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เนือ้หาสาระ

 การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ (Ecotourism) เป็นรปูแบบหนึง่ของการทอ่งเทีย่วใน
ปจัจบุนัทีน่านาประเทศ ใหก้ารสำาคญั เพือ่การมุง่ไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของ
ประเทศและนานาชาต ิตามหลกัปฏญิญาสากลวา่ดว้ยการพฒันาสิง่แวดลอ้มที่
ย ัง่ยนื (Environmentally Sustainable Development) โดยใหค้วาม
สำาคญัแกก่ารใหก้ารศกึษาหรอืการเรยีนรู ้หรอืมุง่เนน้ใหเ้กดิการอนรุกัษม์ากกวา่
การจดัการลดหรอืปราศจากผลกระทบและนกัทอ่งเทีย่วพงึพอใจเทา่น ัน้ แตก่าร
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศจะตอ้งเป็นการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามรบัผดิชอบในแหลง่ทอ่ง
เทีย่วธรรมชาต ิมกีารจดัการรกัษาส ิง่แวดลอ้ม และใหก้ารศกึษาแกน่กัทอ่งเทีย่ว

 การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ คอื การทอ่งเทีย่วรปูแบบหนึง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางไปยัง
แหลง่ธรรมชาต ิและแหลง่วฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์ มกีารอนุรักษ์สภาพแวดลอ้ม โดยมี
การควบคมุผลกระทบ และสรา้งบรรยากาศของการศกึษาเรยีนรู ้ธรรมชาตแิวดลอ้ม 
พรอ้มใหช้มุชนทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่ม และ ไดรั้บประโยชนเ์พือ่เพิม่พนูคณุภาพชวีติ
แหลง่ธรรมชาต ิรวมทัง้แหลง่วฒันธรรมอยา่งมคีวามรับผดิชอบ โดยไมก่อ่ใหเ้กดิการ
รบกวนหรอืทำาความเสยีหายแกท่รัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม และมวีถัตถปุระสงค์
อยา่งมุง่มั่นเพือ่ชืน่ชม ศกึษา เรยีนรู ้และเพลดิเพลนิไปกบัทัศนยีภาพ พชืพรรณ และ
สตัวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมทีป่รากฏในแหลง่ธรรมชาตนัิน้ อกีทัง้ชว่ยสรา้ง
โอกาสทางเศรษฐกจิทีส่ง่ผลใหก้ารอนุรักษ์ ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่
แวดลอ้มใหเ้กดิประโยชนต์อ่ชมุชนทอ้งถิน่ดว้ยแนวคดิพืน้ฐานของการทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศ



ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
แบง่ออกเป็น 3 แบบคอื
1. แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ(Natural Attractions) หรอืทีเ่กดิ

จากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิประกอบดว้ย สภาพภมูอิากาศ (climate) 
ทวิทัศนท์ีส่วยงาม (Scenery) และสตัวป่์า (Wildlife) นับไดว้า่เป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีป่ระสบความสำาเร็จในการดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากทีส่ดุ แต่
แหลง่ทอ่งเทีย่วดงักลา่วเหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บการดแูลและบำารงุรักษาเป็นอยา่ง
ดจีากทกุๆฝ่าย เนือ่งจากนักทอ่งเทีย่วทีรู่เ้ทา่ไมถ่งึการณ์อาจทำาลายความ
งามอนัทรงคณุคา่เหลา่นีไ้ดล้ง

2. แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่นษุยส์รา้งขึน้ (Manufactured 
Attractions) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีต่รงกนัขา้มกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิเมอืงขนาดใหญ่ๆ  สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้ไปเทีย่วชมส ิง่
กอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมทางประวตัศิาสตร ์ศาสนสถาน สถานทีร่าชการ
กอ่สรา้งขึน้ เชน่ พระราชวงัหรอือาคารเกา่แกท่ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาทีส่ำาคญั

3. แหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมและวถิชีวีติ มกีลุม่นักทอ่งเทีย่วอกีจำานวน
ไมน่อ้ยทีส่นใจในความรุง่เรอืงแหง่อารยธรรมในอดตี หรอืวฒันธรรม หรอืวถิี
ชวีติของชนกลุม่นอ้ย รวมถงึพธิกีรรม พธิกีารงานฉลองรืน่เรงิตา่งๆ ศลิปะการ
แสดง ดนตร ีเพลงพืน้บา้น การรา่ยรำา การละเลน่ ตลอดจนงานหตัถกรรม



สาระสำาคญัของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
1. แหลง่ทอ่งเทีย่วทีจ่ะสง่เสรมิควรเป็นพืน้ทีธ่รรมชาต ิทีม่กีารอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั และอาจรวมถงึ
แหลง่ประวตัศิาสตรโ์บราณคด ีและวฒันธรรมทีป่รากฏในพืน้ทีด่ว้ย

2. ควรเป็นการทอ่งเทีย่วทีท่กุฝ่ายมคีวามรับผดิชอบตอ่สภาพ
แวดลอ้มธรรมชาตแิละระบบนเิวศ เป็นการทอ่งเทีย่วทีไ่มท่ำาให ้
ทรัพยากรธรรมชาต ิสภาพแวดลอ้มเสือ่มโทรม

3. เนน้ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัส ไดรั้บประสบการณ์ และการเรยีนรู ้
จากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตโิดยตรง อกีทัง้เสรมิสรา้ง
จติสำานกึดา้นสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย

4. เป็นการทอ่งเทีย่วทีใ่หป้ระโยชนก์ลบัคนืสูธ่รรมชาต ิเอือ้ประโยชน์
ตอ่ชมุชนทอ้งถิน่ทัง้ทางตรงและทางออ้ม

5. มุง่เนน้คณุคา่ลกัษณะเดน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของธรรมชาตทิีเ่ป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วในการดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่ว แตไ่มเ่นน้ทีก่ารเสรมิ
แตง่ พัฒนาสิง่อำานวยความสะดวก



หลกัพืน้ฐานของการทอ่งเทีย่ว
เชงินเิวศ  ประกอบดว้ย

1)ความย ัง่ยนื
2)องคป์ระกอบสำาคญัทางธรรมชาติ

และวฒันธรรม
3)ปจัจยัทางดา้นความรูแ้ละการสือ่

ความหมาย
4)การมสีว่นรว่มหรอืผลประโยชนข์อง

ชุมชนทอ้งถิน่
5)ความพงึพอใจของผูใ้ชห้รอืผูบ้รโิภค



องคป์ระกอบหลกัของการทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศทีส่ำาคญัม ี 4  ประการ  
1. องคป์ระกอบดา้นพืน้ที่
2. องคป์ระกอบดา้นการจดัการ
3. องคป์ระกอบดา้นกจิกรรมและกระบวนการ
4. องคป์ระกอบดา้นการมสีว่นรว่ม

ดา้นการจดัการ
มกีารจัดการสิง่แวดลอ้มและ

ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว
อยา่งยั่งยนืระบบนเิวศ

ดา้นพืน้ที่
ทรัพยากรทีเ่กีย่วเนือ่ง

กบัระบบนเิวศ

ดา้นกจิกรรม
รปูแบบและกจิกรรมการ

ทอ่งเทีย่วเป็นสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา

ดา้นองคก์ร
ชมุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่มใน
การบรหิารจัดการการทอ่ง
เทีย่วทอ้งถิน่ระบบนเิวศ



ความหมายของสิง่แวดลอ้ม
ทกุสิง่ทกุอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัมนุษยทั์ง้ทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติ รวม

ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม (สามารถจับตอ้งและมองเห็นได)้ และ
นามธรรม (ตวัอยา่งเชน่ วฒันธรรมแบบแผน ประเพณี ความ
เชือ่) มอีทิธพิลเกีย่วโยงถงึกนั เป็นปัจจัยในการเกือ้หนุนซ ึง่กนั
และกนั ผลกระทบจากปัจจัยหนึง่จะมสีว่น เสรมิสรา้งหรอื
ทำาลายอกีสว่นหนึง่ อยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้ส ิง่แวดลอ้มเป็น วงจร
และวฏัจักรทีเ่กีย่วขอ้งกนัไปทัง้ระบบ

องคป์ระกอบของสิง่แวดลอ้ม 
1.สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต(ิNatural environment) 
  1.1สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) หรอื สิง่
แวดลอ้มทีไ่มม่ชีวีติ (Abiotic Environment) แบง่ได ้ดงันี ้
      1.1.1) บรรยากาศ (Atmosphere)
      1.1.2) อทุกภาค (Hydrosphere)
      1.1.3) ธรณีภาค หรอื เปลอืกโลก(Lithosphere)



องคป์ระกอบของสิง่แวดลอ้ม 
  1.2 สิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติ (Biotic Environment)
2.สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ (Man-Mode Environment) 
   2.1 สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรปูธรรม (Concrete Environment) 
   2.2สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นนามธรรม (Abstract Environment) 

ประเภทของสิง่แวดลอ้ม
1.สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิชน่ ป่าไม ้ภเูขา ดนิ น ้
า อากาศ ทรัพยากร 
2.สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เชน่ ชมุชนเมอืง สิง่กอ่สรา้ง
โบราณสถาน ศลิปกรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวฒันธรรม



นโยบายการทอ่งเทีย่วปี2563
 ในปี 2563 อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วยังคงไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็น ฟันเฟืองหลกัทีส่ำาคญัใน

การชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ ททท. ในฐานะหน่วยงานหลกัดา้นการตลาด จงึไดก้ำาหนด
เป้าหมายเชงิเศรษฐกจิ เพือ่สรา้งรายไดท้างการทอ่งเทีย่วรวมใหเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จาก
ปี 2562 ซึง่จะทำาใหร้ายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิพิม่ขึน้เป็น 2.431 ลา้นลา้น บาท 
ในปี 2563 ในขณะทีร่ายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วชาวไทยจะเพิม่ขึน้เป็น 1.287 ลา้นลา้นบาท ทำาให ้
รายไดร้วมเพิม่ขึน้จาก 3.38 ลา้นลา้นบาท เป็น 3.718 ลา้นลา้นบาท

 ดงันัน้ ผูป้ระกอบการทกุภาคสว่นในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วจะแสวงหา แนวทางเปลีย่นวกิฤตเิป็น
โอกาส โดยนำาโอกาสและจดุแข็งของประเทศ ทีส่ะทอ้นจากตวันักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาว
ตา่งประเทศมากำาหนด เป็นแนวทางหลกั ตลอดจนการตลาดทอ่งเทีย่วเชงิคณุภาพ ตามวสิยัทัศน ์
ททท. ทีต่อ้งการสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม (Preferred 
Destination) อยา่งย่ังยนืตอ่ไป ดว้ย 3 กลยทุธห์ลกัน่ันคอื

     1. สรา้งความเชือ่มั่นในคณุคา่ของแบรนดป์ระเทศไทย โดยผลกัดนั การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
แบบ Responsible Tourism อยา่งเป็นรปูธรรมในทกุมติขิองการดำาเนนิงานและการสือ่สาร

     2. นำาเสนอสนิคา้และบรกิารทีส่ามารถชเูอกลกัษณ์ของประเทศไทยแสดงถงึความรับผดิชอบตอ่
สงัคมและสิง่แวดลอ้มตลอดจนสนิคา้ทีก่ระตุน้และเพิม่การใชจ้า่ยของนักทอ่งเทีย่ว

     3. ขยายตลาดกลุม่ลกูคา้คณุภาพปรับสมดลุตลาดกลุม่เป้าหมายดงึกลุม่คนไทยทีน่ยิมทอ่งเทีย่ว
ในตา่งประเทศใหห้นัมาทอ่งเทีย่วในประเทศ

 ตอ่ยอดความเขม้แข็ง ‘วถิไีทย’ ผา่นประสบการณ์จรงิ  เพิม่คณุคา่ของผลติภณัฑผ์า่นการใช ้
นวตักรรมกระบวนการผลติทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้มผนวกกบัการเลา่เรือ่งทีเ่ช ือ่มโยงกบัภมูปัิญญาทอ้ง
ถิน่เนือ่งจากนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งประเทศมแีนวโนม้สนใจทำากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิถี ิน่เพิม่มาก
ขึน้อยา่งชดัเจน



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 1
1. การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศหมายถงึ 
ก. การทอ่งเทีย่วอยา่งมคีวามรับผดิชอบในแหลง่ธรรมชาต ิ      ข. การทอ่งเทีย่วเพือ่
ความบนัเทงิและสนุกสนาน
ค. เนน้การทอ่งเทีย่วเชงิผจญภยั      ง. ทอ่งเทีย่วโดยการเดนิสำารวจป่า 
2. การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเนน้เรือ่งใดเป็นสำาคญั 
ก. เนน้การทอ่งเทีย่วรปูแบบโฮมสเตย ์      ข. เนน้การอนุรักษ์ทะเล 
ค. เนน้ทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิมกีารอนุรักษ์      ง. เนน้การเดนิป่า 
3. ตวัอยา่งพืน้ทีธ่รรมชาตทิีม่กีารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้มคอืสถานที่
ใด 
ก. ดรมีเวลิด ์ ข. สยามพารากอน ค. สวนสยาม          ง. อทุยานแหง่ชาตเิขือ่นแม่
วงก ์
4. การปลกูป่าชายเลนเป็นกจิกรรมทีจั่ดขึน้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่อะไร 
ก. ใหท้กุฝ่ายมคีวามรับผดิชอบ      ข. เนน้ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้ปีระสบการณ์ 
ค. ใหป้ระโยชนก์ลบัคนืสูธ่รรมชาต ิ             ง. สง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศ 
5. ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัวตัถปุระสงคข์องการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
ก. สรา้งจติสำานกึทีด่ ี         ข. ลดปัญหาชมุชน  
ค. สรา้งความพงึพอใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว       ง. ใหช้มุชนไดม้สีว่นรว่ม



6. พ.ส.ท. ยอ่มาจาก 
ก. มลูนธิพิทิักษ์ส ิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่ว      ข. มลูนธิพิทิักษ์ความสะอาด
ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิค. มลูนธิสิ ิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย           
ง. มลูนธิสิาธารณประโยชนส์ ิง่แวดลอ้มกบัการ ทอ่งเทีย่ว 
7. ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัวตัถปุระสงคข์องการ จัดตัง้ พ.ส.ท. 
ก. สรา้งความเขา้ใจในส ิง่แวดลอ้ม ข. อนุรักษ์ส ิง่แวดลอ้มและทรัพยากร 
ค. ดำาเนนิการสาธารณประโยชน ์ ง. อนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชน 
8. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเกีย่วกบับทบาทสำาคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ก. ผลติสือ่ประชามสมัพันธช์มุชนทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ข. ผลติสือ่ประชาสมัพันธส์รา้งความเขา้ใจ สำานกึทีถ่กูตอ้งในเรือ่งการอนุรักษ์ 
ค. ใหข้อ้มลูการเดนิทางไปแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ 
ง. ชว่ยพัฒนาชมุชนทอ้งถิน่ 
9.“Eco-tourism” หมายถงึการทอ่งเทีย่วแบบใด
ก. การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ ข. การทอ่งเทีย่วระบบนเิวศ
ค. การทอ่งเทีย่วแบบผจญภยั ง. การทอ่งเทีย่ววฒันธรรม
10.การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเป็นสว่นหนึง่ของการทอ่งเทีย่วแบบใด
ก. การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ ข. การทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ
ค. การทอ่งเทีย่วโลก ง. การทอ่งเทีย่วแบบนำารอ่ง
 



ใบงาน  หนว่ยที ่ 1



 หนว่ยที่ 2
 เร ือ่ง วตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบของ

การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ

1.1 วตัถปุระสงคข์องการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
     1.1.1 ดา้นการพัฒนาจติสำานกึและความเขา้ใจ 
     1.1.2 ดา้นการเพิม่พนูประสบการณ์ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 
     1.1.3 ดา้นการปรับปรงุคณุภาพชวีติของชมุชน 
     1.1.4 ดา้นการดแูลและคงไวซ้ ึง่คณุภาพของสิง่แวดลอ้ม 
1.2 องคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
     1.2.1 องคป์ระกอบดา้นพืน้ที ่
     1.2.2 องคป์ระกอบดา้นการจัดการ 
     1.2.3 องคป์ระกอบดา้นกจิกรรม/กระบวนการ 
     1.2.4 องคป์ระกอบดา้นการมสีว่นรว่ม



จดุประสงคข์องการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนรุกัษ ์      
จดุมุง่หมายสงูสดุ (Super Goal) ของการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ หรอืการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์ คอืการพัฒนาการทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยนื คงสภาพสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละทางสงัคมทีด่ ีและ
ประชาชนสามารถพึง่ตนเองได ้ ประกอบดว้ย
1) ใหม้แีหลง่ธรรมชาตทิีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ และแหลง่วัฒนธรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบนเิวศใน
พืน้ที ่ทีไ่ดรั้บการจัดการอยา่งมคีวามรับผดิชอบในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและรักษาระบบนเิวศทีย่ั่งยนื โดย
คำานงึถงึขดีความสามารถทีร่องรับได ้โดยมกีารกำาหนดพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการใชป้ระโยชน ์พืน้ที่
อนุรักษ์และพืน้ทีน่อกเขตอนุรักษ์เพือ่การทอ่งเทีย่ว
2) ใหก้ารทอ่งเทีย่วเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งจติสำานกึดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่รักษาระบบนเิวศ อนั
เป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสงัคมโดยรวม
3) ใหม้กีารจัดการทีป่ระสานความรว่มมอืของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ตามบทบาทหนา้ทีท่ีช่ดัเจน โดยมี
เป้าหมายและทศิทางเดยีวกนั และมกีารศกึษารว่มกนัอยา่งเป็นระบบ ทัง้นีต้อ้งมกีารจัดการอยา่งมสีว่น
รว่มทีเ่สมอภาคและเป็นธรรมของประชาชนทอ้งถิน่ ในกระบวนการทอ่งเทีย่วในดา้นการจัดการ กำากบั 
ดแูล และประกอบการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศในทศิทางทีก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชนอ์ยา่งเหมาะสม เสรมิสรา้ง
ชมุชนทีม่คีวามเขม้แข็ง ประชาชนสามารถรักษาวถิชีวีติทีด่ ีชวีติและสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงดว้ยการ
สมัครใจ
4) ใหม้สี ิง่อำานวยความสะดวก และบรกิารการทอ่งเทีย่วทีส่อดคลอ้งกลมกลนืกบัทรัพยากร โดยคง
รักษาสิง่แวดลอ้มทีด่ ีมกีารจัดการส ิง่แวดลอ้มทีไ่ดม้าตรฐาน รักษาเอกลกัษณ์ทางธรรมชาตแิละสงัคม
ของพืน้ที ่และมบีรรยากาศการทอ่งเทีย่วทีใ่หค้วามม่ันใจและปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว
5) ใหนั้กทอ่งเทีย่วเชงินเิวศชาวตา่งประเทศทีม่คีณุภาพ เดนิทางเขา้มาสูป่ระเทศไทยมากขึน้ นัก
ทอ่งเทีย่วชาวไทยมกีารเดนิทางทอ่งเทีย่วเชงินเิวศภายในประเทศอยา่งกวา้งขวางมากขึน้ โดยเฉพาะ
กลุม่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป และมกีารกระจายตัวของนักทอ่งเทีย่วไปยังแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม



องคป์ระกอบหลกัทีส่ำาคญัของการทอ่ง
เทีย่วเชงินเิวศ 4 ประการ
1. องคป์ระกอบดา้นพืน้ที ่เป็นการทอ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ธรรมชาตทิีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ (Identity or Authentic or Endemic or 
Unique) ทัง้นีร้วมถงึแหลง่ วฒันธรรมและประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบนเิวศ 
(Eco-system) ในพืน้ทีนั่น้ๆดงันัน้ องคป์ระกอบดา้นพืน้ทีจ่งึเป็นการทอ่งเทีย่วทีม่ี
พืน้ฐานอยูก่บัธรรมชาต(ิNatural-based tourism) 
2. องคป์ระกอบดา้นการจัดการเป็นการทอ่งเทีย่วทีค่วามรับผดิชอบ (Responsible 
travel) โดยไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้มและสงัคม มกีารจัดการทีย่ั่งยนื
ครอบคลมุไปถงึการ อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส ิง่แวดลอ้ม การป้องกนัและกำาจัด
มลพษิ และควบคมุพัฒนาการทอ่งเทีย่วอยา่งมขีอบเขต จงึเป็นการทอ่งเทีย่วทีม่กีาร
จัดการอยา่งย่ังยนื (Sustainably managed tourism) เพือ่ใหเ้กดิเป็นการทอ่ง
เทีย่วทีม่คีวามรับผดิชอบ (Responsible travel) ทีไ่มม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และสงัคม 
 3. องคป์ระกอบดา้นกจิกรรมและกระบวนการ เป็นการทอ่งเทีย่วทีม่กีระบวนการ

เรยีนรู ้(Learning process) โดย

มกีารใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนเิวศของแหลง่ ทอ่งเทีย่วเป็นการ
เพิม่พนูความรูป้ระสบการณ์ความประทับใจ เพือ่สรา้งความตระหนักและปลกูจติสำานกึ
ทีถ่กูตอ้งตอ่นักทอ่งเทีย่ว ประชาชนทอ้งถิน่ และผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง จงึเป็นการ
ทอ่งเทีย่วสิง่แวดลอ้มศกึษา (Environmental education-based tourism) 



องคป์ระกอบหลกัทีส่ำาคญัของการทอ่ง
เทีย่วเชงินเิวศ(ตอ่)
4. องคป์ระกอบดา้นการมสีว่นรว่ม เป็นการทอ่งเทีย่วทีม่กีารคำานงึถงึการมสีว่นรว่มของ ชมุชนและ
ประชาชนทอ้งถิน่ (Involvement of local community or People participation) ทีม่สีว่น
รว่มในการคดิวางแผน ปฏบิตัติามแผนไดรั้บประโยชนต์ดิตามตรวจสอบ ตลอดจนรว่มบำารงุรักษา
ทรัพยากรทอ่งเทีย่ว อนัจะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนใ์นทอ้งถิน่ ทัง้การกระจายรายได ้การยกระดบั
คณุภาพชวีติและการไดรั้บผลตอบแทนเพือ่กลบัมาบำารงุรักษาและจัดการแหลง่ทอ่งเทีย่วดว้ย และใน
ทีส่ดุแลว้ทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการควบคมุการพัฒนาการทอ่งเทีย่วอยา่งมคีณุภาพ ทอ้งถิน่ในทีน่ีเ้ริม่
ตน้จากระดบัรากหญา้ (Grass root) จนถงึการปกครองสว่นทอ้งถิน่ และอาจรวมไปถงึการมสีว่นรว่ม
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง จงึเป็นการทอ่งเทีย่วอยา่งมสีว่นรว่มของชมุชน (Community participation-
based tourism) หากการทอ่งเทีย่วใดมอีงคป์ระกอบทีส่มบรูณ์ตามลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้จัดได ้
วา่เป็นการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศทีส่มบรูณ์หากขาดหรอืปราศจากขอ้ใดขอ้หนึง่ไปความสมบรูณ์จะลด
นอ้ยลง จนอาจกลายเป็นการทอ่งเทีย่วรปูแบบอืน่ๆ ลกัษณะเฉพาะประการหนึง่ของการทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศ คอื การมุง่เนน้ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว ธรรมชาตเิพือ่ประสานการทอ่งเทีย่วกบัความพอใจในการ
เรยีนรูแ้ละสมัผัส ระบบนเิวศ (Ecotourism) มคีวามแตกตา่งอยา่งชดัเจนกบัความสนใจ
ประวัตศิาสตรวั์ฒนธรรม และการพัฒนาอารยะธรรมของมนุษยใ์นการเอาชนะธรรมชาต ิ(ทีร่วมเอา
ลกัษณะวัฒนธรรมทีม่วีถิชีวีติแบบธรรมชาต ิหรอืเป็นสว่นหนึง่ในระบบนเิวศของแหลง่ทอ่งเทีย่วนัน้ๆ
ไวล้กัษณะเฉพาะจงึทำาใหก้ารทอ่งเทีย่ว เชงินเิวศไมใ่ชก่ารทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม (Cultural 
tourism หรอื Historical tourism) แมว้า่จะมคีวามคาบเกีย่วกนั ในพืน้ทีก่็ตาม ในทำานอง
เดยีวกนักบัการทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิ(Natural tourism) จงึ ไมใ่ชก่ารทอ่งเทีย่วเชงินเิวศทัง้หมด 
ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัวัตถปุระสงคข์องการจัดการการทอ่งเทีย่วนัน้ ๆดว้ย ดงันัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จงึ
มบีางสว่นจัดเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศไดห้รอืแหลง่ทอ่งเทีย่วหนึง่ๆ อาจมกีารทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
ควบคูไ่ปกบัการทอ่งเทีย่วแบบอืน่ๆได ้



นกัทอ่งเทีย่วเชงินเิวศสามารถจำาแนก
ไดเ้ป็น 4 ประเภท
ประเภทที ่1 นักทอ่งเทีย่วแบบหวักะท(ิHard Core Nature Tourists) 
เป็นนักทอ่งเทีย่วทีเ่นน้ความสำาคญัในการศกึษาคน้ควา้ขณะเทีย่วชมธรรมชาต ิ
ประเภทที ่2 นักทอ่งเทีย่วธรรมชาตแิบบอทุศิตน (Dedicated Nature 
Tourists) เป็นนักทอ่งเทีย่วทีเ่นน้เจาะจงไปเทีย่วสถานทีธ่รรมชาตโิดยเฉพาะ 
เพือ่จะไดรู้แ้ละเขา้ใจในธรรมชาต ิหรอืประเพณีทอ้งถิน่ 
ประเภทที ่3 นักทอ่งเทีย่วธรรมชาตเิป็นหลกั (Mainstream Nature 
Tourists) 13 เป็นนักทอ่งเทีย่วทีช่อบไปสถานทีแ่ปลก ๆ ทีไ่มเ่คยไปมากอ่น 
เชน่ ไปเยอืนลุม่นำ้าอเมซอน (Amazon) อทุยานกอรลิาในรวนัดา 
( Rawanda Gorilla Park) หรอืจดุหมายปลายทางอืน่ ๆ ทีเ่ป็นการรเิริม่
สำาหรับโปรแกรมทอ่งเทีย่วพเิศษ 
ประเภทที ่4 นักทอ่งเทีย่วธรรมชาตติามโอกาส (Casual Nature 
Tourists) เป็นนักทอ่งเทีย่วทีบ่งัเอญิตอ้งไปชมธรรมชาต ิเพราะเป็นสว่นหนึง่
ของโปรแกรม ทอ่งเทีย่วทีต่นไดเ้ลอืกไปนอกจากนีส้ถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทยได ้กลา่วถงึลกัษณะของนักทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศวา่จะตอ้งเป็นนักทอ่งเทีย่วทีม่พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคใ์น
การศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์เพือ่สง่เสรมิจติสำานกึในการอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ



หลกัเกณฑก์ารกำาหนดแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศ  
รำาไพพรรณ แกว้สรุยิะ (2544 ) 

1. เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่รีะบบนเิวศสมบรูณ์ 
2. มคีวามพรอ้มในการบรหิารจัดการ มศีนูยศ์กึษาธรรมชาติ
ภายในศนูยม์บีรกิาร ส ิง่อำานวยความสะดวกเบือ้งตน้มี
เคานเ์ตอรบ์รกิารขา่วสาร มมุนทิรรศการ หอ้งสขุา มมุจำาหน่าย
อาหารและเครือ่งดืม่การบรหิารจัดการในลกัษณะการเป็น
เจา้ของบา้นทีด่ ีมคีวามปลอดภยัตอ่การเดนิทาง 
3. มกีารจัดทำาเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิทัง้เสน้ทางไปและ
กลบัทางเดมิ เสน้ทางเป็นแบบวงรอบหรอืวงกลม ระยะทาง
ตัง้แต ่ 1  กโิลเมตรเป็นตน้ไป 
4. มป้ีายสือ่ความหมายบนเสน้ทางศกึษาธรรมชาตเิป็นระยะ 
ๆเพือ่ใหค้วามรูแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 2
1. พระราชวังบางประอนิถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วประเภทใด 

ก.แหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาติ ข.แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่นุษย์
สรา้งขึน้

ค.แหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมและวถิชีวีติ ง.ไมม่ขีอ้ใดถกู
2.ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัวัตถปุระสงคข์องการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 

ก.ใหช้มุชมมสีว่นร่วม ข.สรา้งจติสำานกึทีด่ ี
ค.สรา้งความพงึพอใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว ง.ลดปัญหาชมุชน

3.ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศแบง่ออกเป็นกีแ่บบ 
ก.  3 แบบ ข.  4 แบบ
ค.  5 แบบ ง.  6 แบบ

4.ขอ้ใดไมใ่ช ่องคป์ระกอบของแหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิ
ก.สภาพภมูอิากาศ ข.ทวิทัศนท์ีส่วยงาม
ค.สตัวป่์า ง.ปราสาทหนิ

5.การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเป็นสว่นหนึง่ของการทอ่งเทีย่วแบบใด
ก.การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ ข.การทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ
ค.การทอ่งเทีย่วโลก ง.การทอ่งเทีย่วแบบนำารอ่ง



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 2 (ตอ่)
6.การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศมาจากคำาภาษาองักฤษวา่อะไร

ก. Nature  Tourism ข. Sustainable Tourism
ค. Conservation  Tourism ง. Eco- Tourism

7.ขอ้ใดมใิชเ่ป็นองคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
ก.เป็นการทอ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาติ
ข.เป็นการทอ่งเทีย่วทีม่กีระบวนการเรยีนรู ้
ค.เป็นการทอ่งเทีย่วทีค่ำานงึถงึการมสีว่นรว่มของชมุชน
ง.เป็นการทอ่งเทีย่วทีเ่นน้ความสนุกสนานและพักผอ่นหยอ่นใจ 

8.ระบบนเิวศชายฝ่ังและทะเล หมายถงึอะไร
ก.ระบบนเิวศทีเ่กีย่วขอ้งกบัป่าตา่ง ๆ ข.ระบบนเิวศทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องตน้นำ้า

ลำาธาร
ค.ระบบนเิวศทีเ่กีย่วขอ้งกบัชายหาดและทรัพยากรชายทะเล ง.ไมม่ขีอ้ใดถกู

9.องคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระกาศใหปี้ใดเป็นปีสากลแหง่การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
ก.  ปี ค.ศ.2000 ข.ปี ค.ศ.2001 ค. ปี ค.ศ.2002 ง.  ปี ค.ศ. 2003

10.การปลกูป่าชายเลนเป็นกจิกรรมทีจั่ดขึน้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่อะไร
ก.ใหท้กุฝ่ายมคีวามรับผดิชอบ ข.เนน้ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้ปีระสบการณ์
ค.ใหป้ระโยชนก์ลับคนืสูธ่รรมชาติ ง.สง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิ

นเิวศ
 



ใบงาน  หนว่ยที ่ 2
ใหเ้ตมิคำาลงในชอ่งวา่งใหถ้กูตอ้ง    

องคป์ระกอบ
ของการทอ่ง
เทีย่วเชงินเิวศ

องคป์ระกอบ
ของการทอ่ง
เทีย่วเชงินเิวศ



 หนว่ยที่ 3
 เร ือ่ง การอนรุกัษแ์ละการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ

นเิวศของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1.1 การอนุรักษ์การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
      1.1.1 ความหมายของการอนุรักษ์ 
      1.1.2 ความสำาคญัของการอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
      1.1.3 แนวปฏบัิตใินการอนุรักษ์ทรัพยากรแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
1.2 กลยทุธแ์ละการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
      1.2.1 กลยทุธใ์นการอนุรักษ์ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
      1.2.2 แนวทางการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
      1.2.3 กรณีศกึษา เกีย่วกบักลยทุธแ์ละการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
1.3 บทบาทหนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
      1.3.1 บทบาทหนา้ทีข่องหน่วยงานภาครัฐ                            1.3.2 
บทบาทหนา้ทีข่องหน่วยงานเอกชน 
1.4 ผลกระทบในดา้นตา่งๆทีม่าจากการทอ่งเทีย่ว 
      1.4.1 ผลกระทบตอ่ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม  1.4.2 ผลกระ
ทบตอ่เศรษฐกจิ 
      1.4.3 ผลกระทบตอ่สงัคม 1.4.4 ผลกระทบตอ่คณุภาพของนำ้า 
      1.4.5 ผลกระทบตอ่คณุภาพอากาศ 1.4.6 ผลกระทบตอ่
พชืพันธุไ์ม ้
      1.4.7 ผลกระทบตอ่ธรณีวทิยา 1.4.8 ผลกระทบตอ่สตัวป่์า



การทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษห์รอืเชงินเิวศ 
(ECOTOURISM)

การทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์หมายถงึ การทอ่งเทีย่วรปูแบบหนึง่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางไปยังแหลง่ธรรมชาต ิและแหลง่วฒันธรรมอยา่งมคีวามรับ
ผดิชอบ โดยไมก่อ่ใหเ้กดิ การรบกวนหรอืทำาความเสยีหายแกท่รัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม แตม่วีถัตถปุระสงคอ์ยา่งมุง่มั่นเพือ่ช ืน่ชม ศกึษา เรยีนรู ้และ
เพลดิเพลนิไปกบัทัศนยีภาพ พชืพรรณ และสตัวป่์า ตลอดจนลกัษณะทาง
วฒันธรรมทีป่รากฏในแหลง่ธรรมชาตนัิน้ อกีทัง้ชว่ยสรา้งโอกาส ทางเศรษฐกจิที่
สง่ผลใหก้ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิง่แวดลอ้มเกดิประโยชนต์อ่ชมุชน
ทอ้งถิน่ดว้ย

แนวคดิพืน้ฐานของการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนรุกัษ ์
สรุเชษฎ ์เชษฐมาส และดรรชน ีเอมพนัธุ ์(2538ข) ; สถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (2539) ไดก้ลา่วถงึ
แนวคดิ ทีเ่ป็นพืน้ฐานหรอืหลกัการของการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ โดยสรปุ
ไดด้งันี้
            1. เป็นการทอ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิ(nature-
based) รวมถงึแหลง่วฒันธรรม และประวตัศิาสตร ์ซ ึง่มคีวามเป็น
เอกลกัษณ์ เฉพาะถิน่ (identical or uniqe) และทรงคณุคา่ในพืน้ทีนั่น้
            2. เป็นการทอ่งเทีย่วอยา่งมคีวามรับผดิชอบ (responsibly 
travel) และมกีารจัดการอยา่งยั่งยนื (sustainable management) 
ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบ หรอืสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มคอ่นขา้งตำา่ (no 
or low impact) และชว่ยสง่เสรมิการรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ของ
แหลง่ทอ่งเทีย่วใหย้ั่งยนืตลอดไป
           



แนวคดิพืน้ฐานของการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนรุกัษ ์(ตอ่)

               3. เป็นการทอ่งเทีย่วทีม่กีระบวนการเรยีนรู ้
(learning) และการใหก้ารศกึษา (education) เกีย่วกบั
ระบบนเิวศ และสิง่แวดลอ้มของ แหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่พนู
ความรู ้(knowledge) ความประทับใจ (appreciation) 
และประสบการณ์ (experience) ทีม่คีณุคา่ ซ ึง่จะสรา้ง
ความตระหนักและจติสำานกึทีถ่กูตอ้งทางดา้นการอนุรักษ์ ทัง้
ตอ่นักทอ่งเทีย่ว ประชาชนทอ้งถิน่ ตลอดจนผูป้ระกอบการที่
เกีย่วขอ้ง
            4. เป็นการทอ่งเทีย่วทีน่ำาไปสูก่ารกระจายรายได ้
ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ โดยคำานงึถงึการมสีว่น
รว่มของชมุชนทอ้งถิน่ (involvement of local 
commuity or people participation) ในภาคบรกิาร
ตา่งๆ เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลประโยชนต์อ่ทอ้งถิน่ (local 
benefit) มากกวา่การทอ่งเทีย่วทีเ่คยสง่เสรมิกนัมาตัง้แต่
อดตีจนกระทั่งปัจจบุนัทีเ่รยีกวา่ conventional tourism 
ซึง่มักจะเป็น การทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะใหญ่ๆ  (mass 
tourism) ทีผ่ลประโยชนส์ว่นใหญม่ักจะตกอยูก่บัผูป้ระกอบ
การ หรอืบรษัิทนำาเทีย่วเทา่นัน้



องคป์ระกอบของการทอ่ง
เทีย่วเชงิอนรุกัษ ์
ดรรชน ีเอมพันธุ ์และสรุเชษฎ ์เชษฐมาส (2539) กลา่ววา่ โดยทั่วไป
แลว้การวางแผนการทอ่งเทีย่วซ ึง่รวมไปไปถงึการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ 
ดว้ยนัน้ จะเกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบสำาคญั 4 ประการ ดงันี้
            1.ทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว (natural resource 
tourism)
            การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์เกีย่วขอ้งกบัธรรมชาตทิีย่ังดำารงไวซ้ ึง่
สภาพดงัเดมิของระบบนเิวศ (first hand ecosystem) และวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์
สว่นใหญ ่จงึมักปรากฏอยูใ่นพืน้ทีพ่ืน้ทีอ่นุรักษ์ เชน่ อทุยานแหง่ชาต ิเขต
รักษาพันธุ ์สตัวป่์า และอทุยานประวตัศิาสตร ์เป็นตน้ สถาบนัวจัิย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (2539) กลา่วถงึแหลง่
ทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิวา่เป็นแหลง่ทีม่จีดุเดน่เป็นส ิง่ทีด่งึดดูใจนักทอ่งเทีย่ว 
(nature attractions) และตดัขาดจากโลกภายนอก (solitude) ซึง่
นักทอ่งเทีย่วจะไมไ่ด ้สมัผัสทีบ่า้น นอกจากนีย้ังไดใ้หค้วามหมายของ
ทรัพยากรแหลง่ทอ่งเทีย่ววา่ หมายถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นจดุหมาย 
(destination) ของการทอ่งเทีย่ว ซึง่หมายถงึพืน้ทีท่ีร่องรับนักทอ่ง
เทีย่ว พืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วจะมทีรัพยากรทีเ่ป็นส ิง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่ว 
ความดงึดดูใจ เหลา่นัน้อาจเป็นความดงึดดูใจของนักทอ่งเทีย่วประเภทใด
ประเภทหนึง่ แตอ่าจไมเ่ป็นสิง่ดงึดดูใจของนักทอ่งเทีย่วประเภทอืน่ 
โดยไดแ้บง่แหลง่ ทอ่งเทีย่วออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  คอื แหลง่ทอ่ง
เทีย่วทางธรรมชาต ิ(nature destination) และแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
วฒันธรรม (cultural destination) ซึง่รวมเอาแหลง่ทอ่งเทีย่วศาสนา 
ประวตัศิาสตร ์และโบราณคด ี(historical, archaeological and 
regions destination) และแหลง่ทอ่งเทีย่วศลิป วฒันธรรม และ
ประเพณี (art, culture and traditional destinations) เขา้ไวด้ว้ย
กนั



องคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่ว
เชงิอนรุกัษ ์(ตอ่)
2. นกัทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์
               สถาบนัวจัิยเพือ่พัฒนาประเทศไทย (2540) ระบวุา่นักทอ่ง
เทีย่วเชงิอนุรักษ์สามารถจำาแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทดว้ยกนัคอื
                ประเภทที ่1 นกัทอ่งเทีย่วแบบหวักระท ิ(hard-core 
nature tourists) เป็นนักทอ่งเทีย่วทีเ่นน้ความสำาคญัในการศกึษา
คน้ควา้ขณะ ทีเ่ทีย่วชมธรรมชาติ
                ประเภทที ่2 นกัทอ่งเทีย่วธรรมชาตแิบบอทุศิตน 
(dedicated nature tourists) เป็นนักทอ่งเทีย่วทีเ่นน้เจาะจงไป
เทีย่วสถานทีธ่รรมชาตโิดยเฉพาะ เพือ่จะไดรู้ไ้ดเ้ขา้ใจในธรรมชาตหิรอื
ประเพณีทอ้งถิน่
                ประเภทที ่3 นกัทอ่งเทีย่วธรรมชาตเิป็นหลกั 
(mainstream nature tourists) เป็นนักทอ่งเทีย่วทีช่อบไป
สถานทีแ่ปลกๆ ทีไ่มเ่คยไปมากอ่น เชน่ ไปเยอืนลุม่นำ้าอเมซอน 
(Amazon) อทุยานกอรลิาในรวนัดา (Rawanda Gorilla Park) หรอื
จดุหมายปลายทางอืน่ๆ ทีเ่ป็นการรเิริม่สำาหรับโปรแกรมทอ่งเทีย่วพเิศษ
                ประเภทที ่4 นกัทอ่งเทีย่วธรรมชาตติามโอกาส 
(casual nature tourists) เป็นนักทอ่งเทีย่วทีบ่งัเอญิตอ้งไปชม
ธรรมชาต ิเพราะเป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมทอ่งเทีย่วทีต่นไดเ้ลอืกไป
นอกจากนี ้สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย, 
2539 ไดก้ลา่วถงึลกัษณะของนักทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์วา่ จะตอ้งเป็นนัก
ทอ่งเทีย่วทีม่พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคใ์นการศกึษาหาความรู ้
และประสบการณ์ เพือ่เสรมิสรา้งจติสำานกึใน การอนุรักษ์ธรรมชาติ



องคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่ว
เชงิอนรุกัษ ์(ตอ่)
3.การตลาด
            การตลาดนับเป็นสว่นสำาคญัในการชกัจงูนักทอ่งเทีย่วใหไ้ปทอ่ง
เทีย่ว โดยเป็นสือ่กลางระหวา่งนักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบการ และแหลง่
ทอ่งเทีย่ว ซึง่ในเชงิการตลาดจะตอ้งทำาความเขา้ใจใหช้ดัเจนวา่ การทอ่ง
เทีย่วเชงิอนุรักษ์ มลีกัษณะอยา่งไร โดยการใหข้อ้มลูและส ิง่ทีค่าดหวงั
จากการทอ่งเทีย่ว (expectation) อยา่งถกูตอ้งแกนั่กทอ่งเทีย่ว เพือ่
เป็นการชว่ยใหนั้กทอ่งเทีย่วตดัสนิใจวา่ รปูแบบของการทอ่งเทีย่วใน
ลกัษณะเชน่นีเ้หมาะสม กบัความสนใจ และตรงตามความตอ้งการของ
ตนเองหรอืไม ่และสามารถยอมรับกฏ หรอืกตกิาของการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์ไดห้รอืไม่
            ดงันัน้ จงึเห็นไดว้า่การตลาดเป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญัในการ
เลอืกสรรประเภทและคณุภาพของนักทอ่งเทีย่ว เพือ่สง่เสรมิสนับสนุน 
การทอ่งเทีย่วในเชงิคณุภาพ (qualitative tourism) มากกวา่การทอ่ง
เทีย่วในเชงิปรมิาณ (quantitative tourism) อนัจะเป็นหนทาง นำาไป
สูก่ารทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื ซึง่สว่นใหญง่านดา้นการสง่เสรมิการตลาดเป็น
หนา้ทีข่องการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ดรรชน ีเอมพันธุ ์และสรุเชษฎ ์
เชษฐมาส, 2539)



องคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่ว
เชงิอนรุกัษ ์(ตอ่)
4. การบรกิาร
            การทอ่งเทีย่วซึง่รวมถงึการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ 
ตอ้งการสิง่อำานวยความสะดวกตา่งๆ ทีจ่ำาเป็นตอ่การสนอง
ความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว ในขณะทีม่กีจิกรรมการทอ่ง
เทีย่ว แตก่ารทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์นัน้ตอ้งการบรกิารทีเ่นน้
การใหข้อ้มลูขา่วสาร และการบรกิารเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่ว ได ้
รับประสบการณ์ ความรูค้วามเขา้ใจอยา่งลกึซ ึง้เกีย่วกบั
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมทอ้งถิน่ทอ้งถิน่ เชน่ บรกิารดา้นสือ่
ความหมายธรรมชาต ิการมสีว่นรว่มของประชาชนทอ้งถิน่ใน
ภาคบรกิาร ซึง่ไดแ้ก ่การจัดทีพ่ักทีส่อดคลอ้งกลมกลนืกบั
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมทอ้งถิน่ (ecolodge) เป็นมัคคเุทศก์
นำาทางในการเดนิป่า เป็นตน้



กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัการทอ่ง
เทีย่วเชงิอนรุกัษ ์
1.กจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์ไดแ้ก ่การเดนิป่า (hiking/ 
trekking) กจิกรรมศกึษาธรรมชาต ิ(nature education) กจิกรรม
ถา่ยรปูธรรมชาต ิบนัทกึเทปวดีโีอ เทปเสยีงธรรมชาต ิ(nature 
photography video taping and sound of nature audio 
taping) กจิกรรมสอ่งสตัว/์ดนูก (animal/bird watching) กจิกรรม
ศกึษา/เทีย่วถำ้า (cave exploring/ visitig) กจิกรรมศกึษา ทอ้งฟ้าและ
ดาราศาสตร ์(sky interpretation) กจิกรรมลอ่งเรอืศกึษาธรรมชาต ิ
(boat sightseeing) กจิกรรมพายเรอืแคนู (canoeing)/ เรอืคะยัค 
(kayak) / เรอืบด (rowboating)/ เรอืใบ (sailboating) กจิกรมดำานำ้า
ชมปะการังนำ้าตืน้ (snorkle or skiln diving) และกจิกรรม ดำานำ้าลกึ 
(scuba diving)
       2.กจิกรรมทอ่งเทีย่วประเภทชืน่ชมธรรมชาตแิละกจิกรรม
ทอ่งเทีย่วประเภทตืน่เตน้ผจญภยัทา้ทายกบัธรรมชาต ิไดแ้ก ่
กจิกรรมชม ทวิทัศนธ์รรมชาตใินบรรยกาศทีส่งบ (relaxing) กจิกรรมขี่
จักรยานตามเสน้ทางธรรมชาต ิ(terrain/ mountain biking) กจิกรรม
ปีน/ไตเ่ขา (rock/ mountain climbing) กจิกรรมพักแรมดว้ยเตน้ 
(tent camping) กจิกรรมเครือ่งรอ่นขนาดเล็ก (hang glider) 
กจิกรรม ลอ่งแพยาง/ไมไ้ผ ่(white water rafting) กจิกรรมพักผอ่นรับ
ประทานอาหาร (picnicking) กจิกรรมเทีย่วนำ้าตก (waterfall visits/ 
exploring) และ กจิกรรมวนิดเ์ซริฟ์ (wind surfing) 



แนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่ว
เชงินเิวศ

เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศนัน้ คอืการ
สรา้งการทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพ มกีารจัดการสิง่แวดลอ้ม โดยไมใ่หเ้กดิ
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม เสรมิสรา้งจติสำานกึในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่มของประชาชน 
คนในทอ้งถิน่สามารถพึง่ตนเองได ้อกีทัง้เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาการทอ่ง
เทีย่วทีย่ั่งยนื ดงันัน้แนวทางการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศจงึประกอบ
ไปดว้ย
          1. การพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ จะตอ้งมกีารควบคมุดแูล
รักษา และจัดการทรัพยากรใหค้งสภาพเดมิแทไ้วใ้หม้ากทีส่ดุ หลกีเลีย่ง
หรอืงดเวน้การทอ่งเทีย่วในพืน้ทีอ่อ่นไหว งา่ยตอ่การถกูกระทบ และฟ้ืน
ตวัยาก
          2. การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ ตอ้งคำานงึถงึศกัยภาพของ
ทรัพยากรทีม่อียู ่มกีารจัดกจิกรรมทีเ่หมาะสม และการปรับใหเ้กดิความ
สมดลุกบัรปูแบบและกจิกรรมเดมิทีม่อียู ่พงึหลกีเลีย่งความขดัแยง้อยา่ง
รนุแรงกบัการทอ่งเทีย่วรปูแบบอืน่ๆ หากเนน้ในการแปรประโยชนจ์ากการ
จัดการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศสูก่ารจัดการการทอ่งเทีย่วโดยรวม
          3. การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ ตอ้งคำานงึถงึการพัฒนาดา้น
การใหก้ารศกึษา สรา้งจติสำานกึทีด่ใีนการรักษาระบบนเิวศรว่มกนั มากกวา่
การมุง่เนน้ความเจรญิทางเศรษฐกจิ และการมรีายไดเ้พยีงอยา่งเดยีว
          4. การจัดการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศตอ้งใหค้วามสำาคญัการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนและองคก์รทอ้งถิน่ในการจัดการทรัพยากร การบรกิาร การ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละวฒันธรรมชมุชนในกระบวนการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้
การมสีว่นรว่มในการวางแผนพัฒนา หรอืใหป้ระชาชนมตีวัแทนเป็นคณะ
กรรมการรว่มในทกุระดบั



แนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่ว
เชงินเิวศ (ตอ่)
         5. ใหค้วามสำาคญัของการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเป็นความ
จำาเป็นอนัดบัตน้ในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยนื ทัง้นีใ้หอ้งคก์รตา่งๆ 
กำาหนดบทบาททีช่ดัเจนในการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ โดยมกีาร
จัดสรรงบประมาณ บคุลากร และกำาหนดวธิทีีเ่หมาะสม 
          6. นำาแผนการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ เขา้สูแ่ผนพัฒนา
ระดบัตา่งๆ อยา่งมคีวามสำาคญั ไดแ้ก ่แผนพัฒนาทอ้งถิน่ แผนพัฒนา
จังหวดั และแผนพัฒนาภาค พรอ้มทัง้ใหม้กีารจัดสรรและกระจายงบ
ประมาณอยา่งทั่วถงึและพอเพยีง
         7. สนับสนุนการศกึษา วจัิย และประเมนิผลการพัฒนาอยา่งรอบ
ดา้น เพือ่กำาหนดแนวทางการจัดการ การแกไ้ขปัญหาและปรับปรงุแผน
อยา่งเป็นขัน้ตอน
         8. มกีารใชก้ฎหมายในการควบคมุ ดแูล รักษาสภาพแวดลอ้มของ
แหลง่ทอ่งเทีย่วอยา่งเครง่ครัด โดยการแนะนำา ตกัเตอืน และสรา้งวนัิย
การทอ่งเทีย่วควบคูไ่ปดว้ย
          9. จัดทำาแนวทางปฏบิตั ิหรอืคูม่อืการจัดการ แกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหม้กีารมสีว่นรว่มในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศอยา่งถกูตอ้ง
          10. จัดใหม้เีครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ ทัง้ในแนวตัง้และ
แนวนอน โดยใหม้กีารประสานงานดา้นขอ้มลูขา่วสารและการจัดการรว่ม
กนัทกุระดบั



แนวทางในการอนรุกัษแ์ละพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
กลยทุธท์ ี ่1 : ใหก้ารทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษเ์ป็นนโยบายหลกัในการ
สง่เสรมิและพฒันา การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื
          1. การสง่เสรมิและการพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วจะตอ้งอยูภ่ายใต ้
กรอบของการอนุรักษ์ และตอ้งมแีผนการจัดการส ิง่แวดลอ้มควบคูก่นัไป มี
การกำาหนดทศิทางและมาตรการสง่เสรมิและการพัฒนาทีส่อดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกจิและศกัยภาพของแหลง่ทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ป้องกนัและ
ควบคมุปัญหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และวถิชีวีติ
ของชมุชนทีจ่ะเกดิจากกจิกรรมการ ทอ่งเทีย่ว
          2. ใหม้กีารวางแผนการจัดการทีเ่กดิจากความรว่มมอืของชมุชน
ทอ้งถิน่ ประชาชน และภาคเอกชนในพืน้ที ่เพือ่คุม้ครอง ดแูล รักษาพืน้ที่
ทีม่รีะบบนเิวศสมบรูณ์หรอืมคีณุคา่ทางธรรมชาติ
          3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบดแูลแหลง่ทอ่งเทีย่ว ตอ้งรายงานผลก
ระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีเ่กดิจากการทอ่งเทีย่วตอ่คณะกรรมการสิง่
แวดลอ้มแหง่ชาตอิยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้
กลยทุธท์ ี ่2 : การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วจะตอ้งคำานงึถงึศกัยภาพ
ความสามารถในการรองรบัของพืน้ท ี ่และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
          1. จำากดัจำานวนนักทอ่งเทีย่วโดยคำานงึถงึสมรรถนะและระบบนเิวศ
ของแหลง่ ทอ่งเทีย่วทีจ่ะรองรับได ้โดยเฉพาะแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวาม
ออ่นไหวของระบบนเิวศ เชน่ การกำาหนดจำานวนนักทอ่งเทีย่ว การกำาหนด
ระยะเวลา และการจัดใหม้ทีางเลอืกตา่ง ๆ เพือ่ใหแ้หลง่ทอ่งเทีย่ว ไดรั้บ
การฟ้ืนฟู



แนวทางในการอนรุกัษแ์ละพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ (ตอ่)
          2. แหลง่ทอ่งเทีย่วจะตอ้งมกีารจัดการสภาพแวดลอ้มใหอ้ยูใ่น
ระดบัมาตรฐานทีด่ ีมกีารบรหิารการจัดการนำ้าเสยี ขยะมลูฝอย และสิง่
ปฏกิลูทีถ่กูสขุลกัษณะ รวมทัง้ควบคมุภาพอากาศและเสยีง
          3. ใหม้กีารจัดทำาแผนและผังการใชท้ีด่นิ รวมทัง้ใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ออกขอ้บงัคบัในการจัดระเบยีบของธรุกจิและกจิกรรม
บรกิารนักทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นไปตามแผน และผังทีก่ำาหนด โดยใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพืน้ทีร่ว่มกนัจัดทำา
          4. ใหม้กีารกำาหนดสดัสว่นรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว
มาใชใ้นการดแูลรักษา ฟ้ืนฟ ูบรูณะ จัดการสภาพแวดลอ้มของแหลง่ทอ่ง
เทีย่ว โดยแกไ้ขปรับปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
          5. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบดแูลแหลง่ทอ่งเทีย่วจะตอ้งดแูลรักษา
เอกลกัษณ์และ คณุคา่ดัง้เดมิของแหลง่ทอ่งเทีย่วไว ้โดยกำาหนด
มาตรการควบคมุไมใ่หม้กีารดดัแปลงสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้ควบคมุการ
กอ่สรา้งบรกิารพืน้ฐานและสิง่อำานวยความสะดวกตา่ง ๆ ใหก้ลมกลนื ไม่
ลดคณุคา่ความสำาคญัและเอกลกัษณ์ของแหลง่
          6. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบดแูลแหลง่ทอ่งเทีย่วประสานกบัหน่วย
งานทีม่อีำานาจบงัคบัใชก้ฎหมาย ใหม้กีารบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวดเพือ่ปราบ
ปรามผูก้ระทำาผดิกฎหมายอยา่งจรงิจังและตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะการบกุรกุที่
สาธารณประโยชนแ์ละกจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม
และโบราณสถาน



แนวทางในการอนรุกัษแ์ละพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ (ตอ่)
กลยทุธท์ ี ่3 : สรา้งศกัยภาพการบรหิารและจดัการดา้น
การทอ่งเทีย่วใหท้อ้งถิน่และประชาคม มกีารจดัการทีม่ ี
มาตรฐาน
          1. ใหก้ารสนับสนุนสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนาผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถิน่มคีวามสามารถใน
การบรหิารจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื
          2. จัดตัง้เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัการ
ศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และทอ้งถิน่ในระดบัชมุชน ให ้
เป็นศนูยก์ลางในการสง่เสรมิ สนับสนุน และดำาเนนิกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วโดย
ชมุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่ม 
          3. สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนในการมสีว่นรว่มใน
การบรหิารจัดการแหลง่ทอ่งเทีย่ว โดยใหค้วามสำาคญักบั
ประชาชนในทอ้งถิน่ประกอบอาชพีทีต่อ่เนือ่งและเชือ่มโยงกบั
การทอ่งเทีย่ว เพือ่ใหช้มุชนทอ้งถิน่มรีายไดอ้ยา่งพอเพยีง
และพึง่ตนเองไดใ้นระยะยาว



