12. โมเดลการตลาดทองเทีย่ วเชิงนิเวศนและการผจญภัย (Eco Tourism & Adventure)
สรางธุรกิจทองเที่ยวจากธรรมชาติ

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

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวในปจจุบันที่นานาประเทศ
ใหการสําคัญ เพื่อการมุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยใหความสําคัญแกการให
การศึกษาหรือการเรียนรู หรือมุงเนนใหเกิดการอนุรักษมากกวาการจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบและ
นักทองเที่ยวพึงพอใจเทานั้น แตการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดลอม และใหการศึกษาแกนักทองเที่ยว

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดมีการนิยามความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศได ดังนี้
- บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ใหความหมายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการใหความรูแกผูเกี่ยวของ และใหชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึกใหทุก
ฝายรวมกันรับผิดชอบตอระบบนิเวศอยางยั่งยืน
- ราฟ บุคเลย (Raff Buckley, 1992 อางใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,
2542) นิยามวา คือการทองเที่ยวที่ถูกจัดการดูแลอยางยั่งยืน อยูบนพื้นฐานของธรรมชาติ มีการศึกษา
ดานการเรียนรูวัฒนธรรม และ/หรือ สิ่งแวดลอมเอื้อประโยชนตอการอนุรักษ และสรางความพึงพอใจ
แกนักทองเที่ยว
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สาระสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สาระสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ศูนยวิจัยปาไม (2538) ไดสรุปสาระสําคัญของการทองเที่ยว
เชิงนิเวศไวดังนี้
1. แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ จ ะส ง เสริ ม ควรเป น พื้ น ที่ ธ รรมชาติ ที่ มี ก ารอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดลอมเปนหลัก และอาจรวมถึงแหลงประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
พื้นที่ดวย
2. ควรเปนการทองเที่ยวที่ทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติและระบบนิเวศ เปนการ
ทองเที่ยวที่ไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
3. เนนใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส ไดรับประสบการณ และการเรียนรูจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
โดยตรง อีกทั้งเสริมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมอีกดวย
4. เปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนกลับคืนสูธรรมชาติ เอื้อประโยชนตอชุมชนทองถิ่นทั้งทางตรงและ
ทางออม
5. มุ ง เน น คุ ณ ค า ลั ก ษณะเด น ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข องธรรมชาติ ที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วในการดึ ง ดู ด ใจ
นักทองเที่ยว แตไมเนนที่การเสริมแตง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
จากที่กลาวมาขางตน ไดสะทอนภาพของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไวอยางชัดเจน วาเปนการทองเที่ยวและ
การพัฒนาไปพร อมๆกัน โดยเฉพาะการพัฒ นาจิตสํานึกของนักทองเที่ยวใหมีความตระหนักในการรั ก ษา
สิ่งแวดลอม ในสวนขององคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) นั้นได
กล า วถึ ง องค ป ระกอบหลั ก ที่ สํ า คั ญ ของการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศว า องค ป ระกอบของการท อ งเที่ ย วนั้ น
ประกอบดวย 4 ประการคือ
1. องคประกอบดานพื้นที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) ใน
พื้นที่นั้นๆ
2. องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) โดย
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดล อมและสั งคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและจํากัดมลพิษ ภาวะ และควบคุมอยางมีขอบเขต จึง
เปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการยั่งยืน
3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวน การเรียนรู โดยมีการ
ให ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ ม และระบบนิ เ วศของแหล ง ท อ งเที่ ย ว เป น การเพิ่ ม พู น ความรู
ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองตอนักทองเที่ยว
ประชาชนทองถิ่น และผูประกอบการที่เกี่ยวของ
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4. องค ป ระกอบด า นการมี ส วนร วม เปน การทองเที่ย วที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและ
ประชาชนทองถิ่น และผูประกอบการที่เกี่ยวของ ที่มีสวนรวมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ไดรับประโยชนติดตามตรวจสอบ ตลอดจนรวมบํารุงรักษาทรัพยากรการทองเที่ยว อันจะกอใหเกิด
ผลประโยชนในทองถิ่น ทั้งการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทน
เพื่อกลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหลงทองเที่ยวดวย
จากองคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศดังกลาว จะเห็นวาองคประกอบดานการมีสวน
รวมนั้นจะกอใหเกิดผลประโยชนในทองถิ่น ทั้งการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับ
ผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหลงทองเที่ยวดวย

