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12. โมเดลการตลาดทองเทีย่วเชิงนิเวศนและการผจญภัย (Eco Tourism & Adventure) 
สรางธุรกิจทองเที่ยวจากธรรมชาติ 

 

 
ท่ีมา : http://www.marketplus.in.th/content/detail.php?id=781 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเท่ียวในปจจุบันท่ีนานาประเทศ 

ใหการสําคัญ เพ่ือการมุงไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยใหความสําคัญแกการให

การศึกษาหรือการเรียนรู หรือมุงเนนใหเกิดการอนุรักษมากกวาการจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบและ

นักทองเท่ียวพึงพอใจเทานั้น แตการทองเท่ียวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหลง

ทองเท่ียวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดลอม และใหการศึกษาแกนักทองเท่ียว 

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

สําหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดมีการนิยามความหมายของการทองเท่ียวเชิงนิเวศได  ดังนี้ 

- บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ใหความหมายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเท่ียวในแหลง

ทองเท่ียวธรรมชาติ โดยมีการใหความรูแกผูเก่ียวของ และใหชุมชนทองถ่ิน และสรางจิตสํานึกใหทุก

ฝายรวมกันรับผิดชอบตอระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

- ราฟ บุคเลย (Raff Buckley, 1992 อางใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 

2542) นิยามวา คือการทองเท่ียวท่ีถูกจัดการดูแลอยางยั่งยืน อยูบนพ้ืนฐานของธรรมชาติ มีการศึกษา

ดานการเรียนรูวัฒนธรรม และ/หรือ สิ่งแวดลอมเอ้ือประโยชนตอการอนุรักษ และสรางความพึงพอใจ

แกนักทองเท่ียว 

 

http://www.marketplus.in.th/content/detail.php?id=781
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สาระสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

สาระสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้น ศูนยวิจัยปาไม (2538) ไดสรุปสาระสําคัญของการทองเท่ียว

เชิงนิเวศไวดังนี้ 

1. แหลงทองเท่ียวท่ีจะสงเสริมควรเปนพ้ืนท่ีธรรมชาติ   ท่ีมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอมเปนหลัก และอาจรวมถึงแหลงประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน

พ้ืนท่ีดวย 

2. ควรเปนการทองเท่ียวท่ีทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติและระบบนิเวศ เปนการ

ทองเท่ียวท่ีไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม 

3. เนนใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส  ไดรับประสบการณ และการเรียนรูจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ

โดยตรง อีกท้ังเสริมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมอีกดวย 

4. เปนการทองเท่ียวท่ีใหประโยชนกลับคืนสูธรรมชาติ เอ้ือประโยชนตอชุมชนทองถ่ินท้ังทางตรงและ

ทางออม 

5. มุงเนนคุณคาลักษณะเดนท่ีเปนเอกลักษณของธรรมชาติท่ีเปนแหลงทองเท่ียวในการดึงดูดใจ

นักทองเท่ียว แตไมเนนท่ีการเสริมแตง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 

จากท่ีกลาวมาขางตน ไดสะทอนภาพของการทองเท่ียวเชิงนิเวศไวอยางชัดเจน วาเปนการทองเท่ียวและ

การพัฒนาไปพรอมๆกัน โดยเฉพาะการพัฒนาจิตสํานึกของนักทองเท่ียวใหมีความตระหนักในการรักษา

สิ่งแวดลอม ในสวนขององคประกอบการทองเท่ียวเชิงนิเวศการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2544) นั้นได

กลาวถึงองคประกอบหลักท่ีสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศวาองคประกอบของการทองเท่ียวนั้น

ประกอบดวย 4 ประการคือ 

1. องคประกอบดานพ้ืนท่ี เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะถ่ิน  รวมท้ังแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) ใน

พ้ืนท่ีนั้นๆ 

2. องคประกอบดานการจัดการ     เปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) โดย

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ

ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและจํากัดมลพิษ ภาวะ และควบคุมอยางมีขอบเขต จึง

