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คมนาคม สภาพทางธรรมชาติ และการก าเนิดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางด้าน
วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติของแหล่งท่องเที่ยว 

5.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก และอุทยาน
แห่งชาติ 

6.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว และการวางแผนส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว 

7.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประเภทของแหล่งท่องเที่ยวองค์ประกอบที่เหมาะสม
ส าหรับการท่องเที่ยว   

8.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

9.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาให้สัมพันธ์กับสภาพบริการและ
หน่วยงาน ที่ด าเนินงานการท่องเที่ยว และสามารถวางแผนงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  
 



 
ณ แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

 

 

เนื้อหา   

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 8 ชั่วโมง 
 ความหมายของการท่องเที่ยว  

 ความส าคัญของการท่องเที่ยว  

 องค์ประกอบการท่องเที่ยว  

 สถานการณ์ท่ัวไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย  

 รูปแบบการท่องเที่ยว  

 ทรัพยากรการท่องเที่ยว  

 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว  

 ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว  

 การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว  

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 2 ภูมิศาสตร์ไทย 8 ชั่วโมง 
 ความรู้ทั่วไปทางด้านภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  

 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  

 ลักษณะภูมิประเทศของไทย  

 เทือกเขาส าคัญในประเทศไทย  

 แม่น้ าล าธารในประเทศไทย  

 ลักษณะฝั่งทะเล  เกาะ  และอ่าวของประเทศไทย  

 ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย  

 ฤดูกาลของประเทศไทย  

 ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย  

 ลักษณะของประชากรในภูมิภาคต่างๆ  

 ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทย  

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

 

 

 

 

 

  



 
ด แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

เนื้อหา  (ต่อ)  

บทที่ 3 ธรรมชาติวิทยากับการท่องเที่ยว 8 ชั่วโมง 
 ลักษณะภูมิประเทศกับการท่องเที่ยว   

 ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรม 

     วธิีการแปรโครงสร้าง 
 ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรม 

     วธิีปรับระดับ 

 ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของน้ าใต้ดิน  

 ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของน้ าทะเล  

 ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของลม  

 ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของธารน้ าแข็ง  

 ภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว   

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 4  ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย 8 ชั่วโมง 
 ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของไทย  

 ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย   

 ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล  

 ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ  

 ลักษณะภูมิประเทศและทิวทัศน์ต่างๆ  

 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเข่ือนและอ่างเก็บน้ า   

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 5 มรดกโลกกับการท่องเที่ยว 4 ชั่วโมง 
 ความหมายและความเป็นมาของมรดกโลก  

 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกมรดกโลก  

 ขั้นตอนการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  

 ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  

 บทบาทของประเทศไทยกับคณะกรรมการมรดกโลก  

 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมรดกโลก  

 อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  

 มรดกโลกในอาเซียน  

 บทสรุป  

   



 
ต แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

เนื้อหา  (ต่อ)  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 6 อุทยานแห่งชาติกับการท่องเที่ยว 8 ชั่วโมง 
 ความหมายของอุทยานแห่งชาติ  

 ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติประเทศไทย  

 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ   

 การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ    

 อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยที่น่าสนใจต่อการท่องเที่ยว  

 ฤดูกาลกับการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ  

 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตภูเขาและอุทยานแห่งชาติ  

 อุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทย  

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 7 การคมนาคมขนส่งทางการท่องเที่ยวไทย 4 ชั่วโมง 
 ความหมายของการขนส่ง  

 องค์ประกอบของการคมนาคมขนส่ง  

 ระบบการขนส่ง  

 การเลือกใช้พาหนะในการเดินทาง   

 การขนส่งทางรถยนต์  

 การขนส่งทางรถไฟ  

 การขนส่งทางน้ า  

 การขนส่งทางอากาศ  

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 8 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 8 ชั่วโมง 
 ความหมายของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  

 แนวทางของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  

 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

 กลยุทธ์ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  

 ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มาจากการท่องเที่ยว  

 ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  

   



 
ถ แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

เนื้อหา  (ต่อ)  

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 9 การวางแผนส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว 4 ชั่วโมง 
 ความหมายของการวางแผนจัดการท่องเที่ยว  

 การวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจทางการท่องเที่ยว  

 การวางแผนท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว   

 การวางแผนการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจท่องเที่ยว  

 การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว  

 โครงการที่เป็นไปได้ทางการท่องเที่ยว  

 ความต้องการในการวางแผนการท่องเที่ยว  

 แผนหลักการท่องเที่ยว (Master Plan for Tourism)  

 การวางแผนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้ว  

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 4 ชั่วโมง 
 องค์การภาครัฐที่มีบทบาทต่อการท่องเที่ยวไทย  

 องค์การภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง  

 องค์การภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ  

 องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลด้านสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว    

 องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลด้านบริการและช่วยเหลือทางการท่องเที่ยว  

 องค์กรของรัฐที่ก ากับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว    

 องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม    
     ท่องเที่ยว 

 

 องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทต่อการท่องเที่ยว  

 บทสรุป  

 แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง  

 

 
 
 
 



 
ท แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

1.  การบรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

2.  การอธิปรายตามหัวข้อก าหนดให้ทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล 

3.  การน าเสนอผลการอธิปรายหน้าชั้นเรียนแบบรายกลุ่มและรายบุคคล 

4.  การจัดนิทรรศการ 

5.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

6.  เชิญวิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นต่างๆ  
7.  การศึกษานอกสถานที่ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการสอน  
2.  แบบฝึกหัด 

3.  เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.  สื่อวีดิทัศน์ประเภทต่างๆ / โปรแกรมส าเร็จรูป  

5.  อินเทอร์เน็ต  

5   วารสาร  จุลสาร บทความและหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1.  การวัดผล 
 1.1  คะแนนระหว่างภาค      70% 

1.1.1  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน   

        1)  การเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน   10% 

1.1.2  ศึกษาค้นคว้าในงานที่ได้รับมอบหมายการท ารายงาน 

              2)  อภิปรายกลุ่มและน าเสนอหน้าชั้นเรียน   10% 

         3)  การท าแบบฝึกหัดท้ายบท    10% 

         4)  การฝึกปฏิบัติออกภาคสนาม    10% 

           5)  การสอบกลางภาค     30% 

1.2  คะแนนปลายภาค      30% 

        รวม          100% 

 

