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 This study aimed to classify tourism zoning by using the concept of the 
Recreation Opportunity Spectrum in Namnao national park, Petchabun province, 
covering sites namely : 1) Phu Khor View Point 2) Tam Pa Hong View Point 3) Tam Yai 
Namnao (Phu Warin)  4) Haw Sai Waterfall 5)Pha Plean Sei 6) Phu Pha Jit (Dan 
Epong) 7)Suan Son Bhan  Pak (Dong Pak)  8) Suan Son Phu Kum Kao 9) Namnao 
Visitor Center. The Geographic Information System (GIS)  was employed to classify 
tourism zoning based on three factors: distance from the communicative route, size of 
national area and type of land use. The study of the tourists experiences was 
implemented using survey questionnaires. Accidental sampling method was employed 
with sample size of 400 and analysis of tourists experiences for each zone was carried 
out using descriptive statistics to assess means and percentages. 
 As the results 4 tourism opportunity spectrum zones was found: Primitive (P) 
covering an area of 514.12 Km2 or 50.47 percent, Semi-Primitive Motoried (SPM) 
covering an area of 411.40 Km2 or 40.38 percent, Roaded Natural-Modified (RN-M) 
covering an area of 86.69 Km2 or 8.51 percent, and Rural (R)  covering an area of 6.54 
Km2 or 0.64 percent. The results of the tourists experiences found that 2 sites: Tam Pa 
Hong View Point and Phu Kor View Point were related to physical characteristics, and 2 
sites: Tam Yai Namnao and Namnao Visitor Center were not. From the results, This led 
to the strategies and guidelines for manage at achieve consistency between the 



individual factors, for conservation and reduce the impacts that tourism activities would 
destroy the resources. 
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       น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
 5.3  การใช้ประโยชน์ที่ดิน อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว    87 
 5.4  ชนิดของป่าไม้ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว    89 



 5.5  พื้นที่ป่าธรรมชาติที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน     90 
 5.6  เขตการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 94 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี1 

 

บทน ำ 
 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) มีหลักการท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Development) ซ่ึงเป็นกระแสความคิดหลักของโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 เป็นต้นมา

โดยกรมป่าไม้ (2548) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่าเป็น “การท่องเท่ียว

รูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความ
รับผิดชอบโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งม่ัน เพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืช
พรรณ และสัตว์ป่าตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติน้ันอีกท้ังช่วย

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน” 
 อุทยานแห่งชาติน้้าหนาวเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี

สมบูรณ์และมีทัศนียภาพท่ีสวยงามก่อให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมนันทนาการท่ี
หลากหลาย จนเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองโดยในปีพ.ศ. 2552 มีนักท่องเท่ียว

เดินทางมาเย่ียมชมถึง 55,294 คน (ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ, 2553)  ซ่ึงการจัดการ

การท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีแนวโน้มในการพัฒนาทางกายภาพมากเกินไป แต่ในขณะท่ีบาง
แหล่งสมควรมีการพัฒนาด้านกายภาพและการบริการเต็มรูปแบบ แต่กลับไม่ได้รับการบริหาร

จัดการท่ีดี (ดรรชนีและคณะ, 2547)  ดังน้ันสาเหตุจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่เป็นระบบ 
ขาดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับปริมาณการใช้ประโยชน์จึงน้ามาซ่ึงปัญหาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

และก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ดังน้ันเพ่ือน้าไปสู่แนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ช่วงช้ันโอกาสด้าน
นันทนาการ (Recreation Opportunity Spectrum: ROS) จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส้าคัญ

ในการศึกษาเพ่ือจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวตามปัจจัยด้านกายภาพ ด้านการจัดการพ้ืนท่ี และ
ด้านสังคม โดยมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: 

GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) 
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 ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ และการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีส่งผลถึงประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียวซ่ึง
ผลการศึกษาสามารถน้ามาวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการ ความคาดหวังของนักท่องเท่ียว และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมและย่ังยืน รวมท้ังสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้้า

หนาวและอุทยานแห่งชาติอื่นๆท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันต่อไปได้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวตามหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ของ
แหล่งท่องเท่ียวภายในอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.2.2 เพ่ือจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว ตามหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการของ

แหล่งท่องเท่ียวภายในอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว โดยการศึกษาประสบการณ์นันทนาการของ
นักท่องเท่ียว 

1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและประสบการณ์
นันทนาการของนักท่องเท่ียว ในแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 

1.2.4 เพ่ือก้าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน

เขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

 

1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 

 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 

 ท้าการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวจ้านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

จุดชมทิวทัศน์ถ้้าผาหงษ์จุดชมทิวทัศน์ภูค้อถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูน้้าริน)น้้าตกเหวทรายป่าเปล่ียน

สีภูผาจิต (ภูด่านอีป้อง)สวนสนบ้านแปก (ดงแปก) สวนสนภูกุ่มข้าวและท่ีท้าการอุทยานแห่งช่า
ติน้้าหนาว  

 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเท่ียวชาวไทย อายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเดินทางมาเยือน

แต่ละแหล่งท่องเท่ียว ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ในช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล

ภาคสนาม 
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 1.3.3 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ท้าการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวโดยศึกษา 2 ประเด็นด้วยกันคือ 
1.3.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data)  โดยการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ของปัจจัยด้านกายภาพและการจัดการพ้ืนท่ีประกอบด้วย 1) 

ระยะห่างจากถนนหลักและถนนรอง 2) ขนาดของพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อกัน 3) ประเภทการ
ใช้ท่ีดิน ของแหล่งท่องเท่ียวท้ัง 9 แหล่งในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

1.3.3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย 1) การได้

ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ 2) ความเงียบสงบ/ สันโดษ 3) การได้หลีกหนีความแออัดและ
เสียงอึกทึกของเมือง 4) การได้พ่ึงพาตนเอง/ ทดสอบความสามารถของตนเอง  5) การได้พบปะ

ผู้คน  6) การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ 7) ความเป็นอิสระจากการปราศจากการควบคุม  
8) ความสะดวกสบาย 9) การพบเห็นร่องรอยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโดยการเก็บ

แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเยือนแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ภายในเขตอุทยาน

แห่งชาติน้้าหนาวซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีพบนักท่องเท่ียวเพ่ือท้าการเก็บแบบสอบถามมีจ้านวน 4 
แห่ง คือ จุดชมวิวทิวทัศน์ถ้้าผาหงส์ จุดชมวิวทิวทัศน์ภูค้อ ถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) และท่ีท้า

การอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 
 

  1.3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ระหว่างวันท่ี 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 และ 26-27 
กุมภาพันธ์ 2554 โดยช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว จึงไม่พบนักท่องเท่ียวเพ่ือท้าการ

เก็บแบบสอบถามในบางแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ น้้าตกเหวทราย-ทรายทอง ป่าเปล่ียนสี ภูผาจิต 

สวนสนบ้านแปก (ดงแปก) และสวนสนภูกุ่มข้าว 
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1.4  กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ช่วงช้ันโอกำสด้ำนนันทนำกำร 

(Recreation Opportunity Spectrum) 

ปัจจัยด้ำนกำยภำพและ 

ด้ำนกำรจัดกำรพ้ืนท่ี 

- ระยะห่างจากถนนสายหลัก 
   และสายรอง 
- ขนาดของพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ    
  ท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน 

- ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ปัจจัยด้ำนสังคม 

- การได้ใกล้ชิดความเป็นธรรมชาติ 

- ความเงียบสงบ / สันโดษ 

- การได้หลีกหนีจากความแออัด 

   และเสียงอึกทึกของเมือง 

- การได้พ่ึงพาตนเอง / ทดสอบ 

   ความสามารถของตนเอง 

- การได้พบปะผู้คน 

- การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ 

- ความเป็นอิสระ / ปราศจากการ 

   ควบคุม 

- การพบเห็นร่องรอยผลกระทบ 

ผลการจ้าแนกเขตการ
ท่องเท่ียวจากด้านสังคม 
(P, SPNM, SPM, RN-M, 
R, U) 
 

ผลการจ้าแนกเขตการ
ท่องเท่ียวจากด้าน
กายภาพและด้านการ
จัดการพ้ืนท่ี 
(P, SPNM, SPM, RN-M, 
R, U) วิเคราะห์ความ

สอดคล้อง 

แนวทางการจัดการการท่องเท่ียว 
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การศึกษาได้ก้าหนดวิธีการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว โดยน้าหลักการของช่วงช้ันโอกาส

นันทนาการ(ROS) เป็นกรอบในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถแบ่งเขตการท่องเท่ียว
ออกเป็น 6 ช่วงช้ัน ดังต่อไปน้ี 

1) พ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ (Primitive Area: P) 
2) พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Non-Motorized Area: 

  SPNM) 

3) พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Motorized Area: SPM) 
4) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง ( Roaded Natural-Modified:  

RN-M) 

5) พ้ืนท่ีชนบท (Rural Area: R) 

6) พ้ืนท่ีเมือง (Urban Area: U) 

 
ซ่ึงเกณฑ์ในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว ได้น้าข้อมูลทุติยภูมิเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data)

มาสร้างช้ันข้อมูลส้าหรับจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว ของปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านการ
จัดการพ้ืนท่ีได้แก่ 

1) พ้ืนท่ีระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 5 กม. และมากกว่า 1 กม. 

2) พ้ืนท่ีระยะห่างจากถนนสายรองมากกว่า 1 กม. และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กม. 
3) ประเภทการใช้ท่ีดิน จ้าแนกเป็น พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชน

และรีสอร์ท พ้ืนท่ีเมือง  
4) ขนาดของพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อกันมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ตร.กม. และน้อยกว่า 

10 ตร.กม. 
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ตำรำงที่ 1.1 เกณฑ์ในการก้าหนดเขตการท่องเท่ียวโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 

                ภูมิศาสตร์ 
 
เขตกำรท่องเท่ียว ระยะห่ำง

จำกถนน

หลัก (กม.) 

ระยะห่ำง

จำกถนน

รอง (กม.) 

ขนำดพ้ืนท่ี

ป่ำธรรมชำติ

ท่ี 

ติดต่อกัน  

(กม.) 

กำรใช้ประโยชน์

ท่ีดิน 

1. พ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ 
(primitive area : P) 

>5  >1 >10 พ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติ 

2. พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่
ใช้ยานยนต์ (semi-primitive 
non-motorized area : SPNM) 

>5 >1 <10 พ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติ 

3. พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้
ยานยนต์ (semi-primitive 
motorized area : SPM) 

1-5 <1 ไม่จ้ากัด พ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติ  

4. พ้ืนท่ีธรรมชาติที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น/ดัดแปลง (Roaded Natural-
Modified : RN-M) 

<1 ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด พ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติ/
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

5. พ้ืนท่ีชนบท (rural area : R) 
 

>1 ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ท่ีตั้งของชุมชน 
และรีสอร์ท 
/ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

6. พ้ืนท่ีเมือง (urban area : U) ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ไม่จ้ากัด ชุมชนเมืองและเทศบาล
เมือง 

 

หมำยเหตุ: ถนนหลักหมายถึง ถนนหลวงท่ีมีหมายเลขถนนไม่เกิน 3 ตัว และถนนรองหมายถึง  

               ถนนย่อยประเภทท่ี 3 (พ้ืนถนนอ่อนหรือแข็ง กว้างไม่เกิน 2 ช่องทาง) 
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 

1.5.1 ทราบถึงประเภทเขตการท่องเท่ียวจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
ประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียว ของแหล่งท่องเท่ียวภายในอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

และ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและประสบการณ์นันทนาการของ
นักท่องเท่ียว ในแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 
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1.5.2 สามารถก้าหนดแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือให้เกิดความสมดุล

ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสมใน
เขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

1.5.3 วิธีและผลการศึกษาสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับอุทยานแห่งชาติอื่นๆในประเทศ
ไทย ท่ีมีศักยภาพคล้ายคลึงกันต่อไปได้ 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึงการท่องเท่ียวซ่ึงมีรูปแบบของกิจกรรม

และวิธีด้าเนินการในทุกกระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ไม่ท้าให้ธรรมชาติ
เส่ือมโทรมลง เสริมสร้างความรู้และจิตส้านึกท่ีดีแก่ผู้มาเยือน มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการการ

เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือน้าไปสู่การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างย่ังยืน 

 ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (Recreation Opportunity Spectrum: ROS) หมายถึง 
การจ้าแนกพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวหรือนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการจัดการท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวและสภาพแวดล้อมธรรมชาติของพื้นท่ี 

 พ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ (Primitive Area: P) หมายถึง เขตการท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติ

สมบูรณ์ เป็นป่าผืนใหญ่ติดกัน การเข้าถึงยากล้าบากและห้ามใช้เคร่ืองยนต์ทุกชนิด ไม่มี

ร่องรอยการการใช้พ้ืนท่ีจากมนุษย์ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับคือความสงบวิเวกท่ีมี
เพียงเสียงธรรมชาติ 

 พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Non-Motorized Area: 
SPNM)  หมายถึง เขตการท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติสมบูรณ์ ขนาดป่าธรรมชาติค่อนข้างใหญ่ 

เข้าถึงยากล้าบากและห้ามใช้เคร่ืองยนต์ทุกชนิด พบเห็นร่องรอยการกิจกรรมของมนุษย์น้อย

มาก ซ่ึงประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจะมีความสันโดษน้อยกว่าพ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ (P) 

พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Motorized Area: SPM) หมายถึง 

เขตการท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะของพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะแวดล้อมเป็นธรรมชาติ การ
เข้าถึงสามารถใช้ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์ได้ มักพบเห็นร่องรอยท่ีเกิดจากการใช้

พ้ืนท่ีของบุคคลอื่นๆเสมอ ซ่ึงประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีได้รับจะได้สัมผัสธรรมชาติใน

บรรยากาศท่ี สงบน้อยกว่า หรือเพ่ิมโอกาสการได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมด่ังเดิมของชุมชน กับ
การปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่น 

พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (Roaded Natural-Modified: RN-M) หมายถึง 
เขตการท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะของสภาพพ้ืนท่ียังคงมีสภาพเป็นธรรมชาติอยู่ แต่มีการดัดแปลง



 
 

8 
 

หรือเปล่ียนแปลงเลียนแบบธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเจน การพบเห็นและได้ยินเสียงจากบุคคล

อื่นอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ มีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความ
สะดวกปานกลาง และสามารถใช้พาหนะหรืออุปกรณ์เคร่ืองยนต์ได้เกือบทุกประเภท ซ่ึงประเภท

ของการท่องเท่ียวเป็นแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

พ้ืนท่ีชนบท (Rural Area: R) หมายถึง เขตการท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะของสภาพพ้ืนท่ี

เปล่ียนแปลงธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเจนเพ่ือขยายโอกาสด้านนันทนาการให้มากข้ึน การ

เข้าถึงสามารถใช้พาหนะหรืออุปกรณ์เคร่ืองยนต์ได้ทุกประเภท พบเห็นร่องรอยกิจกรรมของ
มนุษย์ค่อนข้างมาก ซ่ึงประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีได้รับ คือการได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรม

ท้องถิ่น พบเจอนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ คนในท้องถิ่นและได้รับความสะดวกสบายจากการบริการ 

 พ้ืนท่ีเมือง (Urban Area: U) หมายถึง เขตการท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะของพ้ืนท่ีเป็น

สภาพแวดล้อมเมืองไม่พบเห็นความเป็นธรรมชาติ การเข้าถึงสะดวกสบาย พบเห็นร่องรอย

กิจกรรมของมนุษย์มาก ซ่ึงประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีได้รับคือ การได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรม
เมือง พบเจอนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นและผู้คนในเมืองน้ัน มีความสะดวกสบาย และได้รับบริการ

อย่างเต็มท่ี 

 



 
 

 

บทท่ี 2 

 

กำรทบทวนวรรณกรรม 
 

 ผู้วิจัยได้ท้าการทบทวนเอกสาร ต้ารา บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบในการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว  

เพ่ือการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว โดยประเด็นส้าคัญท่ีผู้วิจัย

ได้ท้าการทบทวนมีดังต่อไปน้ี 
2.1 แนวความคิดและองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2.2 แนวความคิด องค์ประกอบ และเกณฑ์การจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ 

(Recreational Opportunity Spectrum: ROS) 
2.3 แนวทางการการวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2.4 การจัดการอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย 
2.5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  (Geograhpic Information Systems: GIS) 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1  แนวควำมคิดและองค์ประกอบของกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

2.1.1 แนวควำมคิดเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 สรัสวดี  อาสาสรรพกิจ (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่า เป็นการ

ท่องเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นหลักโดยมีส่วนประกอบของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับระบบนิเวศน้ันๆ รวมอยู่ด้วย ท้ังน้ีรูปแบบของกิจกรรมและ

วิธีด้าเนินการในทุกกระบวนการ ต้องส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมน้อยท่ีสุด น้าไปสู่การ

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคม ก่อให้เกิดการเรียนรู้และจิตส้านึกท่ีดีต่อผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศอย่างแท้จริง 
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ซ่ึงคุณลักษณะส้าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีดังต่อไปน้ี 

2.1.1.1  ต้องให้การศึกษาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าไปยัง
แหล่งท่องเท่ียว เช่น การจัดบรรยายในเร่ืองเก่ียวกับพ้ืนท่ี ความเปราะบางของระบบนิเวศ และ

การปฏิบัติตนของรักท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับบริเวณท่ีจะเข้าไป 
2.1.1.2  ต้องไม่ท้าให้ทรัพยากรท่องเท่ียวในท่ีน้ันๆ เสื่อมโทรมลง เช่น ไม่เก็บ

พืชพรรณหายากออกมาจากแหล่งของมัน หรือมีลักษณะท่ีดูหม่ินดูแคลนวัฒนธรรมประจ้าถ่ิน

น้ันๆ 
2.1.1.3  ต้องให้ความสนใจคุณค่าท่ีแท้จริงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติเท่าน้ัน 

2.1.1.4  ต้องมองคนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ต้องไม่มองแยกส่วนและไม่

เปล่ียนแปลงธรรมชาติให้มาสอดคล้องกับความต้องการของตน 

  2.1.1.5  ชีวิตป่า ส่ิงแวดล้อม และประชาชนท้องถิ่น ต้องได้รับประโยชน์จาก

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กล่าวคือ ต้องมีผลประโยชน์ส่วนหน่ึงกลับไปบ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม และ
คนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม จากการด้าเนินการดังกล่าว 

  2.1.1.6  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นประสบการตรงของมนุษย์ท่ีได้รับจาก
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของคนบนโลก 

  2.1.1.7  ต้องเป็นการท่องเท่ียวท่ีเป็นในเชิงศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม 

วิถีชีวิตมากกว่าการผจญภัย หรือความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
  2.1.1.8  ต้องเป็นการท่องเท่ียว ท่ีค้านึงถึงความสามารถในการรองรับได้ของ

พ้ืนท่ีและสังคม วัฒนธรรม 
  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศหมายถึง การ

ท่องเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นหลัก ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมและวิธีด้าเนินการ

ในทุกกระบวนการ ต้องส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด  ไม่ท้าให้ธรรมชาติเส่ือมโทรมลง 
เสริมสร้างความรู้และจิตส้านึกท่ีดีแก่ผู้มาเยือน รวมท้ังพร้อมให้ชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม

และได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และน้าไปสู่การดูแลอนุรักษ์
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกันอย่างย่ังยืน 

   

  2.1.2 องค์ประกอบของกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 สินธ์ุ สโรบล (2546) ได้น้าแนวความคิดของ ราล์ฟ บัคลีย์ (Ralf Buckley) ผู้อ้านวยการ
ศูนย์วิจัยการท่องเท่ียวนานาชาติ มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ออสเตรเลีย ซ่ึงมีแนวความคิดด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ประการคือ 
  1) เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจัดการอย่างย่ังยืน ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการท่ีถูกต้อง 

 2) เป็นการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานของธรรมชาติ 
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 3) มีการศึกษาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมหรือส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก 

 4) เอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว 
 ซ่ึงจากแนวคิดดังกล่าวได้ถูกดัดแปลงและพัฒนามาสู่องค์ประกอบหลักของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ด้านดังต่อไปน้ี 
 2.1.2.1 องค์ประกอบด้านพ้ืนท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเก่ียวเน่ือง  

กับธรรมชาติเป็นหลัก อีกท้ังมีธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ท้ังน้ีรวมถึงแหล่งวัฒนธรรม

และประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ี ดังน้ันองค์ประกอบด้านพ้ืนท่ีจึงมีพ้ืนฐาน
อยู่กับธรรมชาติ 

  2.1.2.2 องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบและ

จะต้องไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจัดการท่ีย่ังยืน ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและก้าจัดมลพิษ ควบคุมการพัฒนา

ท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต และมีการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
  2.1.2.3 องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเอื้อต่อ

กระบวนการเรียนรู้ให้การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว  
สร้างความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ ความตระหนักและปลูกจิตส้านึกท่ีถูกต้อง ต่อผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องต่อการท่องเท่ียว อันได้แก่ นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 

  2.1.2.4 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีค้านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในท้ังกระบวนการ อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อท้องถ่ิน การกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้ผลตอบแทนกลับมา
บ้ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กล่าวโดยสรุปคือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมท่ีมีองค์ประกอบ 4 ด้านด้วยกัน 

ได้แก่ ด้านพ้ืนท่ี ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม โดยมี
หัวใจส้าคัญคือ การศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติและการท่องเท่ียวโดยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเกิดข้ึนได้อย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพหรือไม่น้ัน 
ข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อขีดจ้ากัด

ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว และมีการเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้

เอกลักษณ์ของธรรมชาติของระบบนิเวศเหล่าน้ัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย

แก่ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้ังเดิม 
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2.2 แนวควำมคิด องค์ประกอบ และเกณฑ์กำรจ ำแนกช่วงช้ันโอกำสด้ำน

นันทนำกำร (Recreational Opportunity Spectrum: ROS) 

 
  2.2.1 แนวควำมคิดเก่ียวกับกำรจ ำแนกช่วงช้ันโอกำสด้ำนนันทนำกำร 

 ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ (2553) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการก้าหนดช่วง
ช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ว่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการส้ารวจวางแผนและการจัดการ

ทรัพยากรนันทนาการท่ีได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ โดยนักวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาและนักวางแผนพ้ืนท่ีนันทนาการของ USDA Forest Service มาตั้งแต่ช่วง

ปลายทศวรรษ 1970 เพ่ือจ้าแนกแหล่งนันทนาการหรือแหล่งท่องเท่ียว (โดยเฉพาะในอุทยาน

แห่งชาติ) ออกตามลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี (physical settings) ลักษณะทางสังคม 
(social settings) และลักษณะทางด้านการจัดการพ้ืนท่ี (managerial settings) ซ่ึงส่งผลให้

ประสบการณ์นันทนาการ (recreation experience) ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับจากการไปเยือน

แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน ROS จึงถูกพัฒนาข้ึนมาบนพ้ืนฐานของ
ความคิดท่ีว่า ผลท่ีพึงปรารถนา (desired end-product) ของการจัดการด้านนันทนาการ คือ 

ความหลากหลายของโอกาสทางด้านนันทนาการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ประสบการณ์ในรูปแบบท่ีตนต้องการได้ ในขณะท่ี ผู้ท่ีท้าหน้าท่ีในด้านการจัดการพ้ืนท่ีก็ยังคง

สามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่มช้ันได้อย่างย่ังยืน 

 Clark and Stankey (1979) เป็นผู้เร่ิมน้าแนวคิดน้ีมาใช้  โดยกล่าวว่า คนส่วนใหญ่
มักจะเลือกพ้ืนท่ีส้าหรับประกอบกิจกรรมนันทนาการ โดยพิจารณาว่าสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการด้านนันทนาการของตนได้หรือไม่ โอกาสด้านนันทนาการจึงเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และผลจากการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ การน้าหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการมาใช้  จึงมี

จุดมุ่งหมายในการส้ารวจและจ้าแนกพ้ืนท่ีนันทนาการออกเป็นประเภทต่างๆ ท่ีให้ประสบการณ์
นันทนาการท่ีแตกต่างกันออกไป 

 จากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ประโยชน์และนักจัดการพ้ืนท่ีนันทนาการ Clark and 
Stankey (1979) สรุปว่ารูปแบบของกิจกรรมนันทนาการมีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลาย

ข้ึนอยู่กับลักษณะของการจัดการ ดังน้ันนักจัดการจึงควรให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส้าหรับเป็นทางเลือกใน

การประกอบกิจกรรมนันทนาการแต่ละรูปแบบ และได้สรุปความหมายของช่วงช้ันโอกาสด้าน
นันทนาการไว้ว่าเป็นความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีความเป็นไปได้ในการท่ีจะส่งเสริมหรือ

พัฒนาในแหล่งนันทนาการน้ันๆ 
 ดรรชนี เอมพันธ์ุ (2544) ได้ให้ความหมายของช่วงช้ันโอกาสทางด้านนันทนาการ 

(ROS) ว่า หมายถึง การจ้าแนกพ้ืนท่ีท่องเท่ียวหรือพ้ืนท่ีนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
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เกิดการจัดการพ้ืนท่ีท่องเท่ียวในลักษณะท่ีตอบสนองต่อประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวต้องการได้

หลากหลายมากข้ึน น้าไปสู่ความพึงพอใจและประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าของนักท่องเท่ียวและมีการ
ควบคุมระดับการพัฒนาให้เหมาะสมกับประเภทของแหล่งท่องเท่ียวท่ีก้าหนดไว้ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในพ้ืนท่ีธรรมชาติหรือในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีต้องมีเง่ือนไขในการ
จัดการพ้ืนท่ีเพ่ือยังประโยชน์ด้านอ่ืนๆไปพร้อมกับการท่องเท่ียว 

 

 2.2.2 วัตถุประสงค์ของกำรจ ำแนกช่วงชั้นโอกำสทำงด้ำนนันทนำกำร 

  2.2.2.1 เพ่ือให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ด้านนันทนาการ อันเป็นเอกลักษณ์
หรือคุณค่าของแหล่ง ท่องเท่ียวน้ัน  

  2.2.2.2 เพ่ือช่วยพัฒนากิจกรรมนันทนาการให้มีความหลากหลายและสร้าง 
โอกาสทางเลือกแก่ นักท่องเท่ียวในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว และประกอบกิจกรรม

นันทนาการท่ีตนต้องการได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี (ส่วนศึกษา

และวิจัยอุทยานแห่งชาติ, 2553) 
 

 2.2.3 องค์ประกอบของกำรจ ำแนกช่วงชั้นโอกำสด้ำนนันทนำกำร  

 ดรรชนีและคณะ (2547) ได้กล่าวถึงการจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการท่ีปรากฎ
ในสภาพปัจจุบัน มีข้อน้ามาพิจารณา 3 ด้านดังต่อไปน้ี 

  2.2.3.1 ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ความห่างไกล ขนาดของพื้นท่ีธรรมชาติท่ี
เป็นผืนติดต่อกัน และร่องรอยของมนุษย์หรือสภาพแวดล้อมของแหล่งนันทนาการ เป็นต้น 

  2.2.3.2 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ความหนาแน่นของผู้ใช้ประโยชน์ โอกาสในการ

พบปะบุคคลอื่นหรือประสบการณ์ด้านนันทนาการของนักท่องเท่ียวเป็นต้น 
  2.2.3.3 ปัจจัยด้านการจัดการพ้ืนท่ี ได้แก่ มาตรการการจัดการควบคุมการใช้

ประโยชน์พ้ืนท่ี เส้นทางคมนาคมหรือการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น 
   จากองค์ประกอบของการจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการข้างต้น พบว่า

สามารถแบ่งช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ออกเป็น 6 ช่วง

ช้ัน ดังน้ี   
1) พ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ (primitive area: P) ลักษณะท่ัวไปมีสภาพ 

พ้ืนท่ีเป็นผืนใหญ่ติดต่อกัน ท่ียังเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ ยังไม่ถูกดัด แปลงหรือมีร่องรอยของการ
พัฒนาใดๆ การพบปะบุคคลอื่นๆ ต่้ามาก ไม่มีร่องรอยของมนุษย์และกิจกรรมอันเกิดจากมนุษย์

หรือมีน้อยมาก การควบคุมเป็นไปอย่างอิสระด้วยจิตส้านึกอันดีของนักท่องเท่ียวเอง และห้ามใช้

เคร่ืองยนต์ทุกชนิด ลักษณะของประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับเป็นความสงบวิเวกท่ีมี
เพียงเสียงจากธรรมชาติ ได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคมได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติอย่าง
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ใกล้ชิด ได้ใช้พละ ก้าลังกายและพ่ึงพาตนเอง ในการประกอบกิจกรรม ตลอดจนได้แสดงออกถึง

ความเป็นตัวของตัวเอง 
2) พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (semi-primitive non- 

motorized area: SPNM) ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่ยังคงเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ มีขนาด 
ค่อนข้างใหญ่ การพบปะบุคคลอื่นค่อนข้างต่้า แต่มักพบเห็นร่องรอยท่ีเกิดจากการใช้พ้ืนท่ีของ

บุคคลอื่นๆ การจัดการพ้ืนท่ีกระท้าโดยมีมาตรการควบคุมในพ้ืนท่ีปรากฏให้เห็นบ้างแต่น้อย

มาก และห้ามใช้เคร่ืองยนต์ทุกชนิด ประสบการณ์ท่ีได้รับมีลักษณะเดียวกันกับพ้ืนท่ีธรรมชาติ
สันโดษ หากแต่มีโอกาสได้สัมผัสความสงบวิเวกจากธรรมชาติน้อยกว่า โอกาสในการพบเจอ

นักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นสูงกว่า และปรากฏร่องรอยของผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์บ้าง 

3) พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (semi-primitive motorized  

area: SPM)ลักษณะของพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะแวดล้อมเป็นธรรมชาติ ท่ีมีขนาดค่อน 

ข้างใหญ่ มีปริมาณผู้เข้าไปใช้พ้ืนท่ีต่้า แต่มักพบเห็นร่องรอยท่ีเกิดจากการใช้พ้ืนท่ีของบุคคล
อื่นๆเสมอ  การจัดการพ้ืนท่ีกระท้าโดยมีมาตรการควบคุมในพ้ืนท่ีปรากฏให้เห็นบางแต่น้อย 

สามารถใช้ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์ได้ ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีได้รับมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ หากแต่มีโอกาสท่ีจะได้สัมผัส

ธรรมชาติในบรรยากาศท่ี  สงบน้อยกว่าหรือเพ่ิมโอกาสการได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมด่ังเดิมของ

ชุมชน กับการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่น ท้าให้ปริมาณการใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน โอกาส
ในการพบกับ  นักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ สูงข้ึน โดยรวมยังคงความเป็นธรรมชาติ แต่การเข้าถึง

กระท้าได้สะดวกกว่าพ้ืนท่ี 2 กลุ่มแรก การใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน โอกาสท่ีผู้มาเยือนจะพบปะกับ
กลุ่มนักท่องเท่ียวอื่นๆ จึงสูงกว่าร่องรอยของผลกระทบจากกิจกรรมการใช้  ประโยชน์มีค่อนข้าง

ชัดเจน 

4) พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (Roaded Natural- 
Modified: RN-M) ลักษณะของสภาพพ้ืนท่ียังคงมีสภาพเป็นธรรมชาติอยู่ แต่มีการดัดแปลงหรือ

เปล่ียนแปลงเลียนแบบธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเจน การพบเห็นและได้ยินเสียงจากบุคคลอื่นอยู่
ในระดับปานกลาง แต่ก็กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ มีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความ

สะดวกปานกลาง และสามารถใช้พาหนะหรืออุปกรณ์เคร่ืองยนต์ได้เกือบทุกประเภท ซ่ึงประเภท

ของการท่องเท่ียวเป็นแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

5) พ้ืนท่ีชนบท (rural area: R)  เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของสภาพพ้ืนท่ี 

มีการเปล่ียนแปลงธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเจนเพ่ือขยายโอกาสด้านนันทนาการให้มากข้ึน 
รวมถึงเพ่ือป้องกันผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อ พืช ดิน และน้้า การพบเห็นและได้ยิน

เสียงจากบุคคลอื่นเป็นเร่ืองปกติ และโอกาสพบปะบุคคลอื่นๆมีปานกลางถึงสูง มีส่ิงอ้านวย

ความสะดวกส้าหรับคนหมู่มาก สามารถใช้พาหนะหรืออุปกรณ์เคร่ืองยนต์ได้ทุกประเภท 



 
 

15 
 

ประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับในพ้ืนท่ีชนบท คือการได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน พบ

เจอนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ และคนใน  ท้องถ่ิน มีความสะดวกสบายจากการบริการ ปรากฏ
ร่องรอยของกิจกรรมการใช้ประโยชน์เกือบทุกรูปแบบ มีลักษณะพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีเป็นชุมชน

ชนบท ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ัวไปเป็นธรรมชาติ  การเข้าถึงสะดวกปานกลางถึงมาก 
6) พ้ืนท่ีเมือง (urban area: U)  ลักษณะของพื้นท่ีเป็นสภาพแวดล้อม 

เมือง มักมีการตกแต่งและประดับประดาพ้ืนท่ีด้วยไม่ต่างถ่ิน ส่วนใหญ่จะได้ยินเสียงจากมนุษย์

และเคร่ืองยนต์ต่างๆ โอกาสพบปะบุคคลอื่นๆมีสูงมาก ส่ิงอ้านวยความสะดวกถูกออกแบบมา
เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ส้าหรับคนหมู่มาก ให้ความสะดวกสบาย มีพาหนะโดยสารประจ้า

ทาง และสามารถใช้พาหนะหรืออุปกรณ์เคร่ืองยนต์ได้ทุกประเภท นักท่องเท่ียวได้สัมผัสเรียนรู้

วัฒนธรรมเมือง พบเจอนักท่องเท่ียวกลุ่ม อื่นและผู้คนในเมืองน้ัน มีความสะดวกสบาย และ

ได้รับบริการอย่างเต็มท่ี มีการพัฒนาอย่างเข้มข้น 

 อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงอาจพบว่า โอกาสนันทนาการแหล่งเดียวกันน้ัน อาจได้ผล
การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวของแต่ละปัจจัยไม่สอดคล้องกัน เช่น ด้านกายภาพประเมินออกมา

ให้ลักษณะโอกาสนันทนาการประเภทธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ เพราะอยู่ห่างไกล และ
มีความเป็นธรรมชาติสูง แต่ด้านสังคมอาจพบว่าเป็นลักษณะโอกาสนันทนาการ ประเภท

ธรรมชาติก่ึงสันโดษแบบใช้ยานยนต์ เพราะมีจ้านวนผู้เข้าไปใช้แหล่งท่องเท่ียวหนาแน่นมาก 

เป็นต้น ดังน้ันตามหลักการพิจารณา ควรให้ความส้าคัญกับลักษณะทางกายภาพก่อน เน่ืองจาก
มีการเปล่ียนแปลงได้ยาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติหรือในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ แล้วจึง

พิจารณาปรับโอกาสนันทนาการด้านสังคมและมาตรการการจัดการพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกัน
(ดรรชนีและคณะ, 2547) 

 จากแนวความคิดและองค์ประกอบข้างต้นของการจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ

สามารถสรุปได้ว่า ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการหมายถึง การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวท่ีมี(1) 
ลักษณะทางกายภาพ  ซ่ึงหมายถึง ลักษณะทางธรรมชาติด้ังเดิมของแหล่งท่องเท่ียว (2) การ

จัดการพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายถึง การจัดการเส้นทางคมนาคม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน   และ(3) โอกาส
นันทนาการด้านสังคม ซ่ึงหมายถึง ประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงจากการ

เดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว ท่ีจะสะท้อนถึงความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความ

เหมาะสมของการจัดการการท่องเท่ียวท่ีผ่านมาว่ามีสามารถสนองตอบความต้องการของ

นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างไร และเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยด้านอื่นหรือไม่ โดยเขตการ

ท่องเท่ียวสามารถจ้าแนกได้ 6 ประเภท และแต่ละประเภทจะมีรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียว
ท่ีแตกต่างกันออกไป  ดังน้ันการก้าหนดแนวทางการจัดการท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ประสบการณ์การท่ีมีคุณค่าของนักท่องเท่ียวได้น้ันต้องมีลักษณะทางธรรมชาติและ    
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การใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวท่ีความสัมพันธ์กัน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบซ่ึงกันและกัน และ

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอนุรักษ์ จะต้องยึดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส้าคัญ 
 

  2.2.4 กำรก ำหนดปัจจัยและเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรจ ำแนกเขตกำรท่องเท่ียว 

 ส้าหรับปัจจัยและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวตามหลักการของ ROS น้ี 
ดรรชนีและคณะ (2547) ได้ประยุกต์มาจาก The Province of British Columbia (1998) และท้า

การปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพทางชีวภายภาพ การใช้ท่ีดิน และลักษณะการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทย โดยมีปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ 
  2.2.4.1 ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ ความยากง่ายของการเข้าถึง โดยประเมิน 

จากปัจจัยระยะใกล้ไกลของแหล่งท่องเท่ียว จากถนนสายหลัก และถนนสายรอง โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิจากฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการตรวจสอบพ้ืนท่ี (ground check) 

  2.2.4.2 ปัจจัยด้านการจัดการพ้ืนท่ี ได้แก่  ระดับความเป็นธรรมชาติ โดย 

ประเมินจากประเภทของการใช้ท่ีดิน และขนาดของพ้ืนท่ีธรรมชาติ ซ่ึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการตรวจสอบพ้ืนท่ี (ground check) 

  ส้าหรับปัจจัยด้านกายภาพและการจัดการพ้ืนท่ี ก้าหนดให้ใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial data)โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่ิงท่ีแตกต่างกันระหว่างเกณฑ์

การจ้าแนกของ The Province of British Columbia (1998) กับ การศึกษาของดรรชนีและคณะ 

(2547) มีดังน้ี 
 

ตำรำงที่ 2.1  เกณฑ์ท่ีแตกต่างกันระหว่างเกณฑ์การจ้าแนกของ The Province of British  

        Columbia กับ การศึกษาของดรรชนีและคณะ 
 

เกณฑ์กำรจ ำแนก ROS 

ของ The Province of British Columbia 

เกณฑ์กำรจ ำแนก ROS 

ของดรรชนีและคณะ 

เขตพ้ืนท่ีสันโดษ (primitive area : P) 

 ระยะห่างจากถนนมากกว่า 8 กม. 

 เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ี
ไม่ถูกเปล่ียนแปลงโดยมนุษย์ 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติมากกว่า 50 ตร.กม. 
 
 

เขตพ้ืนท่ีสันโดษ (primitive area : P) 

 ระยะห่างจากถนนหลักมากกว่า 5 กม. 

 ระยะห่างจากถนนย่อยประเภทท่ี 3 มากกว่า 
1 กม. 

 เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ี
ไม่ถูกเปล่ียนแปลงโดยมนุษย์ 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติมากกว่า 10 ตร.กม. 
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เกณฑ์กำรจ ำแนก ROS 

ของ The Province of British Columbia 

เกณฑ์กำรจ ำแนก ROS 

ของดรรชนีและคณะ 

เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยำนยนต์  

( Semi-primitive Non-motorized : SPNM) 

 ระยะห่างจากถนนระหว่าง 1-8 กม. 

 เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ี
ไม่ถูกเปล่ียนแปลงโดยมนุษย์ 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติระหว่าง 10-50 ตร.กม. 
 

 

เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยำนยนต์  

( Semi-primitive Non-motorized : SPNM) 

 ระยะห่างจากถนนหลักมากกว่า 5 กม. 

 ระยะห่างจากถนนย่อยประเภทท่ี 3 มากกว่า 
1 กม. 

 เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ี
ไม่ถูกเปล่ียนแปลงโดยมนุษย์ 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 
ตร.กม. 
 

เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติก่ึงสันโดษใช้ยำนยนต์  

( Semi-primitive motorized : SPM) 

 ระยะห่างจากถนนระหว่าง 1-8 กม. 

 เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ี
ไม่ถูกเปล่ียนแปลงโดยมนุษย์ 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติระหว่าง 10-50 ตร.กม. 
 

เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติก่ึงสันโดษใช้ยำนยนต์  

( Semi-primitive motorized : SPM) 

 ระยะห่างจากถนนหลักมากกว่า 1 กม. 

 ระยะห่างจากถนนย่อยประเภทที่ 3 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1 กม. 

 เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและสภาพธรรมชาติท่ี
ไม่ถูกเปล่ียนแปลงโดยมนุษย์ 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติไม่จ้ากัด 
 
 

เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติท่ีมนุษย์สร้ำงข้ึน/ดัดแปลง  

( Roaded Natural-Modified : RN-M) 

 ระยะห่างจากถนนหลักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1 กม. 

 ระดับความเป็นธรรมชาติน้อยมาก เป็นพ้ืน
ท่ีตั้งถิ่นท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีการเกษตร 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติไม่จ้ากัด 

 

เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติท่ีมนุษย์สร้ำงข้ึน/ดัดแปลง  

( Roaded Natural-Modified : RN-M) 

 ระยะห่างจากถนนหลักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1 กม. 

 ระยะห่างจากถนนย่อยประเภทท่ี 3 ไม่
จ้ากัด 

 เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและสภาพธรรมชาติที่
ไม่ถูกเปล่ียนแปลงโดยมนุษย์ / สวนป่า / 
สภาพเลียนแบบธรรมชาติ 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติไม่จ้ากัด 

ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
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หมำยเหตุ: ดรรชนีและคณะ (2547) ได้เพิ่มเกณฑ์ถนนย่อยประเภทท่ี 3 เพ่ือความชัดเจนใน 

     การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวและลดขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติเน่ืองจากประเทศไทยมี   
     ขนาดเล็กกว่าประเทศแคนาดา รวมถึงความหนาแน่นของประชากรท่ีมีมากกว่า 

 

    2.2.4.3 ปัจจัยด้านสังคม ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดยก้าหนดให้มีค้าถามครอบคลุมปัจจัยทางสังคมท่ีใช้ใน

การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว ดังต่อไปน้ี 1) การได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ 2) ความเงียบ
สงบ/ สันโดษ 3) การได้หลีกหนีความแออัดและเสียงอึกทึกของเมือง 4) การได้พ่ึงพาตนเอง/ 

ทดสอบความสามารถของตนเอง 5) การได้พบปะผู้คน 6) การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ 7) 

ความเป็นอิสระจากการปราศจากการควบคุม 8) ความสะดวกสบาย 9) การพบเห็นรองรอย
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 
 

 

 
 

เกณฑ์กำรจ ำแนก ROS 

ของ The Province of British Columbia 

เกณฑ์กำรจ ำแนก ROS 

ของดรรชนีและคณะ 

เขตพ้ืนท่ีชนบท  ( Rural : R) 

 ระยะห่างจากถนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
กม. 

 เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม / ท่ีตั้งชุมชน 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติไม่จ้ากัด 

 

เขตพ้ืนท่ีชนบท  ( Rural : R) 

 ระยะห่างจากถนนหลักมากกว่า 1 กม. 

 ระยะห่างจากถนนย่อยประเภทที่ 3 ไม่จ้ากัด  

 เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม / ท่ีตั้งชุมชน 
ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติไม่จ้ากัด 

เขตพ้ืนท่ีเมือง  ( Urban :U) 

 ระยะห่างจากถนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
กม. 

 เป็นพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 
ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติไม่จ้ากัด 

เขตพ้ืนท่ีเมือง  ( Urban :U) 

 ระยะห่างจากถนนหลักและถนนย่อยประเภท
ท่ี 3 ไม่จ้ากัด 

 เป็นพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 

 ขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติไม่จ้ากัด 

ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
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ตำรำงที่ 2.2  ปัจจัยทางสังคมและเกณฑ์ในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวตามหลักการ ROS 

 
เขตกำรท่องเท่ียว ประสบกำรณ์กำรท่องเท่ียว กำรพบปะผู้คน /  

ขนำดของกลุ่ม 

ประเภทกำร

ท่องเท่ียว 

1) เขตพ้ืนท่ี

สันโดษ (P) 

 
 

 ประเภทสงบสันโดษสูง
มาก 

 ท้าทายความสามารถใน
การพ่ึงพาตัวเองสูงมาก 

 ความสะดวกสบายน้อย
มาก 
 

 ไม่มีถึงมีน้อยมาก 

 ขนาดของกลุ่มไม่เกิน 
3 คน 

 

การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

2)   เขตพ้ืนท่ี

ธรรมชำติก่ึงสันโดษ

ไม่ใช้ยำนยนต์ 

(SPNM) 

 ประเภทสงบสันโดษสูง 

 ท้าทายความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองสูง 

 ความสะดวกสบายน้อย 
 

 น้อย 

 ขนาดของกลุ่มไม่เกิน 
5 คน 

 

การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

3)   เขตพ้ืนท่ี

ธรรมชำติก่ึงสันโดษ

ใช้ยำนยนต์ (SPM) 

 

 
 

 ประเภทสงบสันโดษปาน
กลาง-สูง 

 ท้าทายความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองปาน
กลาง 

 ความสะดวกสบายปาน
กลาง 
 

 น้อย 

 ขนาดของกลุ่มไม่เกิน 
15คน 

 
 

 การ 
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

 การ 
ท่องเท่ียว
ธรรมชาติ 
 

4)   เขตพ้ืนท่ี

ธรรมชำติท่ีมนุษย์

สร้ำงข้ึน/ดัดแปลง 

(RN-M) 

 

 ประเภทสงบสันโดษมีน้อย
ถึงปานกลาง 

 ท้าทายความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองน้อยถึง
ปานกลาง 

 ความสะดวกสบายสูง 
 

 ปานกลาง 

 ขนาดของกลุ่มไม่เกิน 
30 คน 

 

 การ 
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

 การ 
ท่องเท่ียว
ธรรมชาติ 
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เขตกำรท่องเท่ียว ประสบกำรณ์กำรท่องเท่ียว กำรพบปะผู้คน / 

ขนำดของกลุ่ม 

ประเภทกำร

ท่องเท่ียว 

5)   เขตพ้ืนท่ีชนบท 

(R) 

 

 ประเภทสงบสันโดษน้อย 

 ท้าทายความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองน้อย 

 ความสะดวกสบายใน
บริบท วิถีชีวิตชุมชน 

 

 สูง 

 ขนาดของกลุ่มไม่
จ้ากัด 

 

 การ 
ท่องเท่ียว
เกษตร 
 

 การ 
ท่องเท่ียววิถี
ชีวิต / 
วัฒนธรรม / 
ชนบท 
 

6)   เขตพ้ืนท่ีเมือง 

(U) 

 

 ประเภทสงบสันโดษน้อย
มาก 

 ท้าทายความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองน้อยมาก 

 ความสะดวกสบายสูงมาก 

 สูงมาก 

 ขนาดของกลุ่มไม่
จ้ากัด 

 

การท่องเท่ียวเมือง 
 
 

 

แหล่งท่ีมำ: ดรรชนีและคณะ (2547) 

 

 2.2.5 วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเขตท่องเท่ียว 

 ดรรชนีและคณะ (2547) ได้กล่าวว่า การก้าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเขตการ

ท่องเท่ียวแต่ละเขตเป็นส่ิงจ้าเป็นอย่างย่ิง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวและ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว รวมไปถึงเป็นการช้ีแนะถึงวิธีการและมาตรการจัดการพ้ืนท่ี

และควบคุมนักท่องเท่ียว เพ่ือรักษาหรือคงไว้ซ่ึงประเภทของประสบการณ์ท่องเท่ียวให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนด โดยแต่ละเขตการท่องเท่ียวมีวัตถุประสงค์ในการจัดการดังต่อไปน้ี 

  2.2.5.1 เขตท่องเท่ียวธรรมชาติสันโดษ 

1) จัดการพ้ืนท่ีให้ปลอดจากร่องรอยของมนุษย์และปล่อยพ้ืนท่ีให้เป็น 
ธรรมชาติด้ังเดิม  เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่มีการพัฒนาใดๆ 

ต้องพ่ึงพาอาศัยตนเองเป็นหลัก และเกิดความรู้สึกภูมิใจเม่ือสามารถเอาชนะความยากล้าบาก
ได้ด้วยตนเอง ผลท่ีได้รับคือ การพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ 

ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 



 
 

21 
 

2) ประสบการณ์สงบ สันโดษ และเป็นอิสระ 

3) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส้าคัญด้านการอนุรักษ์/รักษาระบบนิเวศหรือ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติเช่น พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและลุ่มน้้า

ช้ัน 1 เป็นต้น 
2.2.5.2 เขตท่องเท่ียวธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ 

1) จัดการพ้ืนท่ีให้ส่วนใหญ่ปลอดจากร่องรอยของมนุษย์ เพ่ือให้ได้รับ 

ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ มีร่องรอยของการใช้พ้ืนท่ีของนักท่องเท่ียวอื่นๆหรือ
คนในท้องถ่ินบ้างแต่น้อยมาก กิจกรรมท่องเท่ียวยังต้องพ่ึงพาอาศัยตนเองเป็นหลักและเกิด

ความรู้สึกภูมิใจเม่ือสามารถเอาชนะความยากล้าบากได้ด้วยตนเอง ผลท่ีได้รับคือ การพัฒนา
ความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ 

2) ประสบการณ์สงบ สันโดษ และอิสระ 

3) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส้าคัญในการรักษาระบบนิเวศหรือส่ิงแวดล้อม 
ธรรมชาติ เช่น พ้ืนท่ีต่อเช่ือมกับเขตธรรมชาติสันโดษ แต่ไม่ใช่ส่ิงปลูกสร้างใดๆในอุทยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือป่าอนุรักษ์ประเภทอื่นๆ 
2.2.5.3 เขตท่องเท่ียวธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ 

1) จัดการพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ให้คงความเป็นธรรมชาติ โดยให้ธรรมชาติท่ีมี 

อยู่เป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก อ้านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว
ธรรมชาติให้มากข้ึน ส้าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ แต่อาจไม่มีทักษะในการ

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตท่ีตนเองคุ้นเคยมาเป็นแบบพ่ึงพาธรรมชาติอย่างเต็มท่ี หรืออาจมีข้อจ้ากัด
ด้านร่างกาย หรือเป็นผู้ท่ีพึงพอใจกับประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบใกล้ชิดธรรมชาติแต่มีความ

สะดวกสบายพอสมควร ผลท่ีได้รับ คือการได้พักผ่อนกับธรรมชาติ ได้รับความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีไปเยือน เกิดความผ่อนคลายท้ังร่างกายและจิตใจ 
2) ประสบการณ์สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ แต่มีความสะดวกสบาย 

พอสมควรในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว/นันทนาการ 
3) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส้าคัญในการรักษาระบบนิเวศหรือส่ิงแวดล้อม 

ธรรมชาติ เช่น ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติต่างๆ แต่มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียว

ธรรมชาติท่ัวไป 

2.2.5.4 เขตท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึนหรือธรรมชาติดัดแปลง 

1) จัดการให้เกิดส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวในลักษณะสภาพการ 
เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ตกแต่งพ้ืนท่ีด้วยไม้ดอกไม้ประดับแบบสวนต่างๆ อ้านวยความ

สะดวกสบายแก่นักท่องเท่ียว อยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองนัก หรือสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลท่ี

ได้รับคือ การได้พักผ่อนกับธรรมชาติท่ีปรุงแต่งข้ึน เกิดความผ่อนคลายท้ังร่างกายและจิตใจ 
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2) ประสบการณ์ท่องเท่ียวแบบสะดวกสบาย/ธรรมชาติแบบปรุงแต่ง 

2.2.5.5 เขตท่องเท่ียวชนบท 
1) จัดการพ้ืนท่ีให้เกิดความศิวิไลซ์หรือการปรุงแต่งท่ีไม่ใช่ธรรมชาติ 

เพ่ือรองรับคนหมู่มากและกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการพบปะคนอ่ืนๆสูง 
2) ความสะดวกสบายคล้ายอาศัยในชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีอยู่ชานเมือง 

3) ประสบการณ์ท่องเท่ียวแบบสะดวกสบาย  

2.2.5.6 เขตท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึนหรือธรรมชาติดัดแปลง 
1) จัดการพ้ืนท่ีให้เกิดความศิวิไลซ์ สภาพแวดล้อมแบบเมือง หรือการ 

ปรุงแต่งท่ีไม่ใช่ธรรมชาติ เพ่ือรองรับคนหมู่มาก และกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการพบปะคนอ่ืนๆสูง 

2) ความสะดวกสบายและปลอดภัย มีมาตรฐานการด้ารงชีพแบบเมือง 

3) ประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบสะดวกสบาย  

 

2.2.6 ประโยชน์ของกำรจ ำแนกช่วงชั้นโอกำสด้ำนนันทนำกำร 

        ดรรชนีและคณะ (2547) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้าน

นันทนาการไว้ดังต่อไปน้ี  
  2.2.6.1 ทราบถึงอุปทาน (Supply) ด้านนันทนาการ/การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

ได้แก่ ประเภทของ แหล่งท่องเท่ียวและประสบการณ์ท่ีจะได้รับจากแหล่งน้ันๆ 

2.2.6.2 ทราบผลกระทบของกิจกรรมอื่นๆท่ีมีต่อแหล่งนันทนาการ 
2.2.6.3 สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการตัดสินด้าเนินการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมี

ต่อประสบการณ์นันทนาการว่าจะท้าให้เปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใด 
2.2.6.4 สามารถเช่ือมโยงความต้องการของนักท่องเท่ียวเข้ากับอุปทาน

นันทนาการท่ีมีอยู่ 

2.2.6.5 ก้าหนดมาตรฐานและแนวทางในการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประสบการณ์นันทนาการท่ีต้องการ 

การพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยหลักการช่วงช้ันโอกาส
ด้านนันทนาการ ควรค้านึงถึงเป้าหมายของการจัดการแต่ละเขตการท่องเท่ียว ซ่ึงมีความส้าคัญ

อย่างย่ิงเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดการสภาพแวดล้อมและการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก

ต่างๆ โดยดรรชนีและคณะ (2547) ได้เสนอแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวในเขตการ
ท่องเท่ียวต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2.4  
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ตำรำงที่ 2.3 การเสนอแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวในเขตการท่องเท่ียวต่างๆ 

 

เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติสันโดษ (P) 

เป้ำหมำย : นักท่องเท่ียวควรได้รับประสบการณ์ท่ีสงบ สันโดษ ควรปล่อยพ้ืนท่ีให้เป็นธรรมชาติ

ด่ังเดิม ปลอดจากร่องรอยของมนุษย์ หรือการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆ ควบคุมจ้านวน
นักท่องเท่ียวให้น้อยท่ีสุด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์สันโดษ สงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

 

แนวทำงกำรจัดกำร : 

1) คงธรรมชาติด่ังเดิม เส้นทางเดินเท้าหรือการเข้าถึงให้ใช้เส้นทางท่ีมีอยู่แล้วตาม

ธรรมชาติ ไม่จ้าเป็นต้องดูแลรักษาเส้นทางเป็นประจ้า ห้ามใช้พาหนะและอุปกรณ์
ท่องเท่ียวท่ีใช้เคร่ืองยนต์ทุกชนิด 

2) มีเจ้าหน้าท่ีหรือผู้คุ้นเคยกับพ้ืนท่ีน้าเดินป่าหรือประกอบกิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบหรือ
รบกวนธรรมชาติ 

3) การเข้าไปยังพ้ืนท่ีควรมีการแจ้งเจ้าหน้าท่ีเร่ืองการเดินทาง วันเวลา และจุดหรือบริเวณ

ท่ีจะเข้าไป รวมท้ังวันเวลาท่ีจะกลับออกมาทุกคร้ังก่อนเข้าไปในเขตท่องเท่ียวน้ี 
4) ไม่มีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆ ควบคุมการพัฒนาทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ

ห้ามสร้างถนนและการปรับเปล่ียนการใช้ท่ีดินเป็นเกษตรหรืออื่นๆ ท่ีไม่ใช่สภาพป่า
ธรรมชาติ 

5) เน้นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีรักษาระบบนิเวศ โดยระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ

น้อยท่ีสุด การจัดการผลกระทบจากการท่องเท่ียว ควรควบคุมจ้านวนและเน้น
นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใช้พ้ืนท่ีต้องควบคุมให้

อยู่ในระดับต้่าและปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ืนตัวเอง เช่น ก้าหนดฤดูกาลปิดเขตท่องเท่ียว
เป็นต้น 

6) ควบคุมจ้านวนนักท่องเท่ียว ประมาณ 1-3 กลุ่มต่อวัน กลุ่มละไม่เกิน 3-5 คนมี

มาตราการน้าขยะท่ีไม่ย่อยสลายออกมาจากเขตท่องเท่ียวน้ี และขุดหลุมฝังขยะท่ีย่อย
สลายได้ 
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เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยำนยนต์(SPNM) 

เป้ำหมำย : ควบคุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ให้ปลอดจากร่องรอยของมนุษย์ และควบคุมจ้านวนผู้มา

เยือนในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์สงบ สันโดษ มีความ

สะดวกสบายอยู่ในระดับต่้า การพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกมีเฉพาะเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและเพื่อป้องกันอันตรายแก่นักท่องเท่ียวเท่าน้ัน การเข้าถึงพื้นท่ีท่องเท่ียวประเภทน้ี

ใช้การเดินเท้าหรือสัตว์ต่าง 

แนวทำงกำรจัดกำร : 

1) มีการเข้าถึงโดยจัดเส้นทางเดินเท้า เส้นทางจักรยาน หรือเส้นทางขนาดเล็กให้มีความ

กลมกลืนกับธรรมชาติ มีการบ้ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถสังเกตุเห็นเส้นทางได้ ห้ามใช้
พาหนะและอุปกรณ์ท่องเท่ียวท่ีใช้เคร่ืองยนต์ทุกชนิด 

2) การเข้าไปยังพ้ืนท่ีควรมีการแจ้งเจ้าหน้าท่ีเร่ืองการเดินทาง วันเวลา และจุดหรือบริเวณ
ท่ีจะเข้าไป รวมท้ังวันเวลาท่ีจะกลับออกมาทุกคร้ังก่อนเข้าไปในเขตท่องเท่ียวน้ี 

3) ส่ิงอ้านวยความสะดวก มีเฉพาะป้ายบอกทางเท่าท่ีจ้าเป็น ส่ิงอ้านวยความสะดวกเพื่อ

ป้องกันอันตรายแก่นักท่องเท่ียว หรือป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเท่ียว ต้องมี
ขนาดเล็กและกลมกลืนกับธรรมชาติ ใช้วัสดุในพ้ืนท่ีหรือวัสดุเลียนธรรมชาติมีความ

กลมกลืนอย่างมาก มีความคงทน ไม่ต้องการการบ้ารุงรักษาบ่อยคร้ัง ไม่พัฒนาส่ิง
อ้านวยความสะดวกประเภทท่ีพักและห้องสุขาถาวร สถานท่ีกางเต็นท์ไม่มีการพัฒนา

หรือปรับพ้ืนท่ีใดๆ หรืออาศัยสภาพทางธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็นแหล่งพักค้าง เช่น ถ้้าหรือ

ผูกเปลนอน เป็นทางเลือกส้าหรับการท่องเท่ียวในเขตน้ี 
4) เน้นการท่องเท่ียวอย่างรักษาระบบนิเวศ การจัดการผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาการท่องเท่ียว 

ใช้วิธีควบคุมจ้านวนนักท่องเท่ียวและเน้นนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพผลกระทบ 

5) ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับต้่าและปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ืนตัวเอง และก้าหนดมาตราการลด
ผลกระทบต่างๆ ท่ีไม่ใช้การก่อสร้างหรือการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี 

6) ควบคุมการพัฒนาพ้ืนท่ีทุกรูปแบบ โดยเฉพาะห้ามสร้างถนนและการปรับเปล่ียนการใช้
ท่ีดินเป็นเกษตรหรือเมือง 

7) ควบคุมจ้านวนนักท่องเท่ียว ประมาณ 3-5 กลุ่มต่อวัน กลุ่มละไม่เกิน 5-10 คน 

8) ก้าหนดมาตราการน้าขยะท่ีไม่ย่อยสลายออกมาจากเขตท่องเท่ียวน้ี และขุดหลุมฝังขยะ
ท่ีย่อยสลายได้ในบริเวณท่ีเหมาะสม 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติก่ึงสันโดษใช้ยำนยนต์ (SPM) 

เป้ำหมำย : ลักษณะของประสบการณ์นันทนาการ นักท่องเท่ียวควรได้รับความสงบ สันโดษใน

ระดับปานกลาง-สูง ควบคุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ให้คงความเป็นธรรมชาติและให้ธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็น

ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวมากกว่าส่ิงอ้านวยความสะดวกหรือการพัฒนา  

แนวทำงกำรจัดกำร : 

1) รถยนต์ 4 ล้อเข้าถึงได้สะดวกมีการจัดเส้นทางเดินเท้าจักรยานหรือสัตว์ต่างๆท่ีมีขนาด

และพ้ืนผิวท่ีคงทนให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ประโยชน์ของคนจ้านวนมากข้ึนแต่

ยังมีขนาดเล็กและกลมกลืนกับธรรมชาติมีการบ้ารุงรักษาเส้นทางเพื่อให้สามารถ

สังเกตเห็นได้และรองรับการใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ท่องเท่ียวท่ี
ใช้เคร่ืองยนต์ได้เช่นรถยนต์จักรยานยนต์เป็นต้น 

2) มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพพื้นท่ีและความยากล้าบากของเส้นทางกับนักท่องเท่ียว

ล่วงหน้า 
3) ส่ิงอ้านวยความสะดวกมีท้ังป้ายบอกทางเท่าท่ีจ้าเป็นส่ิงอ้านวยความสะดวกเพื่อป้องกัน

อันตรายแก่นักท่องเท่ียวป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเท่ียวและอ้านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเท่ียวในการประกอบกิจกรรมในเขตท่องเท่ียวแต่ต้องมีขนาดเล็กและ

กลมกลืนกับธรรมชาติใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติมีความกลมกลืนอย่างมาก มีความ

คงทนต่อการใช้งานท่ีมีสม้่าเสมอมีลานกางเต็นท์ห้องน้้าห้องสุขาลานจอดรถรถยนต์
สามารถเข้าถึงได้หรือพักค้างในบ้านพักแบบโฮมสเตย์ในชุมชนในป่า 

4) เน้นการท่องเท่ียวธรรมชาติท่ัวไปมีการสร้างหรือจัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
จัดการป้องกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวใช้ท้ังวิธีควบคุมจ้านวนนักท่องเท่ียว

และเน้นการเตือนประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียวด้วยวิธีการต่างๆเช่นป้ายหรือสิ่งพิมพ์

ต่างๆถึงวิธีการเท่ียวอย่างไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อม 
5) ควบคุมให้มีการพัฒนาพ้ืนท่ีต่้าโดยเฉพาะเร่ืองถนนควรห้ามขยายความกว้างและห้ามใช้

พ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีตเพราะไม่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ 
6) ควบคุมจ้านวนนักท่องเท่ียวไม่ให้แออัดและเกิดความสับสนวุ่นวาย 

7) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในท่ีเหมาะสมมีการจัดการขยะและของเสียอย่างถูก

สุขลักษณะและไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อม 
 

 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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เขตพ้ืนท่ีธรรมชำติท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น/ดัดแปลง (RN-M) 

เป้ำหมำย : นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ท่ีเงียบสงบปานกลาง มีการปรับภูมิทัศน์ให้ดึงดูด

ความสนใจ แต่ต้องกลมกลืนกับธรรมชาติด่ังเดิม ทักษะการพ่ึงพาตนเองในการประกอบกิจกรรม

ปานกลาง มีความสะดวกสบายมากข้ึน มีพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกเน้นความสะดวกสบาย มี

โอกาสพบนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ บ่อยคร้ังข้ึน มีส่ิงก่อสร้างในลักษณะถาวรและมีขนาดใหญ่ การ
เข้าถึงพ้ืนทีแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีมีความสะดวกสบายมาก สามารถเข้าถึงโดยยานพาหนะ

ทุกประเภท ปรากฏร่องรอยของการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของมนุษย์ในแหล่งท่องเท่ียวมาก

ข้ึน 

แนวทำงกำรจัดกำร : 

1) เน้นการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ัวไป 
2) เข้าถึงโดยรถยนต์ 4 ล้อ หรือรถบัสทัศนาจรเข้าถึงได้สะดวก มีการจัดเส้นทางเดินเท้า

จักรยาน มีขนาดและพ้ืนผิวท่ีคงทนสามารถรองรับปริมาณการใช้ประโยชน์ของคน
จ้านวนมาก 

3) สามารถปรุงแต่งพื้นท่ีโดยใช้พืชหรือสัตวเลี้ยงในลักษณะเลียนแบบธรรมชาติ 

4) อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ท่องเท่ียวท่ีใช้เคร่ืองยนต์ได้ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นต้น 
5) มีส่ิงอ้านวยความสะดวกเกือบทุกรูปแบบท่ีสามารถจัดให้มีได้ในพ้ืนท่ีนอกตัวเมือง เช่น

ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ท่ีพัก เป็นต้น สิ่งอ้านวยความสะดวกออกแบบให้
น่าสนใจ อาจเลียนแบบธรรมชาติ หรือสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน และส้าหรับรองรับการใช้

ประโยชน์จากนักท่องเท่ียวจ้านวนมากได้ บ้านพักแบบรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ หรือ

สวนท่ีแตกต่างข้ึน หรือบ้านพักในชนบทท่ามกลางไร่นาหรือสวนต่างๆ 
6) ควบคุมจ้านวนนักท่องเท่ียวไม่ให้แออัดและเกิดความสับสนวุ่นวาย 

7) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในสถานท่ีเหมาะสม มีการจัดการขยะและระบบบ้าบัด
ของเสียอย่างถูกสุขลักษณะไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อม 

8) มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า น้้าประปา และโทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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เขตพ้ืนท่ีชนบท(R) 

เป้ำหมำย : มีการดัดแปลงหรือพัฒนาพ้ืนท่ีมากข้ึน จนมีความเป็นธรรมชาติหลงเหลืออยู่น้อย

มาก ความหนาแน่นของนักท่องเท่ียวสูง และมีโอกาสพบเจอนักท่องเท่ียวอื่นๆ อยู่เสมอ 

แนวทำงกำรจัดกำร : 

1) เน้นการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือการท่องเท่ียวชนบทท่ีมี
ผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่น 

2) การเข้าถึงค่อนข้างรวดเร็ว มีระบบถนนท่ีเอื้อให้เกิดความสะดวกสามารถรองรับปริมาณ

การใช้ประโยชน์ของคนจ้านวนรวดเร็ว 
3) มีการปรุงแต่งท่ีไม่ใช่ธรรมชาติผสมปนเปกับธรรมชาติท่ีปรุงแต่งบ้าง 

4) ใช้อุปกรณ์ท่องเท่ียวท่ีใช้เคร่ืองยนต์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือระบบอิเล็กโทรนิกส์ใน
การประกอบกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

5) มีส่ิงอ้านวยความสะดวกเกือบทุกรูปแบบท่ีสามารถจัดให้มีได้เช่นร้านอาหารร้านขาย

ของท่ีระลึกท่ีพักป๊ัมน้้ามันศูนย์บริกรนักท่องเท่ียวเป็นต้นส่ิงอ้านวยความสะดวก
ออกแบบให้น่าสนใจมีความทันสมัยหรืออาจเลียนแบบธรรมชาติหรือสถาปัตยกรรม

ท้องถิ่นส้าหรับรองรับการใช้ประโยชน์จากนักท่องเท่ียวจ้านวนมากบ้านพักมีหลาย
รูปแบบต้ังแต่โรงแรมเกสต์เฮาส์บังกะโลเป็นทางเลือกส้าหรับท่ีพักในเขตน้ี 

6) มีการจัดการขยะและระบบบ้าบัดของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อม 

7) ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีไม่อิงธรรมชาติเช่นกีฬาต่างๆการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถี
ชีวิตประเพณีหรือกิจกรรมการเกษตรต่างๆท่ีอาจเป็นไปตามปกติวิสัยหรือสร้างข้ึนมา 

8) มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าน้้าประปาและโทศัพท์ 
9) มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยต้ารวจกฎระเบียบและการรักษากฎหมายส้าหรับคนหมู่

มากอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจน 

 

เขตพ้ืนท่ีเมือง (U) 

เป้ำหมำย : ในพ้ืนท่ีเขตน้ีมีรูปแบบของการท่องเท่ียวแบบเมือง การท่องเท่ียวรูปแบบพิเศษ

อื่นๆ เช่น สปา กอล์ฟ เป็นต้น มีการพัฒนาส่ิงต่างๆ ท่ีให้ความสะดวกสบายและปลอดภัย เน้น
การพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับคนหมู่มากหรือผู้มาเยือนแบบมวล (mass tourism) 

 
 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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แนวทำงกำรจัดกำร : 

1) เน้นการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ส่ิงบันเทิงกีฬา 
2) การป้องกันผลกระทบจากการท่องเท่ียวกระท้าได้ทุกรูปแบบ 

3) การเข้าถึงรวดเร็วมีถนนและระบบจราจรท่ีเอื้อให้เกิดความสะดวกสามารถรองรับ
ปริมาณการใช้ประโยชน์ของคนจ้านวนมากพาหนะทุกรูปแบบแต่เน้นการขนส่งมวลชน

เช่นรถเมล์รถไฟฟ้าเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 

4) กิจกรรมหรือบริการพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือระบบอิเล็กโทรนิกส์เป็นส่วนใหญ่ 
5) มีส่ิงอ้านวยความสะดวกเกือบทุกรูปแบบเช่นร้านอาหารร้านขายของท่ีระลึกท่ีพัก

ป๊ัมน้้ามันศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเคร่ืองกดเงินอัตโนมัติโรงพยาบาลเป็นต้นส่ิงอ้านวย
ความสะดวกออกแบบให้น่าสนใจมีความทันสมัย (modern) หรืออาจเลียนแบบ

ธรรมชาติหรือสถาปัตยกรรมท้องถิ่นส้าหรับรองรับการใช้ประโยชน์จากนักท่องเท่ียว

จ้านวนมากท่ีพักมีหลากหลายรูปแบบต้ังแต่โรงแรมหอพักเกสต์เฮาส์ห้องแบ่งเช่าพัก
เป็นทางเลือกส้าหรับพักในเขตน้ี 

6) มีระบบก้าจัดการขยะและระบบบ้าบัดของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 
7) มีการจัดการกับมลภาวะต่างๆเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีเช่นการจัดการกับขยะของ

เสียอากาศเป็นพิษเป็นต้น 

8) การท่องเท่ียวเน้นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนหรือกิจกรรมต่างๆเช่นเกมส์กีฬาหนังละครต่างๆ
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีไม่อิงธรรมชาติ 

9) มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าน้้าประปาและโทรศัพท์ 
10) มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยต้ารวจกฎระเบียบและการรักษากฎหมายส้าหรับคนหมู่

มากอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจน 

 

 

2.3 กำรวำงแผนกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

 ดรรชนีและคณะ (2547) ได้กล่าวถึงการจัดการด้านการด้านการท่องเท่ียวว่า โดยท่ัวไป
แล้ว ต้องครอบคลุมองค์ประกอบท่ีส้าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว (2) 

ด้านการบริการ (3) ด้านตลาดของการท่องเท่ียว (4) ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียว ซ่ึง
รวมถึงองค์กรและกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ดังแสดงในภาพ 2.1  

 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 



 
 

29 
 

 
 

ภำพท่ี 2.1 องค์ประกอบของการวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

 2.3.1 ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียว 

 ประเด็นส้าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ความสามารถของ

พ้ืนท่ีและระบบนิเวศในการรองรับการท่องเท่ียวเพ่ือให้ทรัพยากรท่องเท่ียวยังคงอยู่ได้ย่ังยืน 
โดยไม่เส่ือมโทรมลงไปอย่างถาวร และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ สังคม 

และวัฒนธรรมท้องถ่ินตามมา ศักยภาพของทรัพยากรท่องเท่ียวได้ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมไปถึงการก้าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม ดังน้ัน

การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงเน้น 

2.3.1.1 ประเมินคุณค่าทรัพยากรท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความ
สนใจเฉพาะด้านของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีต่อธรรมชาติ วิถีชีวิตท้องถิ่น และการอนุรักษ์ 

2.3.1.2 จัดการเพ่ือรักษาคุณค่าความส้าคัญในความเป็นธรรมชาติและ

วัฒนธรรมท้องถ่ินไว้ให้ได้ 

2.3.1.3 จ้าแนกเขตการจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือการท่องเท่ียวและการรักษาระบบนิเวศ 

รวมไปถึงก้าหนดมาตรการหรือเง่ือนไขในการใช้พ้ืนท่ีต่างๆ 
2.3.1.4 แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2.3.1.5 ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว 
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2.3.1.6 ติดตามตรวจสอบ/ประเมินสถานภาพของทรัพยากรท่องเท่ียวอยู่เสมอ 

 ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม ควรเป็นกิจกรรมท่ี (1) มีโอกาสได้ใกล้ชิด
และได้รับประสบการณ์ตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถ่ิน (2) มีโอกาสได้เข้าใจ เรียนรู้ และ

เกิดควมตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว (3) มีโอกาสท่ีจะสร้างงานและสร้างรายได้
ให้กับชุมชนท้องถิ่น (4)กิจกรรมท่ีส่งผลด้านการอนุรักษ์ซ่ึงอาจเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่น 

 กล่าวโดยสรุปคือ  องค์ประกอบด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ของการวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ัน  ควรให้ความส้าคัญกับศักยภาพของ

ทรัพยากร- ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหลักส้าคัญ โดยกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆควรอยู่บน

พ้ืนฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ให้ความส้าคัญกับขีดจ้ากัดการรองรับการ

ท่องเท่ียว และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม โดยแนวทางการจัดการควร

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว จนถึงข้ันตอนการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักและให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวคงอยู่ต่อไปอย่าง

ย่ังยืน 
 

 2.3.2 นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศและกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด 

 นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะปะปนอยู่ท่ัวไปในสังคม ส่วนใหญ่จะค่อนข้างสูงอายุ (40-50 ปี) 

มีการศึกษาและรายได้ดี (Wauer, 1980; Kellert, 1985; Butler & Fenton, 1987; and 
Hvenegaard, 1994 อ้างถึงใน ดรรชนีและคณะ, 2547) นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความปรารถนาท่ีจะ

ได้ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีแปลกแตกต่างไปจาก
ชีวิตประจ้าวัน (Valentine, 1992 อ้างถึงใน ดรรชนีและคณะ, 2547)  มีความประสงค์ท่ีจะได้รับรู้

และ/หรือมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับธรรมชาติท้ังทางตรงและทางอ้อม (Kretchman & Eagles, 

1990; Fennell & Eagles, 1990; and Eagles 1992 อ้างถึงใน ดรรชนีและคณะ, 2547) มีความ
สมบุกสมบันและมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ด้านลบต่อส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตท้องถ่ิน ดังน้ัน จึงเป็นผู้พร้อมท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องท่ีน้ันๆ และไม่ต้องการให้มีการปรับเปล่ียนหรือพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวเพ่ืออ้านวยความสะดวกสบายในลักษณะเช่นเดียวกับถ่ินท่ีตนเองอาศัยอยู่หรือคุ้นเคย 

หรือในลักษณะท่ีได้รับจากการบริการในเมืองใหญ่ ดังน้ัน ความสะดวกสายในการเดินทาง
ท่องเท่ียวไม่ใช่เป็นส่ิงส้าคัญเท่าใดนัก แต่นักท่องเท่ียวประเภทน้ีมักจะไม่อดทนกับจ้านวน

นักท่องเท่ียวท่ีแออัด เสียงอึกทึก และส่ิงแปลกปลอมท่ีขัดกับธรรมชาติ(Lindberg, 1991) การ
วางแผนจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจ้าเป็นต้องมีการศึกษาถึงลักษณะภูมิหลังของกลุ่ม
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นักท่องเท่ียวเป้าหมาย ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมไปถึง

ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการเข้าถึงตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 
 โดยปกติแล้วนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นผู้ท่ีสนใจและเคร่งครัดในการรับผิดชอบดูแล

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว  อย่างไรก็ดี มีอยู่ไม่น้อยท่ีเป็นนักท่องเท่ียวเชิง
นิเวศหน้าใหม่ท่ีขาดประสบการณ์หรือความรู้ในการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องเหมาะสมในแหล่ง

ท่องเท่ียว ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีท่ีส้าคัญของเจ้าของพ้ืนท่ีและผู้ประกอบการรวมถึงมัคคุเทศก์ ท่ี

จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียวในการปฏิบัติตนและกฎระเบียบต่างๆ ก่อนการ
ท่องเท่ียวจะเร่ิมต้น 

 จากเอกสาร Visitor Strategy อ้างถึงใน ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ (2553)ได้

กล่าวถึงการใช้ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (Recreational Opportunity Spectrum: ROS)

เพ่ืออธิบายหรือก้าหนดโอกาสในการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่ม

นักท่องเท่ียวออกได้เป็น 7 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
    2.3.2.1 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยใช้เวลาส้ันๆ (Short Stop Travelers: SST) 

 นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสเข้าถึงส่ิงอ้านวยความสะดวกและบริการก่อน ผู้อื่น การ
จัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมจะส้างความพอใจให้นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมาก หลังจาก

น้ันในมุมมองของการจัดการด้านการอนุรักษ์ ถ้ามีสถานท่ีปิกนิก ทางเดินส้ันๆ และการส่ือ

ความหมายในพ้ืนท่ีก็จะเพ่ิมสีสันได้มากข้ึนอีก การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรวมท่ีอาจสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเท่ียวจ้านวนมาก ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเกิดจากนักท่องเท่ียวเข้า

ไปจ้านวนมากๆ ท่ีจะมีต่อพ้ืนท่ีภายใต้การจัดการของอุทยานฯ ให้ได้ การกระจายส่ิงอ้านวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสมส้าหรับท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของอุทยานฯ เพ่ือให้เกิดความ

หลากหลายท้ังด้านท่ีตั้งและมาตรฐานเป็นส่ิงท่ีควรกระท้า และควรจะได้มีการทบทวนเก่ียวกับ

ส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีมีอยู่เสียใหม่ด้วย ส่ิงอ้านวยความสะดวกส้าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีควร
จะออกแบบให้มีมาตรฐานสูงในแง่ของการนันทนาการ ความทนทานและความชัดเจนและความ

เข้าใจในการติดต่อส่ือสาร ส่ิงอ้านวยความสะดวกเหล่าน้ีไม่ควรจะจัดสร้างข้ึนถ้ามีการจัดหา
เอาไว้นอกพื้นท่ีของอุทยานฯ แล้ว โอกาสในการเข้าถึงการพักผ่อนและ/หรือการศึกษาหาความรู้

ของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีควรจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชน, จุดชมวิว/ท่ีพักริมทางหลวง และศูนย์บริการ

นักท่องเท่ียว ส้าหรับค้าถามท่ีว่าใครจะเป็นผู้สร้างท่ีพักริมทางหลวงท่ีตัดผ่านพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

อุทยานฯ อาจจะประสานงานกับองค์กรท้องถ่ิน หรือบริษัทห้างร้านท่ีสนใจหรือองค์กรท่องเท่ียว

ส่วนภูมิภาค หรือสมาคมยานยนต์ โดยจัดสร้างให้เหมาะสมตามความจ้าเป็น  
    2.3.2.2 นักท่องเท่ียวไป-กลับในวันเดียว (Day Visitors: DV) นักท่องเท่ียว 

กลุ่มน้ีควรจะได้รับการบริการก่อนเพราะเป็นพวกท่ีมีศักยภาพท่ีจะสร้างผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมสูง กลุ่มน้ีนับวันจะมีจ้านวนเพ่ิมข้ึน ดังน้ันการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหลักๆ โดยการ
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พัฒนาการเข้าถึง และขยายโอกาสในการนันทนาการโดยสรางความรูสึกตื่นเต้นต่อสถานท่ี

ท่องเท่ียวให้มาก ควรมีการดูแลเป็นกรณีพิเศษ ดังน้ี 
1) จุดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ้านวยความสะดวกควรจะพัฒนาและ 

ยกระดับข้ึนเพ่ือ 1) ปรับปรุงการเข้าถึง เช่น จัดใหมีทางเดินป่าระยะส้ันๆ เพ่ิมโอกาสในการ
นันทนาการ ส้าหรับการเท่ียววันเดียวให้มากข้ึน 2) พัฒนาทางเดินท่ีไม่ได้มาตรฐานใหเข้าสู่

มาตรฐานของทางเดินเท้าท่ีดี 3) สร้างสะพานขามล้าธารหลักๆ ใหได้มาตรฐานความปลอดภัยท่ี

เหมาะสม 4) จัดให้มีท่ีหลบแดดหลบฝนท่ีปลายทางเดิน  
2) การเข้าถึงโดยยานพาหนะต้องบ้ารุงรักษาหรือยกระดับมาตรฐาน 

ตามความเหมาะสม กิจกรรมน้ีอาจจะขอความร่วมมือจากหนน่วยงานอื่นได้โดยอุทยานแห่งชาติ  

ไมจ้าเป็นต้องไปสร้างถนนข้ึนมาใหม่ 

3) แสวงหาแนวร่วมท่ีจะช่วยเป็นผู้จัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวก หรือ 

การบริการเท่าท่ีจะท้าได้ แต่ในความเป็นจริงอุทยานฯ จะตองเป็นผู้จัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวก 
และบริการส้าหรับนักท่องเท่ียวไปกลับวันเดียวเอง นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นแบบ

ครอบครัว ดังน้ันส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีเป็นหลักควรจะมี ทางเดินเทา สะพาน สถานท่ีปกนิก
และห้องน้้า และเพิงพักท่ีปลายทางท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือลดความเส่ียงและความไม่

สะดวกสบายตางๆ  

    2.3.2.3 นักท่องเท่ียวท่ีพักค้างแรม (Overnighters: ON) ความรับผิดชอบของ 
อุทยานฯ คือการจัดหาท่ีตั้งแคมป์ช่ัวคราวส้าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการหาประสบการณ์จาก

การพักแรมในธรรมชาติ นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความส้าคัญต่ออุทยานฯ ในแง่การ ชวยงาน
อนุรักษ์เพราะเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติเป็นเวลานาน หรือไม่ก็ได้มีโอกาสคลุกคลีกับ

พ้ืนท่ีจริง 

1) อุทยานฯ จะต้องจัดการเครือข่ายของลานกางเต็นทและทบทวน 
การด้าเนินการบริหารลานกางเต็นท์และเปิดให้มีการจองล่วงหนา คิดราคาตามความเหมาะสม  

2) ลานกางเต็นท์ท่ีได้มาตรฐานท่ีไม่เป็นทางการก็จะต้องจัดให้มี เพ่ือ 
จัดหาบริการข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังจัดใหมีพ้ืนท่ีไดระดับราบเรียบรถยนต์เข้าถึง, มีห้องน้้าท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดลอม และมีระบบน้้าประปา บริการเหลาน้ีจะตองมีการเก็บเงินตามความจ้าเปน 

3) ในท่ีซ่ึงเกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการต้ังแคมปท่ีไม่ 

เป็นท่ียอมรับอุทยานฯ ควรจะ 1) พัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน และประสานกับนัก   

ทองเท่ียวกลุมน้ีเพ่ือใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือ 2) ปิด (อย่างถาวรหรือช่ัวคราว) ไม่ให้มีการ
ตั้งแคมป์ถ้าเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการแกไขผลกระทบจะไม่คุ้มค่า 

4) อุทยานฯ ควรจะถ่ายเทให้ชุมชนหรือสถานศึกษาด้าเนินการแทน  

5) อุทยานฯ จะต้องรับประกันได้ว่าท่ีพัก บ้านพัก และกระท่อมท่ีเปิด 
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จองจะเปิดบริการแก่นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีได้และให้ผลตอบแทนท่ียอมรับได้ 

    2.3.2.4 นักท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความร่ืนรมย์ในเขตธรรมชาติ (Backcountry 
 Comfort Seekers: BCC) นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมักจะมีประสบการณ์ในการทองเท่ียวป่าหรือ

ธรรมชาติน้อย ฉะน้ันจึงมีความจ้าเป็นเบ้ืองต้นท่ีจะต้องจัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีปลอดภัย 
ทางเดินเท้าท่ีสะดวก และมีท่ีพักแรมหรือกระท่อมท่ีพักท่ีสะดวกสบาย ส่วนค้าถามว่าควรจะมีส่ิง

อ้านวยความสะดวกมากแค่ไหนและมาตรฐานสูงเพียงใด เปนหัวข้อการถกเถียงท่ียังไม่จบได้ 

ง่ายๆ ส่ิงท่ีอุทยานฯ จะต้องท้าคือการวางแผนว่า จะท้าอะไรท่ีไหน ใครเป็นผูจัดส่ิงอ้านวยความ
สะดวกและบริการ โดยจะต้องได้มาตรฐานและเทียบได้กับค่าบริการในการใช้กระท่อมและท่ีตั้ง

แคมป์เป็นอย่างน้อย  

1) ระบบกระท่อมและทางเดินจะตองยกระดับเพ่ือสนองความต้องการ 

ของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ถ้ามีการระบุความต้องการท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึนกว่าท่ีมีอยู่ก็ควรรับไป

พิจารณา  
2) ถ้ามีการเรียกร้องให้มีส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีมีมาตรฐานสูงและ 

ต้องการเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ทางอุทยานฯ จะต้องจัดหาเจ้าหนาท่ีมาเพ่ิมหรือพัฒนาให้ได้ 
3) ถ้ามีความต้องการกระท่อมและท่ีตั้งแคมป์มาก ควรจะใช้ระบบจอง   