เปนการทองเท่ียวท่ีมีการจัดการยั่งยืน 

3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ      เปนการทองเท่ียวท่ีมีกระบวน การเรียนรู โดยมีการ

ใหศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอม  และระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียว เปนการเพ่ิมพูนความรู  

ประสบการณ ความประทับใจ เพ่ือสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองตอนักทองเท่ียว 

ประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการท่ีเก่ียวของ 
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4. องคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและ

ประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการท่ีเก่ียวของ  ท่ีมีสวนรวมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน 

ไดรับประโยชนติดตามตรวจสอบ ตลอดจนรวมบํารุงรักษาทรัพยากรการทองเท่ียว อันจะกอใหเกิด

ผลประโยชนในทองถ่ิน ท้ังการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทน

เพ่ือกลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหลงทองเท่ียวดวย 

จากองคประกอบหลักท่ีสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศดังกลาว จะเห็นวาองคประกอบดานการมีสวน

รวมนั้นจะกอใหเกิดผลประโยชนในทองถ่ิน ท้ังการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับ

ผลตอบแทนเพ่ือกลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหลงทองเท่ียวดวย 

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

 
ท่ีมา : http://nittayaporn1234.blogspot.com/2015/10/blog-post.html 

กิจกรรมสําหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้น จากท่ีกลาวไปขางตนคือกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือรักษา

ระบบนิเวศ กิจกรรมเชิงนิเวศนั้นสารานุกรมไทยไดกําหนดรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศไวดังนี้ 

1. การเดินเสนทางธรรมชาติ 

เสนทางธรรมชาติ (nature trail) หมายถึง เสนทางท่ีกําหนดไว หรือแนะนําใหนักทองเท่ียวเดินชม

สภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีแหงหนึ่งแหงใด เชน บริเวณปาไมในอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร 

เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาชายเลน ปาพรุ ท้ังนี้เพ่ือมิใหนักทองเท่ียวหลงทาง หรือเดินสะเปะสะปะไปเหยียบย่ํา

ทําลายพืชพรรณไม หรือไดรับอันตรายจากอุบัติภัย ตามเสนทางเดิน จะมีเครื่องหมายบอกทาง รวมท้ังมีปาย

แนะนําชื่อพรรณไมตางๆ และสิ่งท่ีนักทองเท่ียวควรทราบในสถานท่ีนั้น มีการทําเสนทางใหเดินไดอยาง

สะดวกสบายพอสมควร และไมเกิดอันตราย  
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2. การสองสัตว/ดูนก  

เปนการทองเท่ียว เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของสัตวปาและนกชนิดตางๆ ในแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ

ของมัน โดยการมองจากกลองสองทางไกล การสองไฟฉายในชวงเวลากลางคืน และการถายภาพ บริเวณพ้ืนท่ี

ซ่ึงเหมาะสําหรับการทองเท่ียวในรูปแบบนี้ ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด และ

อุทยานนกน้ํา รวมท้ังสถานท่ีบางแหงซ่ึงมีนกยายถ่ินตามฤดูกาลบินมาเกาะอาศัยอยูเปน จํานวนมาก  

3. การสํารวจถ้ํา/น้ําตก  

เปนรูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีนิยมกันมาก เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวประเภทนี้ เปนจํานวน

มากในประเทศไทย สวนใหญไดรับการพัฒนาใหเดินทางเขาถึงไดไมยากนัก ถํ้าเปนลักษณะภูมิประเทศ ท่ีพบ

มากในบริเวณภูเขาหินปูน หากเกิดตามบริเวณชายฝงทะเลเรียกวา ถํ้าทะเล ภายในถํ้ามักมีหินงอกหินยอย

สวยงาม หากเปนถํ้าขนาดใหญอาจมีความยาวหลายรอยเมตรภายในถํ้าก็ได และเปนจุด ดึงดูดความสนใจของ