แนวทางในการอนรุกัษแ์ละพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ (ตอ่)
กลยทุธท์ ี ่4 : ปกป้อง คุม้ครอง และฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้มศลิปกรรม
ตามหลกัการอนรุกัษ์
          1. นำานโยบายดา้นการอนุรักษ์แหลง่ศลิปกรรม วฒันธรรม และ
โบราณคดแีปลงใหเ้ป็นแผนปฏบิตักิารโดยเนน้ใหม้ผีลในทางปฏบิตัแิละ
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จัดทำาแผนการดำาเนนิงานปกป้องคุม้ครอง 
และฟ้ืนฟ ูโดยจัดใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของแผนพัฒนาจังหวดัและทอ้งถิน่
          2. นำากฎหมายของหน่วยงานตา่งๆมาใชเ้ป็นมาตรการในการ
ปกป้องและฟ้ืนฟแูหลง่ศลิปกรรม วฒันธรรม และโบราณคด ีและใช ้
มาตรการประกาศเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มศลิปกรรมเป็นมาตรการ
เสรมิในการอนุรักษ์ 
          3. ใหห้น่วยงานของรัฐจัดสรรทรัพยากรใหเ้พยีงพอตอ่การอนุรักษ์
อยา่งตอ่เนือ่งและเป็นระบบ รวมทัง้ใหม้กีารจัดสรรรายไดอ้นัเกดิจากการ
ใชห้รอืไดป้ระโยชนจ์ากแหลง่ศลิปกรรมมาดแูล รักษา ฟ้ืนฟ ูและบรูณะ
แหลง่ศลิปกรรมและสภาพแวดลอ้ม 
          4. ใหม้กีารศกึษา วจัิย และพัฒนาเทคโนโลยดีา้นการอนุรักษ์ที่
ถกูตอ้งเหมาะสม รวมทัง้นำาภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟแูหลง่ศลิปกรรม วฒันธรรม และโบราณคด ี
          5. ใหส้ำานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิจัดทำากรอบสิง่
แวดลอ้มทาง วฒันธรรมเพือ่สภาวฒันธรรมรายงานสถานการณ์ตอ่รัฐสภา
อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้



แนวทางในการอนรุกัษแ์ละพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ (ตอ่)
กลยทุธท์ ี ่5 : สรา้งองคค์วามรู ้โอกาส และกระบวนการสบืทอด
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัศลิปะ วฒันธรรม และโบราณคด ีอยา่ง
ถกูตอ้งเป็นระบบ
          1. ใหค้วามรู ้ปลกูฝังรากฐานความรูค้วามเขา้ใจ สรา้งและ
สนับสนุนกจิกรรม ทีป่ลกูจติสำานกึในเรือ่งการอนุรักษ์ศลิปะ วฒันธรรม 
และโบราณคด ีโดยเริม่ตัง้แตค่รอบครัว ชมุชน สถานศกึษา จนถงึการ
ดำารงภมูปัิญญา
          2. เสาะหาผูรู้ ้ปราชญท์อ้งถิน่ ดา้นศลิปะ วฒันธรรม และ
โบราณคด ีเพือ่ใหม้ ีบทบาทในการเป็นผูน้ำาดา้นการอนุรักษ์และสบืทอด
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่เหลา่นัน้ใหเ้ขม้แข็ง แพรห่ลาย และดำารงอยูต่อ่ไป โดย
ใชห้ลกัการมสีว่นรว่มของประชาชนและชมุชนทอ้งถิน่ใหม้ากทีส่ดุ โดย
องคก์รของรัฐเป็นผูส้นับสนุน
3. ในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ใหใ้ชห้ลกับรูณาการวฒันธรรมกบั
วชิาสาขาตา่ง ๆ ทัง้ระบบ ใชแ้หลง่ศลิปกรรมและโบราณคดเีป็นพืน้ที่
ศกึษานอกสถานที ่
          4. ใหม้กีองทนุทอ้งถิน่ โดยระดมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนเพือ่ใช ้ในการดแูล รักษา และฟ้ืนฟบูรูณะแหลง่ศลิปกรรมและ
โบราณคดขีองทอ้งถิน่
          5. ใหม้กีารนำาเทคโนโลยกีารสือ่สารทกุชนดิ มาใชใ้นการเผยแพร่
เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบั แหลง่ศลิปกรรม วฒันธรรม และโบราณคดี



ผลกระทบของอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว

ผลกระทบดา้นบวกจากการทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ
- ชว่ยใหเ้กดิรายรับเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange 
Earning)
- ชว่ยใหเ้กดิภาวะดลุชำาระเงนิ (Balance of Payment)
- ชว่ยใหเ้กดิอาชพีใหม ่(Creating new job)
- ชว่ยใหเ้กดิการจา้งงาน (Employment)
- ชว่ยทำาใหเ้กดิรายไดต้อ่รัฐบาล (Government Receipt)
- ชว่ยทำาใหเ้กดิรายไดแ้กท่อ้งถิน่ภายในประเทศ (Local Income)
 
ผลกระทบดา้นลบจากการทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ
- คา่ครองชพีของคนในพืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ (Increase of Living 
Expenses)
- ราคาทีด่นิแพงขึน้
- มคีา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีต่อ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการนักทอ่งเทีย่วตา่งชาติ
- ทำาใหส้ญูเสยีรายไดอ้อกนอกประเทศ
- รายไดจ้ากธรุกจิทอ่งเทีย่วตา่งๆ เป็นไปตามฤดกูาล



ผลกระทบของอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว (ตอ่)
ผลกระทบดา้นบวกจากการทอ่งเทีย่วตอ่สงัคม
- เป็นการพักผอ่นหยอ่นใจของบคุคล ลดความเครยีด
- ชว่ยใหเ้กดิสนัตภิาพแหง่มวลมนุษยแ์ละชว่ยกระตุน้ความสมัพันธอ์นัดี
ระหวา่งบคุคลในชาตติา่งๆ
- ชว่ยใหป้ระชาชนไดเ้ห็นถงึความสำาคญัของศลิปวฒันธรรมประเพณีของ
แตล่ะทอ้งถิน่
- มาตรฐานการครองชพีดขีึน้
- คนในทอ้งถิน่ไดรั้บความสะดวกสบายมากขึน้ จากสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในแหลง่ทอ่งเทีย่วและบรเิวณใกลเ้คยีง
- การทอ่งเทีย่วชว่ยใหเ้กดิสนัตภิาพแหง่มวลมนุษย ์“การทอ่งเทีย่วเป็น
หนทางไปสูส่นัตภิาพ”(Tourism is a passport to peace)
- ชว่ยใหส้ภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ดขี ึน้
- ชว่ยเสรมิอาชพีใหค้นในทอ้งถิน่ การกระจายรายไดไ้ปสูท่อ้งถิน่ การจา้ง
งาน ทำาใหค้ณุภาพชวีติคนดขีึน้
- การทอ่งเทีย่วจะชว่ยลดปัญหาการอพยพเขา้ไปทำางานในเมอืงหลวง



ผลกระทบของอตุสาหกรรมการทอ่ง
เทีย่ว (ตอ่)
ผลกระทบดา้นลบจากการทอ่งเทีย่วตอ่สงัคม
- ความรูส้กึทีไ่มด่ตีอ่คนในทอ้งถิน่จากนักทอ่งเทีย่ว
- โครงสรา้งครอบครัวเปลีย่นแปลง
- การเลอืนหายของอาชพีดัง้เดมิในทอ้งถิน่
- กอ่ใหเ้กดิปัญหาอาชญากรรม
- การมคีา่นยิมผดิๆ จากการเลยีนแบบนักทอ่งเทีย่ว
- ปัญหาโสเภณีและCommercial sex
- ปัญหาการบดิเบอืนหลอกลวงเอารัดเอาเปรยีบนักทอ่งเทีย่ว
- ปัญหาความไมเ่ขา้ใจและการขดัแยง้ระหวา่งคนทอ้งถิน่กบั
นักทอ่งเทีย่ว
- ชว่ยใหเ้กดิการกอ่สรา้งสิง่ดงึดดูใจดา้นการพักผอ่นในพืน้ที่
- ปัญหาสงัคมตา่งๆ อาท ิยาเสพตดิ โรคเอดส์



ผลกระทบของอตุสาหกรรมการทอ่ง
เทีย่ว (ตอ่)
ผลกระทบดา้นบวกจากการทอ่งเทีย่วตอ่วฒันธรรม
- เกดิงานเทศกาลเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว วฒันธรรมถกูรือ้ฟ้ืน
หรอืไมเ่ลอืนจางหายไป
- มแีหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิศาสนาและนักทอ่งเทีย่วนยิมมากขึน้
-ชว่ยเผยแพรN่ational Identity (ลกัษณ์ประเทศ)
- ผลกระทบอืน่ๆ
ผลกระทบดา้นลบจากการทอ่งเทีย่วตอ่วฒันธรรม
- คณุคา่ของงานศลิปะลดลง
- วฒันธรรมประเพณีทีถ่กูนำาเสนอขายในรปูแบบของสนิคา้เนน้
ตอบสนองนักทอ่งเทีย่ว
- วฒันธรรมของนักทอ่งเทีย่วมบีทบาทในการรับวฒันธรรมใหม ่
(Acculturate) ของคนในทอ้งถิน่
- เกดิภาวะตระหนกและสบัสนทางวฒันธรรม (Culture 
Shock)
- การยอมรับพฤตกิรรมและเลยีนแบบพฤตกิรรมนัน้ 
(Demonstration Effect)
การยอมรับพฤตกิรรมและเลยีนแบบ
พฤตกิรรม(Demonstration Effect)



ผลกระทบของอตุสาหกรรมการทอ่ง
เทีย่ว (ตอ่)
ผลกระทบทางบวกจากการทอ่งเทีย่วตอ่ส ิง่แวดลอ้ม
- เกดิการปรับปรงุและพัฒนาสภาพภมูทัิศนแ์ละกายภาพใหด้ขี ึน้
- มกีารลงทนุจากภาครัฐในดา้นสาธารณูปโภคเพือ่เขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่ๆ
- เกดิการพัฒนาพืน้ทีธ่รรมชาต ิใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว เพือ่ประโยชนใ์นการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่
- เกดิมกีารปรับปรงุแกไ้ข มาตรการ ระเบยีบตลอดจนกฎหมายตา่งๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตใินระยะยาว
- เกดิความตระหนักในการกำาจัดของเสยีประเภทตา่ง อาทนิำ้าเน่า ขยะมลูฝอย โดย
เฉพาะทีพั่กหรอืรา้นอาหารทีอ่ยูใ่นบรเิวณแหลง่ทอ่งเทีย่ว
- เกดิโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว
- การตืน่ตวัจัดตัง้มลูนธิพิทัิกษ์ส ิง่แวดลอ้มมากขึน้

ผลกระทบดา้นลบจากการทอ่งเทีย่วตอ่ส ิง่แวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ
- พืน้ทีธ่รรมชาตบิางสว่นถกูทำาลาย เพือ่การสรา้งทีพั่กในแหลง่ธรรมชาติ
- กจิกรรมนันทนาการบางประเภทมผีลตอ่ธรรมชาต ิอาท ิการตัง้แคมป์ไฟ การตดั
ตน้ไม ้
- การสรา้งสิง่อำานวยความสะดวกอาจสง่ผลตอ่ภมูทิัศนข์องแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ธรรมชาติ
- การทอ่งเทีย่วแบบทัวรป่์า อาจสง่ผลตอ่ธรรมชาตใินแงด่นิถลม่ การบกุรกุพืน้ที่



ผลกระทบของอตุสาหกรรมการทอ่ง
เทีย่ว (ตอ่)
ผลกระทบดา้นลบจากการทอ่งเทีย่วตอ่ส ิง่แวดลอ้ม (ตอ่)
ปัญหาการรกุลำ้าพืน้ทีธ่รรมชาติ
- การรบกวนธรรมชาตอินัเกดิจากการไมจ่ำากดัจำานวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้
เยีย่มชมธรรมชาติ
- เกดิการพัฒนาและใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิในแนวทางทีไ่มเ่หมาะสม
- เกดิการรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ของผูป้ระกอบการในแหลง่ทอ่งเทีย่วบางราย

ดา้นมลภาวะ
- ขยะมลูฝอยตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากนักทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการทีก่ำาจัดไม่
เหมาะสม ทำาลายภมูทิัศนข์องแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทัง้กลิน่ และภาพ
- นำ้าเน่าเสยี จากผูป้ระกอบการตา่งๆ อาท ิโรงแรม ทีพั่ก รา้นอาหาร ฯลฯ
- อากาศเสยี จากการกอ่สรา้งเนือ่งมาจากการขยายตวัของแหลง่ทอ่ง
เทีย่ว



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 3
1.ขอ้ใดเป็นประโยชนข์องการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 

ก.สรา้งงานใหก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ ข.ลดการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติ

ค.เกดิการพัฒนาเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว ง.ถกูทกุขอ้
2.การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเนน้เรือ่งใดเป็นสำาคัญ 

ก.เนน้การทอ่งเทีย่วแบบโฮมสเตย์ ข.เนน้การอนุรักษ์ทะเล
ค.เนน้ทอ่งเทีย่วธรรมชาตมิกีารอนุรักษ์ ง.เนน้การเดนิป่า

3.ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งทีส่ดุเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
ก. เป็นการสง่เสรมิ พัฒนารวมทัง้การอนุรักษ์ธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้มควบคู่

กบัการทอ่งเทีย่ว 
ข. มุง่เนน้ความพงึพอใจของนักทอ่งเทีย่ว โดยมกีารจัดกจิกรรมทีเ่นน้ผจญ

ภยั 
ค. การทอ่งเทีย่วในแหลง่ธรรมชาตแิละอทุยานแหง่ชาตโิดยการจัดกจิกรรม 
ง. การทอ่งเทีย่วในแหลง่ธรรมชาตอิยา่งเดยีว โดยไมม่กีารท าลาย

4.บรกิารขอม้ลูทอ่งเทีย่วอตัโนมัตขิองการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยคอื 
หมายเลขใด 

ก. 1652 ข. 1662 ค. 1672 ง. 1682
5.หน่วยงานทีม่หีนา้ทีอ่ำานวยความสะดวกความสะดวกนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศที่
เดนิทางเขา้ประเทศคอืหน่วยงานใด 

ก. บรษัิทการบนิ ข.การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย 
ค. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ง.การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 3  (ตอ่)
6.หน่วยงานใดอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา 
     ก. กองบังคบัการตำารวจทอ่งเทีย่ว ข. กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมอืง 
     ค. สำานักงานสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ง. สำานักงานสง่เสรมิการประชมุและ
แสดงสนิคาแ้หง่ประเทศไทย 
7.ขอ้ใดเป็นกลยทุธก์ารทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์

ก. จัดลำาดบัอทุยานแหง่ชาตทิีม่คีณุคา่สงูสำาหรับการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ทัง้ใน
ทกุพืน้ที่

ข. การรวบรวมความรูเ้กีย่วกบัศลิปะ วฒันธรรม และธรรมชาตขิองทอ้งถิน่
ค. สง่เสรมิและเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการจัดนทิรรศการสญัจร
ง. สง่เสรมิโครงการคา่ยฤดรูอ้นสำาหรับเยาวชนจากประเทศในกลุม่อาเซยีน

8.การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเป็นสว่นหนึง่ของการทอ่งเทีย่วแบบใด
  ก. การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ ข. การทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ
  ค. การทอ่งเทีย่วโลก ง. การทอ่งเทีย่วแบบนำารอ่ง
9.จดุมุง่หมายของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ คอือะไร
 ก. มแีหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาตทิีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ ข. มแีหลง่ทอ่งเทีย่ว
สำาหรับชาวตา่งประเทศ
  ค. มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีรั่กษาธรรมชาติ ง. มแีหลง่ทอ่งเทีย่วในเชงิ
ประวตัศิาสตร์
10.ทำาไมตอ้งมกีารจัดการประสานความรว่มมอืการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
 ก. เพือ่ใหด้เูป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ข. เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนอ์ยา่ง
เหมาะสม
 ค. เพือ่ใหเ้กดิจติสำานกึในการรักษาระบบนเิวศ ง. เพือ่ใหเ้กดิการอนุรักษ์
ระบบนเิวศ



ใบงาน  หนว่ยที ่ 3
ใหนั้กศกึษาหาทำาแบบสรปุเป็นแบบ Mind Map ในหวัขอ้ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัผลกระ
ทบของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
ดงันี้

1. ผลกระทบตอ่ศลิปะวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม
2. ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ
3. ผลกระทบตอ่สงัคม
4. ผลกระทบตอ่คณุภาพอากาศ
5. ผลกระทบตอ่พชืพันธุไ์ม ้
6. ผลกระทบตอ่ธรณีวทิยา
7. ผลกระทบตอ่สตัวป่์า



 หนว่ยที่ 4
   เร ือ่ง ส ิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศ

1.1 ความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มกบัสิง่มชีวีติ 
1.1.1 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 
1.1.2 สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

1.2 ระบบนเิวศ 
1.2.1 ความหมายและโครงสรา้งของระบบนเิวศ 
1.2.2 ระบบนเิวศของประเทศไทย



ความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มกบั
สิง่มชีวีติ
สิง่แวดลอ้ม (environment) คอืสิง่ตา่งๆทีอ่ยูร่อบตวัเรา ซึง่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่
ใหญ่ๆ  คอื 
  1.สิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ หรอืสิง่มชีวีติ ไดแ้ก ่มนุษย ์สตัว ์พชื และสิง่มชีวีติเล็กๆ
  2.สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ หรอืสิง่ไมม่ชีวีติ แบง่ออกเป็น 2 ชนดิ คอื
          2.1)สิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีม่อียูใ่นธรรมชาต ิไดแ้ก ่ ดนิ นำ้า อากาศ 
แสงแดด แรธ่าต ุเป็นตน้
   2.2)สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ไดแ้ก ่อาคารบา้นเรอืน วดั โรงเรยีน ถนน สะพาน 
สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วฒันธรรม เป็นตน้
 ระบบนเิวศ(ecosystem) คอื ระบบความสมัพันธข์องสิง่มชีวีติ ในแหลง่ทีอ่ยูแ่หลง่

ใดแหลง่หนึง่ซึง่มคีวามสมัพันธก์นั ความสมัพันธ ์กนันีจ้ะม ี2 ลกัษณะ คอื       
   1. ความสมัพันธร์ะหวา่งกลุม่ส ิง่มชีวีติทีอ่ยูอ่าศยัรวมกนัในแหลง่ที ่อยูนั่น้ จัดเป็น
ความสมัพันธท์างชวีภาพ       
   2. ความสมัพันธร์ะหวา่งกลุม่ส ิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้มของแหลง่ทีอ่ยู ่ซ ึง่เป็นสิง่
แวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก ่ดนิ นำ้า อากาศ แรธ่าต ุแสง สวา่ง เป็นตน้

 ความสมัพันธท์ัง้ 2 ลกัษณะดงักลา่ว จะเกดิขึน้พรอ้มๆ กนั ในระบบ นเิวศทกุระบบ
ตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ส ิง่มชีวีติไมส่ามารถอยู ่อยา่งโดดเดีย่วได ้หากสิง่
แวดลอ้มอยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูรบกวนก็จะ สง่ผลกระทบถงึการดำารงชวีติของสิง่มี
ชวีติชนดิอืน่ และจะสง่ผลถงึ กนัและกนัทัง้ระบบ