ล่วงหน้า 1) กระท่อมและท่ีตั้งแคมป์ตามฤดูกาล ควรจะปรับราคาได้ตามความเหมาะสม 2) ถา

ระบบการจองไม่สะดวก ควรจะแนะน้าให้นักท่องเท่ียวมาเป็นกลุ่มเล็กลง 3) สนับสนุนให้เอกชน
เข้ามาจัดส่ิงอ้านวยความสะดวก เช่น ควรมีไกด์น้าเท่ียวพร้อมท่ีพัก เป็นต้น  

    2.3.2.5 นักท่องเท่ียวท่ีชอบผจญภัยในเขตธรรมชาติ (Backcountry 
 Adventurers: BCA) เร่ืองท่ีจ้าเป็นส้าหรับนักท่องเท่ียวกลุมน้ีคือ การรักษาระบบเครือข่ายด้าน

การจัดกระท่อม ทางเดิน และสะพานในพ้ืนท่ีธรรมชาติเอาไวการสร้างส่ิงอ้านวยความสะดวก

แล้วไม่มีคนไปเท่ียวเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ตัวอย่างเช่นในนิวซีแลนด์ มีรายการ
ท่องเท่ียวผจญภัยประมาณ 850 แห่ง ท่ีจัดให้มีกระท่อมพักแรม 3 ถึง 4 หลัง มีเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติกว่า 11,500 กิโลเมตร แตมีผู้ไปใช้ไม่มากพอ ฉะน้ันจึงจ้าเปนต้องคัดเลือก
บ้ารุงรักษาเฉพาะจุดท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานเพ่ือประหยัดงบประมาณ โดย

จัดให้มีเส้นทางเดินท่ีได้มาตรฐาน มีกระท่อมท่ีพัก 3 - 4 หลัง มีสะพานข้ามล้าน้้าท่ีจ้าเป็น มีส้วม

หลุม (Pit Toilets) และป้ายสัญญาณเพื่อความปลอดภัย ในบางพ้ืนท่ีอาจถ่ายโอนการบ้ารุงรักษา

ไปให้กลุ่มผู้ใช้(User Groups) ถ้าเขาเห็นว่าไม่มีความจ้าเป็นก็อาจยกเลิกเสีย และมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวทราบ การส่ือสารกับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะตองไดรับ
การพิจารณาเพ่ือรักษาความสัมพันธ์และการจัดการท่องเท่ียวต่อไป 
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   2.3.2.6 นักท่องเท่ียวท่ีชอบเดินทางในเขตธรรมชาติท่ีอยู่ห่างไกล (Remote- 

ness Seekers: RS) นักท่องเท่ียวกลุมน้ีจะใช้ประโยชน์ส่ิงอ้านวยความสะดวกเพื่อการ
นันทนาการน้อย แต่จะมีความต้องการข้อมูลต่างๆ เพ่ือการวางแผนมาตรการ เช่น แผนท่ีของ

แหล่งท่องเท่ียวและการเดินทางฉะน้ันส่ิงแรกท่ีควรจะจัดหาให้นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ควรจะเป็น
การปกป้องรักษาสภาพของความเป็นธรรมชาติเพ่ือการนันทนาการท่ีเขาคาดหวังจะได้ไปช่ืนชม

ก็พอแล้ว ทางอุทยานฯ ควรจะเป็นผู้จ้าแนกพ้ืนท่ีธรรมชาติ เพ่ือจัดการให้เป็นพ้ืนท่ีห่างไกล 

(Remote Backcountry) รวมท้ังก้าหนดพ้ืนท่ีท่ีเรียกวา Remote Zones ซ่ึงไม่ต้องมีลานจอด
เฮลิคอปเตอร์และจะต้องเป็นผู้ก้าหนดพ้ืนท่ีท่ีเป็น Wilderness Areas โดยมีการจัดการตาม

นโยบายท่ีก้าหนดไว้ให้ได้ 

    2.3.2.7 นักท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความตื่นเต้นผจญภัย (Thrill Seekers: TS) 

 นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไมได้เป็นกลุ่มอันดับต้นๆ ท่ีทางอุทยานฯ จะต้องจัดหาส่ิงอ้านวยความ

สะดวกและบริการให้ตัวอย่างเช่น ท่ีเล่นสกี ก็จะมีเอกชนเป็นผู้ด้าเนินการ ซ่ึงเขาก็จะต้องมีการ
จัดให้มีส่ิงอ้านวยความสะดวก และบริการให้แก่นักท่องเท่ียวอยู่แล้ว ทางอุทยานฯ น่าจะเป็น

เพียงผู้ประสานงานกับเอกชนเหล่าน้ัน 
 กล่าวโดยสรุปคือ องค์ประกอบด้านนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการจัดการตลาด ของการ

วางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ัน ควรให้ความส้าคัญกับความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวประเภทท่ีพร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ไม่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่อดทนต่อ

ความแออัด และมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสูง ดังน้ัน การเข้าถึง
ตลาดของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจึงจ้าเป็นต้องจัดการตลาดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นส้าคัญ เพ่ือดึงดูดความสนใจต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย แต่

อย่างไรก็ดี นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ได้มีแต่นักท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเพียงเท่าน้ัน จึงควรมีแนวทางการจัดการตลาดครอบคลุมนักท่องเท่ียวประเภทอื่นตามแต่

ความเหมาะสมของแต่ละเขตท่องเท่ียว เพ่ือหลีกเล่ียงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวประเภทอื่นท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 2.3.3 กำรบริกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

 การบริการส้าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครอบคลุมตั้งแต่ ท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ
ขนส่งนักท่องเท่ียว ตลอดจนการบริการกิจกรรมการท่องเท่ียว การน้าเท่ียว และการส่ือ

ความหมายธรรมชาติแก่นักท่องเท่ียว ในบางแห่งการบริการเร่ืองอาหารและท่ีพักอาจไม่จ้าเป็น 
ข้ึนอยู่กับสภาพหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

น้ันเน้นการบริการด้านส่ือความหมายและการให้ข่าวสารข้อมูล เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รับ
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ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เช่น การบริการศูนย์

ข้อมูลและบริการนักท่องเท่ียว การบริการให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทรัพยากรท่องเท่ียวใน
ระหว่างประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว เป็นต้น 

 การบริการด้านต่างๆ มีโอกาสในการสร้างรายได้แก่ประชาชนท้องถ่ิน เช่น บริการท่ีพัก 
อาหาร ยานพาหนะ และมัคคุเทศก์น้าเท่ียวน้ัน เน้นให้ประชาชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมและ

ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคบริการดังกล่าว เช่น จัดท่ีพักท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ

และวัฒนธรรมท้องถ่ิน (Eco-lodge)เป็นมัคคุเทศก์น้าทางในการเดินป่า และเป็นนักส่ือ
ความหมายธรรมชาติ เป็นต้น 

 จากเอกสาร Visitor Strategyอ้างถึงใน ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ (2553) ได

กลาวถึงแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการส่ิงอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ดังตารางท่ี 

2.3 และความพยายามของกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ในการให้ข้อมูลและความรูแก่นักท่อง

เท่ียวซ่ึงมี 5 ประการดัง ต่อไปน้ี  
    2.3.3.1 ป้ายสัญญาณและป้ายประกาศ (Signs and Notices) ในนิวซีแลนด์ 

ระบบป้ายส่ือความหมายได้มีการพัฒนาและด้าเนินการท่ัวทุกเขตท้องท่ี ซ่ึงช่วยใหส่งเสริม
ภาพพจน์และเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึนเป็นอันมากในพ้ืนท่ีท่ีกรมอนุรักษ์ ดูแลรับผิดชอบ   

   2.3.3.2 ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว (Visitor Centers) ในศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 

โดยปกติ จะมีผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลการท่องเท่ียว การแสดงนิทรรศการส่ือความหมาย และ
โสตทัศนูปกรณ์แผนพับท่ีหลากหลายและแผนท่ี และบริการการท่องเท่ียวอื่นๆ ศูนย์บริการ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะอยูในหรือติดกับอุทยานแหงชาติ อุทยานป่าไม้หรือพ้ืนท่ีอนุรักษ์สัตวป่
า หรือพ้ืนท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความส้าคัญ แต่ก็มีศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความส้าคัญระดับชาติอีกมากมายท่ีไม่ได้บริหารจัดการโดยกรมอนุรักษ์แต่ก็ได้จัดให้มี

นิทรรศการส่ือความหมายและโสตทัศนูปกรณ์    
    2.3.3.3 ศูนย์บริการข้อมูล (Information Centers)กรมอนุรักษ์ได้จัดให้มีศูนย์ 

บริการข้อมูลซ่ึงตั้งอยูในท่ีชุมชน หรือตามจุดท่ีเป็นประตูท่ีจะเข้าสู่สถานท่ีต่างๆ เพ่ือให้นักท่อง
เท่ียวได้รับทราบข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนการเข้าไปท่องเท่ียว ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
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    2.3.3.4 เอกสารบริการนักท่องเท่ียว (Visitor Publications) โดยปกติจะมีแผ่น 

พับเก่ียวกับการนันทนาการ และสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบไว้บริการนักท่องเท่ียว 
รูปแบบของแผ่นพับเหล่าน้ีได้มีการพัฒนาข้ึนมาตามล้าดับ ตามมาตรฐานการจัดท้าแผ่นพับของ

กรมอนุรักษ์แต่จุดมุ่งหมายและขอบเขตของเน้ือหามักจะแตกต่างกันไปตามแต่ละส้านัก ซ่ึงน่

าจะได้มีการประเมินในแง่ของความส้าคัญก่อนหลัง (แหล่งท่องเท่ียวหลักและกลุ่มนักท่องเท่ียว) 
กรมอนุรักษ์เคยร่วมมือกับกรมส้ารวจและข้อมูลท่ีดิน(Department of Survey and Land 

Information) โดยการให้ข้อมูลไปบรรจุไว้ในแผนท่ี Info maps เพ่ือความปลอดภัยและความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวด้วย  

    2.3.3.5 โปรแกรมการท่องเท่ียว (Visitor Programmers) การจัดท้าโปรแกรม 

การท่องเท่ียวในฤดูร้อนได้เคยจัดท้ามาเม่ือ 25 ปีก่อน และได้ลมเลิกไปเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง 
และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบก็มีน้อย แต่ในบางพ้ืนท่ีก็ยังมีเจ้าหน้าท่ีภายนอกได้น้าไปจัดท้าต่อใน

เชิงธุรกิจก็มี การจัดโปรแกรมแบบ face-to-face contact และ hands-on involvement ได้ถูก
น้ามาใช้แทน แต่วิธีเหล่าน้ีก็ยังมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าจางเจาหน้าท่ีสูงอยู่จึงไม่ทราบวาจะ

ด้าเนินต่อไปได้นานแค่ไหน 

 

ตำรำงที่ 2.4 แนวทางในการปฏิบัติในการจัดการส่ิงอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 

 
มุมมอง แนวทำงปฏิบัติ 

1)  ด้านผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA)  
 

 ใหพิจารณาวาสมควรจะตองมีกฎระเบียบหรือ
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางไมเปนทางการ
หรือไมรวมตลอดถึงการประเมินดานนิเวศวิทยา
สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจดวย 

 พัฒนาแผนการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(ถาจ้าเปน) 
 

2)   การออกแบบท่ีตั้งและภูมิทัศน(Landscaping 
and Site Design) 
 

 พัฒนาแผนรวม – ศึกษาสภาพพ้ืนท่ีและชุมชน
ท้ังหมด รวมท้ังประเมินคาความคิดเห็นและ

ทรัพยากรตางๆ  

 พัฒนาแผนการจัดการส้าหรับแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังความ
สัมพันธกับพ้ืนท่ีโดยรวม/พ้ืนท่ีอนุรักษขางเคียง โดย   
เนนเร่ืองการแบงเขตการจัดการ (Zoning) และ การ      
เขาถึง (Access)  

โดยท่ัวไปก็จะมีบริการเก่ียวกับแผนท่ี แผ่นพับ ตั๋วส้าหรับเช่ากระท่อม (Hut Tickets) และ

ใบอนุญาตล่าสัตว์ 
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มุมมอง แนวทำงปฏิบัติ 

 วางผังบริเวณ(Site Plan) โดยเนนการออกแบบ
รายละเอียด ท้ังน้ีจะตองระวังใหกระทบตอพ้ืนท่ีให 
นอยท่ีสุด ท้ังทางกายภาพและการรบกวนดานอ่ืนๆ 

 ท้าแผนจัดการเก่ียวกับตนไมโดยพิจารณาตนไมยาย
ท่ี หรือปลูกข้ึนใหมตามความเหมาะสม  

 ปลูกพืชเพ่ือสรางความเปนธรรมชาติที่อาจจะเปน 
แหลง อาศัยของนก สัตวและสัตวปาอ่ืนๆ  

 ใชพันธุไมด้ังเดิมในการตกแตงภูมิทัศน 

 ใหพิจารณาดานวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีดวย  

 ใหแนใจวาไดมีการพิจารณาความเช่ือมโยงตางๆ แลว 
(เชน การใชท่ีดิน การเคล่ือนยายประชากรเสนทาง
เดินใกลเคียง ส่ิงอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ พ้ืนท่ีต้ัง
แคมปและอ่ืนๆ) 
 

3)   ส่ิงกอสรางตางๆ (Built Facilities) 
 

 ความสูงและน้้าหนักจะตองไดสัดสวนกับพืชพรรณ
และสภาพภูมิประเทศ  

 แนวคิดการออกแบบควรจะค้านึงถึงประวัติความ 
เปนมาของพ้ืนท่ี ลักษณะทางวัฒนธรรม และรูปแบบ
ด้ังเดิมของส่ิงกอสราง สี และอ่ืน 

 ส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีสรางควรใหประหยัดพลังงาน 
หรือใชพลังงานท่ีน้ากลับมาใชใหมได(ถาเปนไปได) 
 

4)   การอนุรักษและการใชทรัพยากร (Resource 
Conservation and Consumption) 
 

 ออกแบบและใหบริการท่ีประหยัด และกอใหเกิดน้้า 
พลังงาน ของเสีย ส่ิงปฏิกูล เสียง แสง และส่ิงที่       
ปลดปลอยอ่ืนๆ  

 สงเสริมใหใชพลังงานท่ีน้ากลับมาใชใหมได(พลังงาน
หมุนเวียน)  

 พิจารณาใชแนวคิดการปลูกพืชท่ีไมใชดิน 
(Permaculture) (ซ่ึงจะชวยไมใหสรางสัมผัสหรือ
ผลกระทบตอพืชและสัตวในระบบนิเวศธรรมชาติ) 
เพ่ือจะไดเปล่ียนของเสียใหเปนทรัพยากรและแปลง 
ปญหาใหเปนโอกาส 

 

ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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มุมมอง แนวทำงปฏิบัติ 

5)   วัสดุกอสราง (Materials) 
 
 

 วัสดุกอสรางควรจะเปนของที่มีในธรรมชาติ, 
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและบ้ารุงรักษางาย  

 วัสดุท่ีใชควรจะไดมีการพิจารณาถึงแหลงที่มาเพ่ือให
แนใจวามาจากขบวนการผลิตท่ีย่ังยืน หรือ น้ากลับมา
ใชใหมไดเม่ือจ้าเปน  

 ตองแนใจวาวัสดุตางๆ ท่ีน้าเขามาในพ้ืนท่ี ตองไม
สรางขยะแกผูรับเหมา 
 

6)   เทคโนโลยีทันสมัยและมีผลกระทบนอย (New 
and Low Impact Technologies) 
 

 ใชเทคโนโลยีทันสมัยในการกอสรางและการ
ด้าเนินการเทาท่ีจะเปนไปไดงายตอการปฏิบัติ คุมคา 
และไมมีผลกระทบตอสวนอ่ืนๆ (เชน มีหองควบคุม 
ท่ีดี ไมแพรกระจายความรอน ระบบระบายความรอน/
ความเย็นท่ีเปนอิสระ พยายามใชพลังงานแสงอาทิตย
ลม น้้า มีระบบประหยัดพลังงาน มีการน้าความรอน 
กลับไปใชใหมเปนตน)  

 ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพส้าหรับ
เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และส่ิงอ้านวยความสะดวก
อ่ืนๆ 
 

7)   การบริการ (Services) 
 
 

 พัฒนาและปรับใชบริการท่ีไดมาตรฐานเพ่ือสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด – นัก 
ทองเท่ียว องคกรตางๆ ภาคเอกชน และเจาหนาท่ี 

 
8)   การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
 

 ถาแนวทางปฏิบัติและเง่ือนไขตางๆ ในการด้าเนินงาน
ของพ้ืนท่ีอนุรักษมีความชัดเจน การรายงาน หรือ การ
ตัดสินใจตางๆ ยอมจะเขาใจงายและโปรงใส  

 ขอมูลพ้ืนฐานตางๆ ตองเก็บรักษาไว(ต้ังแตกอนการ    
กอสรางยิ่งดี) เพ่ือท่ีจะสามารถประเมินผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นภายหลังการกอสราง และใชงานแลว ส่ิงเหลาน้ี
จะดูวาเปนของธรรมดา หรือยุงยากก็ได 

  ก้าหนดเง่ือนไขในการใชงานและตารางเวลาเพ่ือให
นักลงทุนหรือผูรับสัมปทานไดพิจารณาการลงทุนท่ีมี
คุณภาพและเปนท่ีพอใจของลูกคา เชนเดียวกับการได
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รับผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม  

 ก้าหนดตารางการประชุมกับผูจัดการ และผูบริหารส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพ่ือจะไดรวมกันแกไขปญหา 
ตางๆ ได 

 
9)   ปฏิบัติการท่ีไมสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
(Green Practices) 
 

 พัฒนานโยบายการจัดซ้ือส่ิงของท่ีไมสรางผลกระทบ   
ตอส่ิงแวดลอม  

 ใชผลิตภัณฑท้าความสะอาดท่ีสลายตัวตามธรรมชาติ
ได 

 ใชทางเลือกใหมในการใหน้้าแกพืช เชน วัสดุคลุมดิน,
การไถสลับและใชปุยหมัก  

 พัฒนาแผนการก้าจัดศัตรูพืชแบบ IPM  

 ใชระบบถังขยะรวมหรือถังขยะท่ีใชหลายคร้ัง  

 ดูแลรักษาระบบและเคร่ืองไมเคร่ืองมือตางๆ ใหดี 
เพราะส่ิงเหลาน้ียอมเสียหายไดตามกาลเวลา  

 สงเสริมใหเจาหนาท่ีใชระบบใชรถรวมกันเวลาเขา-
ออกพ้ืนท่ี  

 ดูใหแนใจวาวัสดุเพ่ือการคาขายอาจจะมีผลตอ 
ส่ิงแวดลอม และเลือกใชระบบอิเลคโทรนิคในการ 
ติดตอส่ือสาร 
 

10)   การท้าโปรแกรม (Programming) 
 

 ใหรางวัลเจาหนาท่ีท่ีมีความคิดสรางสรรค์ และ 
หมั่นติดตาม เอาใจใสนักทองเท่ียวโดยการปรับปรุงส่ิง 
ตางๆ ใหดีข้ึนอยู่เสมอ  

 จัดการการใชประโยชนคน – กลยุทธในการจัดการคน
จะชวยในเร่ืองน้ีได 

 ใหเอาใจใสหุนสวนกับผูอ่ืน (เชน องคกรสาธารณะ
อ่ืนๆ) เพ่ือชวยในการท้าแผน พัฒนาใหมีสัดสวน 

        ระหวางเจาหนาท่ีกับลูกคาท่ีสูง 

 สรางระบบการติดตามใหเปนแผนกิจกรรม 
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11)   ความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน (Relationship 
with The Local Community) 
 

 ปรึกษาชุมชนทองถ่ินกอนพัฒนาหรือเปล่ียนแปลง
กิจกรรมท่ีเห็นเดนชัด  

 บริจาคของสวนเกินหรือของท่ีไมไดใชแกองคกรการ
กุศลทองถ่ิน หรือของใช(เชน สบูผาปูท่ีนอน ของใช
อาหาร)  

 ใหโอกาสในการท้างานแกชุมชนทองถ่ินใหมากข้ึน  

 ซ้ือของและใชบริการในทองถ่ิน และสงเสริมการใช
ผลิตภัณฑและบริการสีเขียว  

 ชวยเหลือองคกรทองถ่ิน ใหสวนลดในการใชบริการ 
หรือบริจาคสวนแบงคาบริการตางๆ หรือผลก้าไร  

 สงเสริมใหนักทองเท่ียวใชเวลาในทองถ่ินใหนานขึ้น  

 เสนอการสรางความช้านาญในอาชีพ หรือการฝก 
อบรมแกทองถ่ิน 

 

กล่าวโดยสรุปคือ องค์ประกอบด้านการบริการและส่ิงอ้านวยความสะดวก  ของการวาง
แผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ัน ควรให้ความส้าคัญกับการส่ือความหมายและการให้

ข่าวสารข้อมูลเป็นหลัก เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับธรรมชาติ ระบบนิเวศ รวมถึง

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ในส่วนของส่ิงอ้านวยความสะดวกอื่นๆ 
เช่น ท่ีพัก อาหาร ระบบขนส่ง ฯลฯ ควรมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือ

ลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียว และควรให้ความส้าคัญกับแนวทางการจัดการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เช่น วัสดุก่อสร้าง พ้ืนท่ีก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากน้ี ในส่วนของการบริการการ

ท่องเท่ียว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถ่ินได้ โดยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นเป็นมัคคุเทศก์ หรือประกอบการร้านค้าของท่ีระลึก ร้านอาหาร เป็น
ต้น 

 

 2.3.4 กำรบริหำรจัดกำร 

 การบริหารจัดการถือว่าเป็นกลไกส้าคัญในการควบคุมดูแลและจัดการให้การท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการน้ีประกอบด้วย องค์กรและผู้เช่ียวชาญ รวม

ไปถึงแผนงาน โครงการ มาตรการและกฎระเบียบต่างๆในการควบคุมดูแลให้การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเป็นไปตามหลักการท่ีถูกต้อง และยังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการบริหาร

จัดการ 
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องค์กรรับผิดชอบควรท้าหน้าท่ีบริหารการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้เกิดข้ึนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ รัฐวิสาหกิจ เช่น องค์กรท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น องค์กรเหล่าน้ีล้วนมีหน้าท่ีในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้
มีความย่ังยืน จัดการและป้องกันผลกระทบจากการท่องเท่ียว มีการติดตามตรวจสอบการ

ด้าเนินงานด้านการจัดการการท่องเท่ียวในทุกองค์ประกอบ พัฒนาและบ้ารุงรักษาส่ิงอ้านวย 

ความสะดวก จัดการบริหารด้านการบริการต่างๆ โดย ดูแลให้การบริการต่างๆได้มาตรฐาน เช่น
ความปลอดภัย และความสะอาด เป็นต้น มีการจัดการบริหารด้านการเงินอย่างโปร่งใส  บังคบ

ใช้กฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี  
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลไปยังนักท่องเท่ียว รวมท้ังช่วยเหลือด้านการ

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการบริการการท่องเท่ียวแก่เจ้าหน้าท่ี รวมถึงประชาชนท้องถ่ินอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
 กล่าวโดยสรุปคือ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ของการวางแผนการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ัน เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นหัวใจส้าคัญของการวางแผน เพ่ือควบคุมดูแลแผน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยองค์กรผู้รับผิดชอบหลักของแหล่งท่องเท่ียว ควรบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวให้เป็นไปตามหลักการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ น่ันคือ การท่องเท่ียวท่ีไม่ส่งผล

กระทบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว การพัฒนาการท่องเท่ียว 
หรือการบริการการท่องเท่ียว และเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับประวัติ/วิถีชีวิต ของแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกฝัง
จิตส้านึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมยังมีความส้าคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือให้เกิดการ

ดูแลทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างท่ัวถึงและย่ังยืน ป้องกันการเกิดความขัดแย้ง กระจาย
ผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการเกิดผลกระทบได้โดยการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานการ

จัดการการท่องเท่ียวในทุกองค์ประกอบร่วมกัน 
 

2.4 กำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติของประเทศไทย 
 

 2.4.1 ควำมหมำยของอุทยำนแห่งชำติ 

 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504 ระบุว่า อุทยานแห่งชาติหมายถึง  ท่ีดินซ่ึง

รวมความท้ังพ้ืนท่ีดินท่ัวไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล้าน้้า ทะเลสาบ เกาะ และท่ี
ชายทะเล ท่ีได้รับการก้าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ลักษณะท่ีดินดังกล่าวมีเป็นสภาพธรรมชาติ 
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ท่ีน่าสนใจ และมิได้อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด ซ่ึงมิใช่

ทบวง การเมือง ท้ังน้ีการก้าหนดดังกล่าวก็เพ่ือให้คงอยู่สภาพธรรมชาติเดิม เพ่ือสงวนไว้เป็น
แหล่งการศึกษา และความร่ืนรมย์ของประชาชนสืบไป (ส่วนอุทยานแห่งชาติ, 2538) ในขณะท่ี 

International Union for the Conservation of Nature and NaturalResources : IUCN (1990) 
ก็ได้ให้ความหมายของอุทยานแห่งชาติซ่ึงมีแนวทางสอดคล้องกันว่า อุทยานแห่งชาติคือพ้ืนท่ีท่ี

มีขนาดใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วยระบบนิเวศส้าคัญท่ีเป็นตัวแทนภูมิภาค ลักษณะเด่นทางธรรมชาติ 

หรือทิวทัศน์ท่ีงดงาม เป็นแหล่งของพืชพรรณ สัตว์ป่า ธรณีสัณฐาน และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีมี
คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา และนันทนาการ โดยไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงสภาพไปจาก

เดิม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการอุทยานแห่งชาติว่า เพ่ือคุ้มครองรักษาธรรมชาติและ

ทัศนียภาพท่ีมีความส้าคัญระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ด้าน

วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการนันทนาการของมนุษย์ และคงไว้ซ่ึงการเป็นตัวแทนของ

ภูมิภาค สังคมส่ิงมีชีวิต และทรัพยากรพันธุกรรม ตลอดจนชนิดพันธ์ุท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ ท้ังน้ีเพ่ือ
ความม่ันคงและความหลากหลายทางนิเวศวิทยา 

 

 2.4.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังอุทยำนแห่งชำติ 

 การด้าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีนันทนาการ ตามทิศทางงานอุทยานแห่งชาติ

กรมป่าไม้ (2548)  ระบุว่าในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติมีวัตถุประสงค์สรุปได้ดังน้ี 

    2.4.2.1 เพ่ืออนุรักษ์ ดูแล ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบท้าลายทรัพยากร 
ทุกชนิด ท่ีมีในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน รวมท้ังให้เป็นแหล่งสะสมของนานาพันธุกรรม 

ส้าหรับอนุชนรุ่นต่อๆไป 
    2.4.2.2 เพ่ือรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีให้คงอยู่สภาพธรรมชาติ ส้าหรับอ้านวย 

ประโยชน์ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและงานวิชาการต่างๆ 

    2.4.2.3 เพ่ือคงไว้ซ่ึงพ้ืนท่ีอันมีความงามเป็นพิเศษ ส้าหรับอ้านวยประโยชน์ใน 
ด้านการท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจบนพ้ืนฐานของการจัดการให้มีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความ

สะดวกท่ีเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดตลอดจนด้าเนินกิจกรรมส่ือ
ความหมายธรรมชาติต่างๆส้าหรับนักท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ในแต่ละอุทยาน

แห่งชาติและวนอุทยาน 

 

 2.4.3 กำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติ 

 การจัดการอุทยานแห่งชาติ  มีหลักการจัดการท่ียึดปรัชญาของการอนุรักษ์ไว้ซ่ึง

ธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของพื้นท่ี ให้คงอยู่อย่างไม่เส่ือมคลาย
และสามารถเอื้ออ้านวยประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ  เช่น นันทนาการและการ
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ท่องเท่ียว  การศึกษาวิจัย และการพัฒนาชนบทได้ตลอดไป (ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2538)  โดยมีงาน

ส้าคัญท่ีจะต้องด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 3 ด้านหลักคือ การป้องกันและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาส่ิงก่อสร้างเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ และการดูแลให้

ความปลอดภัย ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี  ดังน้ัน การ
ด้าเนินงานในการจัดการอุทยานแห่งชาติจึงเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ใช้ประโยชน์

ซ่ึงมีความสัมพันธ์กัน การจัดการอุทยานแห่งชาติท่ีประสบความส้าเร็จจะต้องตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด  ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือให้เกิดน้อยท่ีสุด เพ่ือรักษาสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่

ต่อไป (สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ม.ป.ป.) นอกจากน้ี การจัดการอุทยานแห่งชาติให้ประสบ

ความส้าเร็จ จ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการวางแผนการจัดการ เพราะแผนการจัดการเป็น

แผนงานท่ีก้าหนดแนวทาง และควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี

และการพัฒนาส่ิงต่างๆท่ีจ้าเป็นเพ่ือสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พ้ืนท่ี
คุ้มครองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ (สุรเชษฐ์ เชษฐมาส และวสา สุทธิพิบูลย์, 2527) 

 การท่ีรัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติข้ึนมาน้ัน ก็เพ่ือเป็นแหล่งคุ้มครองรักษา
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติให้เอื้ออ้านวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในภูมิภาคและท้องถ่ินท่ีอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ดังน้ันรัฐบาลจึง

จ้าเป็นต้องเข้าไปบริหาร และจัดการเพ่ือให้การดูแลรักษาพ้ืนท่ีส่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่าง
เต็มศักยภาพ โดยมีส่วนอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล ส้านักอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และกรมป่าไม้ เป็นองค์กรหลักในการบริหารและจัดการอุทยานแห่งชาติใน
ปัจจุบัน (สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ม.ป.ป)  

 นอกจากน้ี สุรเชษ เชษฐมาส (ม.ป.ป.) ได้กล่าวต่อไปว่า ในการจัดการอุทยานแห่งชาติ

ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ต้องมีการวางแผนการจัดการซ่ึงมักจะกระท้ากันในระดับพ้ืนท่ี โดยผลลัพธ์
ท่ีได้จากการวางแผนคือ แผนงาน (Plan) ซ่ึงอาจเรียกว่า แผนแม่บท (Master plan)หรือ

แผนการจัดการ (Management plan) โดยแผนการจัดการน้ีมีประโยชน์ท่ีส้าคัญคือ เป็นตัวน้า
ทางส้าหรับการด้าเนินงานด้านต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองการจัดการและพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก  

การดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ รวมไปจนถึงการอนุรักษ์และบ้ารุงทรัพยากร 

ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือส่ือสารกับผู้บริหารและองค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้อง อีกท้ังเป็นเคร่ืองมือในการ

ของบประมาณ และหารายได้มาสนับสนุนการด้าเนินงาน เป็นต้น ซ่ึงสาระส้าคัญของแผนการ

จัดการอุทยานแห่งชาติมีดังต่อไปน้ี 
  2.4.3.1 การดูแลรักษาทรัพยากร แผนการจัดการจะต้องมีเน้ือหาครอบคลุมไป 

 ถึงการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังยุทธวิธีการด้าเนินงาน

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตลอดจนแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
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  2.4.3.2 นันทนาการและการส่ือความหมาย แผนการจัดการจะต้องมีเน้ือหา 

ครอบคลุมไปถึงการจัดการเก่ียวกับนันทนาการและโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงจะต้องระบุถึงแหล่งท่องเท่ียวและวิธีการในการบ้ารุงรักษาพ้ืนท่ีไม่ให้เส่ือมโทรม ตลอดจน

ควบคุมไม่ให้การท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆท่ี
เก่ียวข้อง นอกจากน้ันยังจ้าเป็นต้องระบุตัวส่ือความหมายท่ีควรจัดท้าให้แก่นักท่องเท่ียวเพ่ือให้

ได้รับรู้ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน และเพ่ือสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  2.4.3.3 การพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งไม่จ้าเป็น 
ท่ีจะต้องจัดให้มีส่ิงอ้านวยความสะดวกทุกรูปแบบ แต่ควรค้านึงถึงความเหมาะสมและความ

จ้าเป็นในการใช้ประโยชน์ โดยมีปัจจัยหรือข้อพิจารณาบางประการ คือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติ หรือแหล่งน้้าท่ีมีอยู่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

  2.4.3.4 การจัดการผู้มาเยือน / นักท่องเท่ียว การจัดการผู้มาเยือนในท่ีน้ี  โดย 

หมายถึงกฎระเบียบ ข้อมูล และการให้การศึกษามาใช้เป็นตัวควบคุมจ้านวน ประเภท และ
พฤติกรรมของผู้มาเยือน เพ่ือให้การด้าเนินกิจกรรมนันทนการของผู้มาเยือนเอื้อประโยชน์ด้าน

ต่างๆแก่ตนเอง และขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  2.4.3.5 การบ้ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากร เม่ือมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความ 

สะดวกและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ ผลท่ีตามมาก็คือ การ
ช้ารุดทรุดโทรมของต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยค้านึงถึงงบประมาณและบุคลากรท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี

จะต้องระบุถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ของ
นักท่องเท่ียว และแนวทางในการบ้ารุงรักษาเพ่ือการฟ้ืนฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย 

  2.4.3.6 การอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ชุมชน 

ท้องถ่ิน เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติไม่ได้ตั้งอยู่โดดเด่ียว แต่แวดล้อมด้วยชุมชนต่างๆท้ังท่ีอยู่
โดยรอบอุทยานแห่งชาติและภายในเขตอุทยานแห่งชาติเอง ตลอดจนหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีผล

โดยตรงต่อการด้าเนินงานด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ดังน้ันจึงจ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีแนวทางในการประสานประโยชน์ และสร้างความ

ร่วมมือท่ีดีต่อกัน ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดการพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ สามารถเอื้ออ้านวยต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านท้องถ่ินให้ดีข้ึน เพ่ือประชาชน

ท้องถิ่นจะได้เห็นประโยชน์ของการมีอุทยานแห่งชาติและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 

  2.4.3.7 การจัดการด้านบริหารและบุคลากร เป็นการวางแนวทางในการก้าหนด 
บุคลากร ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบ ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ งบประมาณในการ

ด้าเนินงานด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.4.3.8 การก้าหนดเขตการจัดการ เป็นส่ิงส้าคัญอย่างย่ิงประการหน่ึงในการ 

จัดการพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  เพราะการแบ่งเขตพ้ืนท่ีเป็นกระบวนการก้าหนดรูปแบบการใช้
ประโยชน์อุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกิจกรรมต่างๆจากการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ี เพ่ือ
ลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ซ่ึงการแบ่งเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติโดยท่ัวไปจะ

แบ่งออกเป็น 3 เขตคือ เขตบริการ (Service zone) ซ่ึงเป็นเขตท่ีแบ่งไว้เพ่ืออ้านวยความสะดวก

แก่นักท่องเท่ียว เช่นห้องน้้า ท่ีพัก ร้านอาหาร เป็นต้น เขตท่ี 2 คือเขตนันทนาการ (Recreation 
zone) เป็นเขตท่ีรวบรวมส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆเข้าด้วยกัน ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมและนันทนาการ 

ได้แก่ จุดชมวิว ถ้้า น้้าตก หน้าผา เป็นต้น และเขตสุดท้ายคือเขตป่าเปล่ียว (Primitive zone) 

เขตน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการสงวนรักษาธรรมชาติไว้ให้คงสภาพเดิมท่ีสุด เป็นป่าต้นน้้าล้าธารรวมถึง

เป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตว์ป่า มีความหลากหลายของพืชพรรณและมีความอุดมสมบูรณ์ 

 

 2.4.4 ประโยชน์และคุณค่ำของอุทยำนแห่งชำติ 

 ดรรชนี เอมพันธ์ุ และสุรเชษฐ์ เชษฐมาส (2539)  ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของ

อุทยานแห่งชาติของประเทศไทยว่า อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งท่ีมีคุณค่าและเอื้ออ้านวย
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และชุมชนท้องถิ่นท้ังทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะต่างๆกัน ท้ังน้ี 

ข้ึนอยู่กับมาตรการการบริหารและการจัดการ ตลอดจนกลไกท่ีเป็นข้อจ้ากัดของแต่ละสังคมท่ีจะ

น้าอุทยานแห่งชาติน้ันไปใช้ประโยชน์ว่าจะสามารถท้าได้มากน้อยเพียงใด ส้าหรับการใช้
ประโยชน์อุทยานแห่งชาติของประเทศไทยน้ัน อาจกล่าวได้ว่ามีขอบเขตค่อนข้างกว้างขวางและ

ครอบคลุมถึงคุณประโยชน์ด้านต่างๆ หลายประการ แต่มีศักยภาพมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน
ไปในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 

    2.4.4.1 เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และ 

พ้ืนท่ีลุ่มน้้าช้ันท่ี 1 เป็นท่ียอมรับกันว่าเป็นแหล่งต้นน้้าของแม่น้้าสายส้าคัญท่ีมีบทบาทต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ท้ังในด้านอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ

ท่องเท่ียว นอกจากน้ีอุทยานแห่งชาติยังมีบทบาทในการลดการชะล้างผิวหน้าดิน และปริมาณ
ตะกอนท่ีอาจทับถมท้าให้ล้าห้วย ล้าธาร และอ่างเก็บน้้าเหนือเข่ือนตื้นเขิน และยังช่วยลดความ

รุนแรงของอุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

    2.4.4.2 เป็นแหล่งรักษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ เน่ืองจากว่า 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตก่ึงร้อนซ่ึงเป็นเขตชีวภูมิศาสตร์ (biogeo-graphical province) ท่ีส้าคัญ

แห่งหน่ึงของโลก จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยส่ิงมีชีวิตอันหลากหลายท้ังพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ และ
จากสภาพการณ์ท้าลายป่าไม้ของประเทศท่ีผ่านมา ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพท่ี

ส้าคัญ จึงยังคงหลงเหลืออยู่ในเฉพาะป่าอนุรักษ์เท่าน้ัน นอกจากน้ี ป่าอนุรักษ์บางแห่งของ
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ประเทศ ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางพันธุกรรม ท่ีอาจมีคุณค่าต่อสังคมมนุษย์ท่ีรอการ

ศึกษาวิจัย เพ่ือน้าผลประโยชน์มาใช้ต่อไปในอนาคต 
    2.4.4.3 เป็นแหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการ การใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติ 

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการ นับว่าเป็นเร่ืองส้าคัญตั้งแต่ทศวรรษท่ีผ่านมา  ซ่ึงจาก
การใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติเพ่ือการท่องเท่ียวน้ี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นผู้จัดท้าแผนแม่บทส้าหรับอุทยานแห่งชาติหลายแห่งพบว่า ป่าอนุรักษ์เป็น

แหล่งกระจายรายได้ และสร้างงานให้แก่ราษฎรท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ เช่น รายได้จากการ
ให้บริการท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะรับส่ง น้าเท่ียว จ้าหน่ายของท่ีระลึก และอื่นๆท่ีมีมูลค่าเป็น

ตัวเงินค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับเศรษฐกิจของราษฎรในลักษณะอื่นสุรเชษฎ์ เชษฐมาส (ม.ป.ป.)