นักทองเท่ียวท่ีตองการ เขาไปสํารวจ หรือดูความงดงามของหินงอกหินยอยภายในถํ้า  

4. การปนเขา/ไตเขา  

เปนรูปแบบของการทองเท่ียว ท่ีคนไทยสวนใหญยังไมเคยชิน และเพ่ิงจะเริ่มนําเขามาเผยแพร โดย

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ เม่ือไมนานมานี้ การปนเขา/ไตเขาตองอาศัยประสบการณ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิด

อุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังตองมีเครื่องมือ และอุปกรณชวย ปจจุบันกิจกรรมการทองเท่ียวประเภทนี้ มีทํากันบาง

ตามหนาผาชันบริเวณชายฝงทะเลบางแหง ในภาคใตของประเทศ  

5. การลองแกง  

ลําน้ําบางสายท่ีมีแกงหินพาดผานกลางลําน้ํา ทําใหน้ําไหลเชี่ยวมากเปนพิเศษ หรืออาจมีโขดหินโผล

พนพ้ืนน้ํา ก้ันขวางทางเปนตอนๆ ลักษณะเชนนี้ ทําใหเหมาะสําหรับการทองเท่ียวแบบผจญภัย ท่ีเรียกวา การ

ลองแกง (rapids shooting) โดยนักทองเท่ียวนั่งในเรือยางขนาดเล็ก หรือบนแพไมไผ ลองไปตามลําน้ําท่ีน้ํา

ไหลเชี่ยวกราก และพยายามหลบหลีกโขดหินตางๆ ท่ีก้ันขวางอยูในลําน้ํา  

6. การนั่งเรือ/แพ ชมภูมิประเทศ  

เปนการทองเท่ียวแบบพักผอนสบายๆ ซ่ึงเหมาะสําหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย ท่ีมี

แมน้ําลําคลองเปนจํานวนมาก นักทองเท่ียวไดชมภูมิประเทศตามสองฝงลําน้ํา และสังเกตดูชีวิตความเปนอยู

ของผูคน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของสิ่งกอสรางตางๆ ในทองถ่ินนั้นๆ การนั่งเรือชมภูมิประเทศยังครอบคลุม

ไปถึงการทองเท่ียว ในบริเวณอางเก็บน้ํา ทะเลสาบ และในทองทะเลดวย  
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7. การพายเรือแคนู/เรือคะยัก  

เรือแคนู (canoe) และเรือคะยัก (kayak) เปนรูปแบบของเรือพายท่ีนํามาจากตางประเทศ เพ่ือ

นํามาใชในการทองเท่ียวตามลําน้ํา เปนเรือพายขนาดเล็ก นั่งได ๑ - ๓ คน ตัวเรือใชวัสดุท่ีคงทนแตมีน้ําหนัก

เบา ไมลมไดงาย และพายไดคลองตัว คําวา แคนู เปนชื่อเรือพายของชนพ้ืนเมืองแถบทะเลแคริบเบียนใน

อเมริกากลาง สวนคะยักเปนชื่อเรือพายของชาวเอสกิโมในทวีปอเมริกาเหนือ การพายเรือแคนู และเรือคะยัก 

เปนกิจกรรมท่ีไดรับความนิยมอยางมากในขณะนี้ มีท้ังการลอง แกงในลําน้ํา และการพายเรือชมทัศนียภาพ

ตามชายฝงทะเล  

8. การข่ีมา/นั่งชาง  

การข่ีมา หรือนั่งชาง เปนรูปแบบของการทองเท่ียว ท่ีสรางความ สนุกสนานตื่นเตนใหแกนักทองเท่ียว

ท่ีเขาไปชมสถานท่ีทองเท่ียวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะการนั่งชาง ซ่ึงเหมาะสําหรับการเขาไปในบริเวณปา อัน

เปนท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวชนิดนี้  

9. การข่ีรถจักรยานชมภูมิประเทศ  

การข่ีรถจักรยานชมภูมิประเทศ ใหท้ังความเพลิดเพลินในการชมภูมิประเทศสองขางทาง และการ