ประเภทของระบบนเิวศ
                 โลกเป็นระบบนเิวศทีใ่หญท่ีส่ดุ เรยีกวา่ โลกของสิง่มชีวีติ 
หรอืชวีภาค (biosphere) และสิง่แวดลอ้มในโลกของเราแตล่ะบรเิวณจะมี
ความแตกตา่งกนัไปตามสภาพทางภมูศิาสตร ์และ สภาพภมูอิากาศ กอ่ให ้
เกดิระบบนเิวศทีห่ลากหลายแตกตา่งกนัไปมมีากมายหลายระบบ ขนาด 
ใหญบ่า้ง เล็กบา้งมคีวามสลบัซบัซอ้นแตกตา่งกนัไป ซึง่เราสามารถจำาแนก
ระบบนเิวศออกเป็น 2 ระบบใหญ ่คอื

1.ระบบนเิวศตามธรรมชาต ิเป็นระบบนเิวศทีเ่กดิขึน้เองและมอียูใ่น
ธรรมชาต ิไดแ้ก ่   ระบบนเิวศนำ้าเค็ม เชน่ ระบบนเิวศทะเล มหาสมทุร 
เป็นตน้    ระบบนเิวศนำ้าจดื เชน่ ระบบนเิวศแมน่ำ้า ลำาคลอง หนอง บงึ 
เป็นตน้
ระบบนเิวศบนบก เชน่ ระบบนเิวศป่าไม ้ทุง่หญา้ ทะเลทราย เป็นตน้

2.ระบบนเิวศทีม่นษุยส์รา้งขึน้    ระบบนเิวศทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เป็นระบบ
นเิวศทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เชน่ ระบบนเิวศเมอืง ระบบนเิวศแหลง่เกษตร ระบบ
นเิวศแหลง่อตุสาหกรรม เป็นตน้

http://thitiwatwonghirundeha.blogspot.com/2013/09/blog-post_8686.html


ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบ
บนเิวศในระบบนเิวศสิง่มชีวีติกบัส ิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพันธต์อ่กนั เชน่ ความสมัพันธข์องสิง่มชีวีติ
กบัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เชน่ ดนิ นำ้า แสงสวา่ง อากาศ แรธ่าต ุความชืน้ อณุหภมู ิ
เป็นตน้ การเปลีย่นแปลงของส ิง่แวดลอ้มทางกายภาพดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบตอ่การดำารง
ชวีติของสิง่มชีวีติ และการเปลีย่นแปลงของส ิง่มชีวีติ ก็จะสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเชน่กนั 
ระบบนเิวศทีม่คีวามสมดลุระหวา่งส ิง่แวดลอ้มและสิง่มชีวีติจะกอ่ใหเ้กดิสมดลุในธรรมชาติ
สิง่มชีวีติหลายชนดิอาศยัอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ของส ิง่มชีวีติและมคีวามสมัพันธเ์กีย่วขอ้งกนั 
ทัง้ในลกัษณะพึง่พอาศยักนัในรปูแบบตา่งๆ เชน่ การเอือ้ประโยชนต์อ่กนั การแกง่แยง่
แขง่ขนักนั เป็นศตัรตูอ่กนัและทีส่ำาคญัทีส่ดุ คอืเป็นอาหารซึง่กนัและกนั ทำาใหเ้กดิการ
ถา่ยทอดพลงังานแกก่นัในระบบนเิวศ โดยผา่นการกนิกนัเป็นทอดๆ ตามลำาดบัเรยีกวา่หว่งโซ่
อาหาร (food chain) หว่งโซอ่าหารอาจจะสมัพันธก์นัอยา่งสลบัซบัซอ้นในรปูของสายใย
อาหาร (food web) ถา้พจิารณาความสมัพันธข์องส ิง่มชีวีติในระบบนเิวศแบบตา่งๆ จะมี
ความสมัพันธก์นัอยา่งหลากหลาย เราแบง่ชนดิความสมัพันธข์องสิง่มชีวีติในระบบนเิวศได ้
หลายรปูแบบดงันี้
ความสมัพนัธด์า้นอาหาร
ความสมัพันธด์า้นอาหาร แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คอื
1.ผูผ้ลติ (producer) คอื สิง่มชีวีติทีส่ามารถสรา้งอาหารไดเ้อง ทำาหนา้ทีเ่ป็นแหลง่อาหาร
ทัง้ทางตรงและทางออ้มในระบบนเิวศ เชน่ กลุม่พชื สามารถสรา้งอาหารไดเ้องโดย
กระบวนการสงัเคราะห์
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ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบ
บนเิวศ

 (ตอ่)2.ผูบ้รโิภค (consumer) คอื สิง่มชีวีติทีส่รา้งอาหารเองไมไ่ด ้ส ิง่มชีวีติพวกนีจ้ะกนิส ิง่มชีวีติอืน่ๆ 
เป็นอาหาร เป็นผูบ้รโิภคน่ันเอง เชน่ สตัวต์า่งๆ ซึง่เราแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ คอื ผูบ้รโิภคพชืเป็น
อาหาร ไดแ้ก ่ววั ควาย มา้ ชา้ง ฯลฯ ผูบ้รโิภคสตัวเ์ป็นอาหาร เชน่ เสอื สงิโต เหยีย่ว ง ูฯลฯ ผู ้
บรโิภคทัง้พชืและสตัวเ์ป็นอาหาร เชน่ คน สนัุข นก แมว และผูบ้รโิภคซากพชื ซากสตัวเ์ป็นอาหาร 
เชน่ ไสเ้ดอืน นกแรง้ ปลวก ฯลฯ
3.ผูย้อ่ยอนิทรยีส์าร (decomposer) เป็นสิง่มชีวีติทีส่รา้งอาหารเองไมไ่ด ้จะบรโิภคอาหารโดย
การยอ่ยสลายสิง่มชีวีติทกุชนดิทีต่ายลงเป็นอาหาร ไดแ้ก ่พวกจลุนิทรยี ์เป็นตน้
 ความสมัพนัธก์นัตามภาวะการลา่เหยือ่
ความสมัพันธก์นัตามภาวะการลา่เหยือ่ (predation) เป็นความสมัพันธพ์ืน้ฐานในการหาอาหาร
ของสิง่มชีวีติ คอื
1.ผูล้า่ (predator) เป็นฝ่ายทีไ่ดรั้บประโยชน ์จะมขีนาดใหญก่วา่ แข็งแรงกวา่อกีฝ่ายทีเ่สยี
ประโยชน์
2.เหยือ่ (prey) เป็นฝ่ายทีเ่สยีประโยชนเ์พราะถกูกนิเป็นอาหาร จะมขีนาดเล็กกวา่ออ่นแอกวา่ เชน่ 
สงิโตลา่กวาง แมวจับหนู เหยีย่วลา่กระตา่ย นกกนิหนอน งกูนินก เหยีย่วกนิง ูเป็นตน้
ความสมัพันธด์า้นผลประโยชน์
1.ภาวะปรสติ (parasitism) เป็นความสมัพันธข์องสิง่มชีวีติทีฝ่่ายหนึง่ไดรั้บประโยชน ์ อกีฝ่ายเสยี
ประโยชน ์โดยฝ่ายทีไ่ดรั้บประโยชนจ์ะอาศยัอยูใ่นรา่งกายของผูเ้สยีประโยชน ์เรยีกวา่ส ิง่มชีวีติทีไ่ด ้
รับประโยชนว์า่ ปรสติ (parasite) และเรยีกสิง่มชีวีติทีเ่สยีประโยชนว์า่ ผูถ้กูอาศยั (host) โดย
ปรสติจะแยง่อาหารหรอืกนิบางสว่นของรา่งกายผูถ้กูอาศยั เชน่ กาฝากบนตน้ไม ้ กาฝากเป็นปรสติ
ไดรั้บอาหารจากตน้ไมท้ีอ่ยูอ่าศยั ฝ่ายตน้ไมจ้ะเสยีประโยชนเ์พราะถกูแยง่อาหารไป
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ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบ
บนเิวศ

 (ตอ่)
2.ภาวะองิอาศยั (commensalism)เป็นความสมัพันธข์องสิง่มชีวีติทีฝ่่ายหนึง่ได ้
ประโยชน ์แตอ่กีฝ่ายหนึง่เสยีประโยชน ์เชน่ เฟิรน์ กลว้ยไม ้พลดูา่ง ทีเ่กาะบนเปลอืก
ตน้ไม ้จะใชต้น้ไมเ้ป็นแหลง่ทีอ่ยูแ่ละใหค้วามชืน้โดยไมเ่บยีดเบยีนอาหารจากตน้ไม ้
เลย
3.ภาวะการไดป้ระโยชนร์ว่มกนั (protocooperation) เป็นความสมัพันธข์องสิง่มี
ชวีติ 2 ชนดิทีอ่าศยัอยูร่ว่มกนัตางฝ่ายไดป้ระโยชนร์ว่มกนั แตเ่มือ่แยกออกจากกนั
แตล่ะฝ่ายสามารถดำารงชวีติอยูไ่ดโ้ดยลำาพัง เชน่ ผเีสือ้กบัดอกไม ้นกเอีย้งบนหลงัค
วาย มดดำากบัเพลีย้ ซแีอนนโีมนทีีเ่กาะอยูบ่นหลงัปเูสฉวน เป็นตน้
4.ภาวะพึง่พากนั (mutualism) เป็นความสมัพันธข์องสิง่มชีวีติทีท่ัง้สองฝ่ายตา่ง
พึง่พาอาศยัอยูด่ว้ยกนั ตา่งฝ่ายตา่งไดร้ับประโยชนร์ว่มกนั หากแยกออกจากกนัไม่
สามารถดำารงชวีติอยูไ่ด ้เชน่ แบคทเีรยีไรโซเบยีมทีอ่าศยัอยูท่ีป่มรากพชืตระกลูถั่ว 
โดยแบคทเีรยีไรโซเบยีมจะจับไนโตรเจนจากอากาศแลว้เปลีย่นเป็นสารประกอบไน
เตรด สว่นแบคทเีรยีไดพ้ลงังานจากการสลายสารอาหารทีอ่ยูใ่นรากพชื รากบัสาหรา่ย
ทีอ่ยูร่วมกนัเป็นไลเคน โดยสาหรา่ยสรา้งอาหารไดเ้องแตต่อ้งอาศยัความชืน้จากเชือ้
รา สว่นราก็อาศยัดดูอาหารทีส่าหรา่ยสรา้งขึน้และใหค้วามชืน้กบัสาหรา่ย
5.ภาวะมกีารยอ่ยสลาย (saprophuistm) เป็นความสมัพันธท์ีส่ ิง่มชีวีติชนดิหนึง่ได ้
รับประโยชนจ์ากซากของสิง่มชีวีติอกีชนดิหนึง่ ไดแ้ก ่จลุนิทรยี ์เชน่ แบคทเรยี รา 
และเห็ด
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องคป์ระกอบของระบบนเิวศ
ระบบนเิวศมอีงคป์ระกอบสำาคญั 2 ประการ คอื
1. สว่นประกอบทีไ่มม่ชีวีติ(abiotic component ) แบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื
     1.1 อนนิทรยีสารเชน่ คารบ์อน ไนโตรเจน คารบ์อนไดออกไซด ์นำ้าและออกซเิจน เป็นตน้
     1.2 อนิทรยีส์ารเชน่ โปรตนี คารโ์บไฮเดรต และฮวิมัส เป็นตน้
     1.3 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพเชน่ แสง อณุหภมู ิความเป็นกรด เป็นดา่งความเค็มและความชืน้ 
เป็นตน้
2. สว่นประกอบทีม่ชีวีติ(biotic component) แบง่ออกไดเ้ป็น
     2.1 ผูผ้ลติ(producer) คอื พวกทีส่ามารถนำาเอาพลงังานจากแสงอาทติยม์าสงัเคราะหอ์าหาร
ขึน้ไดเ้องจากแรธ่าตแุละสสารทีม่อียูต่ามธรรมชาต ไดแ้ก ่พชืสเีขยีว แพลงคต์อนพชื และแบคทเีรยี
บางชนดิ พวกผูผ้ลตินีม้คีวามสำาคัญมาก เพราะเป็นสว่นเริม่ตน้และเชือ่มตอ่ระหวา่งสว่นประกอบทีไ่มม่ี
ชวีติอืน่ๆ ในระบบนเิวศ
     2.2 ผูบ้รโิภค(consumer) คอื พวกทีไ่ดรั้บอาหารจากการกนิสิง่มชีวีติอืน่ๆ อกีทอดหนึง่ ได ้
แก ่พวกสตัวต์า่งๆ แบง่ไดเ้ป็น
            – ผูบ้รโิภคปฐมภมู ิ(primary consumer) เป็นสิง่มชีวีติทกีนิพชืเป็นอาหาร เชน่ กระตา่ย
วัว ควาย และปลาทีก่นิพชืเล็กๆ ฯลฯ
            – ผูบ้รโิภคทตุยิดภมู ิ(secondary consumer) เป็นสตัวท์ีไ่ดรั้บอาหารจากการกนิเนือ้
สตัว์
ทีก่นิพชืเป็นอาหารเชน่ เสอื สนัุขจิง้จอก ปลากนิเนอื ้ฯลฯ
             – ผูบ้รโิภคตตยิภมู ิ(tertiary consumer) เป็นสตัวท์กีนิทัง้สตัว ์กนิพชื และสตัวก์นิสตัว์
นอกจากนี ้ยังไดแ้กส่ ิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นระดบัขัน้การกนิสงูสดุ ซึง่หมายถงึสตัวท์ีไ่มถ่กู
กนิโดยสตัวอ์ืน่ๆ ตอ่ไป เป็นสตัวท์ีอ่ยูใ่นอนัดับสดุทา้ยของการกนิเป็นอาหาร เชน่ มนุษย์



องคป์ระกอบของระบบนเิวศ (ตอ่)
2.3 ผูย้อ่ยสลาย (decomposers) เป็นพวกทีไ่มส่ามารถปรงุอาหารไดแ้ตจ่ะกนิอาหารโดยการ
ผลติเอนไซนอ์อกมายอ่ยสลายแรธ่าตตุา่งๆ ในสว่นประกอบของสิง่มชีวีติใหเ้ป็นสารโมเลกลุเล็ก 
แลว้จงึดดูซมึไปใชเ้ป็นสารอาหารบางสว่น สว่นทีเ่หลอืปลดปลอ่ยออกไปสูร่ะบบนเิวศ ซึง่ผูผ้ลติ
จะสามารถเอาไปใชต้อ่ไป
จงึนับวา่ผูย้อ่ยสลายเป็นสว่นสำาคญัทีท่ำาใหส้ารอาหารสามารถหมนุเวยีนเป็นวฏัจักรได ้
ปจัจยัตา่ง ๆ ในระบบนเิวศทีม่ผีลทำาใหก้ารดำารงชวีติเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ปจัจยั คอื
1. ปัจจัยทางชวีภาพ (Biological Factors) หมายถงึ ปัจจัยทีเ่ป็นสิง่มชีวีติในดา้นชนดิและปรมิาณทีม่ี
ความสมัพันธก์นัทางดา้นใดดา้นหนึง่ ซ ึง่ความสมัพันธข์องสิง่มชีวีติในระบบนเิวศ อาจเป็นความสมัพันธ์
กนัในกลุม่ส ิง่มชีวีติเดยีวกนั เชน่การอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ฝงู โขลง เชน่ ชา้ง ลงิ ตอ่ แตน มด ทัง้ยังมผีลดี
และผลเสยี ผลดคีอืชว่ยลดอตัราการสรา้งศตัรชูว่ยใหเ้กดิการจัดระบบภายในกลุม่ และเพิม่โอกาสในการ
เพิม่จำานวนสิง่มชีวีติแตก่็มขีอ้เสยีคอื ทำาใหเ้กดิการแขง่ขนัในดา้นอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั
2. ปัจจัยทางกายภาพ(Physical Factors) หมายถงึสิง่แวดลอ้มทีไ่มม่ชีวีติในแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยั
ทีม่ผีลตอ่การดำารงคช์วีติของสิง่มชีวีติในระบบนเิวศซึง่ไดแ้ก่
     2.1 อณุหภมู ิ(Temperature) 2.2 แสงสวา่ง (Light)
     2.3 นำ้าและความชืน้ (Water And Humidity) 2.4 กา๊ซในบรรยากาศ( Amospheric 
Gasses)
     2.5 ความเป็นกรดเบส 2.6 เกลอืแร่
     2.7 กระแสนำ้าและความดนั 2.8 ดนิ (Siol)
     2.9 ไฟ (Fire Factor)



องคป์ระกอบของระบบนเิวศ 
ระบบนเิวศทกุ ๆ ระบบจะมโีครงสรา้งทีก่ำาหนดโดยชนดิของสิง่มชีวีติเฉพาะอยา่ง ทีอ่ยูใ่นระบบ
นัน้ ๆ โครงสรา้งประกอบดว้ยจำานวนและชนดิของส ิง่มชีวีติตา่ง ๆ เหลา่นี ้และการกระจายตวั
ของมันถงึแมว้า่ระบบนเิวศบนโลกจะมคีวามหลากหลายแตม่โีครงสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกนัคอื 
ประกอบไปดว้ยสว่นสำาคญั 2 สว่นคอื
1. สว่นประกอบทีไ่มม่ชีวีติ (Abiotic component) แบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
        1.1 อนนิทรยีสาร เชน่ คารบ์อนไนโตรเจน คารบ์อนไดออกไซด ์นำ้าและออกซเิจน 
เป็นตน้
        1.2 อนิทรยีสาร เชน่ โปรตนี คารโ์บไฮเดรต และฮวิมัส เป็นตน้
        1.3 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เชน่ แสง อณุหภมู ิความเป็นกรดเป็นดา่ง ความ เค็ม
และความชืน้ เป็นตน้
2. สว่นประกอบทีม่ชีวีติ (Biotic component) แบง่ออกไดเ้ป็น
        2.1 ผูผ้ลติ (producer) คอื พวกทีส่ามารถนำาเอาพลงังานจากแสงอาทติยม์าสงัเคราะห ์
อาหารขึน้ไดเ้อง จากแรธ่าตแุละสารทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิไดแ้ก ่พชืสเีขยีว แพลงคต์อนพชื และ
แบคทเีรยีบางชนดิ พวกผูผ้ลตินีม้คีวามสำาคญัมาก เพราะเป็นสว่นเริม่ตน้และเชือ่มตอ่ระหวา่ง
สว่นประกอบทีไ่มม่ชีวีติกบัสว่นทีม่ชีวีติอืน่ ๆ ในระบบนเิวศ
2.2 ผูบ้รโิภค (consumer) คอื พวกทีไ่ดรั้บอาหารจากการกนิส ิง่ทีม่ชีวีติอืน่ ๆ อกีทอด หนึง่
ไดแ้กพ่วกสตัวต์า่ง ๆ แบง่ไดเ้ป็น
ผูบ้รโิภคปฐมภมู ิ(primary consumer) เป็นสิง่มชีวีติทีก่นิพชืเป็นอาหาร เชน่ กระตา่ย 
ววั ควาย และปลาทีก่นิพชืเล็ก ๆ ฯลฯ



องคป์ระกอบของระบบ
นเิวศ (ตอ่)