 

 

 



 
ธ แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

 

2.  การประเมินผล 
 เกณฑ์การให้ระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 

คะแนนระหว่าง   80 – 100  คะแนน     ได้ระดับ    A   

คะแนนระหว่าง   75 – 79    คะแนน     ได้ระดับ       B
+
 

คะแนนระหว่าง  70 – 74     คะแนน     ได้ระดับ       B   

คะแนนระหว่าง   65 – 69    คะแนน     ได้ระดับ       C
+
 

คะแนนระหว่าง   60 – 64    คะแนน     ได้ระดับ       C   

คะแนนระหว่าง   55 – 59     คะแนน    ได้ระดับ    D
+
 

คะแนนระหว่าง   50 – 54    คะแนน     ได้ระดับ       D   

คะแนนระหว่าง    0 – 49    คะแนน     ได้ระดับ      E 

 

 

 

 
 



 

1 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 
 
เวลาเรียน   8  ชั่วโมง 
 
หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 

ความหมายของการท่องเที่ยว 
ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบการท่องเที่ยว 

สถานการณ์ท่ัวไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
รูปแบบการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว 
2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจองค์ประกอบการท่องเที่ยว 

3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจสถานการณ์ท่ัวไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายในรูปแบบของการท่องเที่ยว 

5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน าไปประยุกต์ใช้ 
2.  การอภิปรายร่วมกัน 
3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.  ทบทวนเนื้อหาโดยแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 



 

2 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้ 
2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
3.  Power Point ที่น าเสนอการสอน 
4.  แบบฝึกหัด 

 
การวัดและการประเมิน 

1.  การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 
2.  สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน 
3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
4.  การท าแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการ

ส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างนานาชาติ การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายอย่างที่
ต้องมีความพ่ึงพาอาศัยกันจนแยกกันไม่ได้ เช่น เมื่อเดินทางออกจากบ้านก็ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
การคมนาคม ร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
บริการแก่นักท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการน าเอาทรัพยากรของ
ประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เมื่อ
เกิดการเดินทางจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง 

 
ความหมายของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งนับตั้งแต่จุดเริ่มต้น
จนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปัจจัยสามประการเป็นอย่างน้อย คือ การเดินทาง การพักค้าง
แรม และการกินอาหารนอกบ้าน 
 สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official 
Organi-zation หรือ IUOTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มี
เงื่อนไข ตามหลักสากลดังต่อไปนี้ คือ (นิศา  ชัชกุล, 2557) 

1.  ต้องเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
2.  ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
3.  ต้องเป็นการเดินทางเพ่ือจุดประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (IUOTO) ได้เสนอบทนิยาม เพ่ือให้ทุก

ประเภททั่วโลกรับเอาไปใช้อย่างเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2506 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วย
การเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่า การท่องเที่ยว คือการเดินทางเพ่ือความบันเทิงริเริงใจ เยี่ยมญาติหรือการไปร่วมประชุม แต่
มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นฐานหรือไปพ านักอยู่เป็นการถาวร และยังได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวคือ  

1.  ผู้มาเยือน (Visitors) หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมา (หรือไป) ยังประเทศหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นการ
อยู่อาศัยถาวร และไม่เป็นการไปประกอบอาชีพที่ได้รับค่าจ้างตอบแทน เข้ามาอยู่อย่างน้อย 24 
ชั่วโมง และอย่างมากไม่เกิน 6 เดือน  

ในบทนิยามของสหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (IUOTO) ยังบัญญัติ
ให้มี ผู้มาเยือน 2 ประเภท คือ นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร ดังนี้ 

 
 
 
 



 

4 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

 1.1  นักท่องเที่ยว (Tourists) คือ ผู้มาเยือนชั่วคราวที่มาพักอาศัยอย่างน้อย 24 
ชั่วโมง ในประเทศท่ีไปเยือนและมีเหตุจูงใจในการเยือนดังนี้คือ  

    1.1.1  เพ่ือเป็นการพักผ่อน เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือดูแลสุขภาพ เพ่ือการศึกษา 
การกีฬา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

    1.1.2  เพ่ือการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติเกี่ยวกับครอบครัวและ
การประชุม  

2.  นักทัศนาจร (Excursionist) คือ ผู้ที่เดินทางมาเยือนชั่วคราว ที่เข้ามาอยู่ในประเทศ
เพียงวันเดียว และมิได้พักค้างคืน รวมทั้งผู้โดยสารพาหนะทางเรือประเภทเรือส าราญด้วย 

ส าหรับ “นักท่องเที่ยวภายในประเทศ” คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไหนก็ตามโดยใช้
เส้นทางที่มิได้ใช้อยู่เป็นปกติประจ าวัน และมีระยะทางที่ต่ ากว่า 60 กิโลเมตร หรือออกไปนอกเขต
จังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาของตน แต่ตามบทนิยามของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าต้องมีระยะทาง 100 
ไมล์หรือมากว่า จากภูมิล าเนาของตน หรือมีการพักค้างแรมหนึ่งคืน หรือมากกว่าหนึ่งคืน 

ส าหรับหน่วยศึกษานิ เทศก์  กรมการฝึกหัดครู  ได้ก าหนดค านิยาม “นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ” ว่าหมายถึง คนไทยหรือคนต่างด้าวที่พักอยู่ในประเทศไทย และเดินทางจากจังหวัด
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยปกติของตนไปยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง อะไรก็ตามที่ไม่ใช่
การเดินทางไปหารายได้ และระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 60 วัน  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ค าจ ากัดความตามที่องค์การการท่องเที่ยวโลกก าหนดขึ้น
ที่กรุงโรม เป็นหลักในการจดบันทึกรวบรวมสถิติจ านวน “นักท่องเที่ยวภายในประเทศ” หมายถึงชาว
ต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพ านักอยู่พักหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน และไม่มากกว่า 
90 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ 
 1.  มาท่องเที่ยว พักผ่อน มาเยี่ยมญาติ หรือมาเพ่ือการพักฟ้ืน  