ได้กล่าวถึงการท่องเท่ียวและนันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติว่า  การท่องเท่ียวและ

นันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติน้ัน จัดเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง (outdoor recreation 

activities)  ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมในเวลาว่างท่ีไม่จ้าเป็นต้องใช้อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง แต่จะ
อาศัยทรัพยากร -ธรรมชาติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ดิน น้้า ป่าไม้ เป็นแหล่ง

ส้าหรับปฏิบัติกิจกรรม และมักจะต้องมีการวางแผนเตรียมตัว ตลอดจนการเดินทางท่ีใช้ต้องใช้
ยานพาหนะ ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติภายใต้ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เดิน

ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับธรรมชาติ  ตั้งแคมป์พักแรม ปิกนิก ถ่ายรูป เดินป่า ปีนเขา ว่ายน้้า ตก

ปลา ด้าน้้า พายเรือ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การเปิดพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเพ่ือากรท่องเท่ียวและ
นันทนาการ นอกจากจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังอาจน้ามาซ่ึงผลกระทบด้านลบ

อีกนานัปการ หากไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการท่ีดี เช่น ผลกระทบต่อพืชพรรณป่า สัตว์
ป่า โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น 

    2.4.4.4 เป็นแหล่งยังชีพของชุมชนท้องถ่ินและภูมิภาค โดยชุมชนท้องถิ่นและ 

ภูมิภาคท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติ ยังคงพ่ึงพาทรัพยากรชนิดต่างๆในอุทยานแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นปัจจัยในการด้ารงชีพอยู่มาก ซ่ึงแม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตาม เช่น การลักลอบขายของป่า 

หรือ ลักลอบจับสัตว์น้้า เป็นต้น 
    2.4.4.5 เป็นแหล่งให้ความรู้ทางนิเวศวิทยา อีกท้ังยังปลูกสร้างจิตส้านึกในการ 

อนุรักษ์  อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย จัดว่าเป็นแหล่งให้ความรู้และการศึกษาด้าน

นิเวศวิทยาแก่นักวิจัย หรือผู้ท่ีสนใจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ

หลงเหลืออยู่เป็นจ้านวนไม่มากนัก นอกจากน้ันโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติรูปแบบต่างๆ 

ท่ีอุทยานแห่งชาติจัดไว้ เช่น นิทรรศการณ์ในศูนย์บริการนักท่องเท่ียว หรือทางเดินเท้าศึกษา
ธรรมชาติ ยังให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียวถึงลักษณะเด่นทางธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

ตลอดจนกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวมีจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์และการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน 
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 จากความส้าคัญดังกล่าวของอุทยานแห่งชาติสามารถสรุปได้ว่า อุทยานแห่งชาติ

หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีได้รับการประกาศตามกฎหมายให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ ซ่ึงมีระบบนิเวศ
ท่ีส้าคัญและมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีการคุ้มครองอย่างเข้มงวด  เพ่ือให้ธรรมชาติแห่งน้ันด้ารง

อยู่สภาพเดิม และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสืบไป ซ่ึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะประสบ
ความส้าเร็จได้ด้วยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการจัดการอุทยานท่ี

ดี ควรให้ธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักของการด้าเนินกิจกรรม และให้ความส้าคัญกับ

คุณประโยชน์และคุณค่าจากอุทยานแห่งชาติเป็นส้าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการนันทนาการและการ
ท่องเท่ียว การศึกษาวิจัย และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ซ่ึงแม้การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

อุทยานแห่งชาติจะน้ามาซ่ึงโครงสร้างพ้ืนฐานและความสะดวกสบายท่ีต้องแลกมาด้วยการปรับ

สภาพพ้ืนท่ีของทรัพยากรธรรมชาติ แต่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถลด

ผลกระทบอันจะเกิดต่อสภาพธรรมชาติเดิม และจะสามารถดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเป็น

แหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียวผู้มาเยือนได้อย่างก้าวหน้าควบคู่กันไป  
 

2.5 กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geograhpic Information   

Systems: GIS) 
 

 2.5.1 นิยำมและควำมหมำย 

 Environmental Systems Research Institute (1992) ให้ค้าจ้ากัดความระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ไว้ว่า เป็นกระบวนการในการใชอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดค้าส่ัง ฐานข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์และบุคลากรในการออกแบบเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบันทึก จัดเก็บ 
บ้ารุงรักษา วิเคราะห์และแสดงผลในรูปของข้อมูลท่ีสามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์ ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ และบุคลากรซ่ึงมีหน้าท่ีจัดการในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรวบรวมสารสนเทศท่ี 
ตองการ เพ่ือท้าการแปลงเข้าจัดเก็บในระบบการปรับปรุงการจัดการ การวิเคราะห์ และการ

แสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์เหล่าน้ันในรูปแบบท่ีมีการอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ตามต้องการ 
 สรรค์ใจ (2542) กล่าวว่าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศท่ีออกแบบ

ข้ึน มาเพ่ือใช้รวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์รวมท้ังการค้นคืนข้อมูลและการแสดงผล

ข้อมูล สนเทศหรืออีกนัยหน่ึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นท้ังระบบฐานข้อมูลท่ีมี
ความสามารถในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยอยู่ในรูปของแผนท่ีเชิงตัวเลขข้อมูลเชิง

คุณลักษณะและระบบปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ันได้ผลออกมาเป็นข้อสนเทศแล้ว
น้าไปใช้ในการตัดสินใจ 
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 จินตนา อมรสงวนสิน (2552) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบสารสนเทศ

ระบบหน่ึงท่ีน้าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน้าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การสืบค้น การ
ประมวลผลและการแสดงผลข้อมูลแผนท่ี (geographic data) โดยข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ท้ังข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) สามารถ
อ้างอิงถึงต้าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบนพ้ืนโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (geocode) 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและ

วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี(spatial data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ(attribute data)โดยอ้างอิง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นอุปกรณ์หลักในการ

ประมวลผลและแสดงผลฐานข้อมูลและข้อมูลแผนท่ี  

 

 2.5.2 องค์ประกอบและระบบกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

 จินตนา อมรสงวนสิน (2552) ได้จ้าแนกองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไว้

ดังต่อไปน้ี 
    2.5.2.1 ระบบคอมพิวเตอร์  (computer system)  ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีมี 

ระบบปฏิบัติการ (operating system)  ซ่ึงสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
โดยท่ัวไปแล้วสามารถเลือกใช้ได้ท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computers) ท่ีใช้

ระบบปฏิบัติการ Windows หรือระบบอื่น เช่น Linux และเคร่ือง work station ท่ีใช้

ระบบปฏิบัติการ UNIX นอกจากน้ีอาจมีอุปกรณ์เสริมเช่น เคร่ืองลอกลาย (digitizer)และเคร่ือง
สแกน (scanner)  ส้าหรับน้าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial data)  เคร่ืองพิมพ์ (printer)  และ

เคร่ืองวาดแผนท่ี (plotter)  ส้าหรับแสดงผลข้อมูลในรูปเอกสาร 
    2.5.2.2 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS solfware) ประกอบด้วย 

โปรแกรมและส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้ (Graphic user interface: GUI)  ส้าหรับส่ังการให้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท้างานตามข้ันตอนท่ีก้าหนดไว้ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยท่ัวไปแล้ว
ส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้ใน GIS ได้แก่ เมนู ไอคอนภาพ และค้าส่ังต่างๆ  

    2.5.2.3 ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data) ข้อมูลท่ีจัดเก็บใน GIS 
 มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial data หรือ geographic feature) หรือเรียกว่าข้อมูล

กราฟิก ได้แก่ แผนท่ีชนิดต่างๆรวมถึงภาพถ่ายทางอากาศ ท่ีเช่ือมโยงกับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 

(attribute data) เก่ียวกับวัตถุต่างๆในแผนท่ี โดยในประเทศไทย ข้อมูลท่ีใช้อ้างอิงส่วนมากได้
มากจากแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารและภาพถ่ายดาวเทียมจากส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน โดยข้อมูลพ้ืนท่ีท้ังประเทศส่วนใหญ่น้าเข้าในรูปแบบ
เวกเตอร์ 
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    2.5.2.4 บุคลากร (peopleware) บุคลากรด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควร 

มีใจรักในการท้างานด้านน้ีเป็นส้าคัญ และจ้าเป็นต้องมีความรู้ท่ีหลากหลาย และมีความสนใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆเสมอ และต้องคอยติดตามข่าวสารความเป็นไปของเทคโนโลยีด้าน

น้ี เพราะเป็นบุคลากรท่ีจะช่วยในการพัฒนาการใช้และรักษาระบบ ส้าหรับประเทศไทยบุคลากร
พบว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญและหายากท่ีสุด 

  2.5.2.5 ข้ันตอนการท้างาน (procedure) ประกอบด้วยวิธีการด้าเนินงาน การ 

ก้าหนดข้ันตอนการปฏิบัติในการน้าข้อมูลต่างๆมาผสมผสานเพ่ือประมวลผลวิเคราะห์หาค้าตอบ
ท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

 

  2.5.3 รูปแบบข้อมูลของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS data formats) 

 จินตนา อมรสงวนสิน (2552) ได้กล่าวถึงรูปแบบข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ว่ามีข้อมูลท่ีใช้ในการประมวลผลอยู่ 2 ชนิดดังต่อไปน้ี 

  2.5.3.1 ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial data)  เป็นส่วนท่ีแสดงลักษณะ (feature) 
ต่างๆของผิวโลก ซ่ึงจะถูกจ้าลองโดยใช้สัญลักษณ์ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1) จุด (point)  ใช้ในการอ้างอิงถึงต้าแหน่งท่ีตั้งของส่ิงของต่างๆ หรือ
สถานท่ีท่ีมีขนาดเล็ก ไม่สามารถแสดงขอบเขตหรือระยะทางได้ โดยอาจแทนด้วยสัญลักษณ์ 

เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน โรงเรียน บ่อน้้า เป็นต้น 

2) เส้น (line) ใช้แสดงข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีความยาว แต่ไม่อาจแสดง
ความกว้างได้ เช่น เส้นทางน้้า เส้นทางคมนาคม เป็นต้น 

3) พ้ืนท่ี (area)  ใช้แสดงข้อมูลท่ีมีอาณาบริเวณ โดยแสดงเป็นเส้นรอง
รูปปิด เช่น พ้ืนท่ีต้าบล พ้ืนท่ีลุ่มน้้า พ้ืนท่ีป่าไม้ เป็นต้น 

โดยข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท้ัง 3 ลักษณะน้ี เป็นข้อมูลท่ีอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือ

ต้าแหน่งพิกัดจากพ้ืนโลก (coordinate X,Y) โดยแต่ละจุดบนเส้น และแต่ละจุดบนพ้ืนท่ี อ้างอิง
ถึงต้าแหน่งจริงบนผิวโลกได้ด้วยพิกัดเส้นรุ้ง เส้นแวง หรือพิกัด UTM โดยแบบจ้าลองข้อมูลเชิง

พ้ืนท่ี (data model)  จะข้ึนอยู่กับการจัดเก็บข้อมูลภายในแฟ้มซ่ึงมี 2 รูปแบบส้าหรับแสดง
ลักษณะต่างๆบนผิวโลกหรือลักษณะเชิงพ้ืนท่ี (spatial feature) ได้แก่  

  1) แบบจ้าลองข้อมูลเวกเตอร์ (vector data model) เป็นการจัดเก็บ

ข้อมูลทีละจุดหรือต้าแหน่ง แต่ละต้าแหน่งประกอบด้วยพิกัดแกน X และ Y พร้อมข้อมูลทิศทาง 
ถ้าพิกัดต้าแหน่งเดียวจะเป็นค่าของจุด (point)  ถ้าพิกัดตั้งแต่สองจุดข้ึนไปจะเป็นเส้น (line)  ถ้า

พิกัดท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ี (area)  จะมีมากกว่า 3 จุดข้ึนไปและจุดพิกัดแรกกับจุดพิกัดสุดท้าย
จะอยู่ต้าแหน่งเดียวกัน โดยข้อมูลเวกเตอร์ ได้แก่ ท่ีต้ังบ้าน แม่น้้า พ้ืนท่ีป่าไม้ เป็นต้น 
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  2) แบบจ้าลองข้อมูลราสเตอร์ (raster data model)  เป็นการจัดเก็บ

ข้อมูลแบบตารางกริด(pixel) ซ่ึงมีท้ังแนวตั้งและแนวนอน ในแต่ละช่องของตารางกริดเป็นค่า
ตัวเลขแทนพ้ืนท่ีและวัตถุต่างๆ โดยข้อมูลราสเตอร์ เป็นข้อมูลประเภทภาพถ่ายท่ัวไป ภาพถ่าย

ทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม 
    2.5.3.2 ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) เป็นข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงลักษณะ 

ของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงจะถูกจัดเก็บในรูปของตาราง (table) โดยตารางข้อมูลน้ีจะจัดเก็บข้อมูล

ลักษณะของจุด (point) เส้น (line) หรือพ้ืนท่ี (area) ต่างๆและสามารถใช้อ้างอิงถึงข้อมูลเชิง
พ้ืนท่ี (spatial data) หรือแผนท่ีได้ เช่น ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีของท่ีตั้งบ้านซ่ึงแทนด้วยจุดแต่

ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณลักษณะ อันประกอบด้วย ท่ีอยู่ ช่ือเจ้าบ้าน จ้านวนสมาชิกครัวเรือน 

เป็นต้น  

 

2.6.4 กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลโดยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

 สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2542) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการท้างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
หรือการน้าขอมูลมาใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการประมวลผล มีข้ันตอนการท้างาน ต

างๆ ดังน้ี 
  2.6.4.1 การน้าเข้าข้อมูล น้าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จัดเตรียมไว้แล้วเข้าสู่ระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (digital data)  โดยใช้เคร่ืองมือ ดิจิไตเซอร์เคร่ือง

วาดภาพ และการป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ 
  2.6.4.2 การตรวจสอบความถูกต้องและการแก้ไขข้อมูล 

  2.6.4.3 การจัดการกับฐานข้อมูลเป็นข้ันตอนในการจัดเก็บข้อมูลและจัดรูปแบบ 
โครงสร้างเพื่อใช้ส้าหรับข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.6.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นข้ันตอนน้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ซ่ึงเป็นข้อมูลตัวเลขท่ีได้จัดเก็บ และแก้ไขความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วมาท้าการวิเคราะห์ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี จินตนา อมรสงวนสิน (2552)  

ได้กล่าวว่าสามารถท้าการวิเคราะห์ได้ 2 รูปแบบดังต่อไปน้ี 
   1) การท้าพ้ืนท่ีกันชน (buffer)  หมายถึง กระบวนการสร้างพ้ืนท่ี

ออกไปรอบวัตถุหรือข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเป็นรูปร่าง (feature)  ต่างๆท่ีใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆบน

ผิวโลก ท้ังในแบบจ้าลองเวกเตอร์และแบบจ้าลองราสเตอร์ ได้แก่ ข้อมูลจุด (point) เส้น (line) 
และพ้ืนท่ี (area)  โดยการท้า buffer เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เน่ืองจากการท้า buffer เป็นวิธีการท่ีง่าย และมีประสิทธิภาพส้าหรับการวิเคราะห์ข้อค้าถามใน
การวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย  โดยมักเป็นค้าถามเชิงพ้ืนท่ีในเร่ือง ระยะใกล้-ไกล (proximity) 

ท่ีเป็นการวัดระยะทางระหว่างวัตถุใดๆ กับเป้าหมาย เป็นหน่วยระยะทาง 
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   2) การซ้อนทับข้อมูล (overlay)  การท้า overlay เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึง

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเป็นการน้าช้ันข้อมูลตั้งแต่ 2 ช้ัน
ข้ึนไปมาวางซ้อนกัน ท้าให้เกิดช้ันข้อมูลข้ึนมาใหม่ 1 ช้ัน ซ่ึงการท้า overlay น้ันเป็นเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหมือนกันในเชิงพ้ืนท่ี ในทางตรงกันข้าม เราสามารถใช้การท้า 
overlay เพ่ือดูเหตุการณ์ท่ีเป็นเชิงลบหรือความขัดแย้งกันก็ได้ การท้า overlay โดยส่วนใหญ่มัก

ใช้แนวคิดของ Venn Diagram เร่ืองซ้อนทับของวงกลมในการปฏิบัติการวางซ้อนของช้ันข้อมูล 

เช่น intersection, union, identity, complement เป็นต้น 
    2.6.4.5 การน้าเสนอข้อมูล ซ่ึงเป็นข้ันตอนการแสดงผลท่ีไดจากการวิเคราะห์ 

โดยสามารถแสดงได้ท้ังในรูปของข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute data) และข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 

(spatial data) ได้แก่แผนท่ี ตาราง และกราฟ เป็นต้น 

 

2.6 งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ชุลีภรณ์ บุญเรศและคณะ (2550) ได้ท้าการศึกษาการจัดแบ่งช่วงช้ันโอกาสด้าน
นันทนาการของพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บริเวณหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พบว่า ผลการศึกษาจากปัจจัยด้านกายภาพสามารถจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวได้ 4 แบบคือ 1) 

เขตท่องเท่ียวธรรมชาติสันโดษ (P)  มีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 111,135.46 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 55.19 ของพ้ืนท่ีศึกษา พบแหล่งท่องเท่ียวคือทุ่งโนนสน 2) เขตการท่องเท่ียวธรรมชาติก่ึง

สันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM)  มีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 1,293.67 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.64 ของพ้ืนท่ีศึกษา และไม่พบแหล่งท่องเท่ียวในบริเวณน้ี 3) เขตการท่องเท่ียวธรรมชาติก่ึง

สันโดษใช้ยานยนต์ (SPM)  มีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 59,889.10 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.74 

ของพ้ืนท่ีศึกษา พบแหล่งท่องเท่ียวคือ ทุ่งนางพญาและแก่งวังน้้าเย็น 4) เขตการท่องเท่ียว
ธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (RN-M)  มีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 29,042.05 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 14.42 ของพ้ืนท่ีศึกษา พบแหล่งท่องเท่ียวคือทุ่งแสลงหลวงและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
ส้าหรับการศึกษาโดยใช้ปัจจัยทางสังคมพบว่า ทุ่งโนนสนมีประสบการณ์นันทนาการประเภท

ธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM)  ทุ่งนางพญา แก่งวังน้้าเย็น ทุ่งแสลงหลวง และ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติมีประสบการณ์นันทนาการประเภทการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน (RNM)  โดยจากการวิเคราะห์ร่วมกันของท้ังสองปัจจัย น้าไปสู่การจัดท้าข้อเสนอแนะ

เพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยด้านกายภาพท่ีเป็นจริงในพ้ืนท่ี และ
ประสบการณ์จริงของนักท่องเท่ียว เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีและหาแนวทางการ

จัดการผลกระทบอันเกิดจากการท่องเท่ียวต่อไป 
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 รัชญา นุสสะ (2548) ได้ท้าการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จ้าแนก

เขตการจัดการการท่องเท่ียวด้วยหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ก่ิงอ้าเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด พบว่า พ้ืนท่ีศึกษาสามารถจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวได้ 4 เขต คือ เขตธรรมชาติก่ึง

สันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM)  มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 11.62 ตร.กม. หรือประมาณร้อยละ 
9.10 ของพ้ืนท่ีศึกษา เขตธรรมชาติ ก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM)  มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 

44.75 ตร.กม. หรือประมาณร้อยละ 35.04 ของพ้ืนท่ีศึกษา เขตธรรมชาติดัดแปลงมีถนน (RN) 

มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 61.00 ตร.กม.  หรือประมาณร้อยละ 47.77 ของพ้ืนท่ีศึกษา  เขตชนบท 
(R)  มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 10.34 ตร.กม.  หรือประมาณร้อยละ 8.10 ของพ้ืนท่ีศึกษา ส้าหรับ

การวัดประสบการณ์การนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากแหล่งท่องเท่ียวในเขตท่องเท่ียว

ต่างๆ พบว่า หาดคลองเจ้าในเขตท่องเท่ียว R ได้รับประสบการณ์นันทนาการประเภท RN  

บ้านอ่าวสลัดในเขตท่องเท่ียว R ได้รับประสบการณ์นันทนาการประเภท SPM  น้้าตกคลองยาย

ก๋ีในเขตการท่องเท่ียว SPM ได้รับประสบการณ์นันทนาการประเภท SPNM  น้้าตกคลองเจ้าใน
เขตท่องเท่ียว RN ได้รับประสบการณ์นันทนาการประเภท SPNM หาดอ่าวพร้าวในเขต

ท่องเท่ียว R ได้รับประสบการณ์นันทนาการประเภท RN เกาะหมากในเขตท่องเท่ียว R ได้รับ
ประสบการณ์นันทนาการประเภท RN บ้านอ่าวสลักอวนในเขตท่องเท่ียว R ได้รับประสบการณ์

นันทนาการประเภท RN ตามล้าดับ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับน้ัน ไม่มีความ

สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของเขตท่องเท่ียวท่ีจ้าแนกได้แม้แต่แห่งเดียว ปรากฏให้เห็น
รูปแบบความแตกต่างอย่างชัดเจน ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ์ทางสังคมท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ

ซ่ึงไม่สามารถวัดได้ ดังปัจจัยด้านกายภาพ 
 เรณุกา รัชโนและเกศริน เยาวธานี (ม.ป.ป.) ได้ท้าการศึกษาการประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์จ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผล

การศึกษาสามารถจ้าแนกเขตทองเท่ียวเปน 5 ชวงช้ัน ไดแกพ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ มี เน้ือท่ีร
อยละ 13.19 พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไมใชยานยนตรอยละ 9.91 พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช

ยานยนตรอยละ 39.47 พ้ืนท่ีก่ึงพัฒนา รอยละ 34.93 และพ้ืนท่ีพัฒนามาก รอยละ 2.50 ของ
พ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด จังหวัดเชียงใหมใหประสบการณนันทนาการประเภทธรรมชาติคอนขางสูง  

เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีเขตชวงช้ันท่ีใหโอกาสดานนันทนาการประเภทธรรมชาติ ถึงรอยละ 62.57 ของ

พ้ืนท่ีท้ังหมด อยางไรก็ดี การจ้าแนกชวงช้ันโอกาสดานนันทนาการโดยใชระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรน้ี  จะบงบอกเขตการทองเท่ียวเฉพาะดานกายภาพเทาน้ัน จึง มีความเหมาะสมใน

การน้าไปใชในการจ้าแนกเขตทองเท่ียวส้าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญเชน พ้ืนท่ีระดับ จังหวัดข้ึน
ไป เพ่ือใหทราบความเหมาะสมทางกายภาพส้าหรับวางแผนพัฒนาในเบ้ืองตน 

 อรอนงค์ เฉียบแหลม (2553)  ได้ท้าการศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพ่ือจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอ้าเภอขนอม จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
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อ้าเภอขนอมจ้าแนกเขตท่องเท่ียวได้5 เขต คือ 1) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไมใชยานยนต์ 

(SPNM)  มีขนาดพ้ืนท่ี 4.47 ตร.กม. 2) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใชยานยนต์ (SPM)  มี
ขนาดพ้ืนท่ี 61.90 ตร.กม. 3) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M)  มีขนาด

พ้ืนท่ี 2.50 ตร.กม. 4) เขตพ้ืนท่ีชนบท (R) มีขนาดพ้ืนท่ี238.08 ตร.กม. และ 5) เขตพ้ืนท่ีเมือง 
(U) มีขนาดพ้ืนท่ี 4.42 ตร.กม. โดยมีเขตการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 68.87 ตร.กม.  คิดเป็นร้อยละ 

22.12 ของพ้ืนท่ีอ้าเภอขนอม ส่วนประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ พบว่าไม่มี

ความสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพท่ีจ้าแนกได้จากแหล่งท่องเท่ียว 3 แห่ง คือ 1) เกาะ/
อ่าว ในเขต SPM ได้รับประสบการณแบบ SPNM 2) หาดหน้าด่าน ในเขต R ไดรับ

ประสบการณ์แบบ SPNM และ 3) หาดปากน้้า (หาดโรงไฟฟ้า) ในเขต U ได้รับประสบการณ์

แบบ SPM ดังน้ันในการจัดการจึงควรมีการควบคุมการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก โดย

เฉพาะอย่างย่ิงการสรางส่ิงปลูกสร้างประเภทท่ีพักบริเวณริมชายหาด และกิจกรรมการท่องเท่ียว

ท่ีไม่ท้าลายทรัพยากรการท่องเท่ียว 

 



 
 

บทท่ี 3 

 

วิธีกำรศึกษำ 
 

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

3.1 ข้อมูลและอุปกรณ์ 

3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 ข้ันตอนการศึกษา 
3.2.2 ปัจจัยและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวตามหลักการการ

จ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ 

3.2.3 การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์(GIS) 

3.2.4 การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวจากประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียว
ได้รับจริงจากแหล่งท่องเท่ียวโดยใช้แบบสอบถาม 

 

3.1. ข้อมูลและอุปกรณ์ 
 

  3.1.1   ข้อมูล 

3.1.1.1 แผนท่ีภูมิประเทศเชิงตัวเลข ปี พ.ศ. 2544 จากกรมแผนท่ีทหาร 
มาตราส่วน 1 : 50,000 ล้าดับชุด L7018 ระวางท่ี 5240 I , 5241 I, II, 5242 I, II, 5341 II, III, 

IV, 5342 III, IV  เพ่ือน้ามาก้าหนดเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง  
3.1.1.2 แผนท่ีแสดงการก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงตัวเลข จังหวัด

เพชรบูรณ์ กรมพัฒนาท่ีดิน มาตราส่วน 1 : 50,000ปี พ.ศ. 2547 

3.1.1.3 แผนท่ีแสดงขอบเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวเชิงตัวเลข กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช มาตราส่วน 1 : 50,000ปี พ.ศ. 2553 

3.1.1.4 พิกัดแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ส้านักงาน

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาวกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
3.1.1.5 ข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ช่วงปี พ.ศ. 2548 – 

2552 จากส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ  
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3.1.2   อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

3.1.2.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3.1.2.2 โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arcview เวอร์ช่ัน 3.2 

ของบริษัท ESRI ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดซ้ือ 

3.1.2.3 อุปกรณ์ส้าหรับภาคสนาม ประกอบด้วย สมุดบันทึก กล้องถ่ายภาพ 
และกล้องวีดิโอ 

3.1.2.4 แบบสอบถามนักท่องเท่ียว 

3.1.2.5 โปรแกรม SPSS Version 11.5 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และ Microsoft Office Excel 2007 ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 

3.2  วิธีกำรศึกษำ 
 

3.2.1   ข้ันตอนกำรศึกษำ 

         กระบวนการการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจ้าแนก

เขตการท่องเท่ียว เพ่ือการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีรายละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

3.2.1.1 จ้าแนกเขตการท่องเท่ียวจากปัจจัยด้านกายภาพ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์(GIS)  โดยการน้าข้อมูลทุติยภูมิเชิงพ้ืนท่ีท่ีก้าหนดไว้มาสร้างช้ันข้อมูลและน้าช้ัน

ข้อมูลดังกล่าวมาท้าการซ้อนทับ(Overlay) เพ่ือวิเคราะห์หาเขตท่องเท่ียวตามหลักการการ
จ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) 

3.2.1.2 จ้าแนกเขตการท่องเท่ียวจากปัจจัยด้านสังคมท่ีได้จากแบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้าง 
3.2.1.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวท่ีได้จาก

ปัจจัยด้านกายภาพ กับผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวท่ีได้จากปัจจัยด้านสังคม 
3.2.1.4 เสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของแต่ละแหล่ง

ท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 
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3.2.2  ปัจจัยและเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรจ ำแนกเขตกำรท่องเท่ียวตำมหลักกำรกำร 

จ ำแนกช่วงชั้นโอกำสด้ำนนันทนำกำร (ROS) 

        ได้ก้าหนดปัจจัยท่ีใช้ในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว  ตามหลักการการจ้าแนก
ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ดรรชนีและคณะ, 2547) ดังต่อไปน้ี 

3.2.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ ความยากง่ายในการเข้าถึง โดยประเมินจาก

ระยะใกล้ไกลของแหล่งท่องเท่ียวจากถนนสายหลักและสายรอง และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนท่ี (Spatial Data) โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.2.2.2 ปัจจัยด้านการจัดการพ้ืนท่ี ได้แก่ ระดับความเป็นธรรมชาติ โดย
ประเมินจากประเภทของการใช้ท่ีดินและขนาดของพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อกัน และใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.2.2.3 ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ 1) การได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ 2) 
ความเงียบสงบ/ สันโดษ 3) การได้หลีกหนีความแออัดและเสียงอึกทึกของเมือง 4) การได้พ่ึงพา

ตนเอง/ ทดสอบความสามารถของตนเอง 5) การได้พบปะผู้คน 6) การได้พักผ่อนในบรรยากาศ
ท่ีสงบ 7) ความเป็นอิสระ/ปราศจากการควบคุม 8) ความสะดวกสบาย 9) การพบเห็นร่องรอย

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  

ซ่ึงเกณฑ์ดังกล่าวน้ามาวิเคราะห์ประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงจาก
แต่ละแหล่งท่องเท่ียว โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.2.3   กำรจ ำแนกเขตกำรท่องเท่ียวโดยกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศ 

           ภูมิศำสตร์ (GIS) 

จากเกณฑ์ท่ีได้ก้าหนดเพ่ือการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว ผู้วิจัยได้ท้าการ

วิเคราะห์โดยการน้าข้อมูลท่ีได้มาท้าการซ้อนทับ (Overlay) ตามเง่ือนไขท่ีก้าหนด ด้วยค้าส่ัง
ต่างๆของโปรแกรม Arcview ผลการวิเคราะห์ได้ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุทยาน

แห่งชาติน้้าหนาว ตามหลักการการจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ(ROS) โดยมีข้ันตอน

การวิเคราะห์ดังภาพท่ี 3.1 
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ภำพท่ี 3.1  ข้ันตอนการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว 

               ตามหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) 

 

3.2.4 กำรจ ำแนกเขตกำรท่องเท่ียวจำกประสบกำรณ์นันทนำกำรท่ีนักท่องเที่ยว 

ได้รับจริงจำกแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้แบบสอบถำมแบบมีโครงสร้ำง 

        หลังจากท้าการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวของปัจจัยด้านกายภาพและด้านการ

จัดการพ้ืนท่ี โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ต่อไปจึงท้าการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวของ
ปัจจัยด้านสังคม โดยศึกษาถึงประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงในแต่ละแหล่ง

ท่องเท่ียว ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลของการจัดการ/การพัฒนาการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว
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ท่ีสามารถรู้สึกถึงและพบเห็นจริงระหว่างการท่องเท่ียวตามปัจจัยท้ัง 9 เกณฑ์ ซ่ึงผลการศึกษา

สามารถน้ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องร่วมกับปัจจัยด้านกายภาพและการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือน้าไป
ก้าหนดแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต่อไป โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเยือนในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติน้้าหนาว ซ่ึงมีข้ันตอนการศึกษาดังต่อไปน้ี  

3.2.4.1 ประชากรและตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเยือนอุทยาน
แห่งชาติน้้าหนาว โดยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลประชากรนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ท่ีได้จากส่วนศึกษา

และวิจัยอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว(2553)โดย พ.ศ. 2548   มีจ้านวน 58,583 คน  พ.ศ. 2549   

มีจ้านวน 51,389 คน  พ.ศ. 2550   มีจ้านวน 45,269 คน พ.ศ. 2551   มีจ้านวน 47,680  คน  

และพ.ศ. 2548   มีจ้านวน 55,294 คน เฉล่ีย 51,643 คน ต่อปี   
จากน้ันจึงใช้สูตร Taro Yamane (Boxill Ian. et al, 1997) ท่ียอมให้มีความ

คลาดเคล่ือนได้ 0.0498 ในการค้านวณหาขนาดตัวอย่างของนักท่องเท่ียวท่ีต้องท้าการเก็บ
แบบสอบถาม ดังต่อไปน้ี  

 

ก้าหนดให้  n   =  จ้านวนตัวอย่าง 
 N  =  จ้านวนประชากร =  51,643 คน 

e   =   ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า = 0.0498 
 

จากสูตร       n   =          N            

                        1 + Ne2 
 

 จะได้ n   =          51,643 

            1 + 51,643(0.0498)2 

 

               =      400   คน 

ซ่ึงผู้วิจัยจะต้องท้าการเก็บตัวอย่างจ้านวนอย่างน้อย  400 คน 
จากน้ันจึงท้าการก้าหนดสัดส่วนของตัวอย่าง ตามจ้านวนของแหล่งท่องเท่ียวดังต่อไปน้ี  คือ 

ขนาดตัวอย่าง / จ้านวนแหล่งท่องเท่ียว   =    จ้านวนตัวอย่างท่ีต้องเก็บแบบสอบถามในแต่ละ     
แหล่งท่องเท่ียว 

400 / 4      =    100 คนต่อแหล่งท่องเท่ียว 
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ดังน้ันจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละแหล่งท่องเท่ียวดังต่อไปน้ี 

 1) จุดชมทิวทัศน์ถ้้าผาหงษ์   จ้านวน 100 คน 
 2) จุดชมทิวทัศน์ภูค้อ   จ้านวน 100 คน 

 3) ถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูน้้าริน)   จ้านวน 100 คน 
 4) ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติจ้านวน 100 คน 

เม่ือได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้างส้าหรับนักท่องเท่ียว โดยการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental  
Sampling) (Boxill Ian. et al, 1997) คือ พบกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทาง

ไปเยือนแต่ละแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวและมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

3.2.4.2 สร้างแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างส้าหรับนักท่องเท่ียว  

เพ่ือวิเคราะห์หาประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริง โดย

ท้าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว ตามหลักการช่วงช้ัน
โอกาสด้านนันทนาการ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงปัจจัยท่ีน้ามาสร้างแบบสอบถาม

เพ่ือวัดประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียวมีท้ังหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ 
1) การได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ 

2) ความเงียบสงบ/ สันโดษ 

3) การได้หลีกหนีความแออัดและเสียงอึกทึกของเมือง 
4) การได้พ่ึงพาตนเอง/ ทดสอบความสามารถของตนเอง 

5) การได้พบปะผู้คน 
6) การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ 

7) ความเป็นอิสระ/ปราศจากการควบคุม 

8) ความสะดวกสบาย 
9) การพบเห็นร่องรอยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

ปัจจัยแต่ละตัวใช้ท้าการวัดความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกับประสบการณ์
นันทนาการท่ีได้รับ โดยใช้มาตรประเมินค่าต้ังแต่ระดับ 1 ถึง 5 โดยปัจจัยท่ี 1) การได้ใกล้ชิดกับ

ความเป็นธรรมชาติ 2) ความเงียบสงบ/ สันโดษ 3) การได้พ่ึงพาตนเอง/ ทดสอบความสามารถ

ของตนเอง 4) การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ  มีความหมายของค่าคะแนนดังต่อไปน้ี 

ค่าคะแนน 1  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับน้อยมาก 

ค่าคะแนน 2  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับน้อย 
ค่าคะแนน 3  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าคะแนน 4  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก  

ค่าคะแนน 5  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 และปัจจัย 1) การได้หลีกหนีความแออัดและเสียงอึกทึกของเมือง 2) การได้พบปะผู้คน 

3) ความเป็นอิสระจากการปราศจากการควบคุม 4) ความสะดวกสบาย 5) การพบเห็นร่องรอย
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  มีความหมายของค่าคะแนนดังต่อไปน้ี 

  ค่าคะแนน 1  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าคะแนน 2  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก 

  ค่าคะแนน 3  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับปานกลาง 

  ค่าคะแนน 4  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าคะแนน 5  =  ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับน้อยมาก 

 ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวในข้ันตอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ผู้วิจัยท้าการ

กรอกข้อมูลค่าคะแนนสลับกับข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวได้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์

เป็นไปในทางเดียวกัน และสามารถหาผลเฉล่ียร่วมกันในทุกปัจจัยได้ ซ่ึงผู้วิจัยได้ท้าการสลับค่า

คะแนนดังต่อไปน้ี 
 ค่าคะแนน 1  = 5 (ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

   เป็นน้อยมาก) 
 ค่าคะแนน 2  = 4 (ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก เป็นน้อย)

  ค่าคะแนน 3  = 3 (ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับปานกลาง)  

 ค่าคะแนน 4  = 2 (ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับน้อย เป็นมาก)
  ค่าคะแนน 5  = 1 (ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับอยู่ในระดับน้อยมาก  

                  เป็นมากท่ีสุด) 
3.2.4.3 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  

  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณ์นันทนาการท่ี

นักท่องเท่ียวได้รับจริง ซ่ึงผู้วิจัยใช้วิธี IOC: Item-Objective Congruence Index ในการวัดความ
ตรงของเน้ือหา โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท้าการประเมินความตรงระหว่างเน้ือหาข้อ

ค้าถามและวัตถุประสงค์การวิจัย (สุวิมล ติรกานันท์, 2548 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2553) 
  หลังจากด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวค้าถามแล้ว ผู้วิจัยจึงน้าแบบสอบถามไป

ทดสอบใช้กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว  โดยขนาดกลุ่มทดสอบผู้วิจัยก้าหนดเป็นร้อยละ 10 (วิสาขา ภู่จินดา, 

2553)  จากขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ้านวน 400 คน จึงได้ขนาดกลุ่มทดสอบจ้านวน 40 คน และ

น้าผลจากการทดสอบมาปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยอีกคร้ัง เพื่อแก้ไขความยากง่าย การ
ใช้ภาษา และปัญหาอ่ืนๆของนักท่องเท่ียวต่อการตอบแบบสอบถาม ก่อนน้าเคร่ืองมือการวิจัยน้ี

ไปเก็บข้อมูลจริง 
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   3.2.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเท่ียว 

  น้าแบบสอบถามท่ีผ่านการวัดความตรง การทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
(ภาคผนวก)  ไปให้นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเยือนแต่ละแหล่งท่องเท่ียวภายในเขต

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป โดยให้นักท่องเท่ียวท้าการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง  
จนครบตามขนาดตัวอย่างท่ีก้าหนด โดยระยะเวลาท่ีท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

คือ วันท่ี 18-21 กุมภาพันธ์ และ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

  3.2.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ด้วยการแจกแจงความถ่ี หา

อัตราส่วนร้อยละ และค่าเฉล่ีย เก่ียวกับลักษณะทางสังคมประชากร ของกลุ่มนักท่องเท่ียว

ตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ภูมิล้าเนา กิจกรรมนันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวปฏิบัติ 

ความพึงพอใจ ความคาดหวัง เป็นต้น 

3.2.4.6 การวิเคราะห์หาช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียว  
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว  

วิเคราะห์โดยการน้าค่าคะแนนจากท้ัง 9 ปัจจัย ท่ีวัดจากประสบการณ์
นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริง มาหาค่าเฉล่ียของแต่ละปัจจัย และค่าเฉล่ียรวมของทุก

ปัจจัย จากน้ันน้ามาเปรียบเทียบค่าคะแนน โดยการจัดช่วงช้ันค่าคะแนนตามประเภทของเขต

การท่องเท่ียวท้ัง 6 เขต โดยการหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน ได้ผลลัพธ์ดังน้ี 
ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = (ค่าสูงสุด–ค่าต้่าสุด)/จ้านวนช้ัน = (6-1) / 6  =   0.83 

คะแนน 1.00 – 1.83   
หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีเมือง (U) 

คะแนน 1.84 – 2.67  

หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีชนบท (R) 
คะแนน 2.68 – 3.51  

หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) 
คะแนน 3.52 – 4.35   

หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM)  

คะแนน 4.36 – 5.19   

หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM) 

คะแนน 5.20 – 6.00  
หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ (P) 
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 เม่ือท้าการการวิเคราะห์หาช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียวภายใน

เขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวแล้ว จึงน้าเกณฑ์ของปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านสังคม มา
วิเคราะห์ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวร่วมกัน ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร 

จากน้ันจึงน้ามาก้าหนดแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลของท้ัง
สองปัจจัย  ตามหลักการการวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีได้ทบทวนในเอกสาร

และต้าราท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

62 



 
 
 
 

 

บทท่ี 4 

 

พ้ืนท่ีศึกษำ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีด้าเนินการในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ซ่ึงอยู่ในท้องท่ีอ้าเภอหล่ม
เก่า อ้าเภอหล่มสัก อ้าเภอน้้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึง

เป็นแนวเขตก้ันระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่า

อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้้าล้าธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว
หลายแห่ง มีเน้ือท่ีประมาณ 603,750 ไร่ หรือ 966 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจรดป่าสงวน

แห่งชาติน้้าหนาว ทิศตะวันออกจรดเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าผาผ้ึงและป่าสงวนแห่งชาติน้้าหนาว 
ทิศตะวันตกจรดเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูผาแดงและอุทยานแห่งชาติตาดหมอก และทิศใต้จรด

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว จากข้อมูลของส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ(2553) โดยมี

รายละเอียดด้านต่างๆของพ้ืนท่ีดังน้ี 
   

4.1  ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

พ้ืนท่ีเป็นภูเขา สลับซับซ้อน มีลักษณะเป็นเนินยอดปาน (butte) ท่ีเกิดจากการยกตัวของเปลือก
โลกในอดีต มีความสูงระหว่าง 650-1,200 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง โดยมีภูผาจิตหรือ

ภูดานอีปองเป็นจุดสูงสุดท่ีความสูง 1,271 เมตร 
 

4.2  ลักษณะภูมิอำกำศ 
 
 เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออกซ่ึง

วางตัวในแนวเหนือใต้ มีสภาพป่าท่ีสมบูรณ์และมีระดับความสูงจากน้้าทะเลค่อนข้างมาก 
ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน จึงท้าให้มี

สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉล่ียต่้าสุดประมาณ 

9.7 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียรายปี 22.7 
องศาเซลเซียส ในส่วนของปริมาณน้้าฝน อุทยานแห่งชาติน้้าหนาวมีฝนตกค่อนข้างชุก 
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เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม จากการวางตัวของแนวเทือกเขา สภาพป่าไม้ ลมมรสุม 

ปริมาณน้้าฝนเฉล่ียรายปีประมาณ 1,300 – 1,500 มิลลิเมตร 
 

4.3  สภำพทำงธรณีวิทยำ 
 

 สภาพทางธรณีวิทยาของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวประกอบดวยหินช้ันและหินแปรของ

ชุดหินโคราชท่ีมีอายุอยูในยุค upper cretaceous ถึง middle Permianซ่ึงประกอบไปด้วย 
 4.3.1  หน่วยดินโคกกรวด (Khok Kruat Formation) เป็นหินทราย สีน้้าตาลจนถึงสี

น้้าตาลแกมแดง 
  4.3.2  หน่วยหินภูพาน (Pho Phan Formation) เป็นหินทรายสีขาว ส้มอ่อน มีกรวดปน 

  4.3.3  หน่วยหินเสาขรัว (Sao Khua Formation) เป็นหินทรายสีน้้าตาลแกมแดง มี

ไมกา และหินทรายแป้งสีน้้าตาลแกมเทา หินดินดานและกรวดมนผสม 
 4.3.4  หน่วยหินพระวิหาร (Phra Wihan Formation) เป็นหน่วยหินทรายสีขาว คือ 

ชมพู มีช้ันกรวดปนอยู่ตอนบนและมีช้ันหินดินดานสีเทาแทรกสลับ 
4.3.5  หน่วยหินภูกระดึง (Phu Kradung Formation เป็นหินดินดานสีน้้าตาลจนถึง

น้้าตาลแกมแดง มีไมกาและหินทรายแป้งปน 

4.3.6  หน่วยหินน้้าพอง (Nam Phong Formation) ลักษณะส่วนใหญ่เป็นหินทรายสี
น้้าตาลแกมแดง จนถึงน้้าตาลมีช้ันขวางเป็นกรวดมน 

4.3.7  หน่วยหินห้วยหินลาด (Huai Hin Lat Formation) ลักษณะเป็นหินกรวดมนสีเทา
จนถึงน้้าตาลแกมแดง หินทรายสีเทาจนถึงน้้าตาลแกมแดง หินดินดานสีเทาจนถึงด้า 

4.3.8  หน่วยหินน้้าดุก (Nam Duk Formation) ลักษณะเป็นหินดินดานสีเทาจนถึงด้า 

หินทรายสีน้้าตาลแกมเหลืองเม็ดละเอียด และหินปูนสีเทาจนถึงเทาเข้ม 
 

4.4  ทรัพยำกรดิน 
 

 พ้ืนท่ีท้ังหมดของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวจัดอยู่ในประเภทหน่วยดินท่ีลาดชันเชิงซ้อน

ลักษณะของหน่วยดินน้ีเกิดจากการสลายตัวของหินหลายชนิดจึงท้าให้มีลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ไปท้ังเน้ือดินสีดินและปฏิกิริยาของดินตามแต่วัตถุต้นก้าเนิดลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินตื้น

มีหินโผล่อยู่ท่ัวไปส่วนท่ีเป็นดินลึกมีท้ังท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายและดินเหนียวและปฏิกิริยาของ

ดินมีท้ังท่ีเป็นกรดและเป็นด่างเกิดอยู่ปะปนกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้จึงได้รวมเป็น
หน่วยดินเดียวกันและพ้ืนท่ีส่วนน้ีไม่เหมาะสมในการท้าการเพาะปลูกเพราะเป็นพ้ืนท่ีมีความ
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ลาดชันสูงมีการสูญเสียหน้าดินโดยการชะล้างพังทะลายได้ง่ายสมควรปล่อยให้คงสภาพเป็นป่า

ตามธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
 

4.5  ทรัพยำกรน้ ำ 
 

 สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว สามารถจ้าแนกเป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้้า

ของล้าน้้าสาขาต่าง ๆ ไหลจากพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติลงสู่พ้ืนราบของลุ่มน้้าหลักโดยรอบ ลุ่มน้้า
หลักได้แก่ ลุ่มน้้าพรม ลุ่มน้้าเชิญ ลุ่มน้้าพอง และลุ่มน้้าป่าสัก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีครอบคลุมดังน้ี 
 4.5.1 ลุ่มน้้าพรม มีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว มี 
ล้าน้้าสาขาในเขตพ้ืนท่ีอุทยาน ฯ ได้แก่ ล้าน้้าพรม ห้วยพรมแล้ง ห้วยโป่งหลุบบักงอม ห้วยพรม

น้้าใส 
 4.5.2 ลุ่มน้้าเชิญ มีพ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางด้านทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ- 
น้้าหนาวมีล้าน้้าในสาขาในพ้ืนท่ีอุทยาน ฯ ได้แก่ ห้วยจาน ล้าน้้าเชิญ 

 4.5.3 ลุ่มน้้าพอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติ- 
 น้้าหนาว ได้แก่ ห้วยน้้าพาง มีล้าน้้าสาขาได้แก่ ห้วยช้างล้ม ห้วยผากอง ห้วยหญ้าเครือ 
 4.5.4 ลุ่มน้้าป่าสัก มีพ้ืนท่ี ครอบคลุมทางด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ของ 

