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 “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” (Ecotourism) เป็นรูปแบบ             

การท่องเท่ียวทีม่กีารกล่าวถงึมานานแล้ว ซ่ึงหากย้อนไปเมือ่ปี ค.ศ. 1990 

จากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนนาดา ได้กล่าวถึง                

การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (Sustainable Tourism) ไว้ว่า “การพฒันา

ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่วและผูเ้ป็นเจ้าของ

ท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่าง ๆ 

ของอนุชนรุ่นหลงัด้วย การท่องเทีย่วนีม้คีวามหมายรวมถงึการจดัการ

ทรพัยากรเพือ่ตอบสนองความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจสงัคม และความงาม

ทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

และระบบนิเวศด้วย” (สฤษฎ์ แสงอรัญ, 2548)

 ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับ                 

การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่กลับพบว่า ในประเทศไทย                         

ยงัไม่สามารถส่งเสรมิการท่องเทีย่วแบบอนรุกัษ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ในทุกพื้นที่ ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยว                

ในปัจจุบันที่เสาะแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ดงันัน้ การสร้างความสมดลุระหว่างธรรมชาตกิบักบักจิกรรม

การท่องเที่ยว และการยกระดับผู้ประกอบการท่องเท่ียว รวมท้ัง                 

การกระจายรายได้สู่ชุมชน จึงเป็นความท้าทายในปัจจุบัน ซ่ึงใน

ภูมิภาคเอเชีย ทั้ง 23 ประเทศได้ร่วมมือกันจัดตั้งสมาคมการค้า                

การท่องเทีย่วเครอืข่ายเชงินเิวศเอเชยี (Association of Asia Ecotourism 

Network : AEN) และส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยมี               

นายมาซารุ ทากายาม่า เป็นประธานสมาคมฯ

บทน�ำ



การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : 
Eco tourism and Sustainable Tourism2

 ทัง้น้ี ในภมูภิาคเอเชยีได้ให้ความส�าคญักบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชงินิเวศ แต่กลบัพบว่า การสร้างมาตรฐานส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ “กรีนสแตนดาร์ด” ยังไม่มีการจัดการ                  

อย่างทัว่ถงึกระจกุอยูเ่พยีงบางประเทศ หรอืในเฉพาะพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเท่านัน้ 

จึงก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ตามมา 

 

 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดความยั่งยืนนั้นไม่สามารถ

สะท้อนได้จากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น แต่ต้องพิจารณาเรื่อง                    

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ซึ่ง Huub Gaymans และ Valley 

Hikes ได้กล่าวถึง 5 ปัจจัยที่จะน�าไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ให้เกิดความยั่งยืน โดยน�ามากล่าวถึงในบทความนี้ ประกอบด้วย                              

(1) การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม                 

(2) การมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ (3) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น               

(4) กิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม และ (5) ความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้

เพ่ือให้เกดิความเข้าใจมากยิง่ขึน้ขอน�ากรณีศึกษา เรือ่ง การจดัการกจิกรรม

เดินป่าระยะไกลในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา/

อุปสรรคในเชิงปฏิบัติ และการปรับรูปแบบการบริหารจัดการตามความ

เหมาะสมของพ้ืนที ่และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ทีม่รีปูแบบ

การท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน
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 เป็นเรือ่งยากทีจ่ะกล่าวว่า กจิกรรมการท่องเทีย่วนัน้ไม่ก่อให้เกดิผล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่หากกจิกรรมการท่องเทีย่วส่งผลกระทบในเชงิลบ

ต่อสิ่งแวดล้อมคงไม่สามารถ เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

 

 ดงัน้ัน ปัจจัยน้ีจึงเป็นเง่ือนไขท่ีส�าคัญทีส่ดุในการจดัการการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศ ถึงแม้เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมไม่ให้กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดผลกระทบ                 

น้อยที่สุดและธรรมชาติสามารถฟื้นฟูสภาพกลับมาคงเดิมเร็วท่ีสุดเท่าท่ี                

จะเป็นไปได้

ปัญหาขยะจากนักท่องเที่ยวเป็นปัญหาส�าคัญ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล               
ท่องเที่ยวที่มีปริมาณมากเกินที่จะสามารถจัดการได้ทั้งหมด

ปัจจัยสู ่“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” อย่างยั่งยืน 
1 :	ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
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 มีความจริงอยู่ประการหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “นักท่องเที่ยวท่ีมีจ�านวนมากไม่ได้เป็น             

ตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอไป เพราะบางครั้งนักท่องเท่ียวเพียงไม่ก่ีคน                      

ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมาย หากการเข้าไปท่องเที่ยว                     

ในสถานที่ที่มีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมและไม่ถูกช่วงเวลาที่เหมาะสม”

 ทั้งน้ี ได้มีการแบ่งลักษณะหรือรูปแบบของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด                    

จากกจิกรรมการท่องเทีย่ว (Impact Patterns) โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านชวีกายภาพ 

(Bio – Physical Impact) ออกเป็น 3 รูปแบบ (นภวรรณ ฐานะกาญจน์, (2553),                 

Hammitt and Cole (1987)) คือ

การเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องตระหนัก 
คือ การรบกวนสัตว์ป่า จากการส่งเสียงดังในช่วงการเดินทาง
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 ลักษณะของผลกระทบจะเกิดตามพื้นที่ที่มีกิจกรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวมักเลือกใช้

พื้นที่เดิม ๆ ในการประกอบกิจกรรม เช่น พื้นที่สันทนาการ ลานกางเต็นท์ และสถานที่

ประกอบอาหาร

 ระดับของผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ เข้มข้น ปลานกลาง และ

เบาบาง ซึ่งในการจัดการพื้นที่ที่เกิดผลกระทบลักษณะนี้ ต้องมีมาตรการควบคุมและ 

จ�ากัดขอบเขตของพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้น้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิด

ผลกระทบในพื้นที่ใหม่

การควบคมุการใช้พืน้ทีก่างเตน็ท์เป็นมาตรการหนึง่ในการลดผลกระทบทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการขยายตัวของผลกระทบเชิงพื้นที่

ผลกระทบตำมกำรกระจำยเชิงพื้นที่	(Spatial	Patterns	of	Impact)
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ผลกระทบตำมช่วงเวลำ	(Temporal	Patterns	of	Impact)

ผลกระทบตำมอัตรำกำรฟื้นคืนหลังจำกเกิดผลกระทบ	(Recovery	Rates	of	Impact)	

 ลักษณะของผลกระทบจะผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หากเกิดขึ้น                

อย่างรวดเร็วแต่ไม่นาน เรียกว่า ผลกระทบระยะสั้น (Shot – Term Impact) เช่น                    

การอัดแน่นตัวของดิน แต่หากผลกระทบค่อย ๆ เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องในระยะยาว 

เรียกว่า ผลกระทบระยะยาว (long – Term Impact) เช่น การขยายตัวของพื้นที่                      

ลานกางเต็นท์ 

 พิจารณาจากอัตราการฟื้นคืน (Recovery Rates) ของสิ่งแวดล้อมและอัตรา                 

การเสื่อมสภาพ (Deterioration) เนื่องจากการฟื้นคืนของธรรมชาติขึ้นอยู่กับสถานภาพ

ในสิง่แวดล้อมนัน้ ๆ  ว่ามคีวามเปราะบางมากน้อยเพยีงไร ส่วนอตัราการเสือ่มสภาพจะผนัแปร

ไปตามลักษณะของกิจกรรมในการใช้ประโยชน์เป็นหลัก

การเหยยีบย�า่พืน้ดนิของนกัท่องเทีย่วในบรเิวณเส้นทางเดนิป่า มกัก่อให้เกดิ
ปัญหาดินอัดแน่น และการชะล้างพังทลายของหน้าดินตามมา
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 จากลักษณะของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม                  

การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป การวางมาตรการเพื่อลดผลกระทบจึงต้อง

ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การแบ่ง

เขตการท่องเทีย่ว (Zoning) การก�าหนดจ�านวนนกัท่องเทีย่วตามขดีความสามารถ

ในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว

 เป็นที่ทราบกันดีว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” มุ่งเน้นที่ความใกล้ชิดระหว่าง

นกัท่องเท่ียวและธรรมชาติ เช่น การเดินป่า ด�าน�า้ลกึ ขีจ่กัรยาน หรอืแม้แต่การถ่ายภาพ

ธรรมชาต ิกจิกรรมเหล่านีจ้ะก่อให้เกิดการโต้ตอบทางกายภาพกบัธรรมชาตซิึง่ถือเป็น

หัวใจส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กจิกรรมบางอย่างอาจก่อให้เกดิผลกระทบในเชงิกว้าง และใช้ระยะเวลานาน
ในการฟื้นคืนสภาพกลับมาเช่นเดิม เช่น การก่อกองไฟในช่วงฤดูแล้ง