2.  มาร่วมประชุมหรือเป็นตัวแทนของสมาคม ผู้แทนศาสนา กีฬา ฯลฯ 
3.  มาเพ่ือติดต่อธุรกิจ แต่ไม่ใช่มาท างานหารายได้ 
4.  มากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอด ณ ท่าเรือ แม้ว่าจะแวะน้อยกว่า 1 คืน 

 ส่วนความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ระบุว่า “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มี
หรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน  และ
หมายความรวมถึง  

1)  ธุรกิจน าเที่ยว  
2)  ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว  
3)  ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับนักท่องเที่ยว  
4)  ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว  
5)  ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว  
6)  การด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการ

ด าเนินงานอ่ืนใดโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือชักน าหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2557) 



 

5 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 

 

ภาพที่  1.1  องค์ประกอบการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ที่มา :  นิศา ชัชกุล, 2557 : 8  

 
 

ภาพลักษณ์ของประเทศ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและ
คุ้มค่าต่อการมาเยือน 

กระบวนการผลิต 

ภาคเอกชน : ลงทุนประกอบการ 
1. ธุรกิจคมนาคมขนส่ง 
2. ธุรกิจที่พกัแรม  
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม/ 
ร้านอาหารและภัตตาคาร  
3. ธุรกิจบริการน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ 
4. ธุรกิจของที่ระลึกและสินค้า
พื้นเมือง 
5. ธุรกิจอื่นที่เกีย่วข้อง เช่น การจัด
ประชุมนานาชาต ิกีฬา สถาน
บันเทิงเริงรมย์ 
 
ภาครัฐ : สนับสนุนและส่งเสริม 
 

คณะรัฐบาล : ลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน ออก / ปรับปรุงกฎหมายที่
เอื้อต่อการลงทุน 

หน่วยงานของรัฐ : ททท. ตม. 
ต ารวจท่องเท่ียว 

ผลผลิต 
สินค้าและบริการต่างๆ ที่พร้อม
จะขายให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น  
1. การขนส่งทางอากาศ บก เรือ 
2. โรงแรม 
3. ภัตตาคาร 
4. กิจกรรมน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ 
5. สินค้าของที่ระลึก 
6. การจัดประชุม 
7. ร้านค้าปลอดภาษ ี
8. กีฬา สวนสนุก แหล่งบันเทิง
ต่างๆ 

 

วัตถุดิบ 
ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว
ที่ดึงดดูให้นักท่องเทีย่วมาชม
มีหลายประเภท 
1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
2. สถานที่ท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
และศาสนา 
3. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และกิจกรรมที่จังหวัดต่างๆ 
จัดขึ้น 

 

นักท่องเที่ยว/ผู้ซื้อบริการ ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
1. สร้างรายได้ให้ประเทศ 
2. กระจายรายได้ไปสู่ภูมภิาค 
3. ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพ 

 

ประเทศไทย 

(โรงงาน/อาณาบริเวณที่นักท่องเที่ยวมาเยือน 
) 



 

6 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

3.  ลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งใน
อุตสาหกรรมประเภทบริการที่มีการใช้วัตถุดิบ มีกระบวนการผลิต และมีผลผลิต ซึ่งมีองค์ประกอบที่
เห็นได้ชัด 4 ประการคือ โรงงาน สินค้า ลูกค้า และการขนส่ง เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
 3.1  โรงงาน ซึ่งจะเป็นที่ผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ พ้ืนที่ที่ใช้
ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะเป็นพ้ืนที่ที่เตรียม 
การผลิตหรือเป็นพ้ืนที่ผลิตและจ าหน่ายในจุดเดียวกัน เช่น ขายสินค้าและบริการด้านอาหารหรือ
เครื่องดื่มในโรงแรม จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่เพ่ือเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ขายอาหาร
และเครื่องดื่มภายในโรงแรม 
 3.2  สินค้าหรือบริการ สินค้าในสายอุตสาหกรรมบริการอาจไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการ
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เสมอไป ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีทั้งที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ เช่น การซื้ออาหาร
และเครื่องดื่ม การซื้อขายสินค้าของที่ระลึก แต่บางอย่าง เช่น ความสวยงามทางธรรมชาติ โบราณ 
สถานฯลฯ เป็นความพึงพอใจและประสบการณ์ที่มอบให้แก่ผู้ซื้อ (ในสายอุตสาหกรรมทั่วไป สินค้า
เมื่อมีการตกลงซื้อขายกรรมสิทธิ์ย่อมจะตกเป็นของผู้ซื้อ) ส าหรับสินค้าทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บางอย่างสามารถน ามาขายแล้วขายอีกเรื่อยไป จึงนับว่าเป็นข้อได้เปรียบ ตัวอย่างสินค้าทางอุตสาห 
กรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ภูเขา ป่าไม้ สัตว์ป่า ชายทะเล สาย
ลม แสงแดด หรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด พระราชวัง สวนสนุก โบราณสถานต่างๆ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ เช่น ถนนหนทาง 
ไฟฟ้า น้ าประปา ที่พัก ร้านอาหาร 
 3.3  ผู้ชื้อ หรือลูกค้า ได้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาชม
บ้านเมือง ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม หรือพักผ่อนหย่อนใจ 
 3.4  การขนส่งสินค้าและบริการ เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมทุกประเภท คือ 
การขนส่ง ผู้ผลิตจะต้องส่งสินค้าไปให้ลูกค้า แต่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับตรงกันข้าม เพราะ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโรงงานวัตถุดิบและสินค้าในตัวเองพร้อมสรรพนั้นไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ ผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางไปซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ณ แหล่งผลิตหรือโรงงาน
เอง ซึ่งอาจจะไปโดย ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ตามความสะดวกของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 การท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการเป็นเรื่องเศรษฐกิจของชาติ เป็น
อุตสาหกรรมบริการที่เกื้อหนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท าให้เกิดธุรกิจอ่ืนๆ มากมาย เช่น ธุรกิจที่พักแรม 
ธุรกิจด้านภัตตาคาร ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจผลิตผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  เมื่อมี
ธุรกิจต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้นจนเป็นอุตสาหกรรมที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ภาครัฐบาลและ
เอกชนถือว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าเชิงการศึกษา เชิงสังคม
และเชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการศึกษากันอย่างจริงจังในต่างประเทศจนถึงระดับปริญญาเอก ส่วนใน
ประเทศ หลายสถาบันมีการน าเอาวิชาการท่องเที่ยวมาบรรจุไว้ในหลักสูตร เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้
เกิดแก่ชาติและแก่ตนเอง  
 