ผูบ้รโิภคทตุยิภมู ิ(secondary consumer) เป็นสตัวท์ีไ่ดร้ับ
อาหารจากการกนิเนือ้สตัวท์ี ่กนิพชืเป็นอาหาร เชน่ เสอื สนัุขจิง้จอก 
ปลากนิเนือ้ ฯลฯ
ผูบ้รโิภคตตยิภมู ิ(tertiauy consumer) เป็นพวกทีก่นิทัง้สตัว์
กนิพชื และสตัวก์นิสตัว ์นอกจากนีย้ังไดแ้กส่ ิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นระดบัขัน้
การกนิสงูสดุซ ึง่หมายถงึสตัวท์ีไ่มถ่กูกนิโดยสตัวอ์ืน่ ๆ ตอ่ไป เป็นสตัว์
ทีอ่ยูใ่นอนัดบัสดุทา้ยของการถกูกนิเป็นอาหาร เชน่ มนุษย์
                2.3 ผูย้อ่ยสลาย (decomposer) เป็นพวกไมส่ามารถ
ปรงุอาหารได ้แตจ่ะกนิอาหารโดย การผลติเอนไซนอ์อกมายอ่ยสลาย
แรธ่าตตุา่ง ๆ ในสว่นประกอบของสิง่ทีม่ชีวีติใหเ้ป็นสารโมเลกลุเล็ก
แลว้จงึดดูซมึไปใชเ้ป็นสารอาหารบางสว่น สว่นทีเ่หลอืปลดปลอ่ย
ออกไปสูร่ะบบนเิวศ ซึง่ผูผ้ลติจะสามารถเอาไปใชต้อ่ไป จงึนับวา่ผู ้
ยอ่ยสลายเป็นสว่นสำาคญัทีท่ำาใหส้ารอาหารสามารถหมนุเวยีนเป็น
วฏัจักรได ้



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 4
1.ขอ้ใด ไม ่จัดเป็นระบบนเิวศ

ก.บอ่นำ้าทีม่สี ิง่มชีวีติอยูเ่ต็มข.สนามกฬีาในโรงพละ
ค.สนามหญา้และสระนำ้าหนา้โรงเรยีน ง.อทุยานแหง่ชาตแิละป่า

สงวน
2.ระบบนเิวศทีใ่หญท่ีส่ดุ คอื

ก.ขอนไม ้ ข.ทุง่หญา้       ค.ทะเล               ง.โลกของสิง่มชีวีติ
3.ขอ้ใดคอืความหมายของระบบนเิวศ

ก.สถานทีซ่ ึง่มสี ิง่มชีวีติอาศยัอยู่
ข.สิง่ตา่งๆ ทีอ่ยูร่ว่มกบัส ิง่มชีวีติ
ค.กลุม่ของสิง่มชีวีติทีอ่ยูร่ว่มกนัในแตล่ะแหง่
ง.ความสมัพันธร์ะหวา่งส ิง่มชีวีติตา่งๆ ทีอ่ยูร่ว่มกนัในแหลง่ทีอ่ยูเ่ดยีวกนั

4.โครงสรา้งของระบบนเิวศประกอบดว้ยปัจจัยใหญ่ๆ  2 ประการ คอื
ก.ปัจจัยทางบกและนำ้าข.ปัจจัยทางนำ้าและอากาศ
ค.ปัจจัยทางกายภาพและชวีภาพ ง.ปัจจัยทางกายภาพและเสถยีรภาพ

5.สิง่แวดลอ้มในขอ้ใดเป็นส ิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้
ก.ตน้ไม ้ ข.เขือ่นดนิ ค.สตัวป่์า ง.นำ้า



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 4  (ตอ่)
6.ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิน้เปลอืง หมายถงึขอ้ใด
     ก.ทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่มือ่ใชห้มดไปแลว้ไมส่ามารถทำาหรอืสรา้งใหเ้กดิขึน้มาใหมใ่นชัว่ชวีติ
มนุษยไ์ด ้
     ข.ทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่ราไมส่ามารถหาส ิง่อืน่ซ ึง่มคีณุสมบตัคิลา้ยกนัมาทดแทนได ้
     ค.ทรัพยากรธรรมชาตทิีม่รีาคาแพงและใชห้มดไปไดโ้ดยงา่ย
     ง.ทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่มือ่เปลีย่นรปูไปแลว้ไมส่ามารถทำาใหเ้หมอืนเดมิไดอ้กี
7.ขอ้ใดทีม่ทีัง้ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ามารถสรา้งทดแทนได ้และทรัพยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้หมดไป
     ก.นำ้ามัน เหล็ก ทองคำา วาฬ ข.ทองแดง ตะกัว่ เงนิ ดบีกุ
     ค.มะคา่โมง ตะเคยีนทอง ไกฟ้่า ฉลาม ง.กุง้มังกร ปลงิทะเล ขา้วโพด มะพรา้ว
8.ขอ้ใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุ
     ก.การบกุเบกิป่าชายเลนเพือ่เพิม่พืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัวน์ำ้าชายฝ่ัง
     ข.การเพิม่ผลผลติของเกษตรกรโดยใชปุ้๋ ยเคมใีนปรมิาณมากตดิตอ่กนั
     ค.การปฏบิตัติามผังเมอืงเพือ่รองรับการขยายตวัของประชากรทีเ่พิม่มากขึน้
     ง.การปลอ่ยป่าไมใ้หอ้ยูต่ามธรรมชาต ิโดยไมม่กีารตดัเลย เพือ่เป็นการรักษาตน้นำ้าลำาธาร
9.ขอ้ใดอธบิายความหมายของส ิง่แวดลอ้มไดถ้กูตอ้งทีส่ดุ
     ก.สิง่ตา่งๆทีอ่ยูร่อบตวัเรา ข.สิง่ตา่งๆทีม่คีวามเหมาะสมตอ่มนุษย์
     ค.ทกุสิง่ทกุอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัเราทัง้ทีม่องเห็นและมองไมเ่ห็น ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพและ
ชวีภาพ เกดิขึน้เองตาม       ธรรมชาติ
     ง.ทกุสิง่ทีป่ระกอบกนัเป็นโลกและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วกบั ป่าไม ้ดนิ นำ้า อากาศ
10.สิง่แวดลอ้มอาจแบง่ไดเ้ป็นกีป่ระเภท
     ก.     2  ประเภท    ข.     3    ประเภท      ค.    4  ประเภท        ง.   5    ประเภท



ใบงาน  หนว่ยที ่ 4
1. .สิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศมคีวามสมัพันธก์นัอยา่งไร
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...
2.สิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศมคีวามสมัพันธก์บัการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศอยา่งไร
......................................................................................................
......................................................................................................
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......................................................................................................
....
3.ประเภทของระบบนเิวศมกีีป่ระเภท  อะไรบา้ง
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...
4.ยกตวัอยา่งของระบบนเิวศในหมูบ่า้นนักเรยีนมา  1  อยา่ง
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......................................................................................................
.....



 หนว่ยที่ 5
 เร ือ่ง การทอ่งเทีย่วและแหลง่ทอ่งเทีย่ว

เชงินเิวศของประเทศไทย
1.1 บทบาททางการทอ่งเทีย่ว 
     1.1.1 บทบาททางการทอ่งเทีย่วตอ่สงัคมและเศรษฐกจิ   1.1.2 บทบาท
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 
     1.1.3 บทบาทของผูป้ระกอบการธรุกจิการทอ่งเทีย่ว   1.1.4 บทบาทของ
ประชาชนในพืน้ที ่
1.2 ประเภทและการอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
     1.2.1 ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว 1.2.2 การอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว       
1.2.3 ผลกระทบของการทอ่งเทีย่ว
แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศของประเทศไทย 
1.3 แหลง่กำาเนดิของสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
     1.3.1 อทุยานแหง่ชาต ิ                 1.3.2 วนอทุยานแหง่ชาต ิ
     1.3.3 ศนูยศ์กึษาธรรมชาตอิทุยานแหง่ชาตทิางทะเล     1.3.4 ความแตกตา่ง
ระหวา่งอทุยานแหง่ชาตแิละวนอทุยานแหง่ชาต ิ
1.4 สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศประเภทอทุยานแหง่ชาต ิ
     1.4.1 อทุยานแหง่ชาตภิาคเหนอื   1.4.2 อทุยานแหง่ชาตภิาคตะวนั
ออกเฉียงเหนอื 
     1.4.3 อทุยานแหง่ชาตภิาคกลางและภาคตะวนัออก   1.4.4  อทุยานแหง่
ชาตภิาคใต ้
1.5 สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศประเภทวนอทุยานแหง่ชาต ิ
     1.5.1 วนอทุยานแหง่ชาตภิาคเหนอื   1.5.2 วนอทุยานแหง่ชาตภิาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื 
     1.5.3 วนอทุยานแหง่ชาตภิาคกลางและภาคตะวนัออก   1.5.4 วนอทุยานแหง่
ชาตภิาคใต ้
1.6  การมสีว่นรว่มของชมุชนทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
     1.6.1บทบาทและหนา้ทีข่องชมุชนตอ่การทอ่งเทีย่ว   1.6.2 แหลง่ทอ่ง
เทีย่วเชงินเิวศแตล่ะภาค



ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศ

แบง่ออกเป็น 3 แบบ คอื
    1.แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ(Natural Attractions) 
        หรอืทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิประกอบดว้ย สภาพภมูิ
อากาศ (climate) ทวิทัศนท์ีส่วยงาม (Scenery) และสตัวป่์า (Wildlife) 
นับไดว้า่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีป่ระสบความสำาเร็จในการดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
ไดม้ากทีส่ดุ แตแ่หลง่ทอ่งเทีย่วดงักลา่วเหลา่นีจ้ะตอ้งไดร้ับการดแูลและ
บำารงุรักษาเป็นอยา่งดจีากทกุๆฝ่าย เนือ่งจากนักทอ่งเทีย่วทีรู่เ้ทา่ไมถ่งึการณ์
อาจทำาลายความงามอนัทรงคณุคา่เหลา่นีไ้ดล้ง
    2.แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่นษุยส์รา้งขึน้ (Manufactured 
Attractions) 
         เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีต่รงกนัขา้มกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ
เมอืงขนาดใหญ่ๆ  สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้ไปเทีย่วชมสิง่กอ่สรา้ง
และสถาปัตยกรรมทางประวตัศิาสตร ์ศาสนสถาน สถานทีร่าชการกอ่สรา้งขึน้ 
เชน่ พระราชวงัหรอือาคารเกา่แกท่ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาทีส่ำาคญั
    3.แหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมและวถิชีวีติ
        มกีลุม่นักทอ่งเทีย่วอกีจำานวนไมน่อ้ยทีส่นใจในความรุง่เรอืงแหง่
อารยธรรมในอดตี หรอืวฒันธรรม หรอืวถิชีวีติของชนกลุม่นอ้ย รวมถงึ
พธิกีรรม พธิกีารงานฉลองรืน่เรงิตา่งๆ ศลิปะการแสดง ดนตร ีเพลงพืน้บา้น 
การรา่ยรำา การละเลน่ ตลอดจนงานหตัถกรรม       



รปูแบบของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
1.การเดนิเสน้ทางธรรมชาติ
        เสน้ทางธรรมชาต ิ(nature trail) หมายถงึ เสน้ทางทีก่ำาหนดไว ้หรอื
แนะนำาใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิชมสภาพธรรมชาตขิองพืน้ทีแ่หง่หนึง่แหง่ใด เชน่ 
บรเิวณป่าไมใ้นอทุยานแหง่ชาต ิวนอทุยาน สวนพฤกษศาสตร ์เขตรักษา
พันธุส์ตัวป่์า ป่าชายเลน ป่าพร ุทัง้นีเ้พือ่มใิหนั้กทอ่งเทีย่วหลงทาง หรอืเดนิ
สะเปะสะปะไปเหยยีบยำา่ทำาลายพชืพรรณไม ้หรอืไดรั้บอนัตรายจากอบุตัภิยั 
ตามเสน้ทางเดนิ จะมเีครือ่งหมายบอกทาง รวมทัง้มป้ีายแนะนำาชือ่พรรณไม ้
ตา่งๆ และสิง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วควรทราบในสถานทีนั่น้ มกีารทำาเสน้ทางใหเ้ดนิ
ไดอ้ยา่งสะดวกสบายพอสมควร และไมเ่กดิอนัตราย 
2.การสอ่งสตัว/์ดนูก 
        เป็นการทอ่งเทีย่ว เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของสตัวป่์าและนกชนดิตา่งๆ 
ในแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาตขิองมัน โดยการมองจากกลอ้งสอ่งทาง
ไกล การสอ่งไฟฉายในชว่งเวลากลางคนื และการถา่ยภาพ บรเิวณพืน้ทีซ่ ึง่
เหมาะสำาหรับการทอ่งเทีย่วในรปูแบบนี ้ไดแ้ก ่อทุยานแหง่ชาต ิเขตรักษา
พันธุส์ตัวป่์า สวนสตัวเ์ปิด และอทุยานนกนำ้า รวมทัง้สถานทีบ่างแหง่ซึง่มนีก
ยา้ยถิน่ตามฤดกูาลบนิมาเกาะอาศยัอยูเ่ป็น จำานวนมาก
3.การสำารวจถำา้/นำา้ตก 
        เป็นรปูแบบการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศทีน่ยิมกนัมาก เนือ่งจากมแีหลง่ทอ่ง
เทีย่วประเภทนี ้เป็นจำานวนมากในประเทศไทย สว่นใหญไ่ดร้ับการพัฒนาให ้
เดนิทางเขา้ถงึไดไ้มย่ากนัก ถำ้าเป็นลกัษณะภมูปิระเทศ ทีพ่บมากในบรเิวณ
ภเูขาหนิปนู หากเกดิตามบรเิวณชายฝ่ังทะเลเรยีกวา่ ถำ้าทะเล ภายในถำ้ามักมี
หนิงอกหนิยอ้ยสวยงาม หากเป็นถำ้าขนาดใหญอ่าจมคีวามยาวหลายรอ้ยเมตร
ภายในถำ้าก็ได ้และเป็นจดุ ดงึดดูความสนใจของนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการ 
เขา้ไปสำารวจ หรอืดคูวามงดงามของหนิงอกหนิยอ้ยภายในถำ้า



ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศ  (ตอ่)

4.การปีนเขา/ไตเ่ขา 
        เป็นรปูแบบของการทอ่งเทีย่ว ทีค่นไทยสว่นใหญย่ังไมเ่คยชนิ และเพิง่จะเริม่
นำาเขา้มาเผยแพร ่โดยนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งประเทศ เมือ่ไมน่านมานี ้  ตอ้งอาศยั
ประสบการณ์ เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิอบุตัเิหต ุนอกจากนียั้งตอ้งมเีครือ่งมอื และ
อปุกรณ์ชว่ย ปัจจบุนักจิกรรมการทอ่งเทีย่วประเภทนี ้  มทีำากนับา้งตามหนา้ผาชนั
บรเิวณชายฝ่ังทะเลบางแหง่ ในภาคใตข้องประเทศ 
5.การลอ่งแกง่ 
        ลำานำ้าบางสายทีม่แีกง่หนิพาดผา่นกลางลำานำ้า ทำาใหน้ำ้าไหลเชีย่วมากเป็นพเิศษ 
หรอือาจมโีขดหนิโผลพ่น้พืน้นำ้า กัน้ขวางทางเป็นตอนๆ ลกัษณะเชน่นี ้ทำาใหเ้หมาะ
สำาหรับการทอ่งเทีย่วแบบผจญภยั ทีเ่รยีกวา่ การลอ่งแกง่ (rapids shooting) โดย
นักทอ่งเทีย่วน่ังในเรอืยางขนาดเล็ก หรอืบนแพไมไ้ผ ่ลอ่งไปตามลำานำ้าทีน่ำ้าไหล
เชีย่วกราก 
6.การน ัง่เรอื/แพชมภมูปิระเทศ 
        เป็นการทอ่งเทีย่วแบบพักผอ่นสบายๆ ซึง่เหมาะสำาหรับการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
ในประเทศไทย ทีม่แีมน่ำ้าลำาคลองเป็นจำานวนมาก นักทอ่งเทีย่วไดช้มภมูปิระเทศตาม
สองฝ่ังลำานำ้า และสงัเกตดชูวีติความเป็นอยูข่องผูค้น ตลอดจนศลิปวฒันธรรมของสิง่
กอ่สรา้งตา่งๆ ในทอ้งถิน่นัน้ๆ การน่ังเรอืชมภมูปิระเทศยังครอบคลมุไปถงึการทอ่ง
เทีย่ว ในบรเิวณอา่งเก็บนำ้า ทะเลสาบ และในทอ้งทะเลดว้ย 
7.การพายเรอืแคนู/เรอืคะยกั 
        เรอืแคนู (canoe) และเรอืคะยัก (kayak) เป็นรปูแบบของเรอืพายทีน่ำามา
จากตา่งประเทศ เพือ่นำามาใชใ้นการทอ่งเทีย่วตามลำานำ้า เป็นเรอืพายขนาดเล็ก น่ังได ้
1 - 3 คน ตวัเรอืใชว้สัดทุีค่งทนแตม่นีำ้าหนักเบา ไมล่ม่ไดง้า่ย และพายไดค้ลอ่งตวั 
คำาวา่ แคนู เป็นชือ่เรอืพายของชนพืน้เมอืงแถบทะเลแครบิเบยีนในอเมรกิากลาง สว่น
คะยักเป็นชือ่เรอืพายของชาวเอสกโิมในทวปีอเมรกิาเหนอื การพายเรอืแคนู และเรอื
คะยัก เป็นกจิกรรมทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมากในขณะนี ้มทีัง้การลอ่ง แกง่ในลำานำ้า 
และการพายเรอืชมทัศนยีภาพตามชายฝ่ังทะเล 
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8.การขีม่า้/น ัง่ชา้ง 
        การขีม่า้ หรอืน่ังชา้ง เป็นรปูแบบของการทอ่งเทีย่ว ทีส่รา้งความสนุกสนานตืน่
เตน้ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้ไปชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามธรรมชาต ิโดยเฉพาะการน่ัง
ชา้ง ซึง่เหมาะสำาหรับการเขา้ไปในบรเิวณป่า อันเป็นทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาตขิอง
สตัว 
9.การขีร่ถจกัรยานชมภมูปิระเทศ    
        การขีร่ถจักรยานชมภมูปิระเทศ ใหท้ัง้ความเพลดิเพลนิในการชมภมูปิระเทศ
สองขา้งทาง และการออกกำาลงักาย จงึเป็นรปูแบบของการทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความ
นยิมคอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะนักทอ่งเทีย่วในวยัหนุ่มวยัสาว ปัจจบัุนมรีถจักรยานที่
ออกแบบใหข้บัขีไ่ดค้ลอ่งแคลว่ และเบาแรง เหมาะสำาหรับการเดนิทางในระยะไกล 
และการเดนิทางขึน้ลงตามลาดเขา เรยีกชือ่รถจักรยานดงักลา่ววา่ รถจักรยานเสอื
ภเูขา 
10.การกางเต็นทน์อนพกัแรม      
         การกางเต็นทน์อนพักแรมเป็นกจิกรรมทีน่ยิมทำากนั ในบรเิวณอทุยานแหง่ชาต ิ
หรอืในสถานที ่ซึง่จัดสิง่อำานวยความสะดวกไวใ้หโ้ดยเฉพาะ เป็นรปูแบบของการทอ่ง
เทีย่ว ซึง่นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอน
กลางคนื อาจมกีจิกรรมอืน่ๆ ประกอบดว้ย เชน่ การสอ่งสตัว ์การสงัสรรคร์อบกองไฟ
หรอืการเลน่แคมป์ไฟ (campfire) การดดูาว 
11.การดำานำา้ในทะเล       
         การดำานำ้าในทะเล เพือ่ดปูะการัง พชืนำ้า และปลาสวยงามใตน้ำ้า เป็นกจิกรรม
การทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก ในขณะนี ้แบง่ออกเป็น ๒ อยา่ง คอื "การ
ดำานำ้าในนำ้าตืน้" ใชเ้ครือ่งมอืชว่ยการหายใจ ทีเ่รยีกวา่ ทอ่หายใจ (snorkel) เพือ่ให ้
ผูด้ำานำ้าสามารถดำานำ้าไดใ้นระดบัผวินำ้า ทีล่กึไมเ่กนิความยาวของทอ่หายใจ และ "การ
ดำานำ้าในนำ้าลกึ" อาศยัเครือ่งมอืชว่ยการหายใจเป็นถังออกซเิจนขนาดเล็ก ผกูตดิไว ้
กบัผูด้ำานำ้า เป็นวธิกีารดำานำ้า ทีเ่รยีกชือ่เป็นภาษาองักฤษวา่ scuba diving



บทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิทอ่ง
เทีย่ว 

1. บทบาทของนกัทอ่งเทีย่ว     นักทอ่งเทีย่วทีด่คีวรปฏบิตัดิงันี้
         1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งเรยีนรูก้ฎพืน้ฐานของการทอ่งเทีย่ว ปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั  ของแหลง่ทอ่งเทีย่วนัน้ ๆ  เชน่  หา้มถา่ยรปูใน
พระทีน่ั่งวมิานเมฆ  แตง่กายสภุาพเวลาเขา้ชมวดัพระแกว้  หา้มเด็ดดอกไม ้
ในอทุยานแหง่ชาต ิ   หา้มสวมรองเทา้เขา้ไปในวดั  หา้มพกอาวธุ  เรยีนรู ้
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  อกีทัง้ขอ้มลูของสถานทีจ่ะไปลว่งหนา้  รู ้
วตัถปุระสงคใ์นการไปเพือ่จะไดเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้ม  เหมาะสม  ปลอดภยั
        2. การใหค้วามรว่มมอืในการอนุรักษ์ทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรม  เชน่  ไปเทีย่วทะเลไมเ่ก็บหอย  หนิ  ทราย  ปะการัง  ไม่
สนับสนุนซือ้สตัวท์ะเลทีห่ายากทีช่าวบา้นเอามาขายหรอืไปเทีย่วป่า  ก็ไม่
ตดัไม ้ ไมเ่ด็ดดอกไม ้ ไมล่า่สตัว ์ไมเ่ก็บเอาของมาเป็นทีร่ะลกึ   ไมท่ิง้ขยะ
หรอืทำาความสกปรกในป่า  เชน่  ขวดนำ้าพลาสตกิ   ควรนำาภาชนะทีไ่มก่อ่ให ้
เกดิขยะเขา้ไปในป่า    ถา้จำาเป็นตอ้งนำาไป ก็ควรนำากลบัออกมาดว้ย (ถา้เป็น
ภาชนะทีไ่มส่ามารถทำาลาย หรอืยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาต)ิ ไมท่ำาให ้
สตัวต์กใจเชน่ ขบัรถเขา้ไปหรอืเลน่ดนตรทีีม่เีสยีงดงั     ระวงัเรือ่งไฟฟืนใน
การประกอบอาหารตอ้งดบัใหส้นทิ
3. การปฏบิตัติามระเบยีบของกลุม่ทัวร ์ เชือ่ฟังคำาแนะนำาของมัคคเุทศก์
  เชน่  ใสร่ม่ชชูพีเวลาไปเทีย่วทางนำ้า    แตง่กายใหรั้ดกมุ   ไมด่ืม่สรุาสิง่
เสพตดิขณะเดนิทางทอ่งเทีย่ว  ตรงเวลา   และดแูลตวัเองไมเ่ป็นภาระหรอื
รบกวนกลุม่  เพราะการเดนิทางทีม่หีมูค่นจำานวนมากตอ้งรักษาความ
สงบ  ปลอดภยั  รักษาเวลา  และเชือ่ฟังรักษากฎของกลุม่ทัวรท์อ่งเทีย่วทั่ว
ไทย  ไปอยา่งมสีำานกึ
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2. บทบาทของเจา้ของทอ้งถิน่
วฒันธรรมของไทย  คอื  เป็นธรรมเนยีมไทยแทแ้ตโ่บราณ  ใครมาถงึเรอืน
ชานตอ้งตอ้นรับ แสดงวา่     คนไทยมกีารแสดงออกถงึความเป็นคน
เมตตา    เป็นมติร  ใหก้ารตอ้นรับดว้ยรอยยิม้อนัอบอุน่   สมคำากลา่วที่
วา่   สยามเมอืงยิม้    เชน่  ใหท้ีพั่ก  เลีย้งขา้วปลาอาหาร  แสดงการเป็นเจา้
บา้นทีด่ี
                1.  ใหค้วามชว่ยเหลอื  เมือ่ประสบอบุตัเิหต ุ ประสบภยั  แสดง
นำ้าใจ  เชน่  ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้  แจง้ความกบัตำารวจหรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง    มใิช ่ ขโมยของจากผูบ้าดเจ็บ   เชน่   ทีส่พุรรณบรุ ี กรณีเครือ่ง
บนิเลาดา้แอรต์ก  หรอื  จีป้ลน้ฆา่ขม่ขนืนักทอ่งเทีย่ว  หลอกลวงใหซ้ือ้ของ
ทีร่ะลกึทีไ่มม่คีณุภาพ  ทำาตวัเป็นเจา้บา้นทีด่ ี เลกิปลน้  ฆา่  จี ้ นักทอ่ง
เทีย่ว
                 2.  ชว่ยอนุรักษ์มรดกศลิปวฒันธรรม  การขายแหลง่ทอ่งเทีย่ว
โดยทีไ่มม่กีารทำานุบำารงุ  ไมน่าน ก็กลายเป็นแหลง่เสือ่มโทรม  นักทอ่ง
เทีย่วก็ไมม่า  ไปทีอ่ืน่  ตอ้งทำานุบำารงุอนุรักษ์ใหค้งอยูต่ราบนานเทา่
นาน  เชน่  นำ้าตกแหง่หนึง่ไมม่กีารรณรงคเ์รือ่งการทิง้ขยะ  ปรากฎวา่ขยะ
จากนักทอ่งเทีย่ว และประชาชนทอ้งถิน่ทิง้กนัเต็ม  หน่วยราชการไมม่าเก็บ
ขยะ  ทำาใหน้ำ้าสกปรก  ตน้ไมใ้หญต่ดัทำาเป็นรา้นคา้  รา้นอาหารลำ้าเขา้ไปใน
แนวเสน้ทางนำ้าตก  มกีารตัง้รา้นขายของเต็มขา้งทางไมม่รีะเบยีบ  รา้นขาย
อาหารขายแพง ไมอ่รอ่ย  สกปรก  สนิคา้ของทีร่ะลกึคณุภาพไมด่ ี หอ้งนำ้า
สกปรก  มกีารกอ่สรา้งเชน่ทางเดนิ  ทีน่ั่งพัก บดบงัธรรมชาต ิ  ตน้นำ้าลำาธาร
มกีารตดัไมท้ำาลายป่า  ทำาใหใ้นเดอืนธันวาคมถงึเมษายน    นำ้าตกไมม่ี
นำ้า   ผลเสยีทีต่ามมาประชาชนในทอ้งถิน่ขาดอาชพีเสรมิ  ขาดรายได ้ธรุกจิ
ทอ่งเทีย่วลม้เหลว   ปลกูจติสำานกึในการรักษ์เห็นความสำาคญัและหวงแหน
ทรัพยากรในทอ้งถิน่รักษ์ชา้ง  รักษ์ป่า



อทุยานแหง่ชาต ิ(NATIONAL 
PARK) 

   อทุยานแหง่ชาต ิ(National Park) หมายถงึ พืน้ทีท่ีส่งวนไว ้เพือ่คุม้ครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะ ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ตลอดจนทวิทัศน ์
ธรรมชาตทิีส่วยงาม และมหศัจรรยอ์นัเป็นทีต่รงึตาตรงึใจแกผู่พ้บเห็นใหค้งอยูใ่น
สภาพธรรมชาตเิดมิมใิหถ้กูให ้ทำาลายหรอืเปลีย่นแปลงไปและถกูใชไ้ปในทางที่
ผดิ เพือ่รักษาสมบตัขิองธรรมชาตไิวใ้หอ้นุชนรุน่หลงั ๆ ไดช้มไดศ้กึษา คน้ควา้
ธรรมชาตนัิน้ ๆ ตอ่ไป

           อทุยานแหง่ชาต ิตามหลกัสากล จะมเีนือ้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 10 ตาราง
กโิลเมตร หรอื 6250 ไร ่และทีส่ำาคญัทีส่ดุในอทุยานแหง่ชาต ิจะตอ้งมสีภาพ
ทวิทัศนธ์รรมชาตทิี ่สวยงาม ซึง่เป็นจดุเดน่ทีส่นใจหลายแหง่ เพือ่ทีจ่ะดงึดดู
ประชาชนใหไ้ปเทีย่วพักผอ่นกนัมากทีส่ดุ

 อทุยานแหง่ชาต ิ(องักฤษ: national park) คอื อทุยาน (park) ทีใ่ชเ้พือ่
วตัถปุระสงคใ์นการสงวนรักษา มักเป็นแหลง่สงวนทีด่นิทางธรรมชาต ิทีด่นิกึง่
ธรรมชาต ิหรอืทีด่นิทีส่รา้งขึน้ ตามประกาศหรอือยูใ่นความครอบครองของ
รัฐเอกราช แมป้ระเทศแตล่ะแหง่จะนยิามอทุยานแหง่ชาตขิองตนไวต้า่งกนั แตม่ี
แนวคดิรว่มกนั คอื การสงวนรักษา "ธรรมชาตแิบบป่า" (wild nature) ไวเ้พือ่คน
รุน่หลงั และเพือ่เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความภาคภมูขิองชาต[ิ1] สว่นในระดบัสากลนัน้ 
องคก์ารระหวา่งประเทศชือ่ "สหภาพระหวา่งประเทศเพือ่การอนุรักษ์ธรรมชาต"ิ 
หรอื "ไอยซูเีอ็น" (International Union for Conservation of Nature: 
IUCN) และหน่วยงานในสงักดั คอื คณะกรรมการโลกวา่ดว้ยพืน้ทีคุ่ม้ครอง
 (World Commission on Protected Areas) เป็นผูน้ยิามอทุยานแหง่ชาต ิ
และพืน้ทีคุ่ม้ครอง ประเภท "หมวด 2" (Category II)
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 ในสหรัฐ แมม้กีารเสนอเกีย่วกบัประเภทของอทุยานแหง่ชาตมิากอ่นแลว้ แตม่กีาร
จัดตัง้ "อทุยานแหง่ชาตหิรอืพืน้ทีร่ืน่รมยเ์พือ่ประโยชนแ์ละความเพลดิเพลนิของ
ประชาชน" (public park or pleasuring-ground for the benefit and 
enjoyment of the people) เป็นครัง้แรกใน ค.ศ. 1872 คอื อทุยานแหง่ชาติ
เยลโลวส์โตน (Yellowstone National Park)[2] เยลโลวส์โตนไมไ่ดรั้บการ
เรยีกขานในกฎหมายวา่ เป็นอทุยานแหง่ชาต ิแตใ่นทางปฏบิตัถิอืกนัวา่ เป็น
อทุยานแหง่ชาต[ิ3] และถอืกนัอยา่งกวา้งขวางวา่ เป็นอทุยานแหง่ชาตทิีแ่รกใน
โลก และเป็นอทุยานแหง่ชาตทิีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก สว่นพืน้ทีคุ่ม้ครองทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุนัน้ คอื ป่าสงวนโทเบโกเมนรดิจ ์(Tobago Main Ridge Forest 
Reserve) จัดตัง้ใน ค.ศ. 1776 กบัเขตโดยรอบ คอื ภเูขาบอจดข์า่น (Bogd 
Khan Mountain) จัดตัง้ใน ค.ศ. 1778 ซึง่เป็นเวลาเกอืบหนึง่รอ้ยปีกอ่นเยล
โลวส์โตน[4][5] สถานทีท่ีก่ฎหมายสหรัฐเรยีกอยา่งเป็นทางการวา่ "อทุยานแหง่
ชาต"ิ เป็นทีแ่รก คอื อทุยานแหง่ชาตแิมกคะนอว ์(Mackinac National Park) 
จัดตัง้ใน ค.ศ. 1875 ตอ่มาใน ค.ศ. 1879 มกีารจัดตัง้ราชอทุยานแหง่ชาติ
 (Royal National Park) ในออสเตรเลยี จงึถอืเป็นอทุยานแหง่ชาตทิีเ่กา่แก่
ทีส่ดุเป็นอนัดบัสามของโลก[6] อยา่งไรก็ด ีใน ค.ศ. 1895 มกีารแปรสถานะแมก
คะนอวจ์าก อทุยานแหง่ชาต ิเป็น อทุยานแหง่รัฐ (state park) โดยโอน
กรรมสทิธิจ์ากรัฐบาลระดบัชาตไิปใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่ของรัฐมชิแิกนแทน[7] ดงันัน้ 
จงึมผีูถ้อืวา่ ราชอทุยานของออสเตรเลยีเป็นอทุยานแหง่ชาตอินัเกา่แกเ่ป็นอนัดบัที่
สองของโลก[7][8][9] ครัน้ ค.ศ. 1911 แคนาดาจัดตัง้หน่วยงานชือ่ "
อทุยานแคนาดา" (Parks Canada) ขึน้ดแูลอทุยานแหง่ชาต ินับเป็นหน่วย
ราชการแหง่แรกของโลกทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่งานดา้นอทุยานแหง่ชาต[ิ10]

 อทุยานแหง่ชาตขินาดใหญท่ีส่ดุในโลกตามนยิามของไอยซูเีอ็น คอื 
อทุยานแหง่ชาตกิรนีแลนดต์ะวนัออกเฉียงเหนอื (Northeast Greenland 
National Park) ซึง่จัดตัง้ใน ค.ศ. 1974 และตามขอ้มลูของไอยซูเีอ็น ใน ค.ศ. 
2006 มอีทุยานแหง่ชาต ิ6,555 แหง่ทีเ่ขา้หลกัเกณฑข์องไอยซูเีอ็น นอกจากนี ้
ไอยซูเีอ็นยังพจิารณาปรับเปลีย่นนยิามอทุยานแหง่ชาตอิยูเ่ป็นระยะ[11]

 อทุยานแหง่ชาตมิักเปิดใหเ้ขา้ชมไดเ้สมอ[12] อทุยานแหง่ชาตสิว่นใหญยั่งจัดใหม้ี
นันทนาการกลางแจง้และแคมปิง รวมถงึการศกึษาเลา่เรยีนในเขตอทุยานแหง่ชาติ
เพือ่ใหค้วามรูแ้กส่าธารณชนในประเด็นความสำาคญัของการรักษาธรรมชาตแิละ
ความน่าพศิวงของธรรมชาติ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-StevensBertram-6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-ReferenceA-7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-ReferenceA-7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-10
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-Gissibl,_B._2012-12
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


วนอทุยาน (FOREST PARK)
วนอทุยาน (Forest park) หมายถงึสถานที ่หรอื ป่าทีม่ลีกัษณะภมูิ
ประเทศทีง่ดงาม มคีวามสำาคญัในระดบัทอ้งถิน่ อยูไ่มห่า่งไกลจากชมุชน
มากนัก มจีดุเดน่ มคีวามสวยงามตามธรรมชาตเิชน่ มมีหีมู่ไมท้ีง่ดงาม มี
นำ้าตก หนา้ผา ภเูขา ตลอดจนมธีรรมชาตโิดยรอบทีเ่หมาะสำาหรับเพือ่การพัก
ผอ่นหยอ่นใจ วนอทุยานสว่นมากจะมเีนือ้ทีไ่มใ่หญม่าก โดยมักจะขนาดเล็ก
กวา่อทุยานแหง่ชาต ิ(National Park)
จากขอ้มลูของกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและพันธุพ์ชื วนอทุยานใน
ประเทศไทยมจีำานวนทัง้ส ิน้ 109 แหง่กระจายอยูท่กุภาคของประเทศไทย 
หลกัเกณฑก์ารจดัต ัง้วนอทุยาน
1. พืน้ทีนั่น้จะตอ้งเป็นพืน้ทีท่ีม่ขีนาดกวา้งใหญเ่พยีงพอทีจ่ะรักษาสถานะ
ทางนเิวศวทิยาของพืน้ทีไ่วไ้ด ้ซ ึง่ตามหลกัสากลไดก้ำาหนดมาตรฐานไวไ้ม่
นอ้ยกวา่ 10 ตารางกโิลเมตร แตท่ัง้นีก้็ไมเ่ป็นเกณฑต์ายตวั ขึน้อยูก่บัคณุคา่
ของพืน้ทีเ่ป็นสำาคญั
2. พืน้ทีนั่น้จะตอ้งประกอบไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ เชน่ ป่า
ไม ้สตัวป่์า หรอืมพีชื สตัว ์ทีน่่าสนใจและหายาก มทีวิทัศนธ์รรมชาตทิี่
สวยงาม หรอืมปีรากฏการณ์ธรรมชาตทิีน่่าสนใจ หรอืมจีดุเดน่ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์หาไดย้าก หรอืมปีระวตัคิวามเป็นมา ทีม่คีณุคา่ในดา้นทาง
ประวตัศิาสตรห์รอืมนุษยศ์าสตร์
3. พืน้ทีนั่น้จะตอ้งเหมาะตอ่การทอ่งเทีย่ว พักผอ่น พักแรม หรอืการศกึษา
หาความรู ้ซ ึง่จะมากนอ้ยเพยีงใดขึน้อยูก่บัขนาดของพืน้ที ่และวตัถปุระสงค์
ในการจัดตัง้

http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/


วนอทุยาน (FOREST PARK) 
(ตอ่)

4. พืน้ทีท่ีจั่ดตัง้เป็นวนอทุยาน จะตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
   4.1 เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตไิวใ้หค้งอยูต่ลอดไป
   4.2 เพือ่เป็นแหลง่คน้ควา้ วจัิย ทางวชิาการในเรือ่งของธรรมชาตวิทิยา
และนเิวศวทิยา
   4.3 เพือ่เป็นแหลง่พักผอ่นของประชาชนทั่วไป ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต
อยา่งตอ่เนือ่งและถาวรตลอดไป