2 :	กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับธรรมชำติ	
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การถ่ายรูปเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว                   
กับธรรมชาติ

 ตัวอย่างหน่ึงที่ท�าให้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์                           

กับธรรมชาตทิีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว คอื ความแตกต่างระหว่างนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไป

ยังน�้าตกเดียวกันด้วย 2 วิธี คนหนึ่งเดินข้ามป่าโดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง อีกคนหนึ่ง               

นัง่รถบสัเพือ่เดนิทางมายงัน�า้ตกแห่งน้ี จะเหน็ได้ว่า นักท่องเท่ียวท้ัง 2 คนนีจ้ะมีปฏสัิมพนัธ์

กับธรรมชาติที่แตกต่างกัน  
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กิจกรรมการเดินป่าเป็นกิจกรรมที่เน้นความใกล้ชิดระหว่างนักท่องเที่ยว                    
และธรรมชาติ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวรู้สึกชื่นชมต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 สิ่งหนึ่งที่ท�าให้การมีปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเท่ียวกับธรรมชาติมีคุณค่ามากยิ่งข้ึน 

คือ การส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในระบบนิเวศ (Environmentally                 

Educative Tourism) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท�าให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนุกสนานและ               

เกดิประสบการณ์ใหม่ในการท่องเทีย่วอย่างมคีวามหมาย พฒันาความคดิ จติใจ และรูส้กึ

ชื่นชมต่อธรรมชาติ 
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 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถือเป็นสิ่งส�าคัญ                   

ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจจะชื่นชอบการท่องเที่ยวด้วยตัวเองไม่ต้องการ                     

ค�าแนะน�าจากผู้อื่น แต่การที่ได้รับค�าแนะน�า หรือถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นท่ีถือว่า              

เป็นสิ่งที่มีค่า เพราะนั่นเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถค้นพบด้วยตัวเอง นอกจากนี้                

ยังช่วยให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมเดินป่า หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี

ยังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในท้องถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงนักท่องเท่ียว 

ควรให้ความส�าคญักบัคนในท้องถิน่ในถานะเจ้าของพืน้ท่ี ส่วนนกัท่องเท่ียวเป็นเพยีงแขก

ผูม้าเยือน และไม่ควรปฏบิติันอกกฎระเบยีบท่ีชมุชนก�าหนดไว้ นอกจากนี ้การท�าหน้าที่

เป็นมัคคุเทศก์ หรือการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ยังก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน               

ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยว

3 :	กำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและกำรมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนก่อให้เกิดความ
เข้าใจในวิถีปฏิบัติ และขนบธรรมเนียมของชุมชนนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
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 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นกลไกหนึ่งท่ีสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศทีม่คีวามพร้อมของทรัพยากรธรรมชาต ิดงันัน้ รายได้ส่วนหนึง่

ทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วจึงควรย้อนกลบัมาในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมในสถานท่ี

ท่องเที่ยวนั้น ๆ 

 

 การสร้างแคมเปญเพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วมายงัสถานท่ีท่องเท่ียว สิง่ท่ีเกิดข้ึน

ตามมาไม่มากก็น้อย คือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควร

ยอมรับและจัดสรรรายได้ส่วนหน่ึง เพ่ือน�ามาจัดกิจกรรมในการฟื้นฟูสภาพ                

สิ่งแวดล้อมที่ทรุดโทรมลง 

4 :	กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม

การมอบอปุกรณ์ภาคสนามให้กบัเจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์ป่าเป็นกจิกรรมหนึง่ทีน่กัท่องเทีย่ว
สามารถส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย                  
ไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐ
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 นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถรวมกลุ ่มกันด�าเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม                         

โดยการจัดสรรรายได้ส่วนหน่ึงจากการท่องเที่ยว เช่น จากการเป็นมัคคุเทศก์ และ                    

การขายสินค้าภายในชุมชน ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟู                    

สิ่งแวดล้อม จะท�าให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ             

และยังน�าไปถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง   

 นักสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มักกังวลเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว                                     

จนไม่ได้ให้ความส�าคัญในแง่เศรษฐกิจและธุรกิจของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงในความเป็นจริง

การสนบัสนุนกจิกรรมการท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่�าเป็นต้องใช้งบประมาณเพือ่การตลาดจ�านวนมาก 

ในอีกมุมมองหนึ่งหากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ กลไกต่าง ๆ       

