีบําบัด ดานภูมิทัศนชุมชนควรเพิ่มจํานวนและขนาดอาคารทางเดินในชุมชน
ปรับปรุงความทรุดโทรมและวัสดุของอาคาร สวนประกอบอาคารและทางสัญจร ดานการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ใหนักทองเที่ยวใชบานพักอาศัยเดิมของชาวประมง หากปรับปรุงหรือตอเติมตองใชวัสดุ
ชนิดเดียวกันกับวัสดุเดิม คงลักษณะเดิมและสวนประกอบของอาคาร ดานการบริหารจัดการ จัดตั้ง
เปนกลุมโฮมสเตย ภายใตการดูแลของสํานักงานการทองเที่ยว
สรรเสริญ เนาวสัยศรี (2545) ศึกษาการออกแบบวางผังบริเวณสถานที่ทองเที่ยวเชิง
นิเวศในพื้นที่เขาจอมเพิง จังหวัดปราจีนบุรี พบวา การออกแบบสามารถแบงเขตการใชที่ดินได 3
สวน พื้นที่สวนแรก คือ พื้นที่สําหรับผูมาเยือน ประกอบดวย ศูนยบริการนักทองเที่ยว พื้นที่ปคนิค
กิจกรรมทางน้ํา และพื้นที่พักแรม พื้นที่สวนที่สองคือ พื้นที่ธรรมชาติ ประกอยดวย เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ แ ละเส น ทางชมธรรมชาติ และพื้ น ที่ ส ว นที่ ส ามคื อ พื้ น ที่ ส ว นบ า นพั ก และอาคาร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ประกอบดวย บานพัก โรงครัว โรงเก็บรถ อุปกรณ และสถานเพาะชํา
สําหรั บงานวิจั ยอื่น เปนงานวิจัย ที่เกี่ยวกั บการจัดการ การศึกษาความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยว การมีสวนรวม และปญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อุทยานแหงชาติ ไดแก
พันทิพา โฉมประดิษฐ (2530) ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอ
แผนพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจกับการเดินทางมาพักผอนหยอนใจ ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญและเหตุผลที่เลือกมาเที่ยว
คือ ชอบสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติสําหรับสําหรับความสนใจในประเภทกิจกรรมนันทนาการ
ผลจากการศึกษา พบวา กิจกรรมที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือ การเดินปา รองลงมาคือ การ
ถายรูป และการตั้งคายพักแรม
ศิริชัย เรืองฤทธิ์ (2537) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม บริเวณอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยทํา
การสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนตัวอยาง ที่อาศัยอยูรอบอุทยาน พบวา ราษฎรสวนใหญมีทัศนคติ
ในเชิงบวกตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยที่ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมมากที่สุด
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วรรณพร วณิชชานุกร และคณะ (2541) ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย โดยการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอหลักการ และกรอบแนวทาง
ปฏิบัติ การมีสวนรวมของทองถิ่น และการมาเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบของนักทองเที่ยว พบวา
ความคิดเห็นของเจาหนาที่รัฐสอดคลองกับแนวคิด หลักการ และกรอบการดําเนินงานของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษสภาพแวดลอม แตสําหรับเจาหนาที่บางคนกลาววายังไมมี
นโยบายที่ชัดเจนในปจจุบัน ผูนําชุมชนและประชาชนจํานวนไมนอยที่เห็นวาการทองเที่ยวทําให
ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ถึงแมวาการทองเที่ยวในปจจุบันกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ผูนําชุมชนและ
ประชาชนสวนใหญตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวทองถิ่น โดยผูนําชุมชนมีความ
ต อ งการเข า ร ว มพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในเรื่ อ งต า ง ๆ ตลอดจนการแก ไ ขป ญ หามากกว า กลุ ม
ประชาชนในสวนของนักทองเที่ยวตางชาติไดมีการเตรียมตัวเพื่อมาเที่ยวและใชบริการมัคคุเทศก
อีกทั้งตองการพบปะและพักกับชาวบานในการมาเที่ยวมากกวาชาวไทย แตสําหรับนักทองเที่ยว
ไทยเองใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมมากวานักทองเที่ยวตางชาติ สําหรับการบริจาคเพื่อการ
อนุรักษสภาพแวดลอม
สฤษฎ แสงอรัญ ( 2541) ศึกษาศักยภาพและแนวทางการจัดการอุทยานแหงชาติเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ: กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติอาวพังงา จังหวัดพังงา โดยกลุมตัวอยาง 3
กลุมคือ เจาหนาที่อุทยาน นักทองเที่ยว ราษฎร/ ผูประกอบการทองเที่ยว พบวา ลักษณะพื้นที่และ
องคประกอบดานทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแหงชาติอาวพังงามีศักยภาพสูงตอการเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริหารจัดการเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีศักยภาพปานกลาง การ
ใหบริการนักทองเที่ยวของผูประกอบการและราษฎรทองถิ่นมีศักยภาพสูง และมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยวระดับปานกลาง สําหรับแนวทางในการจัดการควรมีการพัฒนา
บุ ค ลากร ปรั บ ปรุ ง ระบบสื่ อ ความหมายและการให บ ริ ก ารนั ก ท อ งเที่ย ว ควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
ใหบริการนักทองเที่ยว เนนการสรางความรวมมือ และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น สงเสริมกิจจกรมและมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
อโนทัย เพียรคงชล ( 2541) ศึกษาความตองการในการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น
ตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของพื้นที่อุทยานแหงชาติแจซอน จังหวัดลําปาง พบวา ผูให
ขอมูลเปนประชานชนทองถิ่นมีความตองการในการมีสวนรวมตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
6 กิ จกรรม ได แก การเป นมั คคุ เทศก นํ าเที่ ยวธรรมชาติ การจั ดบริ การด านพาหนะรั บ-ส ง การ
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จัดบริการดานที่พัก การจัดบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม การจัดบริการดานการแสดงประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น และการจัดบริการดานการจําหนายของที่ระลึก โดยมีขอเสนอแนะใหมีการเพิ่ม
อัตรากําลังของเจาหนาที่พิทักษอุทยานแหงชาติมากขึ้น เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาไมและ
ลักลอบลาสัตวปา ตลอดจนรักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว เชิญผูแทนประชาชนทองถิ่นเขา
รวมประชุมรับความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมวางแผนและดําเนินงานปรับปรุงถนน
เพื่อจูงใจใหนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนทองถิ่น การ
จัดการปองกันไฟปา โดยมีการประสานงานกับหนวยควบคุมไฟปาที่อยูใกลเคียงและใหประชาชน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวม
อิทธิพล ไทยกมล (2545) ศึกษาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการจัดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ: กรณีศึกษาชุมชนตําบลบางหญาแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาพบวา ผูนําชุมชนสวนใหญ
เคยเดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงสามารถบอกถึงลักษณะที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ไดอยางถูกตอง และมีความตองการใหมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศเกิดขึ้นในทองถิ่นของตนเอง เนื่องจาก
เห็นวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะทําใหชุมชนมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก เกิดการพัฒนาชุมชน และเกิดอาชีพ
เสริม แตก็เกรงหากมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะทําใหเกิดปญหามลภาวะและมลพิษ ผูนําชุมชนสวน
ใหญตองการเขามามีสว นรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการรวม
เปนคณะกรรมการการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน และยินดีเปนมัคคุเทศกนํา
เที่ยวในชุมชน ทั้งนี้ โดยมี ผูที่ตองการและไมตองการที่จะประกอบอาชีพธุรกิจทองเที่ยวจํานวน
ใกลเคียงกัน และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อรองรับ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ผูนําชุมชนสวนใหญตองการที่พักในแหลงทองเที่ยวมากที่สุด
รองลงมา คื อ ต องการให มีร านค า โทรศั พท ทางเดิ นศึ กษาธรรมชาติ และระบบกํ าจั ดของเสีย
เนื่องจากเห็นวาในปจจุบันสถานที่ทองเที่ยวในธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเปนพื้นที่ปาชายเลน ขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกหลายอยางที่จําเปนสําหรับนักทองเที่ยว
ศิริวรรณ วัชรพงศ (2546) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถิ่นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตหามลาสัตวปาถ้ําผาทาพล จังหวัดพิษณุโลก พบวา
ประชาชนทองถิ่นมีความตองการมีสวนรวมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ขั้นตอน ไดแก การ
ระบุปญหาและสาเหตุของปญหา การวางแผนการดําเนินงาน การลงทุนและปฏิบัติงาน และการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระดับสูง
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จากงานวิจัยตาง ๆ ขางตน แมวาจะไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการวิจัยครั้งนี้แตก็
นํามาซึ่งความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดตัวแปรหลักในการวิจัย โดยจะพบวา การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ อันเปนการเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่ง เพื่อศึกษาและเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนทองถิ่น บนพื้นฐานของความรูและ
ความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูเกี่ยวของ ภายใต
การจัดการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศ เนนให
ความรูกับผูเกี่ยวของ เชน นักทองเที่ยว ชุมชนทองถิ่น เจาหนาที่ที่ดแู ลทรัพยากรการทองเที่ยว ให
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ของธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี สํ า นึ ก ที่ จ ะอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยวสืบไป ดังนั้น การกําหนดกรอบความคิดในการวิจัยครั้งนี้
จึงประกอบดวยชุดตัวแปรสําคัญ 4 ชุด ไดแก ตัวแปรดานพื้นที่ ตัวแปรดานการจัดการ ตัวแปรดาน
สถาป ต ยกรรม และตั ว แปรการมี สว นร ว ม (โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การมี ส ว นร ว มในการคิ ด การ
วางแผน การรับประโยชน และการติดตามผลรวมกัน) และมีตัวแปรที่เกี่ยวของอื่น ๆ รวมดวย เชน
ความตองการและความพึงพอใจของนัก ทองเที่ยว งบประมาณ กฎหมายข อบัง คับตาง ๆ ดัง
พิจารณาไดในรายละเอียดซึ่งปรากฏในบทที่ 3