 

7 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวมีความส าคัญมากเนื่องจากท าให้เกิดธุรกิจหลายธุรกิจ ที่ประกอบขึ้นมา มีธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องทั้งทรงตรงและทางอ้อม เพื่อเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่ว่า
จะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ซึ่งจะเห็นว่าการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของผู้คนเหล่านั้นได้ท าให้
ผู้คนมีงาน มีรายได้ ท้องถิ่นมีการน าเอาทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาถนนหนทาง 
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เห็นได้ชัดเจนว่าการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เข้ามาเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 การท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค หลาย
ประเทศทั่วโลกได้น าการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ส าหรับ
ประเทศไทยการท่องเที่ยวท ารายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล  ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปี
และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก 760.9 พันล้านบาทในปี 2555 เป็น 
870.3 พันล้านบาท และ 902 พันล้านบาทในปี 2556 และ 2557 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังส่งผลให้
ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขยายตัว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ธุรกิจ
โรงแรมและเกสต์เฮาส์ ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตและค้าขายของที่ระลึก บริการรถเช่า  
เป็นต้น ธุรกิจต่างๆ ยังคงได้รับความนิยม และมีการแข่งขันสูงก่อให้เกิดการจ้างงานและยังเป็นกลไกที่
ส าคัญในการกระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาคอีกด้วย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
 ด้านเศรษฐกิจนั้น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท า รายงาน
สถานการณ์การท่องเที่ยว โดยน าเสนอข้อมูลด้านรายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวปี 2558 โดย
ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 พบว่าในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน 
ทางมาเที่ยวไทยมากถึง 29.88 ล้านคน ขยายตัว 20.44% สร้างรายได้ 1.44 ล้านล้านบาทขยายตัว
23.53% ถือว่ามีการเติบโตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 มากถึง 1.56 แสนล้าน
บาท ส่วนการเดินทางเที่ยวภายในประเทศ จากข้อมูลเบื้องต้น ประเมินว่าคนไทยเดินทางเที่ยวใน
ประเทศ 138.8 ล้านคนต่อครั้ง สร้างรายได้ 7.9 แสนล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2558 ประเทศไทยมี
รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.23 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 2.20 ล้านล้านบาท เกิน
กว่าเป้า หมายที่วางไว้ 3 หมื่นล้านบาท 
 การเพ่ิมของจ านวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมา 
จากในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีมาตรการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา
เที่ยว โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับนักท่องเที่ยวบางประเทศ ท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามา จากมาตรการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าภาครัฐให้ความส าคัญกับรายได้ที่มาจากการ
ท่องเที่ยวนั่นเอง ดังนั้นผู้เรียบเรียงจึงขอกล่าวถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



 

8 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

1.  ความส าคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ  สรุปได้ดังนี้ 
     1.1  การท่องเที่ยวดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศท าให้เกิด

การเพ่ิมปริมาณของกระแสเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายได้เพ่ิมขึ้น การ
ท่องเที่ยวสร้างความเจริญให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ภายในประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่อง 
เที่ยว เช่น การคมนาคม สถานที่พัก การเกษตร การผลิตอาหารส าเร็จรูป การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เป็นต้น ท าให้ท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตเป็นสังคมเมืองมีความเจริญทั้งระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 

     1.2  การท่องเที่ยวช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ รายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถน าไปช่วยภาวการณ์การขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงินของ
ประเทศให้น้อยลงหรืออาจท าให้เกินดุลก็ได้ อันเป็นการส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

     1.3.  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระตุ้นในภาคผลิต เนื่องจากเงินตราที่นักท่องเที่ยว
น ามาจับจ่ายใช้สอยจะหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจของประเทศ กระตุ้นให้เกิดการผลิตและการน าเอา
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มายิ่งขึ้น 

     1.4  การท่องเที่ยวช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาห 
กรรมของการบริการจึงต้องการแรงงานจากมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการจ้างงานนั้นมีทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ตัวอย่างการจ้างงานทางตรง ได้แก่ อาชีพในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหาร 
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น ส่วนการจ้างงานทางอ้อมได้แก่ อาชีพทางเกษตรกรรมซึ่งเป็น
แหล่งผลิตอาหาร อาชีพหัตถกรรมซึ่งเป็นแหล่งผลิตของฝากและของที่ระลึก งานธนาคาร ช่างถ่าย  
ภาพ ร้านเสริมสวย เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้คนอย่างมากมายและช่วยลดปัญหา
การว่างงานของประเทศอีกด้วย 

ไม่เพียงทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นที่การท่องเที่ยวมีความส าคัญ แต่ยังมีความส าคัญต่อสังคม
และการเมืองของประเทศ อีกทั้งยังมีเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งผู้เรียบเรียงขอน าเสนอดังนี้
 2.  ความส าคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมและการเมืองของประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
      2.1  การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลและสังคมเกิดความพึงพอใจท าให้ผู้คนได้ผ่อน
คลายจากความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้า จากสิ่งที่ได้ปฏิบัติมา ท าให้สุขภาพทางกายและจิตใจสดชื่นดีขึ้น 
พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับภารกิจต่างๆ และการด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.2  การท่องเที่ยวน ามาซึ่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจอันดีและความเคารพซึ่งกันและ
กันระหว่างชนชาติและสังคมต่างๆ การเดินทางท่องเที่ยวท าให้ผู้คนที่แตกต่างกันกันในถิ่นที่อยู่อาศัย  
ภาษาและวัฒนธรรมได้พบปะสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน ท าให้ผู้คนที่แตกต่างกันเหล่านั้น มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน  เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างคนในประเทศและเพ่ือนร่วมโลก 
      2.3  การท่องเที่ยวท าให้เกิดการน าเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท าให้เกิดมูลค่า
และคุณค่า ทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทบาทสนับสนุนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะ 
วัฒนธรรมของคนในชุมชนต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ชุมชนจะตระหนักถึงความส าคัญของมรดก
ทางวัฒนธรรม น าไปสู่ความรัก ความภาคภูมิใจและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติสืบไป 