ออกกําลังกาย จึงเปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมคอนขางมาก โดยเฉพาะนักทองเท่ียวในวัย

หนุมวัยสาว ปจจุบันมีรถจักรยานท่ีออกแบบใหขับข่ีไดคลองแคลว และเบาแรง เหมาะสําหรับการเดินทางใน

ระยะไกล และการเดินทางข้ึนลงตามลาดเขา เรียกชื่อรถจักรยานดังกลาววา รถจักรยานเสือภูเขา  

10. การกางเต็นทนอนพักแรม  

การกางเต็นทนอนพักแรมเปนกิจกรรมท่ีนิยมทํากัน ในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือในสถานท่ี ซ่ึงจัด

สิ่งอํานวยความสะดวกไวใหโดยเฉพาะ เปนรูปแบบของการทองเท่ียว ซ่ึงนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับธรรมชาติ

อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอนกลางคืน อาจมีกิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน การสองสัตว การ

สังสรรครอบกองไฟหรือการเลนแคมปไฟ (campfire) การดูดาว  

11. การดําน้ําในทะเล  

การดําน้ําในทะเล เพ่ือดูปะการัง พืชน้ํา และปลาสวยงามใตน้ํา เปนกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีไดรับ

ความนิยมอยางมาก ในขณะนี้ แบงออกเปน ๒ อยาง คือ "การดําน้ําในน้ําตื้น" ใชเครื่องมือชวยการหายใจ ท่ี

เรียกวา ทอหายใจ (snorkel) เพ่ือใหผูดําน้ําสามารถดําน้ําไดในระดับผิวน้ํา ท่ีลึกไมเกินความยาวของทอหายใจ 

และ "การดําน้ําในน้ําลึก" อาศัยเครื่องมือชวยการหายใจเปนถังออกซิเจนขนาดเล็ก ผูกติดไวกับผูดําน้ํา เปน

วิธีการดําน้ํา ท่ีเรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา scuba diving 
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สําหรับประเทศไทยนับวาเปนประเทศท่ีมีศักยภาพการทองเท่ียวสูงเนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวท่ี

หลากหลาย ท้ังแหลงทองเท่ียวอารยธรรม สังคม วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ แหลงทองเท่ียวโดยชุมชน

และโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศทางธรรมชาติท่ีประกอบดวยอุทยานแหงชาติจํานวน 147 แหง 

ซ่ึงจากสถิตินักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในอุทยานแหงชาติตั้งแต พ.ศ. 2553-2557 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) แสดงใหเห็นวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศยังคงไดรับ

ความสนใจและเปนท่ีนิยมตลอดจนไดรับการตอบสนองอยางดีจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีตระหนักในการ

พัฒนาการทองเท่ียวอยางจริงจัง โดยมีการจัดนําเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน ในขณะท่ีการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน

ตางประเทศพบวาแนวความคิดดังกลาวไดมีการพัฒนาถึงข้ันปฏิบัติการรองรับการทองเท่ียวอยางมี

ประสิทธิภาพจนกอใหเกิดกระแสสําคัญคือกระแสของความตองการการทองเท่ียวแบบ Ecotourism สูงมาก

ข้ึนและกระแสของการเรงรัดเสนอขายการทองเท่ียวแบบ Ecotourism กระแสดังกลาวมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบตลาดการทองเท่ียวเปนอยางมาก 

สําหรับการสงเสริมตลาดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กระแสการทองเท่ียวของโลกมีแนวโนมมุงเนนการ

ทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน นักทองเท่ียวหลายกลุมเริ่มใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีไม

ทําลายธรรมชาติและเปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบมากข้ึนหลายประเทศไดมีมุมมองท่ีสําคัญวา การ

ทองเท่ียวแบบมวลชน (Mass Tourism) กอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางขาดความระมัดระวังจะทําใหเกิด

ปญหาดานสิ่งแวดลอมในระยะยาว ดังนั้นวัตถุประสงคของการทองเท่ียวจึงมีการพัฒนาข้ึนมาเปนการบริหาร