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ล้าน้้าท่ีส้าคัญได้แก่ ห้วยขอนแก่น ห้วยน้้าดุก ห้วยน้้าด้า 
 

4.6  กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวน้ันส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมท่ีชาวบ้านได้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเข้าไปจับจองเพ่ือการเพาะปลูกพืชท่ีปลูกส่วน
ใหญ่เป็นข้าวโพดถั่วข้าวไร่และมันส้าปะหลังส่วนในเขตอุทยานแห่งชาติน้ันพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 

95 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดเป็นป่าธรรมชาติประกอบไปด้วยป่าดงดิบเขาป่าเต็งรังป่าสนเขาป่าเบญจ
พรรณทุ่งหญ้าไร่ร้างและพืชไร่โดยเฉพาะพ้ืนท่ีไร่ร้างซ่ึงมีอยู่เป็นหย่อมๆน้ันเป็นพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้าน

ได้เข้ามาบุกรุกป่าเพ่ือใช้พ้ืนท่ีเพาะปลูกแต่ขณะน้ีได้อพยพไปอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ

หมดแล้ว 
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4.7  พันธ์ุไม้และสัตว์ป่ำ 
 
 ป่าน้้าหนาวเป็นป่าไม้ผืนใหญ่ติดต่อกัน ประกอบด้วยป่าหลายชนิดดังต่อไปน้ี 

4.7.1 ป่าดิบช้ืน พบบริเวณหุบเขาและริมล้าห้วย ชนิดพันธ์ุไม้ท่ีพบได้แก่ ยาง
ตะเคียนทอง มะหาด ยมหอม ฯลฯ พืชพ้ืนล่างเป็นหวาย และปาล์ม เป็นต้น 

4.7.2 ป่าดิบเขา เป็นป่าส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติพบข้ึนบริเวณยอดเขาท่ีมีความสูง

จากระดับน้้าทะเลตั้งแต่ 800 เมตรข้ึนไป พันธ์ุไม้ท่ีข้ึนบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นก่อสกุลต่างๆ เช่น 
ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อตาหมูน้อย ก่อตาหมูหลวง เป็นต้น 

4.7.3 ป่าเบญจพรรณ พบข้ึนตามไหล่เขาต่อจากป่าดงดิบทางด้านทิศตะวันตกของ
อุทยานแห่งชาติ และกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ ทางด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ พันธ์ุ

ไม้ท่ีส้าคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก ง้ิวป่า ยอป่า ชิงชัน ซ้อ เป็นต้น 

4.7.4 ป่าสนเขา พบในท่ีประมาณ 700-900 เมตรจากระดับน้้าทะเล ลักษณะเป็นป่า
โปร่งมีท้ังป่าสนสองใบและสนสามใบ และส่วนใหญ่จะข้ึนปะปนอยู่กับป่าเต็งรัง พืชพ้ืนล่างส่วน

ใหญ่เป็นหญ้าคา พบทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติบริเวณสวนสนภูกุ่มข้าว สวนวนดงแปก 
และท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติ 

4.7.5 ป่าเต็งรัง เป็นป่าโปร่งข้ึนอยู่บริเวณท่ีแห้งแล้ง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า หน้า

ดินตื้น เป็นกรวดหรือลูกรัง ท้าให้ต้นไม้แคระแกร็น พันธ์ุไม้ท่ีส้าคัญได้แก่ เต็ง รัง เหียง กราด 
รกฟ้า ฯลฯ พืชพ้ืนล่างส่วนใหญ่เป็นหญ้าเพ็ก พบบริเวณตอนกลางของอุทยานแห่งชาติท้ังสอง

ข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทุ่งหญ้า ประกอบไปด้วยหญ้าคา หญ้าเพ็ก มีพันธ์ุไม้
ใหญ่ปะปนอยู่บ้าง เช่น ติ้ว กระโดน และแต้ว เป็นต้น 

 และเน่ืองจากป่าส่วนหน่ึงเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีดินโปร่งและน้้าไหล

ผ่านตลอดปี จึงท้าให้ป่าน้ีมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม นอกจากน้ี ยังมีนกชนิดต่างๆ มากว่า 
200 ชนิด และมีความหลากหลายของผีเส้ือมากกว่า 340ชนิด 

 

4.8  โครงสร้ำงทำงสังคม 
 

 ชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว มีจ้านวน 39 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด

เพชรบูรณ์และชัยภูมิซ่ึงท้ังหมดอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ประกอบด้วย 4,522 

ครัวเรือน ประชากรจ้านวน 23,138 คน ร้อยละ 65 อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาพุทธ (บริษัทอีโก้-ไลฟ์ จ้ากัด, 2541) 
 

 



 
 

  67 
 

4.9  โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ 
 
 ส้าหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลู

ข้าวโพดถ่ัว มันส้าปะหลัง รายได้จากการเกษตรเฉล่ีย 17,506 บาท/ครัวเรือน และร้อยละ 75 มี
การบุกรุกป่าเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก รวมถึงมีการหาของป่า ซ่ึงเป็นปัญหากับทางอุทยาน 

แห่งชาติน้้าหนาวตลอดมา (บริษัทอีโก้-ไลฟ์ จ้ากัด, 2541) 
 

4.10 กำรท่องเท่ียว 
 

จากการศึกษาสถิตินักท่องเท่ียวย้อนหลัง 5 ปี (ตารางท่ี 4.1) พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว มีท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีลักษณะ

การท่องเท่ียวท้ังรูปแบบพักแรมและไปกลับ โดยช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาเยือน
มากท่ีสุดคือเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  

 

ตำรำงที่ 4.1 สถิตินักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติ 

                     น้้าหนาว ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 

 

ปีงบประมำณ จ ำนวนนักท่องเท่ียว

ชำวไทย 

จ ำนวนนักท่องเท่ียว

ชำวต่ำงชำติ 

จ ำนวนนักท่องเท่ียว

ท้ังหมด 

พ.ศ. 2548 57,982  คน 601  คน 58,583  คน 

 
พ.ศ. 2549 

 
50,578  คน 

 
811  คน 

 
51,389  คน 

 
พ.ศ. 2550 

 
44,254  คน 

 
1,015  คน 

 
45,269  คน 

 

พ.ศ. 2551 

 

46,462  คน 

 

1,218  คน 

 

47,680  คน 
 

พ.ศ. 2552 

 

54,096  คน 

 

1,115  คน 

 

55,294  คน 

 

แหล่งท่ีมำ: ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ, 2553 
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   4.10.1 จุดชมวิวภูค้อ 

 ลักษณะทั่วไป จุดชมวิวภูค้อเป็นจุดชมวิวส้าหรับชมพระอาทิตย์ข้ึน มีลักษณะ

เป็นหน้าผาเปิดกว้างให้เห็นวิวทิวทัศน์ของป่าเบญจพรรณท่ียังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านล่าง 
จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นภูผาจิตและภูกระดึงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในฤดูหนาว

สามารถพบเห็นทะเลหมอก ประกอบกับการเดินทางเข้าถึงสะดวกสบาย  จึงเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียวจ้านวนมากแต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีรองรับท่ีมีขนาดเล็กประมาณ 400 ตารางเมตร จึง
ท้าให้ไม่เพียงพอเม่ือถึงฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวหนาแน่น มีการพัฒนาส่ิงอ้านวย

ความสะดวกประเภทม้าน่ังท่ีท้าจากวัสดุธรรมชาติ หอคอยส่องสัตว์ นอกจากน้ียังพบเห็นขยะ 
และร่องรอยการก่อกองไฟเป็นจ้านวนมาก กิจกรรมการท่องเท่ียวคือ การชมวิว/ชมพระ

อาทิตย์ข้ึน การถ่ายภาพ 

 สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึง จุดชมวิวภูค้อตั้งอยู่พิกัดท่ี 47Q773529, 1853552  

ตั้งอยู่บริเวณ กม. 46 ของทางหลวงหมายเลข 12 สายหล่มสัก-ชุมแพ มีลานจอดรถหน้าปาก

ทางเข้าริมถนนสายหลัก ช่วงเวลาท่ีมีนักท่องเท่ียวหนาแน่น ลานจอดรถดังกล่าวมีพ้ืนท่ีไม่

เพียงพอ ท้าให้มีรถจ้านวนหลายคันจอดอยู่สองข้างทางริมทางหลวงเป็นจ้านวนมาก จาก
พ้ืนท่ีจอดรถ ต้องเดินเท้าข้ึนไปยังจุดชมวิวอีกประมาณ 400 เมตร ทางเดินเท้าเป็นทางลูกรัง

บดอัดแน่น การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนับว่าสะดวกสบายมาก 

 

 
 

ภำพท่ี 4.1  บริเวณจุดชมวิวภูค้อ 

 

   4.10.2   จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ 

 ลักษณะท่ัวไปจุดชมวิวถ้้าผาหงส์ เป็นจุดชมวิวส้าหรับชมพระอาทิตย์ตก มี

ลักษณะเป็นหน้าผาหิน วิวด้านล่างเป็นป่าผสมผลัดใบท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนท่ีจุดชม
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วิวมีขนาดประมาณ 350 ตารางเมตร ท้าให้ในฤดูหนาวซ่ึงเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวน้ันมี

นักท่องเท่ียวหนาแน่นมาก บรรยากาศในช่วงเวลาเย็นค่อนข้างแออัด มีการพัฒนาส่ิงอ้านวย
ความสะดวกน้อยมาก ท่ีพบคือการท้าบันไดส้าหรับข้ึนหน้าผา ไม่พบม้าน่ัง ห้องน้้า หรือ

ร้านค้าต่างๆกิจกรรมการท่องเท่ียวคือ การชมวิว/ชมพระอาทิตย์ตก การถ่ายภาพ 

สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึง จุดชมวิวถ้้าผงหงส์ ตั้งอยู่พิกัดท่ี 47Q 767917, 

1853956 ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรท่ี39 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (หล่มสัก-ชุมแพ)มี

ลานจอดรถบริเวณฝ่ังตรงข้ามปากทางเข้าริมถนนสายหลัก จากน้ันเดินเท้าเข้าไปเป็นทาง

ราบประมาณ 300 เมตร และมีทางเดินเท้าข้ึนยอดเขาซ่ึงมีลักษณะเป็นข้ันบันไดอีก 259 ข้ัน 
ระยะทางลาดชันประมาณ 200 เมตร การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนับว่ามีความ

สะดวกสบาย 
 

 
 

ภำพท่ี 4.2  ทางเดินข้ึนจุดชมวิวถ้้าผาหงส์ 
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ภำพท่ี 4.3  บริเวณจุดชมวิวถ้้าผาหงส์ 

 

    4.10.3 ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว (ภูวำริน) 

 ลักษณะท่ัวไป ถ้้าใหญ่น้้าหนาวมีลักษณะเป็นถ้้าเขาหินปูนสูงประมาณ 955 

เมตร บริเวณปากถ้้ามีลานกว้างท่ามกลางป่าเบญจพรรณ และมีล้าน้้าใสไหลจากปากถ้้า จึงมี
นักท่องเท่ียวน่ังพักผ่อน ปิคนิคอยู่บริเวณน้ีพอสมควร  ส่วนภายในถ้้า มีปล่องให้แสงสว่าง 2 

ปล่อง และเป็นท่ีอยู่อาศัยของค้างคาวเป็นจ้านวนมาก ส้าหรับความลึกของถ้้ามีควมลึกประมาณ 
4.5 กิโลเมตร โดยลักษณะของถ้้าแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกระยะทางประมาณ 400 เมตร 

ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเป็นบางช่วง มีทางเดินเท้าภายในถ้้า ช่วงน้ีจะพบ

หินงอก หินย้อย และม่านหินย้อยท่ีสวยงาม ช่วงท่ีสอง จากระยะ 400 ถึง 1,000 เมตร จะมี
ทางเดินลัดเลาะ บางคร้ังต้องมุดและปีนป่ายเข้าไป และพบช่วงท่ีเป็นโถงกว้างซ่ึงเป็นท่ีอาศัย

ของค้างคาวจ้านวนมาก เช่นค้างคาวมงกุฎมาร์แชลและค้างคาวหูหนูยักษ์ ซ่ึงเป็นชนิดท่ีหายาก  
ช่วงท่ีสามระยะทาง 1,000 เมตรข้ึนไป จะพบธารน้้ารินไหล การพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก

ค่อนข้างมาก พบห้องน้้า ม้าหิน ตู้ส้าหรับกดน้้าด่ืม/น้้าอัดลม เป็นต้น กิจกรรมการท่องเท่ียวคือ

การพักผ่อนหย่อนใจ ปิกนิก เล่นน้้าล้าธาร การเดินชมถ้้า การถ่ายภาพ 
 การเข้าชมถ้้าใหญ่น้้าหนาว จ้าเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้เปิดไฟภายในถ้้า 

เน่ืองจากทางอุทยานจะเปิดไฟไว้เฉพาะช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้าชม รวมท้ังผู้ท่ีมีความประสงค์
ต้องการให้ เจ้าหน้าท่ีน้าเท่ียวและให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเก่ียวกับถ้้าใหญ่น้้าหนาว ก็สามารถ

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติได้ 

 สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึง ถ้้าใหญ่น้้าหนาวตั้งอยู่พิกัดท่ี 47Q767330, 

1875061 อยู่ทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเท่ียว
ประมาณ 80 กิโลเมตร สภาพการเดินทางเป็นทางลาดยางตลอดเส้นทาง ทางเข้าถ้้าใหญ่น้้า
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หนาวตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 60  ทางหลวงสายบ้านห้วยทราย – อ้าเภอน้้าหนาว – หล่ม

เก่า และแยกเข้าตามทางลาดยางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
(ถ้้าใหญ่น้้าหนาว) จากท่ีจอดรถเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 300 เมตร จึงถึงปากถ้้าใหญ่น้้า

หนาว 
 

 
 

ภำพท่ี 4.4  ทางเดินเข้าถ้้าใหญ่น้้าหนาว 

 

 
 

ภำพท่ี 4.5  หินย้อยภายในถ้้าใหญ่น้้าหนาว 
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   4.10.4 น้ ำตกเหวทรำย-ทรำยทอง 

 ลักษณะท่ัวไป น้้าตกเหวทรายเป็นน้้าตกขนาดกลาง สูงประมาณ 20 เมตร มี

น้้าไหลตลอดปี เกิดจากห้วยสนามทรายไหลลงสู่วังน้้าเชิญ ซ่ึงเป็นต้นน้้าล้าธารท่ีส้าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมคือระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ ซ่ึงแม้

วันท่ีลงพ้ืนท่ีจะยังอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่น้้าตกมีปริมาณน้อย จึงไม่พบนักท่องเท่ียวเข้า

เย่ียมชม จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ี พบว่า ในช่วงเวลาท่ีน้้าตกมีปริมาณมาก สามารถพบ
นักท่องเท่ียวได้พอสมควร แต่ไม่ถึงกับแออัดและหนาแน่น ไม่มีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความ

สะดวกใดๆนอกจากทางเดินเท้า กิจกรรมการท่องเท่ียวคือ การพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้้าตก การ
ถ่ายภาพ 

 ส่วนน้้าตกทรายทอง เป็นน้้าตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 4 เมตร มีลานหิน

บริเวณลานน้้าตกกว้างประมาณ 30 เมตร บรรยากาศร่มร่ืนเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ แต่
เน่ืองจากอยู่ไกลจากน้้าตกเหวทรายถึง 800 เมตร และทางเดินเท้าค่อนข้างรก จึงท้าให้มี

นักท่องเท่ียวเข้าชมน้อยมาก ไม่มีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆเช่นกันนอกจาก
ทางเดินเท้า กิจกรรมการท่องเท่ียวคือ การพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้้าตก การถ่ายภาพ 

 สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึง น้้าตกเหวทราย – ทรายทองตั้งอยู่พิกัดท่ี 

47Q787929, 1845047 ทางเข้าน้้าตกเหวทราย อยู่ระหว่างเส้นทางสายหล่มสัก – ขอนแก่น(ชุม

แพ) ทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 67 ซ่ึงจะมีป้ายช้ีเข้าน้้าตกเหวทราย –ทราย
ทอง นักท่องเท่ียวต้องจอดรถไว้บริเวณปากทางเข้า แล้วเดินเท้าผ่านป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 

ประมาณ 700 เมตร ถึงน้้าตกเหวทราย และมีทางเท้าเดินแยกออกไปอีก 800 เมตรถึงน้้าตก
ทรายทอง   

 

 
 

   ภำพท่ี 4.6  ทางเดินเข้าน้้าตกเหวทราย-ทรายทอง 
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 ภำพท่ี 4.7  น้้าตกเหวทราย 

 

   4.10.5 ป่ำเปล่ียนสี 

 ลักษณะท่ัวไป  ป่าเปล่ียนสี เป็นป่าผสมผลัดใบ ซ่ึงประมาณเดือนธันวาคม-

มกราคม ของทุกปีผืนป่าบริเวณน้ีจะเกิดการผลัดใบ คือการเปล่ียนใบไม้จากสีเขียว เป็นสี
เหลือง สีแดง และร่วงในท่ีสุด โดยช่วงเวลาท่ีสวยงามน้ีจะปรากฏไม่เกินหน่ึงสัปดาห์  แต่ต้นไม้

จะทยอยเปล่ียนสีเป็นกลุ่มๆไม่พร้อมกัน จึงท้าให้ระยะเวลาการท่องเท่ียวป่าเปล่ียนสีกิน

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความแห้งของพ้ืนท่ีและสภาพอากาศในแต่ละปี ถ้าปี
ใดสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งมากป่าก็จะเร่ิมเปล่ียนสีเร็ว โดยวันท่ีลงพ้ืนท่ีส้ารวจ ยังคงพบกลุ่ม

ไม้ท่ียังคงผลัดใบ/เปล่ียนสีอยู่ประปราย แต่ไม่พบนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าชม มีการพัฒนาส่ิง
อ้านวยความสะดวกน้อยมาก คือทางเดินเท้า และจุดพักผ่อน/ชมวิว และม้าน่ังจากวัสดุ

ธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเท่ียวคือ การพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิว การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

การถ่ายภาพ 

 สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึง  ป่าเปล่ียนสี ตั้งอยู่พิกัดท่ี 47Q782692, 1848205  

ทางเข้าอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี63-70 ของทางหลวงหมายเลข 12 สายหล่มสัก-ชุมแพ พ้ืนถนน

เป็นลูกรังบดอัดแน่น และมีสภาพเป็นหลุมบ่อประปราย สามารถจอดรถบริเวณปากทาง และ
เดินเท้าเข้าชมได้ตั้งแต่บริเวณปากทางเป็นต้นไป มีทางเดินเท้ายาวประมาณ 3-5 กิโลเมตร ซ่ึง

ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดท้าเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยมีหลายเส้นทาง ระยะทาง

ส้ันยาวแตกต่างกัน เพ่ือให้นักท่องเท่ียวผู้ชอบเดินป่าสามารถชมธรรมชาติได้ท่ัวถึง  
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ภำพท่ี 4.8  บริเวณจุดชมวิวป่าเปล่ียนสี 

 

4.10.6 ภูผำจิต (ภูด่ำนอีป้อง) 

ลักษณะทั่วไป ภูผาจิตหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ภูด่านอีป้อง มีลักษณะเป็นภูเขา

ท่ีมียอดราบแบบโต๊ะ มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นภูเขาเด่ียวท่ีตั้งอยู่บนท่ีราบสูง และเป็นภูเขา

ท่ีสูงท่ีสุดในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ซ่ึงสูงจากระดับน้้าทะเล 1,271 เมตรภูผาจิตยังคง

สภาพป่าท่ีสวยงามและอุดมสมบูรณ์ พบไม้จ้าพวกสนข้ึนอยู่กับป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และ
พบต้นไม้มีค่าหลายชนิดไม่พบส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆบนภูผาจิต กิจกรรมการท่องเท่ียวคือ

การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การการเต้นท์พักแรม การถ่ายภาพ 

 สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึงภูผาจิตตั้งอยู่พิกัดท่ี 47Q 786602, 1841674 

ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรท่ี 69 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ดอนหล่มสัก-ชุมแพ) มีระยะเดิน

เท้าประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางเดินเท้าค่อนข้างล้าบาก เน่ืองจากความลาดชันและความรก
ของป่า จึงใช้ระยะเวลาในการเดินเท้าประมาณ 6-7 ช่ัวโมง ทางอุทยานแห่งชาติไม่ได้มีการ

จัดการเส้นทางเดินป่า หรือป้ายส่ือความหมายระหว่างทาง หากนักท่องเท่ียวต้องการเดินทางไป

เยือนภูผาจิต จึงต้องติดต่อขออนุญาตเจ้าหน้าท่ีท่ีช้านาญเพ่ือน้าทางโดยจากการสอบถาม
เจ้าหน้าท่ี พบว่า ในวันท่ีลงพ้ืนท่ีส้ารวจ ไม่พบนักท่องเท่ียวติดต่อขออนุญาตเพ่ือเดินทางข้ึน

ชมภูผาจิต 
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ภำพท่ี 4.9  บริเวณลานกางเต้นท์บนภูผาจิต 

 

 
 

ภำพท่ี 4.10  วิวทิวทัศน์บนภูผาจิต 

 

   4.10.7 สวนสนบ้ำนแปก (ดงแปก) 

 ลักษณะทั่วไป สวนสนบ้านแปกหรือสวนสนบ้านแปก มีลักษณะเป็นป่าสนสอง

ใบข้ึนอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เพียงชนิดเดียวตามธรรมชาติ และมีต้นไม้พ้ืนล่างประกอบด้วยทุ่งหญ้า

และหญ้าเพ็กเป็นจ้านวนมาก พบส่ิงอ้านวยความสะดวกประเภทม้าน่ังวัสดุธรรมชาติ  กิจกรรม

การท่องเท่ียวคือการพักผ่อนหย่อนใจ การชมวิว การถ่ายภาพ 

 สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึง สวนสนบ้านแปกตั้งอยู่พิกัดท่ี 47Q770982, 

1849495 ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรท่ี49 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (หล่มสัก-ชุมแพ) พ้ืน

ถนนเป็นลูกรังบดอัดแน่น และพบหลุมบ่อกระจายอยู่ท่ัวไป จากปากทางเข้าไปประมาณ 5 
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กิโลเมตร จึงถึงบริเวณลานจอดรถ จากน้ันทางอุทยานแห่งชาติได้จัดท้าทางเดินเท้าอีกประมาณ 

500 เมตร ส้าหรับนักท่องเท่ียวเพ่ือเข้าชมสวนสนบ้านแปก  
 

 
 

ภำพท่ี 4.11  ทางเข้าสวนสนบ้านแปก 

 

   4.10.8 สวนสนภูกุ่มข้ำว 

 ลักษณะท่ัวไป สวนสนภูกุ่มข้าว เป็นป่าสนสามใบท่ีมีขนาดใหญ่ มีความสูง

ตั้งแต่ 30-40เมตร ข้ึนอยู่ตามธรรมชาติอย่างหนาแน่นแทบไม่มีไม้อื่นปะปนอยู่ มีพ้ืนท่ีประมาณ 

10 ตารางกิโลเมตร ไม้พ้ืนล่างประกอบด้วยทุ่งหญ้าคาและหญ้าเพ็กจ้านวนมาก ในฤดูแล้ง ทุ่ง
หญ้าใต้ต้นสนจะค่อยๆ เปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีน้้าตาลแก่ พอถึงฤดูฝนทุ่งหญ้าเหล่าน้ีก็จะกลับ

เขียวอีกคร้ังหน่ึง เป็นเช่นน้ีเร่ือยๆ ไป พบการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกประเภทม้าน่ังวัสดุ

ธรรมชาติ ลานชมวิว เป็นต้น กิจกรรมการท่องเท่ียวคือ การพักผ่อนหย่อนใจ การดูนก ดูผีเส้ือ 
เล่นน้้า ปิกนิก และการถ่ายภาพ โดยระหว่างเส้นทางมุ่งสู่สวนสนภูกุ่มข้าว จะมีจุดชมวิว

ทิวทัศน์กระจายอยู่เป็นระยะดังต่อไปน้ี 
1) จุดชมวิวสวนสนภูกุ่มข้าว อยู่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง

ประมาณ 800 เมตร มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่ท่ามกลางป่าสนสามใบ จากเนินเขาสามารถ

มองเห็นยอดทิวสนยาวติดต่อกัน เม่ือมองไปทางทิศใต้จะเห็นอ่างเก็บน้้าเข่ือนจุฬาภรณ์ท่ีกว้าง

ใหญ่ จากสภาพป่าท่ีสวยงาม สวนสนภูกุ่มข้าวจึงเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการพัก

หย่อนใจ และจุดชมวิวน้ีสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้ในช่วงฤดูหนาวด้วยเช่นกัน 
2) จุดพักผ่อนกลางป่าสนอยู่บริเวณริมทางก่อนถึงสวนสนภูกุ่มข้าว

ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นลานสนามหญ้าท่ามกลางป่าสน โดยทางอุทยานแห่งชาติได้
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จัดให้มีท่ีน่ังพักผ่อนหย่อนใจ เหมาะส้าหรับการน่ังพักผ่อน ชมวิว ปิกนิก ชมนกและทัศนียภาพ

ท่ัวไป 
3) สถานท่ีพักผ่อนริมห้วยพรมแล้ง  อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน

แห่งชาติพรมแล้ง  ก่อนถึงสวนวนภูกุ่มข้าวประมาณ 4 กิโลเมตรสภาพพ้ืนท่ีเป็นล้าห้วยขนาด
ใหญ่ มีน้้าใสไหลตลอดปี เป็นสถานท่ีเหมาะส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การปิกนิก เล่นน้้า ดู

นก ดูผีเสื้อ 

4) หนองปลาไหล  ตั้งอยู่ก่อนถึงสวนสนภูกุ่มข้าวประมาณ 7 กิโลเมตร 
มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นหนองน้้าอยู่ใจกลางป่าสน มีน้้าไหลตลอดปี รวมท้ังเป็นแหล่งดินโป่งขนาดใหญ่ 

ท้าให้บริเวณน้ีมีสัตว์ป่าชุกชุม  

 สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึง สวนสนภูกุ่มข้าวตั้งอยู่พิกัดท่ี 47Q  774383, 

1839319 ทางเข้าสวนสนภูกุ่มข้าว อยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 53 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 

(หล่มสัก-ชุมแพ) มีทางลูกรังมาตรฐาน(ลูกรังบดอัดแน่น) จากแยกกิโลเมตรท่ี 53 จนถึงจุดชมวิว

สวนสนภูกุ่มข้าว รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นถนนลูกรัง มีหลุมบ่อกระจายอยู่
ท่ัวไป สร้างความไม่ม่ันใจให้กับนักท่องเท่ียวว่าสามารถเข้าชมได้หรือไม่ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 

เส้นทางอยู่ในเกณฑ์ช้ารุดทรุดโทรม การเข้าถึงจึงเป็นไปอย่างยากล้าบากมากย่ิงข้ึนจาก
ข้อจ้ากัดด้านพ้ืนผิวถนน จึงท้าให้สวนสนภูกุ่มข้าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้าชม

น้อยมาก 

 

 
 

ภำพท่ี 4.12  เส้นทางภายในสวนสนภูกุ่มข้าว 
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   4.10.9 ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว 

 ลักษณะท่ัวไป ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว มีพันธ์ุไม้โดยรอบเป็นป่าสน 

มีล้าธารไหลผ่านหลังศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จึงสามารถพบเห็นผีเส้ือจ้านวนมากได้ท่ีบริเวณน้ี 
ทางอุทยานแห่งชาติมีการจัดการส่ิงอ้านวยความสะดวกนักท่องเท่ียวอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ 

ลานท่ีทางอุทยานแห่งชาติจัดเตรียมไว้ส้าหรับให้นักท่องเท่ียวพักแรมกางเต็นท์ประมาณ 30 ไร่ 

พร้อมเต็นท์และเคร่ืองนอนให้เช่า  มีห้องน้้าและห้องสุขาโดยรอบ 7 แห่ง รวม 80 ห้อง บ้านพัก 
17 หลัง ร้านค้า 3 ร้าน ร้านขายของท่ีระลึก 1 ร้าน ห้องประชุมสัมมนาพร้อมระบบ

โสตทัศนูปกรณ์ อินเตอร์เนตและโทรศัพท์สาธารณะเพ่ือบริการนักท่องเท่ียว นอกจากน้ียังมี
เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติแก่นักท่องเท่ียวรวมถึงคณะทัศนศึกษา ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเท่ียว

น้ัน ยังมีห้องส้าหรับส่ือความหมาย เช่นความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งชาติน้้าหนาว 
ตัวอย่างพันธ์ุไม้และสัตว์ป่าท่ีพบภายในเขตอุทยาน และห้องสมุดส้าหรับบริการนักท่องเท่ียว  

กิจกรรมการท่องเท่ียวคือการพักผ่อนหย่อนใจ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปิกนิก พักแรมกาง
เต้นท์ ชมผีเส้ือ การศึกษาท้องฟ้าดาราศาสตร์(ช่วงเวลาหัวค้่าบริเวณหน้าศูนย์บริการ

นักท่องเท่ียว) และการถ่ายภาพ 

 สภำพกำรเดินทำงเข้ำถึง ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่พิกัดท่ี 47Q775157, 

1851758  ทางเข้าอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 50 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (หล่มสัก-ชุมแพ)
จากน้ันมีทางลาดยางเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จึงถึงท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

นอกจากน้ีทางอุทยานแห่ง ชาติยังได้จัดการเส้นทางเดินป่าจ้านวน 3 เส้นทาง เส้นทางแรกคือ
เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ทางเข้าอยู่ข้างศูนย์บริการนักท่องเท่ียว มีระยะทางประมาณ 1 

กิโลเมตร เส้นทางท่ีสองคือจุดชมวิวรอบเล็ก ทางเข้าอยู่ข้างศูนย์บริการนักท่องเท่ียว มีระยะทาง

ประมาณ 4.5 กิโลเมตร เส้นทางท่ีสามคือจุดชมวิวรอบใหญ่ ทางเข้าเดียวกับจุดชมวิวรอบเล็ก  
แต่แยกออกไปท่ีดงมะไฟ มีระยะทางรวมประมาณ 5.8 กิโลเมตร 

 



 
 

  79 
 

 
 

ภำพท่ี 4.13  เส้นทางท่องเท่ียวบริเวณท่ีท้าการเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

 

 
 

ภำพท่ี 4.14  ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 
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ภำพท่ี 4.15  ร้านค้าบริเวณท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

 

4.11  กำรจ ำแนกเขตกำรจัดกำร 
 

 ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ (2552) ได้ท้าการก้าหนดเขตการจัดการอุทยาน

แห่งชาติน้้าหนาวดังต่อไปน้ี 

 
    4.11.1 เขตบริการ เขตน้ีจัดเพ่ือรองรับการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ 

แก่สาธารณชนจ้านวนมากท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นบริเวณท่ีไม่มีจุดเด่นทางธรรมชาติท่ีควร
รักษาไว้ไม่ให้ถูกท้าลาย หรือมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท้าลายได้ง่ายอยู่น้อยมาก ท่ีตั้งมักอยู่

ใกล้แหล่งท่ีจะพัฒนาเป็นจุดท่องเท่ียวพักผ่อน หรือศึกษาหาความรู้เก่ียวกับธรรมชาติวิทยา

แหล่งท่องเท่ียวในเขตน้ีได้แก่ ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 
 

    4.11.2 เขตเพ่ือการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ เขตน้ีจัดไว้เพ่ือให้ผู้มาเท่ียวชม 
อุทยานแห่งชาติได้สัมผัสกับความสวยงาม พักผ่อน และศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็น

บริเวณท่ีมีจุดเด่นทางธรรมชาติ สามารถท่ีพัฒนาส่ิงก่อสร้างท่ีจะอ้านวยความสะดวกได้โดยมี

ข้อจ้ากัดเฉพาะพ้ืนท่ี รวมท้ังมีมาตรการท่ีจะลดผลกระทบต่อธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน ยอมให้ผู้ใช้
ประโยชน์ได้เข้าร่วมในกิจกรรม นันทนาการท่ีทางอุทยานแห่งชาติจัดเตรียมไว้และอยู่ใกล้เขต

บริการเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวในเขตน้ีได้แก่ ถ้้าใหญ่น้้าหนาว จุดชมวิวภู
ค้อ จุดชมวิวถ้้าผาหงส์ น้้าตกเหวทราย-ทรายทอง 
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    4.11.3 เขตสงวนสภาพธรรมชาติ เป็นบริเวณท่ีมีสภาพสังคมพืชและธรรมชาติ 

สมบูรณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร และเพ่ืออ้านวยให้สภาพธรรมชาติท่ีเด่น
และสวยงามเป็นพิเศษคงอยู่ตลอดไป การพัฒนาส่ิงก่อสร้างจะยอมให้ได้ตามความจ้าเป็น เช่น 

ทางเดินเท้า ท่ีพักแรมท่ีเก็บและขนย้ายได้ง่าย ตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าท่ี และส่ิงอ้านวยความ
สะดวกเพ่ือการศึกษาวิจัย แหล่งท่องเท่ียวในเขตน้ีได้แก่สวนสนภูกุ่มข้าว สวนสนดงแปก และ

ป่าเปล่ียนสี 

 
    4.11.4 เขตหวงห้าม เป็นบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์และมีคุณค่า 

ความส้าคัญเป็นพิเศษ เช่น เป็นแหล่งสังคมพืชท่ีเป็นตัวอย่างของประเทศ เป็นท่ีอยู่อาศัยของ

สัตว์ป่าชนิดท่ีส้าคัญและหายาก เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร สภาพทรัพยากรง่ายต่อการเส่ือมโทรม 

หรือเม่ือเส่ือมโทรมลงไปแล้ว ยากต่อการท่ีจะฟ้ืนคืนสู่สภาพดังเดิม เขตน้ีจะจ้ากัดการพัฒนาส่ิง

อ้านวยความสะดวกให้มีได้น้อยท่ีสุด เพ่ือมิให้เกิดการรบกวนหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาพ
ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวในเขตน้ีได้แก่ ภูผาจิต 

 
   4.11.5 เขตฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ เป็นบริเวณพ้ืนท่ีสภาพธรรมชาติถูกรบกวน 

ท้าลายจนเส่ือมโทรม ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ท้ังจากฝีมือมนุษย์และภัยธรรมชาติ ซ่ึงจ้าเป็นต้องฟ้ืนฟู

ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติดังเดิม ได้แก่ บริเวณบ้านห้วยข้าวหลาม ภูหมอก บริเวณท่ีตั้ง
หน่วยซ้าบอนและพรมแล้ง 

 
   4.11.6 เขตกิจกรรมพิเศษ เป็นบริเวณท่ีจ้าแนกไว้เพ่ือรองรับกิจกรรมบางอย่าง 

ของประชาชนหรือหน่วยราชการอื่นท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติ ท่ีอาจขัดต่อหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ แต่ไม่อาจขัดขวางได้ ได้แก่ บริเวณสถานี
ทวนสัญญาณของการส่ือสารแห่งประเทศไทยภูค้อ 

 
 จากการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวท้ัง 9 แห่งภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว พบว่า มี

ลักษณะและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังสันโดษ เข้าถึงยากล้าบาก จนถึงมีความ

แออัดและมีความสะดวกสบาย นอกจากน้ียังพบปัญหา/ข้อจ้ากัดในแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ 

ข้อจ้ากัดของพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถพัฒนาได้อีก การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว

แต่กลับไม่ได้รับความนิยม  การมีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีมากเกินไป รวมถึง
ผลกระทบต่างๆท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว จ้าพวกขยะและการก่อกองไฟ เป็นต้น ซ่ึงถ้าหากไม่มี

การควบคุมการพัฒนา และก้าหนดทิศทางการจัดการการท่องเท่ียวท่ีชัดเจน การพัฒนาการ
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ท่องเท่ียวอาจเป็นการลงทุนท่ีเปล่าประโยชน์  ไม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว จน

สามารถส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

  
 

บทท่ี 5 

 

ผลกำรศึกษำเขตกำรท่องเท่ียวตำมหลักกำรช่วงช้ันโอกำสด้ำน

นันทนำกำรโดยกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

 
 การศึกษาเขตการท่องเท่ียวตามหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ โดยการ

ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ปัจจัยในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ ระยะห่างจากถนนหลักและถนนรอง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ ขนาดพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อกัน ซ่ึงผลการศึกษาท้ัง 3 ปัจจัย 
น้ามาสู่ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพดังต่อไปน้ี 

 

5.1 ปัจจัยท่ีใช้ในกำรจ ำแนกเขตกำรท่องเท่ียว 
 

  5.1.1 ระยะห่ำงจำกถนน 

 ระยะห่างจากถนนสามารถบ่งบอกถึงระดับความยากง่ายในการเข้าถึงพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวได้ ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ระยะห่างจากถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังต่อไปน้ี 1) 

ระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 5 กิโลเมตร 2) ระยะห่างจากถนนสายหลักระหว่าง 1-5 

กิโลเมตร 3) ระยะห่างจากถนนสายหลักน้อยกว่า 1 กิโลเมตร 4) ระยะห่างจากถนนสายรอง
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลเมตร 5) ระยะห่างจากถนนสายรองน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ซ่ึงข้อมูล

แผนท่ีเชิงตัวเลขแสดงรายละเอียดระยะห่างจากถนนสายหลักแสดงดังภาพท่ี 5.1 และข้อมูล
แผนท่ีเชิงตัวเลขแสดงรายละเอียดระยะห่างจากถนนสายรองดังภาพท่ี 5.2 และรายละเอียด

ขนาดพ้ืนท่ีระยะห่างจากถนนสายหลักและสายรองแสดงดังตารางท่ี 5.1 

 

ตำรำงที่ 5.1  พ้ืนท่ีระยะห่างจากถนน ภายในขอบเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

 

พ้ืนท่ีระยะห่ำงจำกถนนสำยหลัก (ตร.กม.) พ้ืนท่ีระยะห่ำงจำกถนนสำยรอง (ตร.กม.) 

>5 กม. 1-5 กม. <1 กม. รวม > 1 กม. <1 กม. รวม 

544.65 

(55.17%) 

358.99 

(36.36%) 

87.27 

(8.84%) 

987.19 

(100%) 

906.07 

(91.78%) 

81.12 

(8.22%) 

987.19 

(100%) 



 
 

 

 
 

ภำพท่ี 5.1  พ้ืนท่ีระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 5 กิโลเมตร ระหว่าง 1-5 กิโลเมตร และไม่เกิน 1 กิโลเมตร
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ภำพท่ี 5.2  พ้ืนท่ีห่างจากถนนสายรองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลเมตร และ น้อยกว่า 1 กิโลเมตร
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จากตารางท่ี 5.1 พ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างจากถนนมากกว่า 5 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมขอบเขต

มากท่ีสุดคือ 544.65 ตารางกิโลเมตร พบในพ้ืนท่ีบริเวณตอนบนและตอนล่างของอุทยานแห่งชาติ
น้้าหนาว เน่ืองจากทางหลวงสายหล่มสัก-ชุมแพตัดผ่านกลางอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ในขณะท่ี

ตอนบนมีทางหลวงสายบ้านห้วยทราย – อ้าเภอน้้าหนาว – หล่มเก่า ตัดผ่านเป็นเส้นแบ่งขอบเขต
ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวกับชุมชน และคาดการณ์ได้ว่าพ้ืนท่ีตอนล่างมีความสันโดษมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากไม่มีถนนสายหลักตัดผ่านและอยู่ติดกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว ส่วนพ้ืนท่ี

ระหว่าง 1-5 กิโลเมตร มีขนาดรองลงมาคือ 358.99 ตารางกิโลเมตร พบบริเวณตอนกลางและ
ตอนบนของอุทยานแห่งชาติ และระยะห่างจากถนนสายหลักน้อยกว่า 1 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ีน้อย

ท่ีสุดคือ 87.27 ตารางกิโลเมตร พบว่ามีพ้ืนท่ีตามแนวถนน บริเวณตอนกลางและตอนบนสุดของ

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

 ส่วนผลการวิเคราะห์ระยะห่างจากถนนสายรอง พบว่าพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างจากถนนสายรอง

มากกว่า 1 กิโลเมตร มีขนาดมากท่ีสุดคือ 906.07 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างจากถนนสาย
รองน้อยกว่า 1 กิโลเมตร มีขนาดน้อยท่ีสุดคือ 81.12 ตารางกิโลเมตร 

  

5.1.2 กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ผลจากการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดย

จัดท้าเป็นแผนท่ีข้อมูลเชิงตัวเลข ดังแสดงในภาพท่ี 5.3 และรายละเอียดขนาดพ้ืนท่ีประเภทการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตามตารางท่ี 5.2 
 โดยพบว่า พ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของอุทยานแห่งชาติน้้า

หนาว โดยมีขนาดพ้ืนท่ี 980.54 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99.33 โดยพบพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมขนาด 6.64 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.67 พบบริเวณตอนบนสุดและทางทิศ

ตะวันออกของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเภทไร่ข้าวโพด ไม้ผลผสม เป็นต้น ส่วน

พ้ืนท่ีชุมชนมีขนาด 0.01 ตารางกิโลเมตร พบบริเวณริมสุดด้านทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติน้้า
หนาว ชุมชนท่ีพบคือ บ้านห้วยทราย เน่ืองจากทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวมีทาง

หลวงสายบ้านห้วยทราย – อ้าเภอน้้าหนาว – หล่มเก่าตัดผ่านยาวไปทางทิศเหนือ จึงมีชาวบ้าน

อาศัยอยู่ตลอดเส้นทาง ดังน้ันพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติจึงมีการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี

ท่ีหลากหลาย  นอกจากน้ีจากผลการศึกษายังพบว่าไม่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเมืองปรากฎ

ในขอบเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 
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ตำรำงที่ 5.2  พ้ืนท่ีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ภายในขอบเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

 

พ้ืนท่ีประเภทกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน(ตร.กม.) 