 

9 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

      2.4  การท่องเที่ยวน ามาซึ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ อาทิ ถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงการเดิน 
ทางท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ ท าให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 
ในการด าเนินชีวิต ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ 
      2.5  การท่องเที่ยวท าให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็นศึกษาค้นคว้า 
วิจัยเกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และน ามาผลิตเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรืออ่ืนๆ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า 
ป่าไม ้สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 

     2.6  การท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงให้นานา
อารยประเทศให้รับรู้และเข้าใจภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

     2.7  การท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนและท้องถิ่น อันจะท าให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสาธารณูปโภคไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้องและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และยังท าให้คนในท้องถิ่นมีความ
ภาคภูมิใจที่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในการเป็นผู้มีส่วนผลักดันในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นของตน 

3.  ความส าคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  สรุปได้ดังนี้ 
      3.1  การท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญในการสร้างความภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนท่ัวโลก ย่อมน ามาซึ่งความภาคภูมิใจให้
คนในพ้ืนที่  

     3.2  การท่องเที่ยวเป็นสื่อน าในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เจ้าของท้องถิ่นก็
จะตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และช่วยกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ 
      3.3  การท่องเที่ยวแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สะท้อนให้เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ลึกล้ า เช่น 
สถาปัตยกรรมอันประณีตงดงาม ก็สร้างความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้แก่สถานที่นั้นๆ 

      3.3  การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และฟ้ืนฟู เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ เช่น งานบุญพ้ืนบ้าน งานประเพณีพ้ืนเมือง
ในรอบปี (12 เดือน) 
      3.4  การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการส่งเสริมหัตถกรรมงานช่างฝีมือของท้องถิ่น ใช้เวลา
ว่างจากงานประจ า เพ่ือผลิตของที่ระลึก ส าหรับจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับนักท่องเที่ยว 

จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ผลจากการท่องเที่ยวจะท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังนั้น
ในการผลักดันการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน จึงต้องมาจากความร่วมมือของบุคคล
จากทุกภาคส่วนอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกที่สร้างประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

 



 

10 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญได้แก่ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยว 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้องค์ 
ประกอบอ่ืนที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ เช่น ข้อมูลทางการท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว ทรัพยากร
ท่องเทีย่ว ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรด้านการท่องเที่ยว(ศรัญยา  
วรากุลทิพย์,2558) รายละเอียดดังนี้ 

1.  นักท่องเที่ยว (Tourist) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการท่องเที่ยวการศึกษาถึง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นข้ อมูลพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจ
นักท่องเที่ยวและเป็นประโยชน์เชิงการตลาด จ าแนกเป็น  

     1.1  ลักษณะของเพศ พบว่าโดยทั่วไปนักท่องเที่ยวชายเป็นกลุ่มที่มีการเดินทางมากกว่า
นักท่องเที่ยวหญิง  

     1.2 อายุ พบว่าบุคคลที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะมีความสามารถในการเดินทางต่างกัน 
และกลุ่มวัยท างานตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปีเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายเงินได้สูงสุด 
กลุ่มวัยนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืน เนื่องจากมีรายได้เป็นของตนเอง และเลือกท า
กิจกรรมได้หลายอย่าง  

     1.3  อาชีพ พบว่ากลุ่มคนท างานในอาชีพระดับสูงมีโอกาสเดินทางมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
เพราะมีทุนทรัพย์มากกว่า 

     1.4  ระดับรายได้ กลุ่มบุคคลที่มีรายได้สูงหรือกลุ่มระดับบนมีโอกาสเดินทางไกลและ
บ่อยครั้งกว่าบุคคลอ่ืน  

     1.5  ระดับการศึกษา เป็นตัวแปรที่สอดคล้องกับอาชีพและรายได้ บุคคลที่มีการศึกษาสูง
มักมีอาชีพและรายได้ดี จึงมีโอกาสเดินทางบ่อยกว่ากลุ่มอ่ืน 

     1.6  สถานภาพสมรส กลุ่มคนโสดมีโอกาสเดินทางได้บ่อยครั้ง และลาพักได้นานกว่ากลุ่ม
ที่แต่งงานแล้ว 

     1.7  ถิ่นพ านัก บุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ต่างกันย่อมมีความต้องการ
เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้ยังควรค านึงถึงการกระจายตัวของนักท่องเที่ยววัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง 
เช่น เพ่ือพักผ่อน เพ่ือธุรกิจ เพื่อเยี่ยมญาติกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ฤดูกาลท่องเที่ยว เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการส่งเสริมการตลาดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season/Perk Season) หรือนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season/Promotional Season) รวมทั้งรูปแบบการจัดการเดินทาง เช่น 
การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ  (Group Inclusive Traveler - GIT) หรือจัดการท่องเที่ยวเอง (Foreign 
Independent Traveler - FIT) 

 



 

11 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2.  ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) หมายรวมถึง สถานที่ กิจกรรมและ
วัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้โดยทั่วไปทรัพยากรทางการท่องเที่ยว มี 2 
ลักษณะ ได้แก่  

     2.1  ทรัพยากรท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเป็นสิ่งดึงดูดความต้องการ
พ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เช่น น้ าตก ภูเขา แม่น้ า ทะเล ป่าไม้ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิ
ประเทศ ฯลฯ 

     2.2  ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายรวมถึง ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทรัพยากร
ท่องเที่ยวด้านสังคมและวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญา อัธยาศัยไมตรี และทรัพยากรท่องเที่ยวด้านความบันเทิงและความเพลิดเพลิน เหมารวมถึ ง
สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างข้ึนแบบสมัยใหม่ 

3.  ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Businesses) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 ธุรกิจหลักได้แก่ 