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

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

กิจกรรมสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น จากที่กลาวไปขางตนคือกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อรักษา
ระบบนิเวศ กิจกรรมเชิงนิเวศนั้นสารานุกรมไทยไดกําหนดรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไวดังนี้
1. การเดินเสนทางธรรมชาติ
เสนทางธรรมชาติ (nature trail) หมายถึง เสนทางที่กําหนดไว หรือแนะนําใหนักทองเที่ยวเดินชม
สภาพธรรมชาติของพื้นที่แหงหนึ่งแหงใด เชน บริเวณปาไมในอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร
เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาชายเลน ปาพรุ ทั้งนี้เพื่อมิใหนักทองเที่ยวหลงทาง หรือเดินสะเปะสะปะไปเหยียบย่ํา
ทําลายพืชพรรณไม หรือไดรับอันตรายจากอุบัติภัย ตามเสนทางเดิน จะมีเครื่องหมายบอกทาง รวมทั้งมีปาย
แนะนํ าชื่ อพรรณไม ตา งๆ และสิ่ งที่ นั กท องเที่ย วควรทราบในสถานที่นั้น มีการทําเสน ทางใหเดิน ไดอยาง
สะดวกสบายพอสมควร และไมเกิดอันตราย
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2. การสองสัตว/ดูนก
เปนการทองเที่ยว เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตวปาและนกชนิดตางๆ ในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
ของมัน โดยการมองจากกลองสองทางไกล การสองไฟฉายในชวงเวลากลางคืน และการถายภาพ บริเวณพื้นที่
ซึ่งเหมาะสําหรับการทองเที่ยวในรูปแบบนี้ ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด และ
อุทยานนกน้ํา รวมทั้งสถานที่บางแหงซึ่งมีนกยายถิ่นตามฤดูกาลบินมาเกาะอาศัยอยูเปน จํานวนมาก
3. การสํารวจถ้ํา/น้ําตก
เปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวประเภทนี้ เปนจํานวน
มากในประเทศไทย สวนใหญไดรับการพัฒนาใหเดินทางเขาถึงไดไมยากนัก ถ้ําเปนลักษณะภูมิประเทศ ที่พบ
มากในบริเวณภูเขาหินปูน หากเกิดตามบริเวณชายฝงทะเลเรียกวา ถ้ําทะเล ภายในถ้ํามักมีหินงอกหินย อย
สวยงาม หากเปนถ้ําขนาดใหญอาจมีความยาวหลายรอยเมตรภายในถ้ําก็ได และเปนจุด ดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวที่ตองการ เขาไปสํารวจ หรือดูความงดงามของหินงอกหินยอยภายในถ้ํา
4. การปนเขา/ไตเขา
เปนรูปแบบของการทองเที่ยว ที่คนไทยสวนใหญยังไมเคยชิน และเพิ่งจะเริ่มนําเขามาเผยแพร โดย
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เมื่อไมนานมานี้ การปนเขา/ไตเขาตองอาศัยประสบการณ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังตองมีเครื่องมือ และอุปกรณชวย ปจจุบันกิจกรรมการทองเที่ยวประเภทนี้ มีทํากันบาง
ตามหนาผาชันบริเวณชายฝงทะเลบางแหง ในภาคใตของประเทศ
5. การลองแกง
ลําน้ําบางสายที่มีแกงหินพาดผานกลางลําน้ํา ทําใหน้ําไหลเชี่ยวมากเปนพิเศษ หรืออาจมีโขดหินโผล
พนพื้นน้ํา กั้นขวางทางเปนตอนๆ ลักษณะเชนนี้ ทําใหเหมาะสําหรับการทองเที่ยวแบบผจญภัย ที่เรียกวา การ
ลองแกง (rapids shooting) โดยนักทองเที่ยวนั่งในเรือยางขนาดเล็ก หรือบนแพไมไผ ลองไปตามลําน้ําที่น้ํา
ไหลเชี่ยวกราก และพยายามหลบหลีกโขดหินตางๆ ที่กั้นขวางอยูในลําน้ํา
6. การนั่งเรือ/แพ ชมภูมิประเทศ
เปนการทองเที่ยวแบบพักผอนสบายๆ ซึ่งเหมาะสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย ที่มี
แมน้ําลําคลองเปนจํานวนมาก นักทองเที่ยวไดชมภูมิประเทศตามสองฝงลําน้ํา และสังเกตดูชีวิตความเปนอยู
ของผูคน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของสิ่งกอสรางตางๆ ในทองถิ่นนั้นๆ การนั่งเรือชมภูมิประเทศยังครอบคลุม