ป่ำธรรมชำติ เกษตรกรรม ชุมชน เมือง รวม 

980.54 

(99.33%) 

6.64 

(0.67%) 

0.01 

(0.001%) 

- 

- 

987.19 

(100%) 

 

  5.1.3  ขนำดของพ้ืนท่ีป่ำธรรมชำติท่ีติดต่อกัน 

 ขนาดของพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน เป็นเกณฑ์ท่ีน้ามาใช้จ้าแนกเขตการ

ท่องเท่ียว 2 ประเภท หากมีขนาดพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อกันมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ตาราง
กิโลเมตร จัดเป็นเขตการท่องเท่ียวประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ(P) แต่หากมีขนาดพ้ืนท่ีป่า

ธรรมชาติน้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร จะจัดเป็นเขตการท่องเท่ียวประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึง
สันโดษไม่ใช้ยานยนต์(SPNM) ส้าหรับเขตการท่องเท่ียวอื่นๆน้ัน ไม่มีเกณฑ์ก้าหนดขนาดพ้ืนท่ีป่า

ธรรมชาติท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน  

 ข้อมูลท่ีน้ามาใช้วิเคราะห์ขนาดพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ใช้ผลการ
วิเคราะห์จากพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยน้าประเภทการใช้ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ มา

ค้านวณหาขนาดพ้ืนท่ี ดังแสดงในตารางท่ี 5.3 และแผนท่ีเชิงตัวเลขในภาพท่ี 5.4 และ 5.5  
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ตำรำงที่ 5.3  ชนิดและขนาดของพื้นท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ภายในขอบเขตอุทยาน  

                  แห่งชาติน้้าหนาว 
 

บริเวณผืน

ป่ำ

ธรรมชำติท่ี

ติดต่อเป็น

ผืน 

เดียวกัน 

ชนิดและขนำดของพ้ืนท่ีสภำพป่ำธรรมชำติท่ีติดต่อเป็นผืน

เดียวกัน  

 

รวม 

 

 

ป่ำดิบ

สมบูรณ์ 

 

ป่ำผลัดใบ

รอสภำพ

ฟ้ืนฟู 

 

ป่ำผลัดใบ

สมบูรณ์ 

 

ทุ่งหญ้ำ 

 

ไม้

ละเมำะ 

ตร.กม ตร.กม ตร.กม ตร.กม ตร.กม ตร.กม 

ผืนท่ี 1 
83.13 

(8.48%) 

0.23 

(0.02%) 

308.17 

(31.44%) 

- 

 

0.08 

(0.01%) 

391.61 

(39.95%) 

ผืนท่ี 2 
363.02 
(37.04%) 

0.34 
(0.03%) 

214.41 
(21.87%) 

9.05 
(0.92%) 

1.76 
(0.18%) 

588.58 
(60.05%) 

รวม 
446.15 
(45.52%) 

0.57 
(0.05%) 

522.58 
(53.31%) 

9.05 
(0.92%) 

1.84 
(0.19%) 

980.19 
(100%) 

 

จากตารางท่ี 5.3  พบว่ามีขนาดพ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกันมากกว่า 
10 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ผืน ได้แก่ ผืนแรกมีขนาดพ้ืนท่ี 391.96 ตารางกิโลเมตร อยู่

บริเวณตอนบนของอุทยานแห่งชาติแห่งชาติน้้าหนาว ผืนท่ี 2 มีขนาดพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติคือ 588.58 

ตารางกิโลเมตร โดยป่าธรรมชาติผืนท่ี 1 ถูกแบ่งจากผืนท่ี 2 ด้วยทางหลวงสายหล่มสัก-ชุมแพ และ
ป่า ชนิดของป่าไม้ธรรมชาติท่ีพบมีความหลากหลายเช่นเดียวกันท้ังสองผืน คือ ป่าดิบสมบูรณ์ ป่า

ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ  ซ่ึงท้ังสองผืนมีขนาดพ้ืนท่ีสภาพ
ป่าธรรมชาติมากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร 
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5.2 ผลกำรจ ำแนกเขตกำรท่องเท่ียวของปัจจัยด้ำนกำยภำพ โดยประยุกต์ใช้ระบบ

สำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

 
 จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดดังท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ัน จึงได้เขตการท่องเท่ียวตาม
หลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ดังแสดงในตารางท่ี 5.4 และแผนท่ีเชิงตัวเลขในภาพท่ี 5.6  

 

ตำรำงที่ 5.4  เขตการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวภายในอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

 

เขตกำรท่องเท่ียว ขนำดพื้นท่ี

(ตร.กม.) 

จ ำนวนแหล่ง

ท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเที่ยวที่ปรำกฎ 

1. พ้ืนท่ีธรรมชาติ
สันโดษ (P)   

514.12  
(50.47 %) 

- - 

2. พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึง

สันโดษไม่ใช้ยาน
ยนต์ (SPNM) 

 

- 

 

- 

 

- 

3. พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึง
สันโดษใช้ยานยนต์ 

(SPM) 

 
411.40 

(40.38 %) 

 
5 

ถ้้าใหญ่น้้าหนาว(ภูวาริน), สวน
สนบ้านแปก(ดงแปก), สวนสน

ภูกุ่มข้าว, น้้าตกเหวทราย-

ทรายทอง, ภูผาจิต 
4. พ้ืนท่ีธรรมชาติ

ดัดแปลงมีถนน 
(RN-M) 

86.69 

(8.51 %) 

 

4 

จุดชมวิวภูค้อ, จุดชมวิวถ้้าผา

หงส์, ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติ
น้้าหนาว, ป่าเปล่ียนสี 

5. พ้ืนท่ีชนบท (R) 6.54 

(0.64 %) 

- - 

6. พ้ืนท่ีเมือง (U) - - - 

รวม 987.19 
(100 %) 

9  
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 ผลจากการวิเคราะห์การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวตามหลักการช่วงช้ันโอกาสด้าน

นันทนาการโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบเขตการท่องเท่ียว 2 เขต ได้แก่ เขต
พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) และเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง 

(RN-M) มีเน้ือท่ีรวมท้ังส้ิน 987.19 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 5.2.1  พ้ืนท่ีธรรมชำติก่ึงสันโดษใช้ยำนยนต์ (SPM)  

  5.2.1.1 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่างจากถนนสายหลักระหว่าง 1-5 กิโลเมตรและห่างจาก

ถนนสายรองน้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
           5.2.1.2 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นป่าธรรมชาติ 

           5.2.1.3 ไม่จ้ากัดขนาดพ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน 
พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 411.10 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40.38 ของพ้ืนท่ีศึกษา พบบริเวณตอนกลางของอุทยานแห่งชาติน้้า

หนาว ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยังคงสภาพป่าธรรมชาติ มีการพัฒนาเส้นทางเข้าถึงได้โดยพาหนะใช้
เคร่ืองยนต์ ซ่ึงมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว เพ่ิมโอกาสในการสัมผัสกับ

ธรรมชาติและมีโอกาสในการพบปะผู้คนมากข้ึน จากการวิเคราะห์โดยหลักการช่วงช้ันโอกาสด้าน
นันทนาการพบแหล่งท่องเท่ียว 5 แห่ง คือ สวนสนบ้านแปก (ดงแปก) สวนสนภูกุ่มข้าว ถ้้าใหญ่น้้า

หนาว (ภูวาริน) น้้าตกเหวทราย-ทรายทอง และภูผาจิต 
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5.2.2   พ้ืนท่ีธรรมชำติท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น/ดัดแปลง (RN-M) 

 5.2.2.1 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่างจากถนนสายหลักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากถนนสายรองไม่จ้ากัด 

 5.2.2.2 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์การใช้ท่ีดินประเภทเกษตรกรรมหรือป่า

ธรรมชาติ 
 5.2.2.3 ไม่จ้ากัดขนาดพ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน 

พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 86.69 

ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 8.51 ของพ้ืนท่ีศึกษา พบบริเวณตามแนวเส้นทางถนนสายหลัก 
กระจายอยู่ตอนกลางและตอนบนของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว มีความสะดวกสบายในการ

เข้าถึง และมีโอกาสพบปะนักท่องเท่ียวมากข้ึน จากการวิเคราะห์ตามหลักการช่วงช้ันโอกาส
ด้านนันทนาการ พบแหล่งท่องเท่ียวจ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้้าผาหงส์ 

ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว และป่าเปล่ียนสี 

 จากผลการวิเคราะห์ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียวภายในเขต
อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว พบว่า เขตการท่องเท่ียวไม่มีความหลากหลาย คือพบเขตการ

ท่องเท่ียวเพียง 2 ประเภทเท่าน้ัน จากแหล่งท่องเท่ียวท้ัง 9 แห่ง เป็นเขตการท่องเท่ียว
ประเภทก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) 4 แห่ง และ อีก 5 แห่งจัดอยู่ในเขตการท่องเท่ียว

ประเภทท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) ซ่ึงไม่พบแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีให้

ประสบการณ์สงบ สันโดษ มีความเป็นธรรมชาติสูง และแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีให้
ประสบการณ์ต้่า มีความเป็นสังคมเมือง  

 



 
 

 

บทท่ี 6 

 

ผลกำรศึกษำประสบกำรณ์นันทนำกำรท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริง 

จำกแหล่งท่องเท่ียวโดยใช้แบบสอบถำม 
 
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามนักท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุทยาน

แห่งชาติน้้าหนาว ผู้วิจัยท้าการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามนักท่องเท่ียวจ้านวน 4 แหล่ง
ท่องเท่ียว จากท้ังหมด 9 แหล่งท่องเท่ียวได้แก่ จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้้าผาหงส์ ถ้้าใหญ่น้้า

หนาว และท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหลือไม่พบ

นักท่องเท่ียวเข้าชม โดยสวนสนบ้านแปกและสวนสนภูกุ่มข้าว เส้นทางเข้าถึงมีหลุมบ่อ
กระจายอยู่ตลอดเส้นทาง ท้าให้การเข้าถึงเป็นไปอย่างยากล้าบาก รถเล็กไม่สามารถสัญจร

ได้ จึงไม่พบเห็นนักท่องเท่ียว ในส่วนของป่าเปล่ียนสีก็ไม่พบนักท่องเท่ียวเช่นกัน แม้จะยัง
อยู่ในฤดูกาลท่องเท่ียวและยังพบกลุ่มไม้ผลัดใบเปล่ียนสีอยู่ น้้าตกเหวทราย-ทรายทอง 

เน่ืองจากเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ท้าให้มีน้้าน้อย จึงไม่เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว และภูผาจิต 

นักท่องเท่ียวจ้าเป็นต้องขออนุญาตเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีน้าทางในการเดินป่า แต่เม่ือ
สอบถามเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ก็ไม่พบนักท่องเท่ียวได้ติดต่อขออนุญาตไว้เช่นกัน 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงเพียง 4 แหล่ง
ท่องเท่ียวข้างต้น แหล่งท่องเท่ียวละ 100 คน แต่เน่ืองจากถ้้าใหญ่น้้าหนาวพบนักท่องเท่ียว

จ้านวนน้อย จึงท้าการเก็บแบบสอบถามได้เพียง 72 คน จึงรวมท้ังส้ิน 372 คน ซ่ึงผลการ

วิเคราะห์แบบสอบถามมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียว 
 

 ท้าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเท่ียวโดยศึกษาถึงลักษณะทางสังคม

ประชากรและกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวปฏิบัติ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน ภูมิล้าเนา จ้านวนคร้ังท่ีเคยมาเยือนพ้ืนท่ี ขนาดกลุ่มนักท่องเท่ียว ระยะเวลาในการ

ประกอบกิจกรรม การประกอบกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ท่ีได้รับจากแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมีรายละเอียดแยกตามแหล่งท่องเท่ียวดังน้ี 
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 6.1.1 จุดชมวิวภูค้อ 

 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเท่ียวบริเวณจุดชมวิวภูค้อพบว่า  มี
นักท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 58.0 และ ร้อยละ 42.0 

ตามล้าดับ อายุเฉลี่ยของนักท่องเท่ียวคือ 30.30 ปี โดยอายุมากท่ีสุดคือ 48 ปี และน้อยท่ีสุด 

15 ปี การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.00  ซ่ึงมีอาชีพส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 30.00 ตามล้าดับ 

รายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียวเท่ากับ 18,450 บาท/เดือน โดยมีรายได้ต่้าสุดคือ 3,000 บาท/

เดือน และรายได้สูงสุดคือ 50,000 บาท/เดือน ซ่ึงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจาก

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 57.00 จ้านวนคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวเคยเดินทาง

มาเยือนมากท่ีสุดคือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 81.00  ขนาดกลุ่มนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจ้านวน 
4 คนและ 3 คน/กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 29.00 และ 28.00 ตามล้าดับ ระยะเวลาเข้าชมของ

นักท่องเท่ียวคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.29 ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลาเข้าชมน้อยท่ีสุดคือ 1 

ช่ัวโมง และมากท่ีสุดคือ 2 ช่ัวโมง กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุดคือการถ่ายภาพ คิด
เป็นร้อยละ 55.38  ความคาดหวังจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมากท่ีสุดคือ การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ 

คิดเป็นร้อยละ 60.66 และความพึงพอใจท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ 
การได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยคิดเป็นร้อยละ 58.26 

 

 6.1.2 จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ 

 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเท่ียวบริเวณจุดชมวิวถ้้าผาหงส์พบว่า  มี

นักท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 57.0 และ ร้อยละ 43.0 

ตามล้าดับ อายุเฉลี่ยของนักท่องเท่ียวคือ 30.82 ปี โดยอายุมากท่ีสุดคือ 52 ปี และน้อยท่ีสุด 
16 ปี การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.00  ซ่ึงมีอาชีพส่วน

ใหญ่เป็นรับราชการและพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 34.00 ตามล้าดับ 
รายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียวเท่ากับ 17,750 บาท/เดือน โดยมีรายได้ต่้าสุดคือ 5,000 บาท/

เดือน และรายได้สูงสุดคือ 42,000 บาท/เดือน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัด

ขอนแก่นและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 28.00 และร้อยละ 21.00 
ตามล้าดับจ้านวนคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวเคยเดินทางมาเยือนมากท่ีสุดคือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

82.00  ขนาดกลุ่มนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  กลุ่มละ 20 
และ 25 คน มีจ้านวนเท่ากันคือร้อยละ 16.00  ระยะเวลาเข้าชมของนักท่องเท่ียวคิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.23 ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลาเข้าชมน้อยท่ีสุดคือ 1 ช่ัวโมง และมากท่ีสุดคือ 

2 ช่ัวโมง กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุดคือชมธรรมชาติ/วิวทิวทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 
51.97  ความคาดหวังจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมากท่ีสุดคือ การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ คิดเป็นร้อย
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ละ 47.33 และความพึงพอใจท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ การได้

พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มท่ี โดยคิดเป็นร้อยละ 42.94 
 

  6.1.3 ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว(ภูวำริน) 

 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเท่ียวบริเวณถ้้าใหญ่น้้าหนาว(ภูวาริน) 
พบว่า  มีนักท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 52.80 และ ร้อยละ 

47.20 ตามล้าดับ อายุเฉล่ียของนักท่องเท่ียวคือ 34.67  ปี โดยอายุมากท่ีสุดคือ 65 ปี และ

น้อยท่ีสุด 16 ปี การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปวส.และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
30.60 และ 20.80 ตามล้าดับ ซ่ึงมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและรับจ้าง คิด

เป็นร้อยละ 33.30 และ 22.20 ตามล้าดับ รายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียวเท่ากับ 9795.83 
บาท/เดือน โดยมีรายได้ต่้าสุดคือ 3,000 บาท/เดือน และสูงสุดคือ 25,000 บาท/เดือน 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ 36.10 และ 

22.20 ตามล้าดับจ้านวนคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวเคยเดินทางมาเยือนมากท่ีสุดคือ 2 คร้ังและ 5 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 22.20 ตามล้าดับ ขนาดกลุ่มนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจ้านวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 กลุ่มละ 5 และ 6 คน มีจ้านวนเท่ากัน คือร้อยละ 13.90  
ระยะเวลาเข้าชมของนักท่องเท่ียวคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.68 ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลาเข้า

ชมน้อยท่ีสุดคือ 1 ช่ัวโมง และมากท่ีสุดคือ 4 ช่ัวโมง กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุด

คือการปิกนิก/รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 30.00 ความคาดหวังจากแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมากท่ีสุดคือ การได้ใกล้ชิดธรรมชาติและการได้สนุกสนานกับกิจกรรมการท่องเท่ียว คิด

เป็นร้อยละ 27.59 เท่ากันและความพึงพอใจท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากแหล่งท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุดคือ การได้สนุกสนานกับกิจกรรมการท่องเท่ียวและการพักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ โดย

คิดเป็นร้อยละ 26.52 และ 19.70 ตามล้าดับ 

 

  6.1.4 ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว 

 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเท่ียวบริเวณท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้า

หนาวพบว่า  มีนักท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 64.00 และร้อยละ 
36.00 ตามล้าดับ อายุเฉล่ียของนักท่องเท่ียวคือ 33.51  ปี โดยอายุมากท่ีสุดคือ 58 ปี และ

น้อยท่ีสุด 17 ปี การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.00 ซ่ึงมี
อาชีพส่วนใหญ่รับราชการและเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และ 33.00 

ตามล้าดับ รายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียวเท่ากับ 15,990 บาท/เดือน โดยมีรายได้ต่้าสุดคือ 

4,000 บาท/เดือน และสูงสุดคือ 45,000 บาท/เดือน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจาก
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 
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16.00 ตามล้าดับจ้านวนคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวเคยเดินทางมาเยือนมากท่ีสุดคือ 1 คร้ัง คิดเป็น

ร้อยละ 52.00 ขนาดกลุ่มนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจ้านวน 7 และ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
และ 20.00 ตามล้าดับระยะเวลาเข้าชมของนักท่องเท่ียวคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 35.26 

ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลาเข้าชมน้อยท่ีสุดคือ 3 ช่ัวโมง และมากท่ีสุดคือ 48 ช่ัวโมง กิจกรรมท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุด คือพักแรมกางเต๊นท์และการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ คิดเป็นร้อย

ละ 35.27 และ 21.71 ตามล้าดับ ความคาดหวังจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมากท่ีสุดคือ การได้

พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบและการได้ใกล้ชิดธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 29.05 และ 26.82 
ตามล้าดับและความพึงพอใจท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ การได้

ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยคิดเป็นร้อยละ 25.52 และการได้รับความรู้ความเข้าใจจากแหล่ง

ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 22.40  

 รายละเอียดจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวและกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดังตารางท่ี 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตำรำงที่ 6.1 จ้านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปและกิจกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

 
 

 

ลักษณะท่ัวไป 

จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำ

หนำว 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1.  เพศ 

-  ชาย 
-  หญิง 

 
42 
58 

 
42.00 
58.00 

 
43 
57 

 
43.00 
57.00 

 
34 
38 

 
47.20 
52.80 

 
36 
64 

 
36 
64 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 

2.  อำยุ 

 -  15 – 24 ปี 
-  25 – 34 ปี 
 -  35 – 44 ปี 
-  45 – 54 ปี 
 -  มากกว่า 55 ปี 

 
8 
75 
15 
2 
- 

 
8.00 
75.00 
15.00 
2.00 
- 

 
7 
72 
16 
5 
- 

 
7.00 
72.00 
16.00 
5.00 
- 

 
7 
34 
20 
9 
2 

 
9.72 
47.22 
27.78 
12.50 
2.78 

 
4 
63 
22 
6 
5 

 
4 
63 
22 
6 
5 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 

3.  กำรศึกษำสูงสุด 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปวช. 

 
- 
1 
3 
- 

 
- 
1.00 
3.00 
- 

 
- 
- 
5 
- 

 
- 
- 
5.00 
- 

 
10 
2 
12 
9 

 
13.89 
2.78 
16.67 
12.50 

 
2 
2 
4 
1 

 
2 
2 
4 
1 

100 

 



 
 

 

 

 

ลักษณะท่ัวไป 

จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำ

หนำว 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

- ปวส. 
- อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี 

3 
4 
72 
17 

3.00 
4.00 
72.00 
17.00 

7 
4 
70 
14 

7.00 
4.00 
70.00 
14.00 

22 
2 
15 
- 

30.56 
2.78 
20.83 
- 

9 
8 
63 
11 

9 
8.00 
63.00 
11.00 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 

4.  อำชีพ 

- รับราชการ 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
- รับจ้าง 
- เกษตรกร 
- นักเรียน/นักศึกษา 
- อ่ืนๆ 

 
30 
11 
40 
8 
- 
- 
11 
- 

 
30.00 
11.00 
40.00 
8.00 
- 
- 
11.00 
- 

 
35 
12 
34 
12 
- 
- 
7 
- 

 
35.00 
12.00 
34.00 
12.00 
- 
- 
7.00 
- 

 
8 
- 
24 
13 
16 
7 
4 
- 

 
11.11 
- 
33.33 
18.05 
22.22 
9.72 
5.56 
- 

 
39 
6 
33 
15 
- 
- 
7 
- 

 
39.00 
6.00 
33.00 
15.00 
- 
- 
7.00 
- 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 
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ลักษณะท่ัวไป 

จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำ

หนำว 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

5.  รำยได้/เดือน 

- น้อยกว่า 10,000  บาท 
     - 10,000 – 14,999 บาท 
     - 15,000 – 19,999 บาท 
     - 20,000 บาทขึ้นไป 

 
12 
19 
30 
39 

 
12.00 
19.00 
30.00 
39.00 

 
7 
26 
37 
30 

 
7.00 
26.00 
37.00 
30.00 

 
41 
20 
7 
4 

 
56.94 
27.78 
9.72 
5.56 

 
15 
25 
32 
28 

 
15.00 
25.00 
32.00 
28.00 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 

6.  ภูมิล ำเนำ 

- กทม.และปริมณฑล 
- ขอนแก่น 
- ชัยภูมิ 
- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 
- นครสวรรค์ 
- ลพบุรี 
- เลย 
- อุบลราชธานี 

 
57 
20 
4 
5 
5 
- 

- 
9 
- 

 
57.00 
20.00 
4.00 
5.00 
5.00 
- 

- 
9.00 
- 

 
21 
28 
15 
3 
7 
4 

2 
11 
9 

 
21.00 
28.00 
15.00 
3.00 
7.00 
4.00 

2.00 
11.00 
9.00 

 
7 
12 
16 
- 
26 
- 

- 
- 
11 

 
9.72 
16.67 
22.22 
- 
36.11 
- 

- 
- 
15.28 

 
35 
16 
14 
4 
12 
- 

5 
12 
2 

 
35.00 
16.00 
14.00 
4.00 
12.00 
- 

5.00 
12.00 
2.00 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 
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ลักษณะท่ัวไป 

จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำ

หนำว 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

7.  จ ำนวนคร้ังท่ีเคยมำเยือน 

- 1 คร้ัง 
- 2 คร้ัง 
- 3 คร้ัง 
- มากกว่า 3 คร้ัง 

 
85 
13 
2 
- 

 
85.00 
13.00 
2.00 
- 

 
82 
15 
3 
- 

 
82.00 
15.00 
3.00 
- 

 
12 
18 
12 
30 

 
16.67 
25.00 
16.67 
41.67 

 
52 
29 
16 
3 

 
52.00 
29.00 
16.00 
3.00 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 

8. ขนำดกลุ่มท่องเท่ียว 

- 1 – 3 คน 
- 4 – 6 คน 
- 7 – 9 คน 
- 10  คนข้ึนไป 

 
37 
54 
9 
- 

 
37.00 
54.00 
9.00 
- 

 
7 
20 
19 
54 

 
7.00 
20.00 
19.00 
54.00 

 
5 
29 
23 
15 

 
6.94 
40.28 
31.94 
20.83 

 
9 
42 
37 
13 

 
9.00 
42.00 
37.00 
13.00 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 

9. ระยะเวลำในกำรท่องเท่ียว 

- น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน 
- 1 – 2 ชั่วโมง/วัน 
- 2 – 3 ชั่วโมง/วัน 
- มากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน 

 

- 
77 
23 
- 

 

- 
77.00 
23.00 
- 

 

- 
82 
18 
- 

 

- 
82.00 
18.00 
- 

 

- 
6 
52 
14 

 

- 
8.33 
72.22 
19.44 

 

- 
- 
1 
99 

 

- 
- 
1.00 
99.00 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 
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ลักษณะท่ัวไป 

จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำ

หนำว 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

10. กิจกรรมกำรท่องเท่ียว 

- ชมธรรมชาติ/ทิวทัศน์ 
- พักผ่อน 
- ถ่ายภาพ 
- ปิกนิก/รับประทานอาหาร 
- ศึกษาท้องฟ้าดาราศาสตร์ 
- เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
- ดูนก/ส่องสัตว์ 
- ชมผีเส้ือ 
- เล่นน้้าตก 
- ศึกษาพรรณไม้ 
- พักแรม/กางเต๊นท์ 
- อ่ืนๆ 

 
45 
11 
74 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
34.62 
8.46 
55.38 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
79 
17 
56 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
51.97 
11.18 
36.84 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
45 
41 
16 
41 
- 
- 
- 
- 
7 
- 
- 
- 

 
27.33 
27.33 
10.67 
30.00 
- 
- 
- 
- 
4.67 
- 
- 
- 

 
47 
- 
34 
30 
- 
56 
- 
- 
- 
- 
91 
- 

 
18.22 
- 
13.18 
11.63 
- 
21.71 
- 
- 
- 
- 
35.27 
- 

รวม 100 100 100 100 72 100 100 100 
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ลักษณะท่ัวไป 

จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำ

หนำว 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

11. ควำมคำดหวัง 

- ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  
- ได้รับรู้ถึงความเงียบสงบ 
- การได้หลีกหนีความแออัด /  
  วุ่นวายจากสังคมเมือง 
- การได้พ่ึงพาตนเองอย่าง 
  เต็มท่ี 
- การได้พบปะ / ท้าความรู้จัก 
  กับนักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน 
- การได้พักผ่อนใน 
  บรรยากาศท่ีสงบ 
- การได้รับการควบคุมดูแล 
  จากเจ้าหน้าท่ี  
- ความสะดวกสบาย เช่น 
  ห้องน้้า ท่ีพัก อาหาร 
- การได้รับความรู้ความเข้าใจ 
  เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว 
- ง่ายต่อการเดินทางเข้าถึง 
   แหล่งท่องเท่ียว 
- การได้สนุกสนานกับ 

 
74 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
48 

 
60.66 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
39.34 

 
62 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
16 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
53 

 
47.33 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
12.21 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
40.46 

 
40 
- 
13 
 
- 
 
- 
 
31 
 
- 
 
10 
 
10 
 
1 
 
40 

 
27.59 
- 
8.97 
 
- 
 
- 
 
21.38 
 
- 
 
6.90 
 
6.90 
 
0.69 
 
27.59 

 
48 
- 
9 
 
- 
 
- 
 
52 
 
- 
 
19 
 
18 
 
- 
 
33 

 
26.82 
- 
5.03 
 
- 
 
- 
 
29.05 
 
- 
 
10.61 
 
10.06 
 
- 
 
18.44 
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ลักษณะท่ัวไป 

จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำ

หนำว 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

       กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ       
- อ่ืนๆ 

 

รวม 

12. ควำมพึงพอใจ 

- ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  
- ได้รับรู้ถึงความเงียบสงบ 
- การได้หลีกหนีความแออัด /  
       วุ่นวายจากสังคมเมือง 
- การได้พ่ึงพาตนเองอย่าง 
        เต็มท่ี 
- การได้พบปะ / ท้าความรู้จัก 
       กับนักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน 
- การได้พักผ่อนใน 
       บรรยากาศท่ีสงบ  
- การได้รับการควบคุมดูแล 
       จากเจ้าหน้าท่ี  
- ความสะดวกสบาย เช่น 
       ห้องน้้า ท่ีพัก อาหาร 
- การได้รับความรู้ความเข้าใจ 

 
- 
 
122 
 
67 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
100 
 
58.26 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
131 
 
60 
- 
- 
 
70 
 
- 
 
7 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
100 
 
36.81 
- 
- 
 
42.94 
 
- 
 
4.29 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
145 
 
20 
- 
4 
 
- 
 
- 
 
26 
 
25 
 
- 
 
13 

 
- 
 
100 
 
15.15 
- 
3.03 
 
- 
 
- 
 
19.70 
 
18.94 
 
- 
 
9.85 

 
- 
 
179 
 
49 
- 
3 
 
5 
 
- 
 
28 
 
- 
 
28 
 
43 

 
- 
 
100 
 
25.52 
- 
1.56 
 
2.60 
 
- 
 
14.58 
 
- 
 
14.58 
 
22.40 
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ลักษณะท่ัวไป 

จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำ

หนำว 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

       เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว 
- ง่ายต่อการเดินทางเข้าถึง 
       แหล่งท่องเท่ียว 
- การได้สนุกสนานกับ 
       กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ       
- อ่ืนๆ 

 
- 
 
48 
 
- 
 

 
- 
 
41.74 
 
- 

 
- 
 
26 
 
- 

 
- 
 
15.95 
 
- 

 
9 
 
35 
 
- 

 
6.82 
 
26.52 
 
- 

 
1 
 
35 
 
- 

 
0.52 
 
18.23 
 
- 

รวม    122            100             131            100             145            100             179            100 
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6.2 ประสบกำรณ์นันทนำกำรท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงจำกแหล่งท่องเท่ียว 
 

 การศึกษาประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงจากแหล่งท่องเท่ียว อัน
เป็นข้อมูลของปัจจัยด้านสังคมน้ัน ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาโดยใช้ 9 ปัจจัย ตามหลักการช่วง

ช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ได้แก่ 1) การได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ 2) ความเงียบ
สงบ/สันโดษ 3) การได้หลีกหนีความแออัดและเสียงอึกทึกของเมือง 4) การได้พ่ึงพาตนเอง/

ทดสอบความสามารถของตนเอง 5) การได้พบปผู้คน 6) การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ 

7) ความเป็นอิสระจากการปราศจากการควบคุม 8) ความสะดวกสบาย 9) การพบเห็น

ร่องรอยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีเกณฑ์ในการจ้าแนกประสบการณ์นันทนาการดัง

แสดงในบทท่ี 3 หน้า55  และตารางท่ี 6.2  แสดงผลการวิเคราะห์ประสบการณ์นันทนาการท่ี
นักท่องเท่ียวได้รับจริงจากแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ดังต่อไปน้ี 

 

 6.2.1   จุดชมวิวภูค้อ 

 จากผลการวิเคราะห์ระดับประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวจ้านวน 100 คน

ได้รับบริเวณจุดชมวิวภูค้อ พบว่า  ระดับประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับในท้ัง 9 ปัจจัย จัด
อยู่ในเขตการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน แยกได้ดังต่อไปน้ี  เขตธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์

(SPM) ประกอบด้วย 1 ปัจจัย คือ ความเป็นอิสระปราศจากการควบคุม (X = 3.67) เขต

พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) ประกอบด้วย 6 ปัจจัยได้แก่ การได้
ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ (X = 3.40)  การได้หลีกหนีความแออัดและเสียงอึกทึกของ

เมือง (X = 3.04)  การได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบความสามารถของตนเอง (X = 2.83)  การ

ได้พบปผู้คน (X = 3.48) ความสะดวกสบาย (X = 2.96) การพบเห็นร่องรอยผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (X = 2.97)mและเขตพ้ืนท่ีชนบท(R) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ความ

เงียบสงบ/สันโดษ (X = 2.40) การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ (X = 2.04) 

 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรวมของท้ัง 9 ปัจจัย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 2.98 ซ่ึงจัดเป็นเขต
การท่องเท่ียวประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M)  และเม่ือ

เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือจุด

ชมวิวภูค้อจัดอยู่ในเขตการท่องเท่ียวประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง
(RN-M) ท้ังในด้านกายภาพและด้านสังคม 
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  6.2.2   จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ 

 จากผลการวิเคราะห์ระดับประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวจ้านวน 100 คนได้รับ
บริเวณจุดชมวิวถ้้าผงหงส์ พบว่า  ระดับประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับในท้ัง 9 ปัจจัย จัด

อยู่ในเขตการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน แยกได้ดังต่อไปน้ี  เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้

ยานยนต์ (SPNM) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่  การได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบความสามารถ
ของตนเอง (X = 4.68) ความสะดวกสบาย (X = 4.78) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยาน

ยนต์(SPM)  ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ การได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ (X = 3.72)  

การพบเห็นร่องรอย/ผลการทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (X = 3.95) และเขตพ้ืนท่ีชนบท (R)  

ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ความเงียบสงบ/สันโดษ (X = 2.09) การได้หลีกหนีความแออัด/

เสียงอึกทึกของเมือง (X = 2.17) การได้พบปะผู้คน (X = 2.13) การได้พักผ่อนใน

บรรยากาศท่ีสงบ (X = 2.67) และความเป็นอิสระจากการปราศจากการควบคุม (X = 2.42)  

 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรวมของท้ัง 9 ปัจจัย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 3.17 ซ่ึงจัดเป็นเขต
การท่องเท่ียวประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) และเม่ือ

เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือจุด
ชมวิวถ้้าผาหงส์จัดอยู่ในเขตการท่องเท่ียวประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/

ดัดแปลง (RN-M)  ท้ังในด้านกายภาพและด้านสังคม 

 

  6.2.3 ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว (ภูวำริน) 

จากผลการวิเคราะห์ระดับประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวจ้านวน 72 คน

ได้รับบริเวณถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) พบว่า ระดับประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับในท้ัง 
9 ปัจจัย จัดอยู่ในเขตการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน แยกได้ดังต่อไปน้ี เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึง

สันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ประกอบด้วย 1 ปัจจัย ได้แก่ การได้หลีกหนีความแออัด/เสียง

อึกทึกของเมือง (X = 3.57) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง ประกอบด้วย 4 

ปัจจัย ได้แก่  การได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ (X = 3.13) การได้พบปะผู้คน (X = 

3.51)  การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ (X = 2.83) การพบเห็นร่องรอย/ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (X = 3.32) และเขตพ้ืนท่ีชนบท(R)  ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ความ

เงียบสงบ/สันโดษ (X = 2.63) การได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบความสามารถของตนเอง (X= 

2.10) ความเป็นอิสระจากการปราศจากการควบคุม (X = 2.67) และความสะดวกสบาย 

(X = 2.58)   

จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรวมของท้ัง 9 ปัจจัย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 2.93 ซ่ึงจัดเป็นเขต
การท่องเท่ียวประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) และเม่ือ
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เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพแล้ว พบว่า ไม่สอดคล้องกัน เน่ืองจาก

ผลการศึกษาด้านกายภาพ ถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) จัดอยู่ในเขตการท่องเท่ียวประเภท
เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) 

 

  6.2.3   ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว 

จากผลการวิเคราะห์ระดับประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวจ้านวน 100 คนได้รับ

บริเวณท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว พบว่า ระดับประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับใน

ท้ัง 9 ปัจจัย จัดอยู่ในเขตการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน แยกได้ดังต่อไปน้ี  เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติ
ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ การได้ใกล้ชิดกับความเป็น

ธรรมชาติ (X = 3.43) การได้หลีกหนีจากความแออัด/เสียงอึกทึกของเมือง (X = 2.68)  

และเขตพ้ืนท่ีชนบท (R) ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ความเงียบสงบ/สันโดษ (X = 2.48)  

การได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบความสามารถตนเอง (X= 2.59) การได้พบปะผู้คน (X = 

1.98) การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ (X= 2.37) ความเป็นอิสระจากการปราศจากการ

ควบคุม (X= 2.05) ความสะดวกสบาย (X= 1.90) และการพบเห็นร่องรอย/ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (X= 2.25) 

 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรวมของท้ัง 9 ปัจจัย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 2.41 ซ่ึงจัดเป็นเขต

การท่องเท่ียวประเภทเขตพ้ืนท่ีชนบท (R) และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านกายภาพแล้ว พบว่า ไม่สอดคล้องกัน เน่ืองจากผลการศึกษาด้านกายภาพ ท่ีท้าการ

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว จัดอยู่ในเขตการท่องเท่ียวประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) 



 
 

 

    ตำรำงที่ 6.2 ผลการศึกษาและค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัย จากประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงจากแหล่งท่องเท่ียว 

 
ประสบกำรณ์นันทนำกำรของนักท่องเท่ียวท้ัง 9 ปัจจัย จุดชมวิวภูค้อ จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว 

(ภูวำริน) 

ท่ีท ำกำรอุทยำน

แห่งชำติน้ ำหนำว 

N X ROS N X ROS N X ROS N X ROS 

1.  การได้ใกล้ชิดความเป็นธรรมชาติ 100 3.40 RN-M 100 3.72 SPM 72 3.13 RN-M 100 3.43 RN-M 
2.  ความเงียบสงบ/สันโดษ 100 2.40 R 100 2.09 R 72 2.63 R 100 2.48 R 
3.  การได้หลีกหนีความแออัด/เสียงอึกทึกของเมือง 100 3.04 RN-M 100 2.17 R 72 3.57 SPM 100 2.68 RN-M 
4.  การได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบความสามารถของตนเอง 100 2.83 RN-M 100 4.68 SPNM 72 2.10 R 100 2.59 R 
5.  การได้พบปะผู้คน 100 3.48 RN-M 100 2.13 R 72 3.51 RN-M 100 1.98 R 
6.  การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีเงียบสงบ 100 2.04 R 100 2.67 R 72 2.83 RN-M 100 2.37 R 
7.  ความเป็นอิสระจากการปราศจากการควบคุม 100 3.67 SPM 100 2.42 R 72 2.67 R 100 2.05 R 
8.  ความสะดวกสบาย 100 2.96 RN-M 100 4.78 SPM 72 2.58 R 100 1.90 R 

9.  การพบเห็นร่องรอย/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 100 2.97 RN-M 100 3.95 SPNM 72 3.32 RN-M 100 2.25 R 

ค่าเฉล่ียประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับและ
ประเภทเขตการท่องเท่ียวตามปัจจัยด้านสังคม 

 
 

 
2.98 

 
RN-M 

 
 

 
3.17 

 
RN-M 

 
 
 
2.93 

SPN
RN-M 

 
 

 
2.41 

S 
RM 

ประเภทเขตการท่องเท่ียวตามปัจจัยด้านกายภาพ   RN-M   RN-M   SPM   RN-M 
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ตำรำงที่ 6.3 เปรียบเทียบผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวท่ีวิเคราะห์โดยปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านสังคม (ประสบการณ์นันทนาการท่ี 

                 นักท่องเท่ียวได้รับ) 
 

ช่ือแหล่งท่องเท่ียว ด้ำนกำยภำพ ด้ำนสังคม 

จุดชมวิวภูค้อ RN-M RN-M 
จุดชมวิวถ้้าหงส์ RN-M RN-M 

ถ้้าใหญ่น้้าหนาว(ภูวาริน) SPM RN-M 
ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว RN-M R 

สวนสนบ้านแปก(ดงแปก) SPM - 
สวนสนภูกุ่มข้าว SPM - 

ป่าเปล่ียนสี RN-M - 

น้้าตกเหวทราย-ทรายทอง SPM - 
ภูผาจิต SPM - 

 

หมำยเหตุ:  แหล่งท่องเท่ียวสวนสนบ้านแปก (ดงแปก) สวนสนภูกุ่มข้าว ป่าเปล่ียนสี น้้าตกเหวทราย-ทรายทองและภูผาจิต ไม่สามารถเก็บ    

       ข้อมูลปัจจัยด้านสังคมได้ เน่ืองจากไม่พบนักท่องเท่ียวในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวดังกล่าวขณะลงพ้ืนท่ีศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-20       
       กุมภาพันธ์ 2554 และ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 
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จากตารางท่ี 6.3 ท่ีน้าเสนอการเปรียบเทียบผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว ระหว่าง

ปัจจัยด้านกายภาพท่ีวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับปัจจัยด้าน
สังคมท่ีวิเคราะห์โดยการใช้แบบสอบถามส้ารวจประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียว

ได้รับจริงในแต่ละแหล่งท่องเท่ียว  ซ่ึงพบว่าผลการศึกษาของจุดชมวิวภูค้อและจุดชมวิวถ้้า
ผาหงส์มีความสอดคล้องกัน ในขณะท่ีผลการศึกษาของถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) และท่ีท้า

การอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวมีความแตกต่างกัน ซ่ึงความแตกต่างของผลการศึกษาเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านสังคมสะท้อนถึงความเป็น
สังคมเมืองและความสะดวกสบายมากกว่าผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพ  

เน่ืองจากการจัดการการท่องเท่ียวมีการพัฒนาด้านความสะดวกสบาย และสามารถเข้าถึงได้

ง่าย   

 



 
 

 

บทท่ี 7 

 

สรุปผลและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 
 การศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว
ด้วยหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

 

7.1 กำรจ ำแนกเขตกำรท่องเท่ียวจำกปัจจัยด้ำนกำยภำพโดยกำรประยุกต์ใช้

ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

 
 ผู้วิจัยได้ก้าหนดปัจจัยในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียว 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ระยะห่างจากถนนสายหลักและถนนสายรอง และขนาดพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ี

ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

สามารถจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวได้ท้ังส้ิน 4 เขต ดังต่อไปน้ี 
 

 7.1.1  พ้ืนท่ีธรรมชำติสันโดษไม่ใช้ยำนยนต์ (Primitive Area: P) 

มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 514.12  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ50.47 ของ
พ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด จากการส้ารวจไม่พบแหล่งท่องเท่ียวภายในบริเวณน้ี 

 

 7.1.2  พ้ืนท่ีธรรมชำติสันโดษไม่ใช้ยำนยนต์ (Semi-Primitive Non-Motorized 

Area: SPNM) 

ไม่พบพ้ืนท่ีบริเวณน้ี เน่ืองจากเง่ือนไขในการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพ 

มีขนาดพ้ืนท่ีสภาพป่าธรรมชาติมากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร ผลการวิเคราะห์จึงจัดเป็นพ้ืนท่ี

ธรรมชาติสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (P) 
 

 



 
 

115 
 

7.1.3  พ้ืนท่ีธรรมชำติก่ึงสันโดษใช้ยำนยนต์  (Semi-Primitive Motorized 

Area: SPM) 

มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 411.40 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ 40.38 ของพ้ืนท่ี
ศึกษาท้ังหมด จากการส้ารวจแหล่งท่องเท่ียวท่ีพบภายในบริเวณน้ี ได้แก่ สวนสนดงแปก 

สวนสนภูกุ่มข้าว น้้าตกเหวทราย – ทรายทอง ภูผาจิต และถ้้าใหญ่น้้าหนาว(ภูวาริน) 

 

7.1.4  พ้ืนท่ีธรรมชำติท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น/ดัดแปลง (Roaded Natural-Modified: 

RN-M) 

มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 86.69 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ 8.51 ของพ้ืนท่ี

ศึกษาท้ังหมด จากการส้ารวจแหล่งท่องเท่ียวท่ีพบภายในบริเวณน้ี ได้แก่ จุดชมวิวภูค้อ จุด
ชมวิวถ้้าผาหงส์ ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวและป่าเปล่ียนสี 

 

7.1.5  พ้ืนท่ีชนบท (Rural Area: R) 

มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 6.54 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ 0.64 ของพื้นท่ี

ศึกษาท้ังหมด จากการส้ารวจไม่พบแหล่งท่องเท่ียวภายในบริเวณน้ี 
 

7.1.6  พ้ืนท่ีเมือง (Urban Area: U) 

ไม่พบพ้ืนท่ีบริเวณน้ี เน่ืองจากเกณฑ์การจ้าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไม่พบเง่ือนไข

การใช้ประโยชน์ประเภทชุมชนเมืองและเทศบาลเมือง 
 

7.2  กำรจ ำแนกเขตกำรท่องเท่ียวจำกปัจจัยด้ำนสังคมหรือประสบกำรณ์

นันทนำกำรที่นักท่องเท่ียวได้รับจริงจำกแหล่งท่องเท่ียว 
 

 ท้าการศึกษาประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงจากแหล่งท่องเท่ียว 
โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์หาจ้านวน ค่าร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียว และ

ระดับประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ โดยแบ่งเป็น 9 ปัจจัย จากน้ันจ้าแนกเขต
การท่องเท่ียวโดยใช้ค่าเฉล่ียประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากท้ัง 9 ปัจจัย น้ามา

เปรียบเทียบกับค่าคะแนนจากการจัดกลุ่มช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ซ่ึงการเก็บข้อมูล

สามารถเก็บแบบสอบถามนักท่องเท่ียวได้จากแหล่งท่องเท่ียวเพียง 4 แห่ง คือ จุดชมวิวภูค้อ 
จุดชมวิวถ้้าผาหงส์ ถ้้าใหญ่น้้าหนาว(ภูวาริน)และท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว เน่ืองจาก

แหล่งท่องเท่ียวอื่นไม่พบนักท่องเท่ียวเพ่ือเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงได้ผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 
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7.2.1  จุดชมวิวภูค้อ 

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 เป็นลักษณะประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ี
มนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) 

 

7.2.2  จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ 

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 เป็นลักษณะประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ี
มนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) 

 

7.2.3  ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว (ภูวำริน) 

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เป็นลักษณะประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ี 

มนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) 
 

7.2.4  ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว 

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 เป็นลักษณะประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบพ้ืนท่ีชนบท (R) 

 
 จากผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้าน

กายภาพและด้านสังคมสอดคล้องกัน คือ จุดชมวิวภูค้อและจุดชมวิวถ้้าผาหงส์  ส่วนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพและด้านสังคมแตกต่างกัน คือ ถ้้า

ใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) และท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว โดยผลการศึกษาเขตการ

ท่องเท่ียวด้านสังคมมีระดับประสบการณ์ต่้ากว่า หรือมีความเป็นสังคมเมืองมากกว่าผล
การศึกษาเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพ 

 

7.3  อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 

การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวตามหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ โดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีด้านกายภาพและการ

จัดการของแต่ละแหล่งท่องเท่ียวเบ้ืองต้น ว่าบริเวณโดยรอบเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ประเภทใด ป่าไม้มีขนาดพ้ืนท่ีเท่าไร การเข้าถึงยาก/ง่ายมากเพียงใด และสภาพพ้ืนท่ี

เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทใด ซ่ึงหากไม่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน

การค้านวณเกณฑ์ดังกล่าว การลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีบนเน้ือท่ีกว่า 987 
ตารางกิโลเมตร ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการศึกษาเป็นจ้านวนมาก ดังน้ันระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ีได้อย่างสะดวก
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รวดเร็ว หลังจากน้ันจึงท้าการลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือตรวจสอบข้อมูลท่ีอาจผิดพลาดและขาดหายไป 

ซ่ึงการศึกษาน้ีพบข้อจ้ากัดของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลระยะห่างจากถนนสายหลักและสายรองเป็นระยะทางขจัด ซ่ึงมีลักษณะเป็น

เส้นตรง แต่สภาพพ้ืนท่ีจริงระยะห่างดังกล่าว ไม่สามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้ เน่ืองจากมี
ความลาดชันและความคดเค้ียวของการเข้าถึงพ้ืนท่ี ท้าให้ระยะห่างท่ีแท้จริงมีความห่างไกล

มากกว่าระยะห่างท่ีระบบสารสนเทศถูมิศาสตร์วิเคราะห์ได้ จากข้อจ้ากัดดังกล่าวจึงท้าให้ผล

การจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว ภูผาจิต มีความคลาดเคล่ือน เม่ือน้าข้อ
ค้นพบท่ีมีระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 5 กิโลเมตร มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ

จ้าแนกเขตการท่องเท่ียว (หน้า6)ประเภทเขตการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมจึงเป็นประเภทพ้ืนท่ี

สันโดษ (P)  ไม่ใช่ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) 

ส้าหรับการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวตามหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ โดย

การศึกษาระดับประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริงน้ัน เป็นการศึกษาเพ่ือวัด
ระดับประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ ซ่ึงผลการศึกษา

สามารถสะท้อนถึงการจัดการว่ามีการรองรับการท่องเท่ียวอยู่ในระดับใด และสอดคล้องต่อ
สภาพพ้ืนท่ีหรือเขตการท่องเท่ียวท่ีได้จากการวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หรือไม่ ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว พบผลการศึกษาระดับประสบการณ์

นันทนาการท่ีสะท้อนถึงการพัฒนาเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวว่า บางแห่งมีการรองรับการ
ท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีในขณะท่ีบางแห่งมีการจัดการเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว

มาก แต่พบนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์น้อย หรือมีการจัดการเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
มาก ท้าให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์มาก จนระดับประสบการณ์นันทนาการไม่

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การวัดระดับประสบการณ์นันทนาการของ

นักท่องเท่ียว มีข้อจ้ากัดของการศึกษาซ่ึงมีลักษณะเป็นนามธรรม จากการวัดความรู้สึกต่อท้ัง 
9 ปัจจัย จากน้อยมาก – มากท่ีสุด  ซ่ึงในกรณีน้ีมาตรวัดของนักท่องเท่ียวแต่ละคนอาจมี

ความต่างกัน เช่น ความเป็นธรรมชาติในสายตาและความรู้สึกของนักท่องเท่ียวแต่ละคนใน
แหล่งท่องเท่ียวเดียวกันอาจมีความแตกต่างสูงมาก ซ่ึงเราอาจท้าการปรับปรุงการคัดเลือก

กลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามให้มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ปัจจัยมีผลต่อการตีความระดับประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวเช่น อายุ และระดับการศึกษา 

เป็นต้นนอกจากน้ีช่วงเวลาในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บแบบสอบถามนักท่องเท่ียว ไม่ใช่ฤดูกาล

ท่องเท่ียว คือเดือนธันวาคม-มกราคมท้าให้มีนักท่องเท่ียวเข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่ง
ท่องเท่ียวบางแห่งน้อยกว่าปกติ เช่นน้้าตกเหวทราย – ทรายทอง ท่ีมีปริมาณน้้าน้อย หรือป่า

เปล่ียนสี ท่ีต้นไม้เร่ิมผลัดใบไปหมดแล้ว จึงไม่เป็นท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวมากนัก เหตุผล

ดังกล่าวจึงท้าให้ประสบการณ์ทางสังคมท่ีได้รับบางแหล่งต่้ากว่าท่ีควรจะเป็น 
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ดังน้ันจากผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระดับ

ประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียว จึงน้ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องของเขตการ
ท่องเท่ียวของท้ัง 3 ปัจจัย รวมถึงการลงพ้ืนท่ีส้ารวจแหล่งท่องเท่ียว การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว และการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ สามารถอภิปรายผลการศึกษาของ
แต่ละแหล่งท่องเท่ียวได้ดังต่อไปน้ี 

 

 7.3.1  จุดชมวิวภูค้อ 

ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวของปัจจัยด้านกายภาพและด้านสังคมมีความ
สอดคล้องกัน คืออยู่ในประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) จาก

การส้ารวจข้อมูลภาคสนามพบว่า สภาพพ้ืนท่ีเป็นหน้าผาชมวิว และพ้ืนท่ีโดยรอบยังคงเป็น
ป่าท่ีมีความเป็นธรรมชาติสูง แต่เน่ืองจากสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ง่ายมาก เพราะอยู่

ติดถนนสายหลัก รวมถึงความสวยงามของทะเลหมอกและทิวทัศน์ธรรมชาติยามพระอาทิตย์

ข้ึน จึงท้าให้มีนักท่องเท่ียวหนาแน่นและแออัดมากในช่วงเวลาเช้า ส่งผลต่อระดับ
ประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับค่อนข้างเป็นสังคมเมือง มีความแออัด  

นอกจากน้ียังพบว่าจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวจ้านวนมาก ท้าให้พบเห็นขยะตามทางเดิน ลาน
ชมวิว และลานจอดรถ อีกท้ังยังพบกองฟืนท่ีนักท่องเท่ียวใช้ก่อเพ่ือบรรเทาความหนาวเม่ือ

มารอชมทะเลหมอกเวลาเช้ามืด ซ่ึงถือเป็นผลกระทบท่ีส้าคัญจากการท่องเท่ียว และควร

ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
จากตารางท่ี 6.1 พบว่า ลักษณะการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่อจุดชมวิวภูค้อ 

เป็นการท่องเท่ียวท่ีใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวขนาดเล็ก 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนิยมคือการถ่ายภาพ ความคาดหวังและความพึงพอใจคือการได้

ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  เน่ืองจากเป็นการท่องเท่ียวเพียงระยะเวลาส้ัน การพัฒนาส่ิงอ้านวย

ความสะดวกจึงควรเป็นเพียงการรองรับการท่องเท่ียวเพียงช่ัวคราว เช่นม้าน่ัง ทางเดินเท้า 
ซ่ึงทางอุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้พอสมควรแล้ว แม้จะไม่เพียงพอในช่วงเวลาท่ี

นักท่องเท่ียวหนาแน่นแต่เน่ืองจากลานชมวิวมีบริเวณจ้ากัด จึงไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวได้อีกนอกจากน้ีการท่ีมีนักท่องเท่ียวหนาแน่น แต่เป็นกลุ่มขนาดเล็ก จึง

ท้าให้เกิดปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีจอดรถ เพราะมียานพาหนะมากกว่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ จนต้องจอด

ริมถนน/กินพ้ืนท่ีข้ึนมาบนพ้ืนถนน ซ่ึงเป็นถนนสายหลักท่ีมีรถสัญจรไปมาตลอดเวลาและเป็น
ทางโค้งลาดชัน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ในส่วนของความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคือการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติน้ัน เป็นผลมาจากการท่ีพ้ืนท่ี
โดยรอบของจุดชมวิวภูค้อยังคงเป็นป่าท่ีมีความเป็นธรรมชาติสูง และความสวยงามของ

ธรรมชาติยามมีทะเลหมอกท้าให้กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีต้องการคือการถ่ายภาพ ดังน้ันจึง
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ควรอนุรักษ์สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบให้ยังคงความเป็นธรรมชาติด้ังเดิม และพัฒนาการท่องเท่ียว

ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพพ้ืนท่ีให้น้อยท่ีสุด  
 และจากตารางท่ี 6.2 ผลการศึกษาประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียวในแต่

ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีความน่าสนใจคือ ความเงียบสงบ/สันโดษ และการได้พักผ่อนใน
บรรยากาศท่ีสงบ เน่ืองจากมีระดับประสบการณ์นันทนาการต่้ากว่าค่าเฉล่ียรวม คืออยู่ใน

ประเภทพ้ืนท่ีชนบท (R) เน่ืองจากการท่ีพ้ืนท่ีรองรับการท่องเท่ียวมีบริเวณจ้ากัด จึงท้าให้

นักท่องเท่ียวรวมตัวกันหนาแน่นจนเกินไปภายในบริเวณจุดชมวิว ส่งผลให้นักท่องเท่ียวรู้สึก
ถึงความเงียบสงบ และรู้สึกว่าได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบต่้ากว่าค่าเฉล่ียรวม  

 

7.3.2  จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ 

 ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวของปัจจัยด้านกายภาพและด้านสังคมมีความ

สอดคล้องกัน คืออยู่ในประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) จาก

การส้ารวจข้อมูลภาคสนามพบว่า  สภาพพ้ืนท่ีเป็นหน้าผาชมวิวเช่นเดียวกับจุดชมวิวภูค้อ 
เป็นลานหินชมวิวส้าหรับชมพระอาทิตย์ตก พ้ืนท่ีโดยรอบยังคงเป็นป่าท่ีมีความเป็นธรรมชาติ

สูง ไม่มีส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆนอกจากทางข้ึนหน้าผาซ่ึงเป็นข้ันบันได 259 ข้ัน ถึงแม้
การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวจะค่อนข้างยากล้าบากจากการเดินข้ึนบันได แต่ยังพบ

นักท่องเท่ียวข้ึนไปชมวิวในยามพระอาทิตย์ตกอย่างหนาแน่น ซ่ึงพบว่านักท่องเท่ียวมีความ

พึงพอใจและสนุกสนานกับการได้ทดสอบความสามารถของตนเอง นอกจากน้ียังพบว่าแม้จะ
มีนักท่องเท่ียวหนาแน่นเช่นเดียวกับจุดชมวิวภูค้อ แต่กลับไม่พบขยะในบริเวณลานชมวิว

หรือตามทางเดินภายในแหล่งท่องเท่ียว  
 จากตารางท่ี 6.1 พบว่า ลักษณะการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่อจุดชมวิวถ้้าผา

หงส์ เป็นการท่องเท่ียวท่ีใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวขนาดใหญ่

คือ 10 ข้ึนไป กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนิยมคือการชมวิวทิวทัศน์ ความคาดหวังคือการได้
ใกล้ชิดธรรมชาติและความพึงพอใจคือการได้พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มท่ี เน่ืองจากเป็นการ

ท่องเท่ียวช่ัวคราวเช่นเดียวกับจุดชมวิวภูค้อ การพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกจึงควรมีเพียง
ม้าน่ัง ทางเดินเท้า เป็นต้น แต่เน่ืองจากบริเวณลานชมวิวเป็นลานหินท่ีสามารถน่ังพักได้ 

อุทยานแห่งชาติจึงไม่มีส่ิงอ้านวยความสะดวกประเภทม้าน่ัง ท่ีพบเห็นจึงมีเพียงบันไดทางข้ึน

หน้าผาและทางเดินเท้า ซ่ึงปัญหาท่ีพบจากการท่ีนักท่องเท่ียวต้องเดินเท้าข้ึนบันได 259 ข้ัน 
คือนักท่องเท่ียวมักจะหยุดพักเหน่ือยกลางทาง และท้าให้การสัญจรข้ึนลงบันไดติดขัดเป็น

บางช่วง จึงควรมีพ้ืนท่ีน่ังพักระหว่างทางข้ึนลง เพ่ือความสะดวกสบายของนักท่องเท่ียว  
นอกจากน้ีแม้จะมีนักท่องเท่ียวหนาแน่น แต่การท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ 

ยานพาหนะจึงมีไม่มากเท่ากับจุดชมวิวภูค้อ พ้ืนท่ีลานจอดรถจึงเพียงพอส้าหรับรองรับ
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นักท่องเท่ียว ในส่วนของความคาดหวังของนักท่องเท่ียวคือการได้ใกล้ชิดธรรมชาติและ

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีต้องการคือการชมวิว/ทิวทัศน์ ดังน้ันจึงควรอนุรักษ์สภาพพ้ืนท่ี
โดยรอบให้เป็นสภาพป่าธรรมชาติไว้เช่นเดิม  และยังคงการเดินเท้าข้ึนบันไดไว้หรือ

ปรับเปล่ียนให้น้อยท่ีสุดเน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการได้พ่ึงพาตนเองอย่าง
เต็มท่ีในการเดินข้ึนจุดชมวิวถ้้าผาหงส์ 

 และจากตารางท่ี 6.2 ผลการศึกษาประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียวในแต่

ละปัจจัยพบว่า ไม่มีปัจจัยท่ีมีระดับประสบการณ์นันทนาการสอดคล้องกับค่าเฉล่ียรวมเลย 
โดยปัจจัยท่ีมีระดับประสบการณ์นันทนาการมากกว่าค่าเฉล่ียรวม กล่าวคือมีความสันโดษ

มากกว่า ได้แก่  1)การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ  2)การได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบความสามารถ

ตนเอง  3)ความสะดวกสบาย  4)การพบเห็นร่องรอย/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก

การได้พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มท่ีในการเดินเท้าข้ึนบันได 499 ข้ัน ท้าให้นักท่องเท่ียวพกพา

ส่ิงของติดตัวไปน้อยเพ่ือความสะดวกในการเดินเท้า ส่งผลให้พบเห็นขยะน้อยลงตามไปด้วย 
และยังส่งผลถึงความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดธรรมชาติ เน่ืองจากได้ใช้ระยะเวลาในการเดินข้ึนลงเขา

อย่างเต็มท่ี ส้าหรับปัจจัยท่ีมีระดับประสบการณ์นันทนาการต่้ากว่าค่าเฉล่ียรวม กล่าวคือมี
ความเป็นสังคมเมืองมากกว่า ได้แก่  1)ความเงียบสงบ/สันโดษ  2)การได้หลีกหนีความ

แออัด/เสียงอึกทึกของเมือง  3)การได้พบปะผู้คน  4)การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ  และ 

5)ความเป็นอิสระจากการปราศจากการควบคุม  เน่ืองจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาชม
วิวทิวทัศน์ในช่วงพระอาทิตย์ตกอย่างหนาแน่น ส่งผลถึงระดับประสบการณ์นันทนาการท่ีมี

ความเป็นสังคมเมืองมากข้ึนด้วย 
 

 7.3.3  ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว (ภูวำริน) 

 ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวของปัจจัยด้านกายภาพและด้านสังคมมีความ

แตกต่างกัน คือ ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ี
ธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) แต่ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านสังคมกลับจัด

อยู่ในประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) ซ่ึงมีความเป็นสังคม
เมืองมากกว่าด้านกายภาพ จากการส้ารวจข้อมูลภาคสนามพบว่า ถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) 

อยู่ห่างไกลจากแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆของอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวมากกว่า 80 กิโลเมตร การ

เดินทางเข้าถึงต้องผ่านไร่เกษตรกรรม สามารถน้ารถเข้าไปจอดได้ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติ (ถ้้าใหญ่น้้าหนาว) ท่ียังคงความเป็นธรรมชาติสูง จึงท้าให้การจ้าแนกด้านกายภาพ

เป็นประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ ส่วนบริเวณหน้าถ้้า มีล้าธารเล็กๆไหลผ่าน มีต้นไม้ 
ซ่ึงยังคงความเป็นธรรมชาติสูง จึงท้าให้มีนักท่องเท่ียวนิยมน่ังพักผ่อนหย่อนใจบริเวณน้ี  

บริเวณก่อนเข้าถ้้ามีส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบ้านเคารพนับถือ นิยมเข้ามากราบสักการบูชา ภายใน
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ถ้้ามีไฟให้ความสว่างเป็นบางจุดเท่าน้ัน นักท่องเท่ียวจึงจ้าเป็นต้องพกไฟฉายติดตัวเพ่ือ

ความปลอดภัยในการเดินเท่ียวชม ทางเดินภายในถ้้าไม่มีความชัดเจน นักท่องเท่ียวจึง
จ้าเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบหินย้อยท่ีทางอุทยานแห่งชาติได้ท้าไม้ก้ันไว้ ซ่ึง

นักท่องเท่ียวท่ีไม่เคยเข้าชม ส่วนมากจะติดต่อเจ้าหน้าท่ีให้น้าทางภายในถ้้า โดยเจ้าหน้าท่ี
ได้ให้ความรู้ต่างๆตลอดทางเก่ียวกับประวัติศาสตร์ หินงอกหินย้อย ชนิดของหินต่างๆได้เป็น

อย่างดี แต่นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวถ้้าใหญ่น้้าหนาวเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเคยมา

หลายคร้ัง จึงมีนักท่องเท่ียวจ้านวนไม่มากท่ีเข้าชมภายในถ้้า ส่วนใหญ่จึงน่ังพักผ่อนหย่อนใจ 
หรือรับประทานอาหารกับครอบครัวอยู่บริเวณริมล้าธาร ทางอุทยานแห่งชาติจึงมีการจัดการ

ให้เปิดไฟภายในถ้้าเฉพาะเวลาท่ีมีนักท่องเท่ียวมาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเท่ียวชม

ภายใน ซ่ึงนักท่องเท่ียวต้องลงช่ือในสมุดบันทึกและจ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือค่าไฟแก่ทางหน่วย

พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (ถ้้าใหญ่น้้าหนาว) เท่าไรก็ได้ ในส่วนของส่ิงอ้านวยความสะดวก

พบว่า มีท่ีจอดรถประมาณ 30 คัน ทางเดินเท้า สะพาน บันไดเพ่ือเข้าปากถ้้า ม้าหิน ห้องน้้า 
ห้องอาบน้้า ตู้น้้าด่ืม ตู้กดน้้าอัดลม ถังขยะและป้ายส่ือความหมายต่างๆ เพ่ือบริการ

นักท่องเท่ียว  
 จากตารางท่ี 6.1 พบว่า ลักษณะการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่อถ้้าใหญ่น้้าหนาว

(ภูวาริน) เป็นการท่องเท่ียวท่ีใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวขนาด

กลางคือ 5 คนข้ึนไป กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนิยมคือการปิกนิกรับประทานอาหาร ความ
คาดหวังและความพึงพอใจคือการสนุกสนานกับกิจกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองจากกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของถ้้าใหญ่น้้าหนาวค่อนข้างหลากหลาย ท้ังการเดินชมความสวยงามของถ้้า การ
เท่ียวชมป่าธรรมชาติ การสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ การเล่นน้้าล้าธาร และการปิกนิก

รับประทานอาหาร จึงท้าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกพึงพอใจและสนุกสนานกับกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว โดยเฉพาะการปิกนิกรับประทานอาหารท่ีเป็นกิจกรรมท่ีนิยม ซ่ึงใช้เวลาค่อนข้าง
นานในการเท่ียวชม ทางอุทยานจึงจัดเตรียมม้าหิน ลานข้างล้าธาร ห้องน้้า ถังขยะและตู้น้้า

ด่ืม เพ่ือสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวไปแล้วบางส่วน นอกจากน้ียังมีมาตรการการ
เปิดไฟภายในถ้้าเฉพาะเวลาท่ีมีนักท่องเท่ียวต้องการเข้าชมภายใน ซ่ึงถือว่าเป็นการ

ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายท่ีดี  

 จากตารางท่ี 6.2 ผลการศึกษาประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียวในแต่ละ

ปัจจัยพบว่า  ปัจจัยท่ีมีความน่าสนใจคือ  การได้หลีกหนีความแออัด/เสียงอึกทึกของเมือง ซ่ึง

มีระดับประสบการณ์นันทนาการอยู่ในประเภทเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ 
(SPM)  โดยมีความสันโดษมากกว่าค่าเฉล่ียรวมท่ีจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน/ดัดแปลง เน่ืองจากพบนักท่องเท่ียวน้อย จึงส่งผลให้นักท่องเท่ียวรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ใน

สถานท่ีท่ีมีความแออัดพลุกพล่าน ในส่วนของปัจจัยท่ีมีระดับประสบการณ์นันทนาการต่้ากว่า
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เฉล่ียรวม กล่าวคือ มีความเป็นสังคมเมืองมากกว่า ได้แก่ 1)ความเงียบสงบ/สันโดษ 2)การ

ได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบความสามารถของตนเอง 3)ความเป็นอิสระจากการปราศจากการ
ควบคุม 4)ความสะดวกสบาย เน่ืองจากมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกไว้มากจนเกินไป 

จึงท้าให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกสบายมากจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้น้อยลง อีกท้ัง
อยู่ใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อีกท้ังยังสามารถพบเห็นป้ายส่ือความหมายได้ตลอด

เส้นทาง จึงส่งผลให้นักท่องเท่ียวรู้สึกว่าได้รับการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าท่ีและป้ายส่ือ

ความหมาย  
 

 7.3.4  น้ ำตกเหวทรำย – ทรำยทอง 

 ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึง
สันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ส่วนปัจจัยด้านสังคมน้ันพบข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูล เน่ืองจาก

วันท่ีลงพ้ืนท่ีศึกษาไม่พบนักท่องเท่ียวเพ่ือเก็บแบบสอบถาม ดังน้ันจึงสามารถสรุปผล

การศึกษาด้วยผลการวิเคราะห์จากปัจจัยด้านกายภาพ ข้อค้นพบจากการลงพ้ืนท่ีจริง และ
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ซ่ึงพบว่า น้้าตกเหวทรายมักมีนักท่องเท่ียว

เดินทางเข้าชมในระหว่างเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน้้าตกมีปริมาณน้้า
มาก แต่ปริมาณนักท่องเท่ียวค่อนข้างน้อย เน่ืองจากการเข้าถึงต้องเดินเท้าเข้าไปอีก 700 

เมตร การพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีค้นพบมีเพียงทางเดินเท้า และป้ายบอกทาง/ป้ายส่ือ

ความหมาย โดยเฉพาะป้ายส่ือความหมายระหว่างทางเดินเท้า ท่ีมีการเตือนนักท่องเท่ียว
เก่ียวกับการเจอสัตว์ป่า เช่น ช้าง หมี เป็นต้น เป็นการสร้างความไม่ม่ันใจแก่นักท่องเท่ียวว่า

ปลอดภัยหรือไม่ ดังน้ันป้ายส่ือความหมายจึงควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับมือ
เม่ือพบเจอสัตว์ป่าแก่นักท่องเท่ียวด้วย นอกจากน้ี  ผลกระทบท่ีพบเห็นในบริเวณน้้าตกเหว

ทรายคือขยะจ้าพวกถุงพลาสติก ถุงขนมต่างๆ ซ่ึงเห็นได้ว่า แม้จะมีนักท่องเท่ียวเข้าชมน้อย 

แต่ก็ยังสามารถพบเห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว เน่ืองจากการทางอุทยาน
แห่งชาติน้้าหนาวไม่มีเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเก็บ/ก้าจัดขยะในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวจึง

ควรมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ดังน้ันไม่ว่านักท่องเท่ียวท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียวจะมาก
หรือน้อย แต่ถ้าไม่มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ก็สามารถพบผลกระทบได้เช่นเดียวกัน 

 ในส่วนของน้้าตกทรายทอง ท่ีต้องเดินเท้าต่อจากน้้าตกเหวทรายไปอีกประมาณ 800 

เมตร จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีพบว่า มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าชมน้อยมาก เน่ืองจากมี
การพัฒนาพ้ืนท่ีต้่า จากข้อค้นพบ พบว่า ทางเดินเท้าต่อไปยังน้้าตกทรายทอง มีเถาวัลย์ เศษ

ใบไม้ปกคลุมทางเดินเท้าจนเส้นทางไม่มีความชัดเจน และมีความเส่ียงจากการเดินเข้าป่าลึก
ข้ึน เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะพบสัตว์ป่าสูงข้ึนด้วย จึงเป็นอีกหน่ึงข้อจ้ากัดในการเดินทางไป

เยือนน้้าตกทรายทอง  
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 7.3.5  ป่ำเปล่ียนสี 

 ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ี
มนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) เพราะมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว

โดยอยู่ติดถนนสายหลัก ปัจจัยด้านสังคมพบข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูล เน่ืองจากวันท่ีลงพ้ืนท่ี

ศึกษาไม่พบนักท่องเท่ียวเพ่ือเก็บแบบสอบถาม ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาด้วยผล
การวิเคราะห์จากปัจจัยด้านกายภาพ ข้อค้นพบจากการลงพ้ืนท่ีจริง และการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ซ่ึงพบว่าป่าเปล่ียนสีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมในการเท่ียวชม คือระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีต้นไม้ก้าลังจับ
กลุ่มผลัดใบ แต่มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนเป็นจ้านวนมากเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว

เทศกาลปีใหม่ และหลังจากเทศกาลปีใหม่จนกว่าจะหมดการผลัดใบ กลับพบนักท่องเท่ียว
น้อยมาก จนไม่พบนักท่องเท่ียวเลย การพัฒนาพ้ืนท่ีค่อนข้างต่้า พบส่ิงอ้านวยความสะดวก

ประเภททางเดินเท้า ทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป้ายส่ือความหมาย/ป้ายบอกทาง ม้าน่ังจาก

วัสดุธรรมชาติ และลานส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ป้ายส่ือความหมายต่างๆ ระหว่างทางเดิน
เท้าและทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติมีความชัดเจน สามารถสร้างความม่ันใจในการท่องเท่ียว

ได้ อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาเก่ียวกับการส่ือความหมายของป้ายประเภทเตือน
นักท่องเท่ียวเก่ียวกับสัตว์ป่า เช่นเดียวกับน้้าตกเหวทราย – ทรายทอง คือไม่มีข้อมูล

เก่ียวกับการป้องกัน/หลีกเล่ียงอันตรายเม่ือพบสัตว์ป่า ในส่วนของผลกระทบท่ีพบเห็นใน

พ้ืนท่ี พบขยะประเภทถุงพลาสติก ถุงขนม ขวดน้้าบ้างประปราย ตามทางเดินเท้า ทางเดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ และลานพักผ่อนหย่อนใจ 

 

7.3.6  ภูผำจิต (ภูด่ำนอีป้อง) 

 ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึง

สันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ปัจจัยด้านสังคมพบข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูล เน่ืองจากวันท่ีลง
พ้ืนท่ีศึกษาไม่พบนักท่องเท่ียวเพ่ือเก็บแบบสอบถาม ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาด้วย

ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยด้านกายภาพ และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้้า

หนาว ซ่ึงพบว่าสภาพพ้ืนท่ีภูผาจิตยังคงความเป็นธรรมชาติสูงและมีความอุดมสมบูรณ์มาก 
ไม่มีส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆ พบนักท่องเท่ียวเข้ามาแจ้งความประสงค์ต้องการข้ึนชมภูผา

จิตน้อยมาก เน่ืองจากการเข้าถึงยากล้าบากและต้องพ่ึงพาตนเองสูง หากมีจะพบ
นักท่องเท่ียวเป็นกลุ่มขนาดกลางประมาณ 5-8 คน โดยนักท่องเท่ียวต้องขออนุญาต

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้น้าทางเดินป่าทุกคร้ัง โดยนักท่องเท่ียวท่ีข้ึนไปอยู่ในการควบคุมดูแลของ

เจ้าหน้าท่ี การสร้างผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวจึงน้อยมาก นอกจากน้ียังพบว่า ระยะ
ทางเดินเท้าจริงข้ึนภูผาจิตมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ในเกณฑ์การจ้าแนกด้าน
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กายภาพ ภูผาจิตอยู่ห่างจากถนนสายหลักไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากข้อจ้ากัดดังกล่าว จึงส่งผล

ให้มีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแท้จริงมีระดับประสบการณ์สูงมากกว่าผลการจ้าแนกเขตการ
ท่องเท่ียวด้านกายภาพ 

 

 7.3.7  สวนสนบ้ำนแปก (ดงแปก) 

 ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึง

สันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ปัจจัยด้านสังคมพบข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูล เน่ืองจากวันท่ีลง

พ้ืนท่ีศึกษาไม่พบนักท่องเท่ียวเพ่ือเก็บแบบสอบถาม ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาด้วย

ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยด้านกายภาพ ข้อค้นพบจากการลงพ้ืนท่ีจริง และการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ซ่ึงพบว่าสวนสนบ้านแปก (ดงแปก) มีความเป็น
ธรรมชาติสูง พบนักท่องเท่ียวน้อย เน่ืองจากมีรูปแบบการท่องเท่ียวคล้ายคลึงกับแหล่ง

ท่องเท่ียวอื่นๆท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า เช่นป่าเปล่ียนสี ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

เป็นต้น มีการพัฒนาพ้ืนท่ีค่อนข้างต่้า คือพบส่ิงอ้านวยความสะดวกประเภทม้าน่ังวัสดุ
ธรรมชาติ  ทางเดินเท้า ป้ายบอกทาง/ป้ายส่ือความหมายต่างๆ ไม่พบผลกระทบใดๆ 

โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ท้ังพ้ืนถนน และทางเดินเท้า ซ่ึงเห็นได้ว่า อาจไม่มีการเข้ามา
ใช้ประโยชน์จากนักท่องเท่ียวเลยหรือมีน้อยมาก 

 

  7.3.8  สวนสนภูกุ่มข้ำว 

ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้

ยานยนต์ (SPM) ปัจจัยด้านสังคมพบข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูล เน่ืองจากวันท่ีลงพ้ืนท่ีศึกษา

ไม่พบนักท่องเท่ียวเพ่ือเก็บแบบสอบถาม ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาด้วยผลการ
วิเคราะห์จากปัจจัยด้านกายภาพ ข้อค้นพบจากการลงพ้ืนท่ีจริง และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ซ่ึงพบว่าสภาพพ้ืนท่ีสวนสนภูกุ่มข้าวมีความเป็นธรรมชาติสูง และ
มีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังการดูนก ชมผีเส้ือ ส่องสัตว์ การปิกนิก เป็นต้น มีจุด

แวะชมวิวอยู่ตลอดทาง ซ่ึงแต่ละจุดเหมาะกับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันออกไป แต่

พบการพัฒนาพ้ืนท่ีต่้า คือนอกจากทางลูกรังบดอัดแน่นแล้ว พบม้าน่ังจากวัสดุธรรมชาติ 
ลานชมวิว และป้ายบอกทาง/ป้ายส่ือความหมายเท่าน้ัน ซ่ึงพบปัญหาของป้ายส่ือความหมาย

เช่นเดียวกับน้้าตกเหวทราย – ทรายทอง และป่าเปล่ียนสี คือ ป้ายเตือนให้ระวังสัตว์ป่า แต่
ไม่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการรับมือเม่ือเจอสัตว์ป่าจริง ไม่พบผลกระทบต่างๆในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ

ขยะประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย แต่กลับไม่ได้รับ

ความสนใจจากนักท่องเท่ียว เน่ืองจากพ้ืนถนนท่ีเป็นทางลูกรังบดอัดแน่น มีสภาพเป็นหลุม
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บ่อตลอดเส้นทาง รถยนต์ประเภทรถเก๋งไม่สามารถเข้าได้ โดยเฉพาะหน้าฝนท่ีมีเพียงรถ

ขับเคลื่อนส่ีล้อเข้าได้เท่าน้ัน จึงเป็นข้อจ้ากัดท่ีส้าคัญในการท่องเท่ียว 
 

7.3.9  ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว 

ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวของปัจจัยด้านกายภาพและด้านสังคมมีความแตกต่างกัน คือ 
ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพจัดอยู่ในเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/

ดัดแปลง (RN-M) แต่ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านสังคมกลับจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ี

ชนบท (R) ซ่ึงมีความเป็นสังคมเมืองมากกว่าด้านกายภาพ จากการส้ารวจข้อมูลภาคสนาม
พบว่า สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติ กล่าวคือ มีการจัดการส่ิงอ้านวย

ความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบ แต่ยังคงล้อมรอบโดยพืชพันธ์ุไม้ธรรมชาติ มีห้องแสดง
นิทรรศการท่ีมีพันธ์ุไม้และซากสัตว์ป่าท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว มีการรองรับ

นักเรียนเพ่ือมาทัศนศึกษา เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมศึกษาตอนปลาย

และเป็นการท่องเท่ียวแบบไป-กลับ ซ่ึงถือว่าเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีดีแก่
เยาวชน อย่างไรก็ตาม การท่ีมีเยาวชนจ้านวนมากและยังอยู่ในวัยซุกซน อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบจากการท่องเท่ียวได้ ดังน้ันจึงควรมีการป้องกัน/รองรับผลกระทบระหว่างเส้นทาง
ทัศนศึกษาท่ีอาจเกิดข้ึนด้วย ในส่วนของบริเวณลานพักแรมกางเต็นท์พบเห็นนักท่องเท่ียว

จ้านวนมาก บ้านพักมีนักท่องเท่ียวเข้าพักทุกหลัง ร้านค้ามีจ้านวน 3 ร้าน แต่ก็เพียงพอ

ส้าหรับบริการนักท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาหารรับประทานเอง 
ผลกระทบท่ีพบเห็นคือขยะ ท้ังบริเวณลานกางเต๊นท์ เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และ

บริเวณริมน้้าตก ซ่ึงแม้ทางอุทยานจะเตรียมถังขยะไว้ แต่บางจุดอยู่ไกล นักท่องเท่ียวจึงมัก
ใส่ถุงวางไว้ให้เจ้าหน้าท่ีเก็บเอง หรือถังขยะท่ีวางใกล้บริเวณลานกางเต็นท์แต่จ้านวนขยะก็มี

มากเกินไปจนต้องวางท้ิงไว้นอกถัง นอกจากน้ียังพบกองฟืนท่ีนักท่องเท่ียวก่อไว้เพ่ือบรรเทา

ความหนาวบริเวณลานกางเต็นท์ และการน้ารถเข้าไปจอดภายในบริเวณลานกางเต็นท์เพ่ือ
ความสะดวกสบายในการขนย้ายเคร่ืองนอนและการประกอบอาหาร ส่งผลกระทบต่อลาน

หญ้า พุ่มไม้ และพืชพันธ์ุธรรมชาติท่ีข้ึนอยู่ตามพ้ืนดิน 
ตารางท่ี 6.1 พบว่า ลักษณะการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่อท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้า

หนาว เป็นการท่องเท่ียวท่ีใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวขนาดกลาง

และขนาดใหญ่คือ 5 คนข้ึนไป กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนิยมคือพักแรม/กางเต็นท์และเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ ความคาดหวังคือการได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบและความพึงพอใจคือ

การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ เน่ืองจากกิจกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่คือการพักแรม/กางเต็นท์ 
ระยะเวลาการท่องเท่ียวจึงมากกว่า 1 วัน ซ่ึงนักท่องเท่ียวได้ใช้เวลาในการท่องเท่ียวและ

พักผ่อนอย่างเต็มท่ี และจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวจ้านวนมาก ท้าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกถึงการ
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พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบน้อยลง และมีความพึงพอใจในการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจาก

การได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางท่ีทางอุทยานแห่งชาติจัดไว้ให้   
 จากตารางท่ี 6.2 ผลการศึกษาประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียวในแต่ละ

ปัจจัยพบว่า  ปัจจัยท่ีมีความน่าสนใจคือ 1)การได้ใกล้ชิดความเป็นธรรมชาติ และ2)การหลีก
หนีความแออัด/เสียงอึกทึกของเมือง ซ่ึงมีระดับประสบการณ์นันทนาการประเภทพ้ืนท่ี

ธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง โดยมีความสันโดษมากกว่าค่าเฉล่ียรวมท่ีจัดอยู่ใน

ประเภทพ้ืนท่ีชนบท (R)  เน่ืองมาจาก แม้จะมีนักท่องเท่ียวจ้านวนมาก แต่พ้ืนท่ีโดยรอบ
ยังคงความเป็นธรรมชาติซ่ึงให้บรรยากาศแตกต่างจากสังคมเมือง ส่วนปัจจัยอื่นๆ

นักท่องเท่ียวมีระดับประสบการณ์นันทนาการประเภทพ้ืนท่ีชนบท (R) เช่นเดียวกับค่าเฉล่ีย

รวม เน่ืองจากการพบเห็นนักท่องเท่ียวจ้านวนมาก จึงพบเห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมาก

ข้ึนตามไปด้วย อีกท้ังยังได้รับความสะดวกสบายจากการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างเต็ม

รูปแบบ จนรู้สึกว่าได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบความสามารถตนเองน้อยลง โดยการจัดการส่ิง
อ้านวยความสะดวกดังกล่าวได้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวอย่างเต็มท่ี

เช่นกัน เน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวจ้านวนมาก และใช้เวลาในการท่องเท่ียวมากกว่า 1 วัน 
ดังน้ันจึงมีการใช้ประโยชน์จากการสร้างอุปทานการท่องเท่ียวอย่างเต็มท่ี นอกจากน้ียังพบว่า 

แม้นักท่องเท่ียวจะรู้สึกถึงการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ี/ป้ายส่ือความหมายอยู่ในระดับสูง 

แต่การควบคุมดูแลดังกล่าวกลับไม่ได้รับการตอบสนองจากนักท่องเท่ียวเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
ยังพบผลกระทบจากการท่องเท่ียวอยู่มาก ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น 

 

7.4  ข้อเสนอแนะ  
 

การพิจารณาแนวทางการจัดการเพ่ือเช่ือมโยงประสบการณ์นันทนาการให้สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนท่ีด้านกายภาพ นอกจากจะพิจารณาจากความสอดคล้องของผลการจ้าแนกเขต

การท่องเท่ียวแล้ว ยังควรให้ความส้าคัญแก่ข้อค้นพบจากการลงพ้ืนท่ีศึกษา ดังท่ีได้กล่าวไว้
ในการอภิปรายผลการศึกษาด้วย ซ่ึงตามหลักการแล้วควรพิจารณาความส้าคัญของลักษณะ

ทางกายภาพ ซ่ึงเปล่ียนแปลงได้ยากก่อน โดยเฉพาะการท่องเท่ียวภายในเขตอุทยาน

แห่งชาติ ท่ีหัวใจส้าคัญคือการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีสภาพแวดล้อมยังคงความเป็น

ธรรมชาติด้ังเดิมสูง และต้องเป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาความส้าคัญของลักษณะทางกายภาพแล้ว จึง
พิจารณาปรับโอกาสนันทนาการทางสังคมและมาตรการการจัดการพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกัน แต่

ก็ไม่ใช่หลักเกณฑ์ท่ีตายตัวเสมอไป เพราะบางคร้ัง ความต้องการของนักท่องเท่ียวและ
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ผลกระทบจากการท่องเท่ียวก็มีส่วนในการพิจารณาด้วยเช่นกัน ดังน้ัน จึงจ้าเป็นต้องมีการ

พิจารณาเป็นกรณีๆ ไปจึงจะให้ผลดีท่ีสุด 
 โดยเขตการท่องเท่ียวท่ีเสนอแนะในแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ภายในอุทยานแห่งชาติน้้า

หนาว ผู้ศึกษาพิจารณาจากผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวท้ังด้านกายภาพและด้านสังคม 
และข้อค้นพบ/ข้อจ้ากัดท่ีผู้วิจัยได้ท้าการลงพ้ืนท่ีศึกษาโดยเปรียบเทียบเขตการท่องเท่ียว

ดังกล่าว จากความหมายประเภทเขตการท่องเท่ียวตามข้อมูลทุติยภูมิ กล่าวคือ หากมีความ

สอดคล้องกัน ความหมายของเขตการท่องเท่ียวท่ีวิเคราะห์ได้ตรงกับสภาพพ้ืนท่ีจริงหรือไม่ 
หรือหากไม่สอดคล้องกัน ความหมายของเขตการท่องเท่ียวจากปัจจัยใดท่ีตรงกับสภาพพ้ืนท่ี

จริงมากท่ีสุด นอกจากน้ีหากแหล่งท่องเท่ียวใดพบข้อจ้ากัดท่ีสามารถสนับสนุนการตัดสินใจ

เพ่ือเสนอเขตการท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสม ผู้ศึกษาก็น้ามาพิจารณาด้วย โดยมีช่วงช้ัน

โอกาสด้านนันทนาการท่ีเสนอแนะ ดังตารางท่ี 7.1 

  

ตำรำงที่ 7.1  ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการท่ีเสนอแนะต่อแหล่งท่องเท่ียวภายในเขต

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว 

 

 
 

แหล่งท่องเที่ยว 

 

เขตกำรท่องเท่ียว 

จ ำแนกโดย

ปัจจัยด้ำน

กำยภำพ 

จ ำแนกโดย

ปัจจัยด้ำนสังคม 

เขตกำร

ท่องเท่ียวที่

เสนอแนะ 

จุดชมวิวภูค้อ RN-M RN-M RN-M 
จุดชมวิวถ้้าผาหงส์ RN-M RN-M RN-M 

ถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) SPM RN-M RN-M 

น้้าตกเหวทราย – ทรายทอง SPM - SPM 
ป่าเปล่ียนสี RN-M - SPM 

ภูผาจิต SPM - P 
สวยสนบ้านแปก (ดงแปก) SPM - SPM 

สวนสนภูกุ่มข้าว SPM - SPM 

ท่ีท้าการอุทยานแห่งชาติน้้า
หนาว 

RN-M R RN-M 
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7.4.1  จุดชมวิวภูค้อ 