     3.1  ธุรกิจที่พักแรม ที่พักแรมเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวในการพักผ่อนระหว่างการเดินทางไกลจากที่พ านัก การเสนอบริการที่พักแรม
โดยทั่วไปต้องค านึงปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของผู้พัก ความสะอาด
และสุขอนามัยในสถานที่พัก ความสะดวกสบายจากบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายและ
สนองต่อความต้องการของผู้พักกลุ่มต่างๆ ความเป็นส่วนตัวบรรยากาศการตกแต่งที่สวยงาม และ
ภาพลักษณ์ของกิจการ 

     3.2  ธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรง และมัคคุเทศก์ท าหน้าที่
ให้ความรู้ และเปรียบเสมือนทูตเชื่อมความสัมพันธ์ และความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว  

     3.3  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจที่ให้บริการสินค้าบริโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจประเภทนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

     3.4  ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก เป็นที่จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
บางแห่งจะผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ไว้จ าหน่าย เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมี
คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ 

     3.5  ธุรกิจคมนาคมขนส่ง เป็นธุรกิจที่ส าคัญในการน านักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การขนส่งผู้โดยสารสามารถขนส่งได้ทั้งทางอากาศ ทางบก 
และทางน้ า ทั้งนี้การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยย่อมส่งผลดี
ต่อการท่องเที่ยว 

     3.6  ธุรกิจนันทนาการ  เป็นการประกอบธุรกิจที่สร้างความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วยธุรกิจสวนสนุกที่มีเครื่องเล่น ธุรกิจบันเทิงของสถานบันเทิง เช่น ไนท์คลับ และธุรกิจการ
กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว 
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 4.  ประชาชนในท้องถิ่น (Local People) ความพร้อมของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การดูและและการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างความส าเร็จให้กับชุมชน ในหลาย
พ้ืนที่ชุมชนมีฐานะเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาด้วยตนเอง 
ซึ่งชุมชนหลายแห่งมีจุดเด่นในเรื่องของการมีวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง มีกระบวนการการท างาน
ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของทั้งชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 
 5.  องค์กรด้านการท่องเที่ยว (Tourist Organization) เป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่
สนับสนุนให้การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรด้านการ
ท่องเที่ยวมีบทบาทในการก ากับดูแล ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น การก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ ยวเชิงรุกเพ่ือรองรับกับการเติบโต
อย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว ทั้งนี้องค์กรด้านการท่องเที่ยวอาจแบ่งเป็น(ฉันทัช วรรณถนอม,2557) 
      5.1  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับโลก 

5.1.1  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับโลกที่ด าเนินงานโดยภาครัฐบาล เช่น องค์การ
ท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) 
  5.1.2  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศที่ด าเนินโดยภาคเอกชน เช่น สภา
การเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council : WTTC) สมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) 
      5.2  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 

5.2.1  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่ด าเนินงานโดยภาครัฐบาล เช่น 
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  และวิชาการเพ่ือการพัฒนา  (Organization of Economic 
and Cooperation for Development :OECD) 
  5.2.2  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่ด าเนินโดยภาคเอกชน เช่น สมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมภาคแปซิฟิก (Pacific Area Travel Association: PATA) สมาคมส่งเสริม
การประชุมระหว่างประเทศ (International Congress and Convention Association: ICCA) 
สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association : ASEANTA) 
      5.3  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับอนุภูมิภาค 

5.3.1  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับอนุภูมิภาคท่ีด าเนินงานโดยภาครัฐบาล ได้แก่ 
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Economic Cooperation in 
the Greater Mekong Sub Region : GMS)  โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุทวีป 
(Bangladesh –India-Myanmar-Sri langka-thailand Economic Cooperation : BIMST-EC) 
โครงการความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-คงคา (Mekong-Ganger Cooperation) โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ((Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : 
IMT-GT) สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association : ASEANTA) 
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      5.4  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ (National Tourism Organization) 
แบ่งเป็น 
  5.4.1  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศที่ด าเนินงานโดยภาครัฐบาล เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. (Tourism Authority of Thailand - TAT) ส านักงานพัฒนา 
การท่องเที่ยว (Office of Tourism Development) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of 
Tourism and Sports) 
  5.4.2  องค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศที่ด าเนินโดยภาคเอกชน เช่น สมาคม
ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents : ATTA) สมาคมไทยบริการการ
ท่องเที่ยว (Thai Travel Agent Association : TTAA) สมาคมผู้ประกอบการน าเที่ยวหรือ สนท.
(The Association of Thai Tour Operators : ATTO) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพหรือ สมอ. 
(Professional Tourist Guide Association : PGA) สมาคมโรงแรมไทย(Thai Hotels Association 
หรือ THA) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) (The Association of Domestic Travel) 
 นอกจากนี้องค์ประกอบอ่ืนที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ เช่น ข้อมูล
ทางการท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและการ
อ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน และการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยว ควรได้รับการพิจารณา และพัฒนาควบคู่กับองค์ประกอบหลักจะท าให้การท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