ที่ควรจะเป็นก็จะหยุดชงักโดยทันที เช่น ชาวบ้านไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว                     

คุณภาพชีวิตภายในชุมชนอาจจะแย่ลงในกรณีที่รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเกิดจาก

การท่องเที่ยว การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อาจไม่เกิดประสิทธิภาพ                 

เพราะชุมชนไม่เล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

5 :	ควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจ

สินค้าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธ์ โดยเฉพาะผ้าทอมือ สามารถน�ามา
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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 การสร้างรายได้ภายในชุมชนถือเป็นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์                  

จากทรพัยากรในพืน้ที ่เป็นช่องทางหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในพืน้ท่ี สิง่ต่าง ๆ  

เหล่านีส้ามารถสะท้อนให้เห็นถงึมลูค่าทางเศรษฐกจิของแหล่งท่องเทีย่ว ดงันัน้ ในการประเมนิ

ศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วเชิงนเิวศจงึควรให้ความส�าคญัในมติเิศรษฐกจิ เพราะความยัง่ยนื

ของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเช่นเดียวกัน 

 การเดินป่าระยะไกลเป็นกจิกรรมรปูแบบหนึง่ของการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศ โดยการเดินเท้าท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ก�าหนดที่มีระยะทาง

มากกว่า 5 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 

จ�านวนมาก และประเทศไทยเองมคีวามพร้อมของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

ที่จะรองรับกิจกรรมเดินป่าระยะไกลโดยเฉพาะเส้นทางในพื้นท่ีเขต

อุทยานแห่งชาติ 

 จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ 

(1) อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (2) อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์    

(3) อทุยานแห่งชาตไิทรโยค (4) อทุยานแห่งชาตทิองผาภมู ิ(5) อทุยาน

แห่งชาติเขาแหลม และ (6) อุทยานแห่งชาติล�าคลองงู 

 ส�าหรับเส้นทางเดินป่าระยะไกลในเขตอุทยานแห่งชาติของ

จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ประกอบด้วย 4 เส้นทาง ดังนี้

 1)  เส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

 2) เส้นทางเดินป่าเขาสันหนอกวัว อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

 3)  เส้นทางเดนิป่าเขาก�าแพง อทุยานแห่งชาตเิฉลมิรตันโกสนิทร์

 4)  เส้นทางเดินป่าล�าคลองงู อุทยานแห่งชาติล�าคลองงู

กรณีศึกษา : กำรจัดกิจกรรมเดินป่ำระยะไกลในจังหวัดกำญจนบุร ี
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การประเมินศักยภาพของเส้นทำงเดินป่ำระยะไกล

ศักยภำพของเส้นทำงเดินป่ำระยะไกลในเขตอุทยำนแห่งชำติของจังหวัดกำญจนบุรี  
ควำมโดดเด่นของธรรมชำติ	

 กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้มีการก�าหนดเกณฑ์

มาตรฐานการท่องเที่ยว ด้านมาตรฐานกิจกรรมการเดินป่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ              

จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด โดยมีปัจจัยช้ีวัดในการประเมินศักยภาพ

ของการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักการและพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 ขอบเขตของเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมเดินป่าประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

 1)  ด้านพื้นที่ – ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ เน้นความโดดเด่น                      

ของธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์                    

ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่

 2) ด้านการจัดการ – มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน                       

เน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 3)  ด้านกิจกรรม – รปูแบบกจิกรรมและกจิกรรมการท่องเทีย่วเป็นสิง่แวดล้อมศกึษา 

เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ใหม่เพ่ือสร้างความ

ตระหนัก และปลูกจิตส�านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 4) ด้านองค์กร – ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว               

ในท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถ่ินในการวางแผนกิจกรรม       

การท่องเที่ยว การได้รับผลประโยชน์ การติดตามตรวจสอบ รวมทั้งการบ�ารุงรักษา

ทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

 4 เส้นทางเดินป่าระยะไกลในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 

แต่ละเส้นทางมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากความแตกต่างของสภาพ              

ทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลให้ลักษณะทางนิเวศในแต่ละเส้นทางมีเอกลักษณ์

เฉพาะถิน่แตกต่างกนั ท้ังในเร่ืองของลกัษณะภมูปิระเทศ ภูมอิากาศ พืชพรรณและสตัว์ป่า 
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 เส้นทางเดนิป่าเขาช้างเผอืก ใช้ระยะเวลาการเดนิเท้าโดยประมาณ 4 – 5 ช่ัวโมง 