จัดการและการเพ่ิมคุณคาของการทองเท่ียวโดยการทองเท่ียวไมใชเพียงเพ่ือพักผอนหยอนใจแตไดพัฒนามา

เปนการหาความรู การทาทายศักยภาพทางรางกายและจิตใจ รวมถึงการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ 

ผูประกอบการจึงตองปรับตัวเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวกลุมเฉพาะ ท้ังนี้การทองเท่ียวเชิง

นิเวศและผจญภัยถือเปนการทองเท่ียวกลุมเฉพาะรูปแบบหนึ่งท่ีตอบกระแสอนุรักษธรรมชาติและการตระหนัก

ถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

ปจจุบันการทองเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัยไดรับความนิยมมากข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมี

ความสมบูรณของทรัพยากรและกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัยท่ีมีมาตรฐานและเปนท่ีดึงดูดความสนใจของ

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ท้ังนี้การทองเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัยถือเปนการทองเท่ียวอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีใหความสําคัญตอการพักผอนกับธรรมชาติและเนนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเปนหลัก เปน

การเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีนักทองเท่ียวเขาไปแลวไดรับความ

เพลิดเพลิน ตื่นเตน ทาทาย ผจญภัยและไดประสบการณแปลกใหม ซ่ึงในปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายหัน

มาใหความสําคัญกับกิจกรรมทองเท่ียวรูปแบบนี้ เชน การพายเรือคายัก ลองแกง ปนเขา โรยตัว ดูนก และเดิน

ปา เปนตน โดยกิจกรรมถูกพัฒนาข้ึนตามความตองการของนักทองเท่ียวท่ีตองการศึกษาความเปนธรรมชาติ

กลุมท่ีรักในความทาทายหรือการนําความแปลกใหมมาผสมผสานกับความทาทาย ทําใหการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

และผจญภัยไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน 
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ตัวอยางโมเดลการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชมอัมพวา 

 

 
ท่ีมา : https://www.chillpainai.com/scoop/29/ 

จากการศึกษาของชรินทรพรรณ อะสีติรัตน ไดทําการศึกษาการจัดการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ของชุมชนอัมพวา ซ่ึงในอดีตนั้นเปนชุมชนเล็กๆชาวบานมีอาชีพทําสวนทําไรและท่ีไมคอยมีใครรูจักจนเม่ือป 

2547 ไดมีการจัดใหมีการรณรงคการทองเท่ียวเชิงอนุรักษคือ การจัดใหมีตลาดน้ํายามเย็นของชาวอัมพวาข้ึน

จึงเริ่มมีคนรูจัก ตอมาไดมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืนๆ เชน การนั่งเรือชมหิ่งหอย การปนจักรยาน

ชมสวน ทําโฮมสเตยแบบใกลชิดกับธรรมชาติ ทําใหปจจุบันนั้นกลายเปนแหลงทองเท่ียวอันดับตนๆของภาค

กลางอีกท้ังยังทําใหมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางมาก ชาวบานมีรายไดเกิดข้ึนโดย

ท่ีการดํารงชีวิตไมไดตางไปจากเดิมมาก 
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แนวทางการพัฒนาดานสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย 
 

 
ท่ีมา : http://nppao.go.th/public/travel/data/detail/travel_id/48/menu/203 

สําหรับแนวทางในการพัฒนาดานสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศและการผจญภัยสามารถสรุปไดเปน 7 

ประเด็น ไดแก 

1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชน การประเมินศักยภาพการรองรับนักทองเท่ียวของพ้ืนท่ีและนํามา

บังคับใชอยางจริงจัง กิจกรรมฟนฟูธรรมชาติโดยผูประกอบการ นักทองเท่ียวและชุมชนทองถ่ินรวมถึงการ

บังคับใชกฎระเบียบในการใชพ้ืนท่ีอนุรักษและตองปฏิบัติอยางเครงครัด และเพ่ิมบทลงโทษสําหรับผูท่ีฝาฝน 