สถานการณ์แนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมาจาก 96,933,869 คน ใน พ.ศ. 2553 เป็น 159,191,303 คน ในพ.ศ. 
2558 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงสุด ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยวมีความสอดคล้อง
กับจ านวนนักท่องเที่ยว คือ เพิ่มข้ึนจาก 501.8 พันล้านบาท ในพ.ศ. 2553 เป็น 1,058 พัน ล้านบาท 
ในพ.ศ. 2558 เป็นที่สังเกตว่า ในช่วงดังกล่าวประเทศไทยประสบปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจ แต่
ยังคงรักษาจ านวนนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์เชิงลบส่งผลให้
นักท่องเที่ยวลดลงในระยะเวลาสั้นๆ และจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติในระยะเวลาไม่นานนัก 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวโน้มการเดินทางภายในประเทศของคนไทยจะยังคงขยายตัว
เพ่ิมขึ้น นโยบายและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน อาทิ นโยบายการให้
หน่วยงานภาครัฐปรับแผนการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และการดูงานภายในประเทศแทน
ต่างประเทศ การจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าทางการท่องเที่ยว ทั้งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยและภาคเอกชน จะช่วยให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของคนไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ สงขลา 
สุพรรณบุรี นครราชสีมา และภูเก็ต ตามล าดับ ส าหรับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวพบว่า
วัตถุประสงค์เพ่ือเยี่ยมญาติและเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมา คือ เพ่ือพักผ่อนหรือเปลี่ยน
บรรยากาศ  ร้อยละ 28.7 ไหว้พระ หรือปฏิบัติธรรมร้อยละ 21.0 และ ซื้อของ หรือช้อปปิ้ง ร้อยละ 
20.6 ตามล าดับ 
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การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (อ้างในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2555) ส ารวจดัชนี
แบรนด์ประเทศ (Country Brand Index - CBI) พ.ศ. 2553  ระบุแบรนด์ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 
สุดยอดแบรนด์ประเทศ จ านวน 5 สาขา ได้แก่  ด้านความคุ้มค่าเงิน อันดับที่ 4 ด้านอาหาร อันดับที่ 
5 แหล่งช้อปปิ้ง อันดับที่ 6 ด้านชายหาด  และอันดับ 8 ด้านแหล่งท่องเที่ยวยามค่ าคืน เมื่อพิจารณา
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับประเทศในทวีปเอเชีย โดยพิจารณาจากแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนักท่องเที่ยวรู้จักกันดี พบว่านักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 
จ านวนประมาณ 100 แหล่ง รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย  ตามล าดับ โดยแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่นักท่องเที่ยวรู้จักมากที่สุด ซึ่งไทยมีคู่แข่งอยู่ คือ อินเดียและอินโดนีเซีย แหล่งช้อปปิ้งมี
คู่แข่งส าคัญคือ จีน ญี่ปุ่นและฮ่องกง ส าหรับสนามกอล์ฟไทยยังเป็นรองญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ความ
ได้เปลี่ยนด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นจุดแข็งส าคัญที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย นอกจากนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพในธุรกิจ MICE เป็นอันดับ 4 ของ
เอเชีย ในด้านผู้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ  และอันดับ 5 ในด้านจ านวนการจัดงานประชุม
นานาชาติ  มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 18 ต่อปี และสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั่วไปโดยเฉลี่ย 2 – 3 เท่า มีความสามารถในการรองรับท่องเที่ยว โดยเป็นศูนย์กลางการบิน
ของเอเชีย มีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 45 ล้านคนต่อปี เป็น
ศูนย์กลางการบินส าหรับ 80 สายการบิน มีเที่ยวบินมากกว่า 200 เที่ยวบินต่อวัน และมีศักยภาพด้าน
จ านวนห้องพัก ปัจจุบันรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ถึง 15 ล้านคนต่อปี และมีจ านวน
ห้องพักท่ัวประเทศมากกว่า 500,000 ห้อง 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในอนาคต นักท่องเที่ยวยุโรปเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวไทย  และนักท่องเที่ยวอาเซียนมีความส าคัญต่อประเทศไทยเพ่ิมขึ้น นักท่องเที่ยวอาเซียนมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนมากที่สุดในพ.ศ. 2553 คือ 4,415,789 คน หรือร้อยละ 
27.87 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรปร้อยละ 27.41และเอเชีย
ตะวันออก ร้อยละ 23.11 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายประเทศ พบว่านักท่องเที่ยวมาจาก
มาเลเซียมีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรและ
เกาหลี ตามล าดับ ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปเป็นกลุ่มที่
ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุด 227,679.09 ล้านบาท รองลงมาคือนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียตะวันออก 
110,265.92 ล้านบาท ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะมีจ านวนน้อยกว่านักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก
และนักท่องเที่ยวอาเซียน แต่ก็มีการใช้จ่ายที่มากกว่า 

นอกจากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอยู่
ในอันดับที่ 41 ของโลก  จากผลการส ารวจ ของ World Economic Forum พบว่าในพ.ศ. 2553 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชียและแปซิฟิค พบว่าประเทศไทยยังเป็นรองประเทศ
สิงคโปร์ (อันดับ 10)  ฮ่องกง  (อันดับ 12)ออสเตรเลีย (อันดับ 13)นิวซีแลนด์ (อันดับ19) ญี่ปุ่น 
(อันดับ 22) เกาหลีใต้(อันดับ 32) มาเลเซีย(อันดับ 35) ไต้หวัน(อันดับ 37) และจีน (อันดับ 39) แต่อยู่
ในอันดับที่ดีกว่าประเทศอินโดนีเชีย (อันดับ 70)และเวียดนาม (อันดับ 80)อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆ 
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เริ่มมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เช่น จีน ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง อินโดนีเชีย และ
เวียดนาม เป็นต้น 

สถานการณ์และทิศทางของการท่องเที่ยวระดับประเทศเป็นข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะต่อไป และยังมีส่วนช่วยให้
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ความปรับตัวเพ่ือจะรองรับ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคตต่อไป 

ส าหรับประเทศไทย การท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่อประเทศ ดังจะเห็นจากจ านวน
นักท่องเที่ยว ยอดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้น และภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศโดยมีองค์การหลักของรัฐบาล คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่พยายามจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นระบบ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวไว้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่องเที่ยวมากข้ึน  
 
รูปแบบการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานาน หลายประเทศให้ความส าคัญ
กับการท่องเที่ยว รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวในอดีตเน้นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ปัจจุบันรูปแบบของการท่องเที่ยวได้พัฒนาให้มีความหลากหลายและตรง
ตามความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพ่ือดึงดูดใจและเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ย ว 
รูปแบบทางการท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (วรรณา ศิลปะอาชา และคณะ
,2557) รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
รูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ รายละเอียดดังนี้ 

1.  รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (Natural Based Tourism) เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติเป็นส าคัญ มีรูปแบบที่ส าคัญดังนี้ 

     1.1  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
ทั่วโลก เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศ  โดยมีกระบวนการเรียนรู้กันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

     1.2  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน เช่น การเที่ยวชมป่าโกงกาง หมู่บ้านชาวเล และการเที่ยวชมที่อยู่ของปลาวาฬ เป็น
ต้น 
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     1.3   การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism) เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือดูความงามของ
ภูมิทัศน์ที่มีความแปลกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เช่น อุโมงค์ ถ้ าบนหน้าผา ถ้ าน้ า
ลอด ถ้ าหินงอกหินย้อย ฟอสซิล รวมทั้งศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