จากระยะทาง 8 กิโลเมตร ความโดดเด่นของเส้นทางอยู่ที่ “สันคมมีด” สันเขาขนาด

เลก็ทีส่วยงามและสามารถสร้างความหวาดเสยีวไปพร้อม ๆ  กนั นอกจากนี ้ด้วยความสงู              

ของจุดชมวิวที่ระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณ 1,249 เมตร                

สามารถมองเห็นวิวโดยรอบ 360 องศา 

ความโดดเด่นของเส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก 

“สนัคมมดี” จดุดงึดดูและสร้างประสบการณ์ใหม่ของนกัท่องเทีย่ว
ที่ต้องการมาเยือนเส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก

จดุชมววิยอดเขาช้างเผอืกทีส่ามารถช่ืนชมพ้ืนทีโ่ดยรอบ 360 องศา
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 เส้นทางเดินป่าสันหนอกวัว เป็นเส้นทางที่มีระยะไกล ระยะทางประมาณ 12 

กโิลเมตร ความโดดเด่นอยูท่ีย่อดเขาทีม่ลีกัษณะเหมอืนหนอกววัจนได้ช่ือว่า “สนัหนอกววั” 

ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณ 1,767 เมตร จึงท�าให้ที่นี่                    

มีอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิต�่าสุดประมาณ 12 องศาเซลเซียส

 เส้นทางเดินป่าเขาก�าแพงต้ังอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ฉส.2                 

(เขาก�าแพง) อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสิน สภาพเส้นทางเป็นผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์                 

ซึง่ในกลุม่นกัท่องเทีย่วได้เรยีกขานผนืป่าแห่งนีว่้า “เส้นทางเดนิป่าโบราณ” เพราะมกีารขดุ

พบวัตถุโบราณในยุคหินใหม่ เช่น แวดินเผา เป็นอุปกรณ์ทอผ้าของมนุษย์ก่อน

ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีก�าไรส�าริด และลูกปัดหินสีโบราณ

ความโดดเด่นของเส้นทางเดินป่าสันหนอกวัว

ความโดดเด่นของเส้นทางเดินป่าเขาก�าแพง

จุดชมวิวสันหนอกวัวไฮไลท์ของเส้นทางเดินป่าสันหนอกวัว
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 เส้นทางเดินป่าล�าคลองงูมีความแตกต่างจากทั้ง 3 เส้นทางที่                    

กล่าวมาข้างต้น เน่ืองจากเป็นเส้นทางทีเ่ดินเท้าเพือ่ไปยงัน�า้ตกและถ�า้ต่าง ๆ 

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับถ�้าที่มีความสวยงามและน่าตื่นตา ตื่นใจ                    

กับรูปร่างของหินงอก หินย้อย ประกอบด้วย ถ�้าเสาหิน ถ�้านกนางแอ่น                  

ถ�้าน�้าตก และถ�้าเวิล์ดคัพ 

ความโดดเด่นของเส้นทางเดินป่าล�าคลองงู

วัตถุโบราณที่มีการค้นพบบริเวณเส้นทางเดินป่าเขาก�าแพง

การกระโดดจากหน้าผาสูงเป็นหน่ึงในกิจกรรมของเส้นทางเดิน
ป่าล�าคลองงู
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กำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อม

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะ                      

ของกิจกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ แต่สิง่หนึง่ท่ีทัง้ 4 อทุยานแห่งชาตใิช้มาตรการเช่นเดยีวกนั

ในการควบคุมผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเท่ียว คือ การก�าหนด                 

ช่วงระยะเวลา และจ�านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปยังเส้นทางเดินป่าและพักแรมค้างคืน

 

 ในกรณขีองอทุยานแห่งชาติทองผาภมู ิจะมกีารตรวจสอบสภาพอากาศและพืน้ทีว่่า

มคีวามพร้อมในการให้บรกิารนกัท่องเทีย่วหรอืไม่ ซึง่นอกเหนอืจากผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ที่อาจจะเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยส�าคัญ คือ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

การควบคุมจ�านวนนักท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในมาตรการที่ถูกน�ามาใช้ของอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ
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 การเข้าไปท่องเทีย่วในเส้นทางเดนิป่าเขาช้างเผอืกจะมกีารก�าหนดจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

จ�านวนไม่เกิน 60 คน ต่อวัน ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในจุดพักแรม คือ การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล 