จากผลการจ้าแนกของด้านกายภาพและด้านสังคมท่ีสอดคล้องกัน ท้าให้พบว่ามีการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีธรรมชาติ และเม่ือพิจารณาจากความหมายของ

เขตการท่องเท่ียวประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) พบว่ามีความ

ใกล้เคียงกัน ดังน้ันจึงสรุปเขตการท่องเท่ียวท่ีแนะน้าคือ ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) อย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์ลงไปในแต่ละปัจจัยเพ่ือศึกษาระดับ

ประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริง จึงพบปัญหาจากการท่องเท่ียวคือการท่ีมี

จ้านวนนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์มากเกินไป แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง แต่
สร้างผลกระทบในเร่ืองของขยะ ร่องรอยการก่อกองฟืน และปัญหาพ้ืนท่ีจอดรถท่ีไม่เพียงพอ 

ซ่ึงปัญหาดังกล่าวควรมีแนวทางการจัดการเพ่ือหลีกเลี่ยง/ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

7.4.2  จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ 

จากผลการจ้าแนกของด้านกายภาพและด้านสังคมท่ีสอดคล้องกัน ท้าให้พบว่ามีการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีธรรมชาติ และเม่ือพิจารณาจากความหมายของ

เขตการท่องเท่ียวประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) พบว่ามีความ

ใกล้เคียงกัน ดังน้ันจึงสรุปเขตการท่องเท่ียวท่ีแนะน้าคือ ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) แต่เม่ือวิเคราะห์ลงไปในแต่ละปัจจัยเพ่ือศึกษาระดับประสบการณ์

นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริง จึงพบปัญหาเช่นเดียวกับจุดชมวิวภูค้อ คือการท่ีมี
จ้านวนนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์มากเกินไป จนพบปัญหาการเดินเท้าข้ึน-ลงบันไดท่ี

ติดขัดเป็นบางช่วง ดังน้ันจึงควรมีแนวทางการหลีกเล่ียง/ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

เช่นเดียวกัน 
 

7.4.3  ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว (ภูวำริน) 

จากผลการจ้าแนกด้านกายภาพท่ีมีความสันโดษมากกว่าด้านสังคม สะท้อนให้เห็น
ว่ามีการพัฒนาเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวมากเกินไป ซ่ึงเป็นการสร้างอุปทานการท่องเท่ียวท่ี

ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีธรรมชาติ  และยังพบนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์น้อยด้วย

เม่ือพิจารณาจากความหมายของประเภทการท่องเท่ียวท่ีได้จากการวิเคราะห์ของท้ังสอง

ปัจจัย พบว่า ผลการจ้าแนกด้านสังคมมีความใกล้เคียงมากกว่า เน่ืองจากถ้้าใหญ่หนาว (ภูวา

ริน)  มีการพัฒนาพ้ืนท่ีมากจนอยู่ในระดับเขตการท่องเท่ียวประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) และเน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีของถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) ได้มีการ

ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวแล้ว อีกท้ังมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูง 

กล่าวคือมีความสวยงามทางธรรมชาติและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังน้ันจึงสรุปเขตการ
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ท่องเท่ียวท่ีแนะน้าคือ ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) โดยไม่ควร

มีการพัฒนาการท่องเท่ียวใดๆเพ่ิมข้ึนอีก และควรมีแนวทางการจัดการเพ่ือเช่ือมโยงความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวเข้ากับอุปทานการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

7.4.4  น้ ำตกเหวทรำย – ทรำยทอง 

 จากผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพ น้้าตกเหวทราย–ทรายทอง จัดอยู่

ในประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) เม่ือพิจารณาจากความหมายของเขตการ

ท่องเท่ียวประเภทดังกล่าว พบว่ามีความใกล้เคียงกัน เน่ืองจากพบนักท่องเท่ียวน้อย ความ
สงบสันโดษปานกลาง-สูง พ่ึงพาตนเองสูง มีความสะดวกสบายต่้าจึงสรุปเขตการท่องเท่ียวท่ี

แนะน้า คือ ประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM)  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีนักท่องเท่ียว
น้อย แต่ยังพบเห็นผลกระทบคือขยะในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว จึงควรมีแนวทางการรองรับ

ผลกระทบดังกล่าว นอกจากน้ีควรมีการให้ข้อมูลโดยป้ายส่ือความหมายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

สภาพพ้ืนท่ี ความยากล้าบาก อันตรายและการรับมือจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่
นักท่องเท่ียว เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

 

 7.4.5  ป่ำเปล่ียนสี 

 จากผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพ ป่าเปล่ียนสีจัดอยู่ในประเภทพ้ืนท่ี

ธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) เม่ือพิจารณาจากความหมายของเขตการ
ท่องเท่ียวประเภทดังกล่าว พบว่า สภาพพ้ืนท่ีจริงมีความสันโดษมากกว่า โดยความหมาย

ของ ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) คือมีความสงบน้อย-ปาน

กลาง พ่ึงพาตนเองน้อย-ปานกลาง และมีความสะดวกสบายสูง แต่ข้อค้นพบพบว่า มีความ
สงบสันโดษปานกลาง-สูง พ่ึงพาตนเองสูง มีความสะดวกสบายต่้า ซ่ึงใกล้เคียงกับ ประเภท

ธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) มากท่ีสุด ดังน้ันจึงสรุปเขตการท่องเท่ียวท่ีแนะน้าคือ 
ประเภทธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) คืออนุรักษ์ให้คงความเป็นธรรมชาติด้ังเดิม

เช่นน้ีต่อไป เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่ควร

มีการพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากพบนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์เพียง
ช่วงเวลาใบไม้เปล่ียนสี คือระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม อย่างไรก็ตาม ควรมีแนวทางการ

จัดการผลกระทบจ้าพวกขยะท่ีพบอยู่ตามทางเดิน และลานพักผ่อน และปัญหาการขาดการ
ส่ือความหมายเก่ียวกับการป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าท่ีสามารถพบเห็นได้พ้ืน 

7.4.6 ภูผำจิต (ภูด่ำนอีป้อง) 

 จากผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพ แหล่งท่องเท่ียวภูผาจิตจัดอยู่ใน

ประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) เม่ือพิจารณาจากความหมายของเขตการ
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ท่องเท่ียวประเภทดังกล่าว พบว่า สภาพพ้ืนท่ีจริงมีความสันโดษมากกว่า โดยความหมาย

ของประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) คือมีความสงบสันโดษปานกลาง-สูง พ่ึงพา
ตนเองสูง มีความสะดวกสบายต่้าแต่ข้อค้นพบพบว่า มีความสงบสันโดษสูงมาก ท้าทาย

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองสูงมาก และมีความสะดวกสบายน้อยมาก ซ่ึงใกล้เคียงกับ
ประเภทพ้ืนท่ีสันโดษ (P) มากท่ีสุด นอกจากน้ีความแตกต่างของระยะห่างจากถนนสายหลัก

ดังท่ีได้อภิปรายไว้ข้างต้น คือข้อจ้ากัดส้าคัญท่ีท้าให้ผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวโดย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความคลาดเคล่ือน ดังน้ันจึงสรุปเขตการท่องเท่ียวท่ีแนะน้า คือ 
ประเภทพ้ืนท่ีสันโดษ (P) คือไม่ควรมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆ จัดการพ้ืนท่ีให้

ปลอดจากร่องรอยของมนุษย์และปล่อยพ้ืนท่ีให้เป็นธรรมชาติด้ังเดิม  เพ่ือให้ได้รับ

ประสบการณ์อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง 

 

 7.4.7  สวนสนบ้ำนแปก (ดงแปก) 

 จากผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพ สวนสนบ้านแปก (ดงแปก) จัดอยู่
ในประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) เม่ือพิจารณาจากความหมายของเขตการ

ท่องเท่ียวประเภทดังกล่าว พบว่ามีความใกล้เคียงกัน เน่ืองจากพบนักท่องเท่ียวน้อย มีความ
สงบสันโดษปานกลาง-สูง พ่ึงพาตนเองสูง มีความสะดวกสบายต่้า ดังน้ันจึงสรุปเขตการ

ท่องเท่ียวท่ีแนะน้าคือ ประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) เช่นเดียวกับผลการ

จ้าแนกด้านกายภาพ เพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส้าคัญในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ ให้
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก ปัจจุบันมีการเข้าถึงท่ี

สะดวกสบาย และมีการรองรับการท่องเท่ียวไว้บ้างแล้วดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงไม่ควร
พัฒนาการท่องเท่ียวใดๆเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากพบนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีน้อย

อยู่แล้ว 

 

 7.4.8  สวนสนภูกุ่มข้ำว 

 จากผลการจ้าแนกเขตการท่องเท่ียวด้านกายภาพ สวนสนภูกุ่มข้าวจัดอยู่ในประเภท

พ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) เม่ือพิจารณาจากความหมายของเขตการท่องเท่ียว
ประเภทดังกล่าว พบว่ามีความใกล้เคียงกัน เน่ืองจากพบนักท่องเท่ียวน้อย มีความสงบ

สันโดษปานกลาง-สูง พ่ึงพาตนเองสูง มีความสะดวกสบายต่้านอกจากน้ียังพบข้อจ้ากัดใน
การเข้าถึงเน่ืองจากสภาพของพ้ืนผิวถนนลูกรังเป็นหลุมบ่อสาเหตุดังกล่าวจึงท้าให้พบ

นักท่องเท่ียวน้อย ดังน้ันจึงสรุปเขตการท่องเท่ียวท่ีแนะน้าคือ ประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยาน

ยนต์ (SPM) โดยควรมีการซ่อมแซมถนนลูกรังให้รถยนต์ทุกชนิดสามารถสัญจรได้ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียวท่ีต้องการประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีใกล้ชิดธรรมชาติ และพบความหลากหลาย
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ของกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่ควรพัฒนาการส่ิงอ้านวยสะดวกใดๆเพ่ิมข้ึนอีก และควร

ปรับปรุงป้ายส่ือความหมายเพ่ือให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่นักท่องเท่ียว  
 

7.4.9  ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว 

 จากผลการจ้าแนกด้านกายภาพท่ีมีความสันโดษมากกว่าผลการจ้าแนกด้านสังคม  
ท้าให้เห็นว่ามีการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีธรรมชาติ เม่ือพิจารณา

จากความหมายของประเภทเขตการท่องเท่ียวท่ีได้จากการวิเคราะห์ของท้ังสองปัจจัย พบว่า 

ผลการจ้าแนกด้านกายภาพมีความใกล้เคียงมากกว่าในด้านรูปแบบการท่องเท่ียว คือการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แต่ด้านสังคมให้ผลการจ้าแนกคือประเภทพ้ืนท่ีชนบท (R) ท่ีมี

รูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการท่องเท่ียว
ของอุทยานแห่งชาติดังน้ันจึงสรุปเขตการท่องเท่ียวท่ีแนะน้าคือ ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ี

มนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) โดยไม่ควรมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆอีก 

เน่ืองจากพร้อมรองรับการท่องเท่ียวในทุกด้าน จนมีความเป็นสังคมเมืองมากกว่าสภาพพ้ืนท่ี
ด้านกายภาพแล้ว  แต่ควรให้ความส้าคัญกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเข้ามาใช้ประโยชน์

ในพ้ืนท่ีของนักท่องเท่ียวท่ีมีจ้านวนมาก ท้ังด้านขยะ การท้าลายพืชพันธ์ุป่า และการฝ่าฝืน
กติกามารยาทของป้ายส่ือความหมายและการควบคุมของเจ้าหน้าท่ี และควรส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจในการรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติแก่นักท่องเท่ียว โดยศูนย์บริการ

นักท่องเท่ียว ป้ายส่ือความหมายระหว่างเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น เพ่ือให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ใกล้ชิดและได้รับความรู้เก่ียวกับธรรมชาติด้วย 

ดังน้ัน การพิจารณาแนวทางการจัดการเพ่ือเช่ือมโยงปัจจัยด้านกายภาพและด้าน
สังคมให้เป็นไปตามประเภทการท่องเท่ียวท่ีเสนอแนะ ผู้ศึกษาจึงพิจารณาจากเป้าหมายและ

แนวทางการจัดการของหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ดังตารางท่ี 2.3 ซ่ึงข้อมูลดัง

กล่าวคือแบบแผนในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามแต่ละประเภทเขตการท่องเท่ียว
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ผู้ศึกษายังเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะอื่นๆท่ีค้นพบจากการลงพ้ืนท่ี

ศึกษา เพ่ือให้แต่ละแหล่งท่องเท่ียวได้รับการแก้ไข/ป้องกัน ได้ตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน โดย
ข้อเสนอแนะดังกล่าวต้องอยู่ภายในขอบเขตของเป้าหมายในแต่ละประเภทเขตการท่องเท่ียว

ด้วยเช่นกัน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 7.2  
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ตารางท่ี 7.2  (ต่อ) 

 
 

 

 

แหล่งท่องเที่ยว : จุดชมวิวภูค้อ 

จากผลการศึกษา พบว่า 
ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพและด้านสังคมสอดคล้องกัน ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีธรรมชาติ

ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนดัดแปลง (RN-M) ปัญหา/ข้อจ้ากัดท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ มีนักท่องเท่ียว
เข้ามาใช้ประโยชน์มากเกินไปภายในพ้ืนท่ีจ้ากัด พบขยะและร่องรอยการก่อกองไฟ และ

ปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีจอดรถท่ีไม่เพียงพอ จนนักท่องเท่ียวต้องจอดรถริมถนนสายหลักบริเวณหัว

โค้งและทางข้ึนลงลาดชัน 

เขตกำรท่องเท่ียวที่แนะน ำ  :ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึนดัดแปลง (RN-M) 

แนวทางการจัดการ : 

1) ควบคุมจ้านวนนักท่องเท่ียวไม่ให้แออัดและเกิดความสับสนวุ่นวายโดยมีเจ้าหน้าท่ี

ควบคุมเฉพาะช่วงเวลาเช้า ในฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีพบกับอากาศหนาวเย็นและทะเล
หมอก 

2) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในสถานท่ีเหมาะสม เช่นระหว่างทางเดินข้ึนจุดชม
วิว และบริเวณลานชมวิวท่ีพบขยะมากท่ีสุด โดยใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ เช่นเป็น

พ้ืนผิวเป็นหินหรือไม้ เป็นต้น  

3) จัดท้าป้ายส่ือความหมายว่าห้ามก่อฟืนไฟเน่ืองจากอาจท้าให้เกิดไฟป่าได้พร้อมระบุ
บทลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและควรมีเจ้าหน้าท่ีคอยสังเกตการณ์บริเวณท่ี

พบร่องรอยการก่อกองฟืนด้วย 
4) มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมบริเวณลานจอดรถ ไม่ให้นักท่องเท่ียวจอดไว้ริมถนนบริเวณหัว

โค้งหรือทางลาดชันท่ีผู้ขับข่ีมองเห็นไม่ชัดหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ถนนท่านอ่ืนโดยจัดท้า

ป้ายส่ือความหมายว่าให้ระวังอันตรายจากรถท่ีจอดอยู่ริมถนน เป็นต้น 
5) ไม่ควรมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกประเภทร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก และ

ห้องน้้า เป็นต้น เน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวเฉพาะช่วงเวลาเช้า การลงทุนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวอาจไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์เท่าท่ีควร 

ตำรำงที่ 7.2  ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุทยานแห่งชาติ 

                 น้้าหนาว 
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แหล่งท่องเที่ยว : จุดชมวิวถ้ ำผำหงส์ 

จากผลการศึกษา พบว่า 
ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพและด้านสังคมสอดคล้องกัน ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีธรรมชาติ

ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนดัดแปลง(RN-M) ปัญหา/ข้อจ้ากัดท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ มีนักท่องเท่ียว

เข้ามาใช้ประโยชน์หนาแน่น จนพบความแออัดบริเวณบันไดข้ึนจุดชมวิว แต่ไม่พบผลกระทบ
ประเภทขยะบริเวณแหล่งท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจท่ีได้พ่ึงพาตนเองอย่าง

เต็มท่ีจากการเดินเท้าข้ึนบันได 259 ข้ัน 

เขตกำรท่องเท่ียวที่แนะน ำ  :ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึนดัดแปลง (RN-M) 

แนวทางการจัดการ : 
1) จัดท้าลานพักระหว่างทางข้ึนบันได เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดในบางช่วง และ

มีพ้ืนท่ีให้นักท่องเท่ียวสามารถน่ังพักเหน่ือยระหว่างเดินข้ึนลงได้ซ่ึงควรมีป้ายส่ือ
ความหมายระบุว่ามีลานพักอยู่บริเวณใดด้วย เพ่ือเป็นการแจ้งข้อมูลให้นักท่องเท่ียว

ทราบโดยวัสดุท่ีน้ามาใช้ควรเป็นวัสดุเลียนแบบธรรมชาติเพ่ือให้มีความกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อม 
2) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในสถานท่ีเหมาะสม เช่นก่อนทางเดินเท้าข้ึนบันได 

โดยใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ เช่นเป็นพ้ืนผิวเป็นหินหรือไม้ เป็นต้น  
3) ไม่ควรมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกประเภทร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก และ

ห้องน้้า เป็นต้น เน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวเฉพาะช่วงเวลาเย็น การลงทุนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวอาจไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์เท่าท่ีควร 
4) อนุรักษ์วิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว โดยการเดินเท้าข้ึนบันได 259 ข้ัน เน่ืองจาก

นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการได้ทดสอบความสามารถตนเองอย่างเต็มท่ี 
ตารางท่ี 7.2  (ต่อ) 

 

 
 

 
 

 

 
 

ตารางท่ี 7.2 (ต่อ) 
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แหล่งท่องเที่ยว : ถ้ ำใหญ่น้ ำหนำว (ภูวำริน) 

จากผลการศึกษา พบว่า 
ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพคือประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) และ

ด้านสังคมคือประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) ซ่ึงมีผลการจ้าแนก

แตกต่างกัน โดยเขตการท่องเท่ียวด้านสังคมสะท้อนความเป็นเมืองมากกว่าปัญหา/ข้อจ้ากัด
ท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ มีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกมาก แต่พบนักท่องเท่ียวเข้ามา

ใช้ประโยชน์น้อย หากต้องการชมถ้้าต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเปิดไฟและน้าทางภายในถ้้า 

โดยเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ต่างๆเป็นอย่างดี หลังจากชมถ้้าเรียบร้อยต้องบริจาคเงินเพ่ือสมทบ

ทุนเป็นค่าไฟตามอัธยาศัย 

เขตการท่องเท่ียวท่ีแนะน้า  :ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึนดัดแปลง (RN-M) 

แนวทางการจัดการ : 
1) ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับศักยภาพการท่องเท่ียวของถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน) เช่น 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ความสวยงามของธรรมชาติท้ังภายนอกและ

ภายในถ้้า ท่ีศูนย์บริการนักท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว และตามถนนเส้นทาง
สายหลัก เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปเยือนถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน)  

2) ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้มีคณะทัศนศึกษาเดินทาง

มาเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ ชนิดของหิน หินงอกหินย้อย เป็นต้น 
3) เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียวด้วยวิธีการต่างๆเช่นป้ายหรือส่ิงพิมพ์ถึง

วิธีการเท่ียวอย่างไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้นักท่องเท่ียวรู้สึกตระหนักถึงคุณค่า
ของธรรมชาติบริเวณปากทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว 

4) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในสถานท่ีเหมาะสม เช่นบริเวณใกล้ม้าน่ัง บริเวณ

ริมน้้าตกท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมปิกนิกรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยใช้วัสดุ
เลียนแบบธรรมชาติ เช่นเป็นพ้ืนผิวเป็นหินหรือไม้ เป็นต้น  

5) ไม่ควรมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆ เพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากมีท่องเท่ียวเข้า
มาใช้ประโยชน์น้อยอยู่แล้ว 

6) เก็บเงินค่าเข้าชมถ้้าใหญ่น้้าหนาว (ภูวาริน)  เพ่ือน้ามาใช้จ่ายเป็นค่าไฟท่ีเปิดบริเวณ

ภายในถ้้าอย่างมีหลักฐานจะท้าให้สามารถตรวจสอบรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมได้ 

ตารางท่ี 7.2 (ต่อ) 
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แหล่งท่องเที่ยว : น้ ำตกเหวทรำย - ทรำยทอง 

จากผลการศึกษา พบว่า 

ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพคือประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ปัญหา/
ข้อจ้ากัดท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ แม้นักท่องเท่ียวน้อยแต่ยังพบเห็นขยะในบริเวณแหล่ง

ท่องเท่ียว อีกท้ังควรมีการให้ข้อมูลล่วงหน้าเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี และวิธีการรับมือเม่ือพบเจอ
สัตว์ป่าในพ้ืนท่ี 

เขตกำรท่องเท่ียวที่แนะน ำ  :ประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) 

แนวทางการจัดการ : 

1) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในบริเวณน้้าตก ท่ีมี
นักท่องเท่ียวเข้าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ บริเวณทางเดินเท้า 

และลานน้้าตก เป็นต้น 

2) วางแผนการเก็บขยะหลังจากช่วงเวลาท่ีพบนักท่องเท่ียวหนาแน่น 
3) เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียวด้วยวิธีการต่างๆเช่นป้ายหรือส่ิงพิมพ์ถึง

วิธีการเท่ียวอย่างไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้นักท่องเท่ียวรู้สึกตระหนักถึงคุณค่า
ของธรรมชาติบริเวณปากทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว 

4) จัดท้าป้ายส่ือความหมายเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีและความยากล้าบากของ

เส้นทางกับนักท่องเท่ียวล่วงหน้า บริเวณทางเดินต่อไปยังน้้าตกทรายทอง 
5) จัดท้าป้ายส่ือความหมายเพ่ือให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว บริเวณปากทางเข้า ลาน

น้้าตกและท่ีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เก่ียวกับการรับมือเม่ือพบเจอสัตว์ป่า เช่น ช้าง 
หมี เป็นต้น เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังกับสัตว์ป่าและนักท่องเท่ียว  

6) ไม่ควรมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆ เพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากพบนักท่องเท่ียว

เข้ามาใช้ประโยชน์น้อยอยู่แล้ว 

ตารางท่ี 7.2 (ต่อ) 
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แหล่งท่องเที่ยว : ป่ำเปล่ียนสี 

จากผลการศึกษา พบว่า 

ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพคือประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ปัญหา/

ข้อจ้ากัดท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ พบนักท่องเท่ียวในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม 
หลังจากน้ันท้ังปีพบนักท่องเท่ียวน้อยมากพบเห็นขยะในบริเวณทางเดินเท้า ทางเดินป่า

ศึกษาธรรมชาติ และลานพักผ่อนหย่อนใจ  และขาดการส่ือความหมายเก่ียวกับวิธีการรับมือ
เม่ือพบเจอสัตว์ป่าในพ้ืนท่ี และเน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ จึงควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมแก่นักท่องเท่ียวด้วย 

เขตกำรท่องเท่ียวที่แนะน ำ  :ประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์(SPM) 

แนวทางการจัดการ : 
1) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในท่ีเหมาะสม บริเวณลานพักผ่อนหย่อนใจ และ

ทางเข้า/ทางออกเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ  
2) วางแผนการเก็บขยะหลังจากช่วงเวลาท่ีพบนักท่องเท่ียวมาก คือ ช่วงเวลาท่ีใบไม้

เร่ิมเปล่ียนสี ระหว่างเดือนธนวาคม-มกราคม 

3) เน้นการเตือนประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียวด้วยวิธีการต่างๆเช่นป้ายหรือส่ิงพิมพ์ถึง
วิธีการเท่ียวอย่างไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้นักท่องเท่ียวรู้สึกตระหนักถึงคุณค่า

ของธรรมชาติบริเวณปากทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว 
4) จัดท้าป้ายส่ือความหมายเพ่ือให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว บริเวณปากทางเข้าทางเดิน

ป่าศึกษาธรรมชาติ และท่ีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เก่ียวกับการรับมือเม่ือพบเจอสัตว์

ป่า เช่น ช้าง หมี เป็นต้น เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังกับสัตว์ป่าและ
นักท่องเท่ียว  

5) ไม่ควรมีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆ เพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากพบนักท่องเท่ียว
เข้ามาใช้ประโยชน์น้อยอยู่แล้ว 

6) ควรอนุรักษ์สภาพพ้ืนท่ีให้คงความเป็นธรรมชาติด้ังเดิมเช่นน้ีต่อไป เพ่ือให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้จากการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ อันเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวส้าคัญของป่า

เปล่ียนสี 

 
 

 

ตารางท่ี 7.2 (ต่อ) 
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แหล่งท่องเที่ยว : ภูผำจิต (ภูด่ำนอีป้อง) 

จากผลการศึกษา พบว่า 

ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพคือประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ปัญหา/

ข้อจ้ากัดท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ การวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ค้านวณเป็น
ระยะทางขจัด ภูผาจิตจึงอยู่ในรัศมีท่ีมีระยะห่างจากถนนสายหลักไม่เกิน 5 กิโลเมตร ท้าให้

เขตการท่องเท่ียวเป็นประเภท SPM แต่ระยะทางท่ีแท้จริงพบว่า การเดินเท้าท่ีห่างจากถนน
สายหลักมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เน่ืองจากความคดเค้ียวและลาดชันของเส้นทาง 

ซ่ึงถ้ามีระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 5 กิโลเมตร ควรจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภท

สันโดษ (P) 

เขตกำรท่องเท่ียวที่แนะน ำ  :ประเภทพ้ืนท่ีสันโดษ (P) 

แนวทางการจัดการ : 
1) การเข้าถึงให้ใช้เส้นทางท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ไม่จ้าเป็นต้องดูแลรักษาเส้นทาง

เป็นประจ้า 
2) ต้องขออนุญาตและมีเจ้าหน้าท่ีน้าทางเดินป่าเพ่ือความปลอดภัย และควบคุมการ

สร้างผลกระทบ 

3) การเข้าถึงพื้นท่ีควรมีการแจ้งเจ้าหน้าท่ีเร่ืองการเดินทาง วันเวลา และจุดหรือบริเวณ
ท่ีจะเข้าไป รวมท้ังวันเวลาท่ีจะกลับออกมาทุกคร้ังก่อนเข้าไปในเขตท่องเท่ียวน้ี 

4) ไม่มีการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกใดๆ และควบคุมการพัฒนาทุกรูปแบบ 
5) จัดการผลกระทบจากการท่องเท่ียว โดยควรควบคุมจ้านวนและเน้นนักท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีมีคุณภาพ ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใช้พ้ืนท่ีต้องควบคุมให้อยู่ในระดับต้่า

และปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ืนตัวเองได้ 
6) มีมาตราการน้าขยะท่ีไม่ย่อยสลายออกมาจากเขตท่องเท่ียวน้ี และขุดหลุมฝังขยะท่ี

ย่อยได้ 
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138 
 

แหล่งท่องเที่ยว : สวนสนบ้ำนแปก (ดงแปก) 

จากผลการศึกษา พบว่า 

ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพคือประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM)  

ปัญหา/ข้อจ้ากัดท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ สภาพพ้ืนท่ีมีความเป็นธรรมชาติสูง มีการพัฒนา
ส่ิงอ้านวยความสะดวกต่้า และพบนักท่องเทียวเข้ามาใช้ประโยชน์น้อย 

เขตกำรท่องเท่ียวที่แนะน ำ: ประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) 

แนวทางการจัดการ : 

1) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในท่ีเหมาะสม โดยใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ 
2) วางแผนการเก็บขยะหลังจากฤดูกาลท่องเท่ียว 

3) เน้นการเตือนประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียวด้วยวิธีการต่างๆเช่นป้ายหรือส่ิงพิมพ์ถึง

วิธีการเท่ียวอย่างไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อมบริเวณปากทางเข้าแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือให้
นักท่องเท่ียวรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและให้ธรรมชาติท่ีมีอยู่ดึงดูดความ

สนใจของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก 
4) ควบคุมให้มีการพัฒนาพ้ืนท่ีต่้าเน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์น้อย

โดยเฉพาะเร่ืองถนนควรห้ามขยายความกว้างและห้ามใช้พ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีต 

 

แหล่งท่องเที่ยว: สวนสนภูกุ่มข้ำว 

จากผลการศึกษา พบว่า 

ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพคือประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ปัญหา/

ข้อจ้ากัดท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ สภาพพ้ืนถนนลูกรังบดอัดแน่นท่ีเป็นหลุมบ่อตลอด
เส้นทาง จนจ้ากัดประเภทรถยนต์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงปัญหาการให้ข้อมูลโดยป้ายส่ือ

ความหมายเก่ียวกับการป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า นอกจากน้ีสภาพพ้ืนท่ีมีความเป็น
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งส่องสัตว์ พบสัตว์ป่าหลายประเภท จึงควรควบคุม

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

เขตกำรท่องเท่ียวที่แนะน ำ: ประเภทพ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) 

แนวทางการจัดการ : 
1) จัดภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในท่ีเหมาะสม โดยใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ 

2) วางแผนการเก็บขยะหลังจากฤดูกาลท่องเท่ียว 

3) เน้นการเตือนประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียวด้วยวิธีการต่างๆเช่นป้ายหรือส่ิงพิมพ์ถึง
วิธีการเท่ียวอย่างไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อมในบริเวณจุดพักผ่อนหย่อนใจท่ีกระจายอยู่

ตารางท่ี 7.2 (ต่อ) 



 
 

139 
 

ตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณหนองปลาไหลท่ีพบสัตว์ป่าชุกชุมเน่ืองตากเป็น

แหล่งดินโป่งขนาดใหญ่เพ่ือให้นักท่องเท่ียวรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ 

4) จัดท้าป้ายส่ือความหมายเพ่ือให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว บริเวณปากทางเข้า ลาน
พักผ่อนหย่อนใจท่ีกระจายอยู่ระหว่างทาง และท่ีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เก่ียวกับ

การรับมือเม่ือพบเจอสัตว์ป่า เช่น ช้าง หมี เป็นต้น เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนท้ังกับสัตว์ป่าและนักท่องเท่ียว  

5) ควบคุมให้มีการพัฒนาพ้ืนท่ีต่้าเน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์น้อย

โดยเฉพาะเร่ืองถนนท่ีไม่ควรขยายความกว้างและห้ามใช้พ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีต 
6) ปรับปรุงสภาพพ้ืนผิวถนนให้เรียบ โดยใช้ลูกรังบดอัดแน่น 

 

แหล่งท่องเที่ยว : ท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว 

จากผลการศึกษา พบว่า 
ผลการจ้าแนกจากปัจจัยด้านกายภาพคือประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง

(RN-M) และด้านสังคมคือประเภทพ้ืนท่ีชนบท(R)ซ่ึงมีผลการจ้าแนกด้านสังคมมีความเป็น
เมืองมากกว่าปัญหา/ข้อจ้ากัดท่ีค้นพบจากการศึกษาคือ มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้ประโยชน์

มาก จึงพบร่องรอยผลกระทบในพ้ืนท่ีจ้านวนมาก รวมท้ังมีการฝ่าฝืนป้ายส่ือความหมาย

ต่างๆ 

เขตกำรท่องเท่ียวที่แนะน ำ  : ประเภทพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) 

แนวทางการจัดการ : 

1) เพ่ิมภาชนะรองรับขยะแบบคัดแยกในบริเวณท่ีพบเห็นผลกระทบ และควรมีการ

จัดการขยะและระบบบ้าบัดของเสียอย่างถูกสุขลักษณะโดยไม่ท้าลายส่ิงแวดล้อม 
2) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบท่ีเกิดภายใน

พ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักท่องเท่ียวหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเป็น

นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ เช่นรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวร่วมมือกันเก็บขยะ 
ร่วมกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในแหล่งท่องเท่ียวเสมือนแหล่งท่องเท่ียว

เป็นบ้านของตนเอง และให้คะแนนพฤติกรรมการท่องเท่ียวดังกล่าวโดยมอบ 

ประกาศณียบัตรนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศตัวอย่าง เป็นต้น  

3) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาว ท่ีศูนย์บริการ-

นักท่องเท่ียว เน้นรูปภาพท่ีส่ือถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว และวิธีการเดินทาง
เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ 
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4) จัดท้าป้ายส่ือความหมายเก่ียวกับกติกามารยาทต่างๆ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีพบ

ร่องรอยผลกระทบจ้านวนมาก พร้อมท้ังระบุบทลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ 

5) จัดเวลาให้เจ้าหน้าท่ีเดินตรวจตราความเรียบร้อยในช่วงเวลาท่ีมีนักท่องเท่ียว
หนาแน่น เพ่ือควบคุมนักท่องเท่ียวไม่ให้ฝ่าฝืนกฎต่างๆ 

6) ไม่ควรมีการพัฒนาการท่องเท่ียวอีก เน่ืองจากมีการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างเต็ม
รูปแบบแล้ว 

 

7.5 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำในอนำคต 
 

  7.5.1 เกณฑ์ของปัจจัยด้านกายภาพท่ีน้ามาวิเคราะห์เพื่อจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้าน 

นันทนาการ ควรมีการปรับเปล่ียนตามสัดส่วนของขนาดพ้ืนท่ีศึกษา ถ้าหากแหล่งท่องเท่ียวมี
ขนาดเล็ก ก็ควรมีระยะห่างจากถนนสายหลักและสายรอง และขนาดพ้ืนทีป่าธรรมชาติ

น้อยลง หรือถ้าแหล่งท่องเท่ียวมีขนาดใหญ่ ก็ควรมีระยะห่างและขนาดพ้ืนท่ีธรรมชาติมากข้ึน
ด้วย ซ่ึงสัดส่วนดังกล่าวควรมีสูตรการค้านวณท่ีเป็นแม่แบบ เพ่ือน้ามาใช้วิเคราะห์/ศึกษา

แหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  7.5.2 ควรเพ่ิมข้อมูลด้านความลาดชันในการวิเคราะห์เกณฑ์ระยะห่างจากถนน เพื่อ 
ครอบคลุมถึงระยะห่างท่ีแท้จริง โดยหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ควรท้าการตรวจสอบพ้ืนท่ี

จริงว่าระยะห่างหรือระยะทางเดินเท้าจากถนนถึงแหล่งท่องเท่ียวมีระยะทางเท่าไร เน่ืองจาก
ระยะห่างท่ีแท้จริงไกลกว่าระยะทางขจัดท่ีวิเคราะห์ได้จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  7.5.3 การวัดประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจริง โดยการให้ค่า 

คะแนน 1-5 ซ่ึงในกรณีน้ีความรู้สึกของนักท่องเท่ียวแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน จึงควร
ท้าการปรับปรุงคัดเลือกกลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามให้มีลักษณะท่ีคล้ายคลึง

กัน เช่นช่วงอายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น 
  7.5.4  แนวทางการจัดการการท่องเท่ียวควรให้ความส้าคัญกับบริบทโดยรอบแหล่ง 

ท่องเท่ียวด้วย ว่าบริบทดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสหรือข้อจ้ากัดต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศหรือไม่ อย่างไร เช่นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบมีโอกาสรุกล้้าและท้าลายแหล่ง

ท่องเท่ียวหรือไม่  ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือดูแลรักษาและสร้างรายได้จากการ

ท่องเท่ียวได้มากน้อยเพียงใด โดยแนวทางดังกล่าวควรระบุเพ่ิมเติมในกรอบแนวคิด แล้ว
น้ามาวิเคราะห์ร่วมกับการจ้าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS)  เพ่ือให้ได้แนว

ทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีครอบคลุมทุกด้าน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเที่ยวได้รับจากแหล่งท่องเที่ยว 

.................................. 

ของอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

ค้าชี แจง  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการเก็บข้อมูลประกอบวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) ซ่ึงความ

คิดเห็นของท่านจะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของ

อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็น

จริง 
 

 
 ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านท่ีตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

วาสนา  ทองตัน 

(ผู้ท าการวิจัย) 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของท่าน 

ค้าชี แจง  โปรดตอบค าถามลงในช่องว่าง หรือ ใส่เคร่ืองหมาย √ลงใน (     ) หน้าข้อความท่ี
ตรงกับตัวท่าน 
1.  เพศ  (      )  ชาย  (      )  หญิง  (      )  อ่ืนๆ 

2.  อายุ  .................................  ปี(หมายเหตุ : มากกว่า 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

  (      )  ประถมศึกษา   (      )  มัธยมศึกษาตอนต้น  
  (      )  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (      )  ปวช. 
  (      )  อนุปริญญา    (      )  ปวส. 
  (      )  ปริญญาตรี   (      )  สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป  
 

4.  อาชีพปัจจุบัน 

  (      )  รับราชการ   (      )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (      )  พนักงานบริษัทเอกชน  (      )  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
   (      )  รับจ้าง      (      )  เกษตรกร 
  (      )  นักเรียน / นักศึกษา    (      )  อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 



 

5.  รายได้................................................................. บาท / เดือน 

 

6.  ท่ีอยู่ปัจจุบันของท่าน    จังหวัด.............................................................................................. 

 

7.  จ้านวนครั งท่ีท่านเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียวนี ของ อช. น ้าหนาว (รวมครั งปัจจุบัน) ...................

คร้ัง 
 

8.  จ้านวนผู้ท่ีร่วมเดินทางมากับท่าน (รวมทั งตัวท่าน)  ................................. คน 

 

9.  ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะใช้ประกอบกิจกรรม ณ แหล่งท่องเท่ียวนี   .............. ชั่วโมง................วัน 
 

10. ท่านได้ท้ากิจกรรมอะไรบ้าง ณ แหล่งท่องเท่ียวนี  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(      )  ชมธรรมชาติ / ทิวทัศน์           (      )  พักผ่อน          (      ) ถ่ายภาพ 
(      )  ปิกนิก / รับประทานอาหาร       (      )  ศึกษาท้องฟ้าและดาราศาสตร์    (      ) ชมผีเส้ือ  
(      )  ดูนก / ส่องสัตว์     (      )  เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ        (      ) เล่นน้ าตก                                 
(      )  ศึกษาพรรณไม้                     (      )  พักแรมกางเต็นท์                   (      ) อ่ืนๆ ระบุ  
.............................………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนท่ี 2  ประสบการณ์นันทนาการท่ีท่านได้รับจริง “ภายในแหล่งท่องเที่ยว” 

ค้าชี แจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความรู้สึกของท่าน 
 

ประสบการณ์นันทนาการจากแหล่งท่องเท่ียว  

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว 

ทั งหมด  9 ปัจจัย 

ระดับของประสบการณ์นันทนาการ 

ท่ีท่านได้รับจริง 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

มาก 

1) ท่านมีโอกาสได้ “ใกล้ชิดกับความเป็น

ธรรมชาติ”ภายในแหล่งท่องเท่ียว มากน้อย

เพียงใด 

 
 

    

2) ท่านได้รู้สึกถึง “ความเงียบสงบ / สันโดษ”

ภายในแหล่งท่องเท่ียว มากน้อยเพียงใด 

 
 

    

3) ท่านรู้สึกถึง “ความแออัด / เสียงอึกทึกแบบ

สังคมเมือง” ภายในแหล่งท่องเท่ียวมากน้อย

เพียงใด 

 
 

    



ประสบการณ์นันทนาการจากแหล่งท่องเท่ียว  

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว 

ทั งหมด  9 ปัจจัย 

ระดับของประสบการณ์นันทนาการ 

ท่ีท่านได้รับจริง 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

มาก 

4) ท่านได้ “พ่ึงพาตนเอง” ในการเดินทาง และ 

การประกอบกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว 
มากน้อยเพียงใด 

     

5) ท่านได้ “พบเห็นนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ” 

ภายในแหล่งท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใด 

     

6) ท่านรู้สึกถึงการได้ “พักผ่อนในบรรยากาศท่ี

สงบ” ภายในแหล่งท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใด 

     

7) ท่านรู้สึกถึง “การควบคุมดูแล” ภายในแหล่ง

ท่องเท่ียว มากน้อยเพียงใด 

     

8) ท่านได้รับ “ความสะดวกสบาย” ภายในแหล่ง 

ท่องเท่ียว เช่น ห้องน้ าถนน/ทางเดิน  ร้านค้า
ต่างๆ มากน้อยเพียงใด 

     

9) ท่านพบเห็น “ร่องรอยผลกระทบ” ภายใน

แหล่งท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใด(เช่น ขยะ ส่ิง
ปฏิกูล การหักเด็ดพืชพันธุ์ป่า การรบกวนสัตว์
ป่า เป็นต้น) 

(ประเภทผลกระทบ .....................................) 

     

 
10.   ท่านมี  “ความคาดหวัง”  อย่างไรในการมาเยือนแหล่งท่องเท่ียว ในอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (      )  ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ    (      )  ได้รับรู้ถึงความเงียบสงบ 

 (      )  การได้หลีกหนีความแออัด / วุ่นวายจากสังคมเมือง (      )  การได้พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มท่ี  

 (      )  การได้พบปะ / ท าความรู้จักกับนักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน (      )  การได้พักผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ 

 (      )  การได้รับการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าท่ี   (      )  ความสะดวกสบาย เช่น ห้องน้ า  

                ท่ีพัก อาหาร 

 (      )  การได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว (      )  ง่ายต่อการเดินทางเข้าถึงแหล่ง

                ท่องเท่ียว 

 (      )  การได้สนุกสนานกับกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ      (      )  อ่ืนๆ ระบุ................................... 

 



11.   ท่านมี  “ความพึงพอใจ”  อย่างไรในการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(      )  ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาต ิ    (      )  ได้รับรู้ถึงความเงียบสงบ 
 (      )  การได้หลีกหนีความแออัด / วุ่นวายจากสังคมเมือง (      )  การได้พึ่งพาตนเองอย่างเต็มที่  
 (      )  การได้พบปะ / ท าความรู้จักกับนักท่องเทีย่วกลุ่มอื่น (      )  การได้พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 
 (      )  การได้รับการควบคุมดแูลจากเจ้าหน้าที ่  (      )  ความสะดวกสบาย เช่น ห้องน้ า  
                ที่พัก อาหาร 
 (      )  การได้รบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่ว (      )  ง่ายต่อการเดินทางเข้าถงึแหล่ง
                ท่องเทีย่ว 
 (      )  การได้สนุกสนานกับกิจกรรมการท่องเทีย่วต่างๆ      (      )  อื่นๆ ระบุ................................... 
 
“ข้อเสนอแนะอื่นๆ”  ที่ท่านตอ้งการใหแ้หล่งท่องเที่ยวนี้ได้รับการพัฒนา หรือ ปรบัปรุงแกไ้ข      
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

( ขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามค่ะ ) 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล  นางสาววาสนา ทองตัน 

 

ประวัติการศึกษา    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

      มหาวิทยาลัยรังสิต  
      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 
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