ไปถึงการทองเที่ยว ในบริเวณอางเก็บน้ํา ทะเลสาบ และในทองทะเลดวย
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7. การพายเรือแคนู/เรือคะยัก
เรื อแคนู (canoe) และเรื อคะยั ก (kayak) เปน รูป แบบของเรือพายที่นํามาจากตางประเทศ เพื่อ
นํามาใชในการทองเที่ยวตามลําน้ํา เปนเรือพายขนาดเล็ก นั่งได ๑ - ๓ คน ตัวเรือใชวัสดุที่คงทนแตมีน้ําหนัก
เบา ไมลมไดงาย และพายไดคลองตัว คําวา แคนู เปนชื่อเรือพายของชนพื้นเมืองแถบทะเลแคริบเบียนใน
อเมริกากลาง สวนคะยักเปนชื่อเรือพายของชาวเอสกิโมในทวีปอเมริกาเหนือ การพายเรือแคนู และเรือคะยัก
เปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมอยางมากในขณะนี้ มีทั้งการลอง แกงในลําน้ํา และการพายเรือชมทัศนียภาพ
ตามชายฝงทะเล
8. การขี่มา/นั่งชาง
การขี่มา หรือนั่งชาง เปนรูปแบบของการทองเที่ยว ที่สรางความ สนุกสนานตื่นเตนใหแกนักทองเที่ยว
ที่เขาไปชมสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะการนั่งชาง ซึ่งเหมาะสําหรับการเขาไปในบริเวณปา อัน
เปนที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวชนิดนี้
9. การขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศ
การขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศ ใหทั้งความเพลิดเพลินในการชมภูมิประเทศสองขางทาง และการ
ออกกําลังกาย จึงเปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมคอนขางมาก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวในวัย
หนุมวัยสาว ปจจุบันมีรถจักรยานที่ออกแบบใหขับขี่ไดคลองแคลว และเบาแรง เหมาะสําหรับการเดินทางใน
ระยะไกล และการเดินทางขึ้นลงตามลาดเขา เรียกชื่อรถจักรยานดังกลาววา รถจักรยานเสือภูเขา
10. การกางเต็นทนอนพักแรม
การกางเต็นทนอนพักแรมเปนกิจกรรมที่นิยมทํากัน ในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือในสถานที่ ซึ่งจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกไวใหโดยเฉพาะ เปนรูปแบบของการทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติ
อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอนกลางคืน อาจมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบดวย เชน การสองสัตว การ
สังสรรครอบกองไฟหรือการเลนแคมปไฟ (campfire) การดูดาว
11. การดําน้ําในทะเล
การดําน้ําในทะเล เพื่อดูปะการัง พืชน้ํา และปลาสวยงามใตน้ํา เปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่ ได รับ
ความนิยมอยางมาก ในขณะนี้ แบงออกเปน ๒ อยาง คือ "การดําน้ําในน้ําตื้น" ใชเครื่องมือชวยการหายใจ ที่
เรียกวา ทอหายใจ (snorkel) เพื่อใหผูดําน้ําสามารถดําน้ําไดในระดับผิวน้ํา ที่ลึกไมเกินความยาวของทอหายใจ
และ "การดําน้ําในน้ําลึก" อาศัยเครื่องมือชวยการหายใจเปนถังออกซิเจนขนาดเล็ก ผูกติดไวกับผูดําน้ํา เปน
วิธีการดําน้ํา ที่เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา scuba diving
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สํ า หรั บ ประเทศไทยนับ วา เปน ประเทศที่มีศักยภาพการทองเที่ย วสูงเนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวที่
หลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวอารยธรรม สังคม วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ แหลงทองเที่ยวโดยชุมชน
และโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติที่ประกอบดวยอุทยานแหงชาติจํานวน 147 แหง
ซึ่งจากสถิตินักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในอุทยานแหงชาติตั้งแต พ.ศ. 2553-2557 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) แสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศยังคงไดรับ
ความสนใจและเปนที่นิยมตลอดจนไดรับการตอบสนองอยางดีจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ตระหนักในการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางจริงจัง โดยมีการจัดนําเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น ในขณะที่การทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
ต า งประเทศพบว า แนวความคิ ด ดั ง กล า วได มี ก ารพั ฒ นาถึ ง ขั้ น ปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ การท อ งเที่ ย วอย า งมี
ประสิทธิภาพจนกอใหเกิดกระแสสําคัญคือกระแสของความตองการการทองเที่ยวแบบ Ecotourism สูงมาก
ขึ้ น และกระแสของการเร ง รั ด เสนอขายการท อ งเที่ ย วแบบ Ecotourism กระแสดั ง กล า วมี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตลาดการทองเที่ยวเปนอยางมาก
สําหรับการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กระแสการทองเที่ยวของโลกมีแนวโนมมุงเนนการ
ทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นักทองเที่ยวหลายกลุมเริ่มใหความสําคัญกับกิจกรรมที่ไม
ทําลายธรรมชาติและเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นหลายประเทศไดมีมุมมองที่สําคัญวา การ
ทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) กอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางขาดความระมัดระวังจะทําใหเกิด
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในระยะยาว ดังนั้นวัตถุประสงคของการทองเที่ยวจึงมีการพัฒนาขึ้นมาเปนการบริหาร
จัดการและการเพิ่มคุณคาของการทองเที่ยวโดยการทองเที่ยวไมใชเพียงเพื่อพักผอนหยอนใจแตไดพัฒนามา
เปนการหาความรู การทาทายศักยภาพทางรางกายและจิตใจ รวมถึงการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้
ผูประกอบการจึงตองปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ ทั้งนี้การทองเที่ยวเชิง
นิเวศและผจญภัยถือเปนการทองเที่ยวกลุมเฉพาะรูปแบบหนึ่งที่ตอบกระแสอนุรักษธรรมชาติและการตระหนัก
ถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม
ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยไดรับความนิยมมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะสถานที่ที่มี
ความสมบูรณของทรัพยากรและกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัยที่มีมาตรฐานและเปนที่ดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ทั้งนี้การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยถือเปนการทองเที่ยวอีก
รูปแบบหนึ่งที่ใหความสําคัญตอการพักผอนกับธรรมชาติและเนนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนหลัก เปน
การเดิ น ทางไปยั ง แหล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ นั ก ท อ งเที่ ย วเข า ไปแล ว ได รั บ ความ
เพลิดเพลิน ตื่นเตน ทาทาย ผจญภัยและไดประสบการณแปลกใหม ซึ่งในปจจุบันมีผปู ระกอบการหลายรายหัน
มาใหความสําคัญกับกิจกรรมทองเที่ยวรูปแบบนี้ เชน การพายเรือคายัก ลองแกง ปนเขา โรยตัว ดูนก และเดิน
ปา เปนตน โดยกิจกรรมถูกพัฒนาขึ้นตามความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการศึกษาความเปนธรรมชาติ
กลุมที่รักในความทาทายหรือการนําความแปลกใหมมาผสมผสานกับความทาทาย ทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัยไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
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ตัวอยางโมเดลการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชมอัมพวา

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

จากการศึกษาของชรินทรพรรณ อะสีติรัตน ไดทําการศึกษาการจัดการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของชุมชนอัมพวา ซึ่งในอดีตนั้นเปนชุมชนเล็กๆชาวบานมีอาชีพทําสวนทําไรและที่ไมคอยมีใครรูจักจนเมื่อป
2547 ไดมีการจัดใหมีการรณรงคการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือ การจัดใหมีตลาดน้ํายามเย็นของชาวอัมพวาขึ้น
จึงเริ่มมีคนรูจัก ตอมาไดมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอื่นๆ เชน การนั่งเรือชมหิ่งหอย การปนจักรยาน
ชมสวน ทําโฮมสเตยแบบใกลชิดกับธรรมชาติ ทําใหปจจุบันนั้นกลายเปนแหลงทองเที่ยวอันดับตนๆของภาค
กลางอีกทั้งยังทําใหมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางมาก ชาวบานมีรายไดเกิดขึ้นโดย
ที่การดํารงชีวิตไมไดตางไปจากเดิมมาก
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แนวทางการพัฒนาดานสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย

ที่มา : http://nppao.go.th/public/travel/data/detail/travel_id/48/menu/203
สําหรับแนวทางในการพัฒนาดานสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศและการผจญภัยสามารถสรุปไดเปน 7
ประเด็น ไดแก
1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชน การประเมินศักยภาพการรองรับนักทองเที่ยวของพื้นที่และนํามา
บังคับใชอยางจริงจัง กิจกรรมฟนฟูธรรมชาติโดยผูประกอบการ นักทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่นรวมถึ งการ
บังคับใชกฎระเบียบในการใชพื้นที่อนุรักษและตองปฏิบัติอยางเครงครัด และเพิ่มบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน
2. กลยุทธดานการพัฒนาการเดินทางแบบองครวม เชน การพัฒนาระบบ Logistics เปนการนําระบบ GPS มา
ช ว ยในการเลื อ กเส น ทาง การวางแผนเส น ทาง การมี Hotline ให คํ า ปรึ ก ษาในการเดิ น ทางและมี ร ะบบ
มาตรฐานในการเดินทาง การเชื่อมโยงสายการบินตางประเทศในการกําหนดเสนทางและการสื่อสารความ
รวมมือทั้งการเดินทางทางอากาศและทางเรือ
3. การบริหารจัดการที่พักเชิงอนุรักษ เชน การจัดที่พักใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยกําหนด
จํานวนหองพักและจํานวนนักทองเที่ยวใหสมดุลกับสภาพแวดลอม รวมถึงประชาสัมพันธที่พักเชิงอนุรักษ และ
การจัดการมาตรฐาน (Certify) เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบวา ที่พักใดเปนที่พักเชิงนิเวศ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวไดอยางสมบูรณ เชน โครงการใบไมเขียว (The Green Leaf Certificate)
4. การสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย เชน สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรมีระบบเตือนภัยเพื่อปองกัน
ภัยธรรมชาติรวมถึงการทองเที่ยวแบบ Hard Adventure เปนกิจกรรมที่มาพรอมความเสี่ยง ดังนั้น ระบบ
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รักษาความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลเบื้องตนจึงมีความสําคัญเพื่อความมั่นใจของนักทองเที่ยว หรือ
แมกระทั่ง Soft Adventure เชน การเดินปาตองมีอุปกรณปฐมพยาบาล เบื้องตน
5. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมรวมถึงการประชาสัมพันธเผยแพรเอกสารที่สรางจิตสํานึกตอการรับผิดชอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวแกประชาชนในทองถิ่นและผูประกอบการ เพื่อรับทราบ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและรวมกันดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว
6. สรางความชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบการใชพื้นที่อนุรักษทั้งในสวนของผูประกอบการและนักทองเที่ยว จัด
ทําการศึกษากระบวนการขอใชพื้นที่ของผูประกอบการและดําเนินการลดขั้นตอนในการขออนุญาตสํ าหรับ
ผูประกอบการในการประสานงานขออนุญาตเขาใชพื้นที่ เพื่อจัดระบบใหผูประกอบการเขาสูระบบที่บริการ
จัดการได
7. ในดานการสงเสริมการตลาดควรมีการประชาสัมพันธตามกลุมประเภทกิจกรรมและสื่อแบบเฉพาะเจาะจง
เชน ประชาสัมพันธเสนทางโอโซน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสธรรมชาติและสัตวปา ประชาสัมพันธสะสมไมล
(ความสูง) สําหรับกิจกรรมปนเขาหรือโรยตัว ประชาสัมพันธกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรปาไม น้ําตก ทะเล เปน
ตน นอกจากนี้ควรมีการสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยทั้งในและนอกประเทศรวมถึงควร
สรางผูประกอบการตนแบบตามประเภทกิจกรรมผจญภัยเพื่อใหผูประกอบการรายยอยไดทราบกระบวนการที่
ถูกตองและใหความรูนักทองเที่ยวไดอยางครบถวนและจัดการดานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
แหลงที่มา:
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ กีรติ ตระการศิริวานิช และทิพยาภรณ รัตนลาโภ. การสงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศในประเทศไทย.
แหลงที่มา: http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/16_8_578.pdf
สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาด
การทองเที่ยวกลุม Eco & Adventure. แหลงที่มา:
http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-julsep/530-32556-eco-adventure
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
สาระดีดี.คอม/ WWW.SARA-DD.COM
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ / เลมที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๓ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ / รูปแบบของการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
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