เนื่องจากบริเวณลานกางเต็นท์ไม่มีแหล่งน�้าธรรมชาติ ทางอุทยานฯ จึงสร้างส้วมหลุมไว้

บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะอันก่อนให้เกิดการแพร่

กระจายของเชื้อโรค

 สิ่งหน่ึงท่ีเป็นปัญหาส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ การก�าจัดขยะ

มลูฝอยทีนั่กท่องเทีย่วน�าขึน้ไป ซึง่ตัวอย่างหนึง่ทีถ่อืเป็นแนวทางปฏบัิตท่ีิด ีคอื การจดัการ

ของผูป้ระกอบการน�าเทีย่ว โดยการจ้างชาวบ้านทีท่�าหน้าทีเ่ป็นลกูหาบให้กับกลุม่นกัท่องเท่ียว 

ขนขยะจากบรเิวณพืน้ท่ีพกัแรมลงมาก�าจัดบรเิวณด้านล่าง ซึง่ค่าใช้จ่ายส่วนนีน้กัท่องเท่ียว

มส่ีวนในการรบัผดิชอบตามหลักการ “ผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle: PPP)”

ส้วมหลุมเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการเกิดสิ่งปฏิกูล                          
และการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในพื้นที่จุดกางเต็นท์
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กำรให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว

 การให้ความรูแ้ก่นกัท่องเทีย่วเป็นส่วนหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัในการจดัการการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศ เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวได้พัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ใหม่ ๆ 

จากการท่องเที่ยวในสถานที่นั้น จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักถึง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ แต่ข้อจ�ากัดส�าคัญ คือ บุคลากรที่ท�าหน้าที่ในการสื่อ                 

ความหมายธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เพลิดเพลิน และ                  

สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

 อย่างไรกต็าม กจิกรรมการเดนิป่าระยะไกลไม่จ�าเป็นต้องมกีารสือ่สารกับนกัท่องเท่ียว

มากจนเกินไป เพราะเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และใกล้ชิด

กับธรรมชาติด้วยตนเอง มีเพียงเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัย และควบคุม                    

นักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 

การให้ความรู ้ที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตัวถือเป็น                    
สิ่งจ�าเป็น เพราะการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมเดินป่าระยะไกล 
ไม่มีส่ิงอ�านวยความสะดวก และธรรมชาติอาจถูกท�าลายได้โดย                 
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยว
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กำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

 การท่องเทีย่วเชงินิเวศต้องค�านึงถงึการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในทุก ๆ 

กระบวนการของการจดัการการท่องเทีย่ว ซึง่ทัง้หมดจะสะท้อนให้เหน็จากกระจายรายได้  

สู่ชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความร่วมมือในการดูและทรัพยากรธรรมชาติ                   

ในพื้นที่ของชุมชน

 ส่ิงหน่ึงที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการน�าชุมชนโดยรอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ                 

ล�าคลองงู คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามาท�าหน้าที่ในการเป็นลูกหาบ และมัคคุเทศก์

ในการให้ความรู้และเป็นผู้น�ากิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว

อทุยานแห่งชาตลิ�าคลองง ูมกีารน�าชาวบ้านในพืน้ทีเ่ข้าร่วมเป็นมคัคเุทศก์น�าทาง 
และดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
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 หากมองในภาพรวมเกีย่วกับการจดัการการท่องเทีย่วเชงินเิวศ

หัวใจส�าคัญ คือ การสร้างความสมดุลใน 3 มิติตามหลักการนิเวศ

พัฒนา (Eco - Development) กล่าวคือ การท่องเที่ยวถือเป็น

กจิกรรมหนึง่ทีก่่อให้การพฒันาในพืน้ทีท่ัง้ในด้านสงัคมและเศรษฐกจิ 

และแน่นอนว่าเม่ือมีกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพ            

คงเดิมของธรรมชาติย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ                 

ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิด               

ความย่ังยืนต้องสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนท้ังในมิติสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม 

 

 การวางมาตรการต่าง ๆ  ในการควบคมุผลกระทบสิง่แวดล้อม

ทีเ่กิดจากกจิกรรมการท่องเทีย่วจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาและเกบ็ข้อมลู

ในเชิงลึก เพราะผลกระทบบางอย่างอาจไม่แสดงให้เห็นในระยะสั้น 

เช่น ผลกระทบจากยาปฏิชีวนะที่ปนเปื ้อนมากับสิ่งขับถ่ายของ                  

นักท่องเที่ยว และปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจน ดังนั้น 

ในพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรวางแผน

และรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 

สรุป
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