คำาแนะนำาการใชเ้ขา้ไปเทีย่วในวนอทุยาน
   – ตอ้งปฏบิตัตินตามกฎระเบยีบทีว่นอทุยานกำาหนดไวอ้ยา่งเครง่ครัด
   – ไมส่ง่เสยีงดงั เพือ่ไมใ่หร้บกวนผูอ้ืน่หรอืสตัวป่์า
   – ไมน่ำาสิง่ของใดๆออกมาจากวนอทุยาน ยกเวน้ของทีน่ำาเขา้ไปและขยะ
   – ตอ้งดแูลรักษาสภาพธรรมชาตใิหเ้หมอืนกอ่นเราเขา้ไป
   – ไมน่ำาสตัวเ์ลีย้งเขา้ไปใน
   – ไมก่อ่ไฟในเขตวนอทุยาน เพือ่ป้องกนัมลพษิและไฟไหมป่้า
   – พบการกระทำาผดิกฏของวนอทุยาน ตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีท่ันที

http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99/


ความแตกตา่งระหวา่งอทุยานแหง่ชาตแิละ
วนอทุยานแหง่ชาติ



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 5
1.ขอ้ใดหมายถงึ “แหลง่การทอ่งเทีย่ว“ 

ก. Tourism Business ข. Tourism resource 
ค. Tourist Destination ง. Tourist Spot

2.ขอ้ใดเป็นกจิกรรมเสรมิของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
ก. Windsurfing ข. Sailing 
ค. Bird Watching ง. Trekking

3.ขอ้ใดจัดอยูใ่นแหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาติ
ก. สมชยัพาคณุแมไ่ปวดัพระแกว้ ข. ยทุธชยัไปเทีย่วเมอืง

โบราณ
ค. อดุมลกัษณ์ไปเทีย่วเกาะชา้ง ง. สมชาตพิาครอบครัวไปตา่ง

ประเทศ
4. ผลกระทบของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิคอืขอ้ใด 

ก. การยา้ยถิน่ของชนบท ข. ปัญหาดา้นอาชญากรรม 
ค. การแกง่แยง่ผลประโยชน ์ ง. ปัญหาหญงิหรอืชายขายบรกิาร

5.การลงทนุผลติสนิคา้และบรกิารสนองความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วใน
ทอ้งถิน่ สง่ผลอยา่งไร ตอ่เศรษฐกจิ 

ก. กอ่ใหเ้กดิการกระตุน้การผลติ ข. เป็นแหลง่ทีม่าของเงนิตรา
ตา่งประเทศ 

ค. ชว่ยลดปัญหาการขาดดลุการชำาระเงนิระหวา่งประเทศ 
ง. กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิของทอ้งถิน่



  แบบทดสอบ หนว่ยที่ 5 (ตอ่)
6. ขอ้ใดคอืผลกระทบของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วตอ่สงัคมและการเมอืง 

ก. ระดบัคา่ครองชพีสงูขึน้ ข. การยา้ยถิน่ของชนบท 
ค. คณุภาพของแรงงาน ง. การเปลีย่นแปลงอาชพี

7.อทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตแิมว่งกต์ัง้อยูใ่นจังหวัดใด 
ก.อตุรดติถ์ ข.ลำาปาง ค.นครสวรรค์ ง.ลำาพนู

8.ระบบนเิวศชายฝ่ังและทะเล หมายถงึอะไร
ก. ระบบนเิวศทีเ่กีย่วขอ้งกบัป่าตา่งๆ ข. ระบบนเิวศทีเ่ป็นทีอ่ยูข่อง

ตน้นำ้าลำาธาร
ค. ระบบนเิวศทีเ่กีย่วขอ้งกบัชายหาดและทรัพยากรชายทะเล ง. ไมม่ี

ขอ้ใดถกู
9.อทุยานแหง่ชาตภิกูระดงึ จังหวดัเลย

ก. ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ              ข. ทรัพยากรการ
ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร์

ค. ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทางกจิกรรมประเพณี   
ง.  ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทางศลิปะ วฒันธรรม และประเพณี

10.ขอ้ใดกลา่วผดิ
ก. การทอ่งเทีย่วทำารายไดใ้นรปูของเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาใน

ประเทศ
ข. การทอ่งเทีย่วชว่ยสง่เสรมิความสมัพันธข์องมนุษยชาตกิอ่ใหเ้กดิสนั

ตดิภาพ
ค. การทอ่งเทีย่วมสีว่นในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี ในทอ้งถิน่
ง. การทอ่งเทีย่วไมก่อ่ใหเ้กดิโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ ถนน, อาคาร, รา้น

คา้ตา่งๆ
 



ใบงาน  หนว่ยที ่ 5
1.ใหนั้กศกึษาทำา  Mind Map สรปุการอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว
2. ใหนั้กศกึษาทำา Mind Map สรปุบทบาทของประชาชนใน
พืน้ที่
3. ใหนั้กศกึษาหาอธบิายความแตกตา่งระหวา่งอทุยานแหง่ชาติ
และวนอทุยานแหง่ชาตมิาพอสงัเขป
4. ใหนั้กศกึษาบรรยายเกีย่วกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศของ
ประเทศไทยแตล่ะภาค

คำาอธบิายใบงาน :  เขยีนดว้ยลายมอืตนเองลงกระดาษและนำา
สง่ใน mail : Plan.toy2016@gmail.com

mailto:Plan.toy2016@gmail.com


 หนว่ยที่ 6
 เร ือ่ง ทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว

1.1 ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 
1.1.1 การจำาแนกประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 
1.1.2 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 
1.1.3 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วแตล่ะภมูภิาค 

1.2 ความสำาคญัของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 
1.2.1 หลกัในการจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 
1.2.2 การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดลอ้มทางการทอ่งเทีย่ว 
1.2.3 การพัฒนาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
1.2.4 ความสำาคญัของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
1.2.5 การพัฒนาสาธารณูปโภค 
1.2.6 แนวปฏบิตัใินการอนุรักษ์ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

1.3 การปฏบิตัตินของนักทอ่งเทีย่ว 
1.3.1 ความหมายของนักทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
1.3.2 มารยาทในการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ



ความหมายของทรพัยากรการ
ทอ่งเทีย่ว 

ทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว (Tourism Resources) หมายถงึ ส ิง่
หรอืสถานทีท่ีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตหิรอืเกดิจากมนุษยส์รา้งขึน้ ทัง้ที่
เป็นรปูธรรมสามารถสมัผัสได ้และนามธรรมทีไ่มส่ามารถสมัผัสได ้
 



ประเภทของทรพัยากรการทอ่ง
เทีย่ว 
การทอ่งเทีย่วแห ่งประเทศไทยไดแ้บง่ประเภทของทรัพยากรการทอ่ง
เทีย่วออกเป็น  3 ประเภท ตามลกัษณะ
คณุคา่ และความสนใจของนักทอ่งเทีย่ว ประกอบดว้ย 
1.ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วประเภทธรรมชาต ิ (Natural Tourism 
Resources)
2.ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วประเภทประวตัศิาสตร ์ (Archeological and 
Historical resources)
3.ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วประเภทศลิปวฒันธรรม  ประเพณี และกจิกรรม 
(Art and Culture Tradition
and Activities resources) 
1.ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วประเภทธรรมชาต ิ(Natural Tourism 
 Resources)
หมายถงึ ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิทัง้ดา้น
ชวีภาพและกายภาพ มคีวามสวยงาม ไดแ้ก ่พืน้ทีป่่า สตัวป่์า นำ้าตก ถำ้า 
ชายหาด เกาะ  แกง่ และปะการัง เป็นตน้ ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วเหลา่นี้
มคีวามงดงามโดดเดน่เอือ้อำานวยประโยชนต์อ่การพักผอ่นหยอ่นใจ และ
การศกึษาธรรมชาต ิ ไดแ้ก่
 1.1 อทุยานแหง่ชาต ิ(National Park)   เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับการ
ประกาศใหเ้ป็นแหลง่สงวนและคุม้ครองสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิเพือ่
การใชป้ระโยชนด์า้นการคน้ควา้วจัิย นันทนาการ และการทอ่งเทีย่ว โดย
กรมป่าไมไ้ดป้ระกาศจัดตัง้อทุยานแหง่ชาตใินประเทศไปแลว้ทัง้ส ิน้  81 
แหง่ เป็นอทุยานแหง่ชาตทิางบก 63 แหง่และเป็นอทุยานแหง่ชาตทิาง
ทะเล 18 แหง่ สว่นพืน้ทีท่ีอ่ยูร่ะหวา่งการเตรยีมการประกาศจัดตัง้มไีม่
นอ้ยกวา่ 40 แหง่ 



ประเภทของทรพัยากรการทอ่ง
เทีย่ว  (ตอ่)

1.2 วนอทุยาน (Forest Park)  เป็นพืน้ทีนั่นทนาการทีม่ขีนาดเล็กและมคีวามโดดเดน่นอ้ยกวา่
อทุยานแหง่ชาต ิ หากแตย่ังคงมคีวามสำาคญัในแงข่องการทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรับ
ประชาชนในทอ้งถิน่ ปัจจบุนัประเทศไทยมวีนอทุยานในประเทศไทยทัง้ส ิน้ 112 แหง่ กระจายอยูท่ั่ว
ภมูภิาคของประเทศ วนอทุยานทัง้หมดอยูใ่นความดแูลของกรมป่าไม ้โดยบางสว่นอยูใ่นสงักดัของ
สำานักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.3 เขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์า (Wildlife Sanctuary) ตามพระราชบญัญัต ิคอื พืน้ทีซ่ ึง่ถกู
กำาหนดใหส้งวนและรักษาไวใ้หป้ลอดจากการจัดกจิกรรมตา่งๆ ของมนุษยท์อีาจรบกวนถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั
และการดำารงชวีติของสตัวป่์ารวมทัง้กจิกรรมนันทนาการตา่งๆดว้ย แตเ่นือ่งจากพืน้ทีเ่ขตรักษาพันธุ์
สตัวป่์าหลายแหง่มอีงคป์ระกอบของทรัพยากรธรรมชาตทิีม่คีวามโดดเดน่และมคีณุคา่ทางดา้น
นันทนาการสงู  กรมป่าไมซ้ ึง่เป็นหน่วยงานทีด่แูลรับผดิชอบจงึอนุโลมใหป้ระชาชนเขา้ไปพักผอ่น
หาความรูใ้นพืน้ทีไ่ด ้แตต่อ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่ว
ขอ้งปัจจบุนัประเทศไทยมเีขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าทัง้ส ิน้  56  แหง่
 1.4 เขตหา้มลา่สตัวป่์า (Non-hunting Area)  หมายถงึ อาณาบรเิวณพืน้ทีท่ีท่างราชการได ้
กำาหนดไวใ้ห ้
เป็นทีท่ีส่ตัวป่์า  โดยเฉพาะสตัวป่์าทีห่ายากหรอืถกูคกุคามไดอ้ยูอ่าศยัในพืน้ทีนั่น้อยา่งปลอดภยั 
สามารถดำารง
พันธุต์อ่ไปไดต้ามธรรมชาต ิการจัดตัง้เขตหา้มลา่สตัวป่์าเป็นมาตรการหนึง่ในการอนุรักษ์สตัวป่์า 
ปัจจบุนักรม
ป่าไมป้ระกาศหา้มลา่สตัวไ์ปแลว้  60   แหง่ 



ประเภทของทรพัยากรการทอ่ง
เทีย่ว  (ตอ่)

1.5 สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Garden)   เป็นสถานทีท่ีม่กีารจัดรวบรวมพันธุไ์มช้นดิตา่งๆ 
ทีม่คีณุคา่มาปลกูไวเ้ป็นลำาดบัตามหมวดหมูแ่ละตระกลู เพือ่การศกึษาวจัิยและเผยแพรข่ยายพันธุใ์หแ้ก่
ประชาชน โดยปกตมัิกมกีารจัดตกแตง่พืน้ทีเ่พือ่การพักผอ่นหยอ่นใจของประชาชนควบคูไ่ปดว้ย สวน
พฤกษศาสตรจ์งึจัดเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตอิกีประเภทหนึง่ของประเทศ
1.6 สวนรกุขชาต ิ(Aboretum)  เป็นบรเิวณทีป่ลกูพรรณไมน้านาชนดิ โดยเฉพาะไมย้นืตน้ ทีม่คีา่
ทางเศรษฐกจิและไมด้อ้กซึง่มอียูใ่นทอ้งถิน่ มักเขยีนป้ายบอกชือ่สามัญและชือ่วทิยาศาสตรไ์วด้ว้ย
 
2.ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วประเภทประวตัศิาสตร ์ (Archeological and Historical 
resources)
โบราณวัตถ ุโบราณสถาน และศาสนา หมายถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
ทีเ่ป็น
หลกัฐานสำาคญัทางประวัตศิาสตร ์โบราณคดแีละศาสนา  ไดแ้ก่
2.1 โบราณสถาน   หมายถงึ ส ิง่ของโบราณทีเ่คลือ่นยา้ยไมไ่ด ้เชน่ โบสถ ์วหิาร วัง   โดยมอีายเุกา่
แกก่วา่
  100 ปี ข ึน้ไป 
2.2 โบราณวตัถ ุ  หมายถงึ สิง่ของโบราณทีเ่คลือ่นยา้ยได ้เชน่ พระพทุธรปู เทวรปู ศลิาจารกึ   โดย
มอีายเุกา่แกก่วา่ 100 ปี
2.3 ศาสนสถานหรอืปชูนยีสถาน  หมายถงึ สถานทีค่วรแกก่ารนับถอืหรอืควรแกก่ารบชูา เชน่ วัด
พระพทุธบาท จังหวัดสระบรุ ีพระปฐมเจดยี ์จังหวัดนครปฐม 



ประเภทของทรพัยากรการทอ่ง
เทีย่ว  (ตอ่)
2.4 ศาสนวตัถหุรอืปชูนยีวตัถ ุ หมายถงึ วตัถทุีค่วรแกก่ารบชูาและเคารพนับถอื
2.5  แหลง่ประวตัศิาสตร ์ หมายถงึ สถานทีท่ีส่ำาคญัทางประวตัศิาสตร ์เชน่ 
สถานทีก่ระทำายทุธหตัถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวดัสพุรรณบรุ ี สสุานทหารสมัพันธมติร จังหวดั
กาญจนบรุ ี ชมุชนโบราณ พพิธิภณัฑ ์กำาแพงเมอืง คเูมอืง อนุสาวรยี ์ อนุสรณ์สถาน 
เป็นตน้ 

3.ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วประเภทศลิปวฒันธรรม ประเพณี และกจิกรรม  
(Art and Culture Tradition
and Activities resources)  หมายถงึ แหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืทรัพยากรการทอ่ง
เทีย่วทีม่คีณุคา่ทางศลิปะ และขนบธรรมเนยีม ประเพณีทีบ่รรพบรุษุไดส้รา้งสมและ
ถา่ยทอดเป็นมรดกสบืทอดกนัมา ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วประเภทนีป้ระกอบดว้ยงาน
ประเพณี วถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้น การแสดงศลิปวฒันธรรม สนิคา้พืน้เมอืง 
การแตง่กาย ภาษา ชนเผา่ตา่งๆ สวนสนุก สวนสตัว ์หรอืกจิกรรมทางการทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การพายเรอื ขีจั่กรยาน เป็นตน้ 



ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วของภาค
ตา่งๆ ในประเทศไทย 
              ประเทศไทยตัง้อยูใ่นทวปีเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต ้บนคาบสมทุรอนิโดจนี มพีรมแดน
ทางทศิตะวนัออกตดิกบัสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกมัพชูา   ทศิใต ้
ตดิอา่วไทยและมาเลเซยี ทศิตะวนัตกตดิทะเล
อนัดามันและสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร ์  
ทศิเหนอืตดิกบัสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร ์ 
และสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  มี
เนือ้ทีท่ัง้หมด  513,000  ตารางกโิลเมตร มี
จำานวนทัง้ส ิน้  77 จังหวดั 





ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญั
ของภาคเหนอื 
    ภาคเหนอืเป็นดนิแดนทีร่ำ่ารวยดว้ยภมูปิระเทศทีง่ดงาม รายลอ้มดว้ย
ขนุเขาสลบัซบัซอ้นอนัอดุมไปดว้ยผนืป่า งดงามดว้ยวฒันธรรมประเพณี 
และอบอุน่ดว้ยวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ย มสีภาพภมูปิระเทศเป็นทีร่าบสงูและมภีเูขา
สลบั ซบัซอ้น มแีมน่ำ้าทีส่ำาคญัไดแ้ก ่ ปิง  วงั  ยม  น่าน ไหลมารวมตวักนัที่
ปากนำ้าโพ จังหวดันครสวรรค ์ภาคเหนอืประกอบไปดว้ย 17 จังหวดัดงันี ้   
1) จังหวดัเชยีงราย     2) จังหวดัเชยีงใหม ่      3) จังหวดัน่าน
4) จังหวดัพะเยา      5) จังหวดัแพร ่     6) จังหวดัแมฮ่อ่งสอน       7) 
จังหวดัลำาปาง      8) จังหวดัลำาพนู
9) จังหวดัอตุรดติถ ์   10) จังหวดัตาก    11) จังหวดัพษิณุโลก     12) 
จังหวดัสโุขทัย   13) จังหวดัเพชรบรูณ์      14) จังหวดัพจิติร         15) 
จังหวดักำาแพงเพชร    
16) จังหวดันครสวรรค ์     17) จังหวดัอทุัยธาน ี
 
 



ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญั
ของภาคกลาง 
   ภาคกลางเป็นดนิแดนทีร่าบลุม่ซ ึง่มากมายดว้ยทอ้งนา พชืพันธุธั์ญญาหารอดุมสมบรูณ์สม
ฉายา “อูข่า้วอูน่ำ้า
ของประเทศไทย” มโีบราณสถานมากมาย บง่บอกถงึการเป็นเมอืงเกา่แกแ่สนรุง่เรอืง ซ ึง่สง่ผล
ตอ่ประเพณี
วฒันธรรมอนังดงามมาจนถงึทกุวนันี ้ภาคกลางประกอบไปดว้ย 22 จังหวดัดงันี ้  1) จังหวดั
กรงุเทพมหานคร
2) จังหวดักาญจนบรุ ี     3) จังหวดัฉะเชงิเทรา      4) จังหวดัชยันาท        5) จังหวดั
นครนายก
6) จังหวดันครปฐม      7) จังหวดันนทบรุ ี       8) จังหวดัปทมุธาน ี       9) จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ์
10) จังหวดัปราจนีบรุ ี        11) จังหวดัพระนครศรอียธุยา     12) จังหวดัเพชรบรุ ี    13) 
จังหวดัราชบรุี
14) จังหวดัลพบรุ ี   15) จังหวดัสมทุรปราการ    16) จังหวดัสมทุรสาคร    17) 
จังหวดัสมทุรสงคราม
18) จังหวดัสระแกว ้    19) จังหวดัสระบรุ ี    20) จังหวดัสงิหบ์รุ ี      21) จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
22) จังหวดัอา่งทอง 
 



ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญัของ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 











 หนว่ยที่ 7
 เร ือ่ง ทศันศกึษาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ

นเิวศในชุมชน
1.ประโยชนข์องการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
2.แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศในชมุชน
3.การวางแผนการจัดการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศในชมุชน
4.การเตรยีมความพรอ้มในการนำานักทอ่งเทีย่วเขา้ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศในชมุชน
 5.การเตรยีมความพรอ้มของชมุชน
 6.ทัศนศกึษาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
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