2. กลยุทธดานการพัฒนาการเดินทางแบบองครวม เชน การพัฒนาระบบ Logistics เปนการนําระบบ GPS มา

ชวยในการเลือกเสนทาง การวางแผนเสนทาง การมี Hotline ใหคําปรึกษาในการเดินทางและมีระบบ

มาตรฐานในการเดินทาง การเชื่อมโยงสายการบินตางประเทศในการกําหนดเสนทางและการสื่อสารความ

รวมมือท้ังการเดินทางทางอากาศและทางเรือ 

3. การบริหารจัดการท่ีพักเชิงอนุรักษ เชน การจัดท่ีพักใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยกําหนด

จํานวนหองพักและจํานวนนักทองเท่ียวใหสมดุลกับสภาพแวดลอม รวมถึงประชาสัมพันธท่ีพักเชิงอนุรักษ และ

การจัดการมาตรฐาน (Certify) เพ่ือใหนักทองเท่ียวทราบวา ท่ีพักใดเปนท่ีพักเชิงนิเวศ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของนักทองเท่ียวไดอยางสมบูรณ เชน โครงการใบไมเขียว (The Green Leaf Certificate) 

4. การสรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัย เชน สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ ควรมีระบบเตือนภัยเพ่ือปองกัน

ภัยธรรมชาติรวมถึงการทองเท่ียวแบบ Hard Adventure เปนกิจกรรมท่ีมาพรอมความเสี่ยง ดังนั้น ระบบ
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รักษาความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลเบื้องตนจึงมีความสําคัญเพ่ือความม่ันใจของนักทองเท่ียว หรือ

แมกระท่ัง Soft Adventure เชน การเดินปาตองมีอุปกรณปฐมพยาบาล เบื้องตน 

5. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมรวมถึงการประชาสัมพันธเผยแพรเอกสารท่ีสรางจิตสํานึกตอการรับผิดชอบ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวแกประชาชนในทองถ่ินและผูประกอบการ เพ่ือรับทราบ

ขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและรวมกันดูแลรักษาแหลงทองเท่ียว 

6. สรางความชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบการใชพ้ืนท่ีอนุรักษท้ังในสวนของผูประกอบการและนักทองเท่ียว จัด

ทําการศึกษากระบวนการขอใชพ้ืนท่ีของผูประกอบการและดําเนินการลดข้ันตอนในการขออนุญาตสําหรับ

ผูประกอบการในการประสานงานขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ี เพ่ือจัดระบบใหผูประกอบการเขาสูระบบท่ีบริการ

จัดการได 

7. ในดานการสงเสริมการตลาดควรมีการประชาสัมพันธตามกลุมประเภทกิจกรรมและสื่อแบบเฉพาะเจาะจง 

เชน ประชาสัมพันธเสนทางโอโซน เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสธรรมชาติและสัตวปา ประชาสัมพันธสะสมไมล 

(ความสูง) สําหรับกิจกรรมปนเขาหรือโรยตัว ประชาสัมพันธกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรปาไม น้ําตก ทะเล เปน

ตน นอกจากนี้ควรมีการสรางเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัยท้ังในและนอกประเทศรวมถึงควร

สรางผูประกอบการตนแบบตามประเภทกิจกรรมผจญภัยเพ่ือใหผูประกอบการรายยอยไดทราบกระบวนการท่ี

ถูกตองและใหความรูนักทองเท่ียวไดอยางครบถวนและจัดการดานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แหลงท่ีมา: 

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ กีรติ ตระการศิริวานิช และทิพยาภรณ รัตนลาโภ. การสงเสริมตลาดการทองเท่ียวเชิง

นิเวศในประเทศไทย. 

แหลงท่ีมา: http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/16_8_578.pdf 

สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาด 

การทองเท่ียวกลุม Eco & Adventure. แหลงท่ีมา: 

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-jul-

sep/530-32556-eco-adventure 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
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