     1.4  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่
เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ชมทุ่งดอกทานตะวัน ป้อน
อาหารแกะ รีดนมวัว ศึกษาวิธีการปลูกเห็ด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการเข้าชมเพ่ือความรื่นรมย์ และเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์ใหม่  เป็นต้น 

2.  รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยว ที่เน้นการท่องเที่ยวที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นส าคัญ  มีรูปแบบที่ส าคัญดังนี้ 

     2.1  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวจะได้ความรู้ มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น มีพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

     2.2  การท่องเที่ยวเพื่อชมความงามวัฒนธรรมและประเพณี(Cultural and Traditional 
Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น เช่น 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจ และในพิธีกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น นักท่องเที่ยว
สามารถได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ และมีจิตส านึก
ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของมรดกทางวัฒนธรรมโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
การท่องเที่ยว 

     2.3  การท่องเที่ยวชนบท(Rural Tourism/Village Tourism)เป็นการเดินทางท่องเที่ยว 
ในหมู่บ้านในชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น
นักท่องเที่ยวจะรับความรู้ ความเพลิดเพลิน ได้เยี่ยมชมผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ท า
ให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
การท่องเที่ยว  

3.  รูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ(Special Interest Tourism)เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
แตกต่างตามความสนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย มีรูปแบบที่ส าคัญดังนี้ 

     3.1  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism/Medical Tourism)เป็นการท่องเที่ยว
ที่เน้นกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจ นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ในการรักษาคุณค่า 
และคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ความนิยมในการเดินทางมาประเทศอ่ืนเพ่ือรับการรักษาทางการ 
แพทย์ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกกว่าในประเทศของตนเอง ทั้ง
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ยังได้มีโอกาสในการท่องเที่ยวด้วยในคราวเดียวกัน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบ
เป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม (Health, Beauty and Spa)รวมเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบ
ของการท าสปา ตัวอย่างกิจกรรมของการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ คือ การล้างพิษ การรับประทาน
อาหารที่ท าจากผลไม้สด ผักสด ต้นอ่อนของเมล็ดพืช ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดจะไม่ผ่านกระบวนการปรุง
แต่งทางเคมี (Raw Food) การฝึกโยคะ การงดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความสมบูรณ์ทางร่ายกายและจิตใจ เป็นต้น 

     3.2  การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism)เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่มุ่ง
แสวงหาความสงบทางด้านจิตใจ การท่องเที่ยวรูปแบบนี้จะรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Religious 
Tourism/Pilgrimage Tourism) ที่มุ่งเน้นการจาริกแสวงบุญในสถานที่ส าคัญทางศาสนาของโลกเช่น 
การแสวงบุญที่นครเมกกะห์  นักท่องเที่ยวอาจมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาทาง
ศาสนา การค้นหาสัจธรรมแห่งชีวิต รวมทั้งในปัจจุบันกิจกรรมการฝึกสมาธิ (Meditation) การปฏิบัติ
ธรรม โดยใช้สถานที่ในการฝึกปฏิบัติ เช่น วัด ส านักสงฆ์ รีสอร์ท ก็เป็นที่นิยม หรือความนิยมใน
รายการน าเที่ยวท าบุญ 9 วัด ที่มีความเชื่อเป็นการท่องเที่ยวที่มีโอกาสท าบุญและเสริมสิริมงคลให้แก่
ตนเอง เป็นต้น 

     3.3  การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมชนเผ่า (Ethnic Tourism) 
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาว
ไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไท หมู่บ้านชาวกูย หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรม
ดังกล่าวก าลังจะสูญหายไปตามการเปลี่ยนแปลง และความทันสมัยของโลกปัจจุบัน  

     3.4  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเล่นกีฬา
ตามความถนัดความสนใจในกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตคลื่น 
สกีน้ า เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์
และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 

    3.5  การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนาน
ตื่นเต้น หวาดเสียวผจญภัย ท้าทายความสามารถของนักท่องเที่ยว และได้ประสบการณ์ใหม่ เช่น การ
ปีนหน้าผาชัน การล่องแก่ง การกระโดดบันจีจัมพ์ เป็นต้น 

     3.6  การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ / ฟาร์มสเตย์ (Homestay / Farm Stay)เป็นการท่อง 
เที่ยวที่นักท่อง เที่ยวต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือน เพ่ือการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมขึ้น ทั้งยังส่งผลให้มี
จิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงจัดเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนในท้องถิ่นท่ียั่งยืนรูปแบบหนึ่ง 

     3.7  การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Longstay) เป็นกลุ่มผู้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุจาก
การท างานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก และต้องการการท่องเที่ยวด้วย โดยนักท่องเที่ยวมัก
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อปี การเดินทางแต่ละครั้งจะใช้เวลาคราวละนาน ๆ 
อย่างน้อย 1 เดือน 
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     3.8  การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) เป็นการจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทที่ประสบความส าเร็จ หรือมีความเป็นเลิศในการบรรลุตามเป้าหมายหรือเกิน
เป้าหมาย เช่น บริษัทขายตรงบริษัทหนึ่ง ตั้งเป้าหมายของการขายสินค้าไว้ และพนักงานในบริษัท
สามารถขายสินค้าได้ตามจ านวนที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้ ทั้งนี้บริษัทจะให้รางวัลโดยการจัดน าเที่ยว โดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าอาหารระหว่าง
การเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง 

     3.9  การท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์(MICE คือ M = Meeting, I = Incentive, C= Convention
และ E = Exhibition) เป็นการจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้จัดประชุม หรือจัดงานนิทรรศการ
ต่างๆ มักมีรายการจัดน าเที่ยวก่อนการประชุม (Pre-Tour)และการจัดรายการน าเที่ยวหลักการ
ประชุม (Post-Tour) โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ไปทั่วประเทศ เพ่ือบริการให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง หรือส าหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการ
ท่องเที่ยววันเดียว หรือรายการเที่ยวพักค้างแรม 2–4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและ
บริการท่องเที่ยว 

     3.10  การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาว
ตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุริยะ
จักรวาล นักท่องเที่ยวจะมีความรู้ความประทับใจ ความทรงจ าและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 

     3.11  การท่องเที่ยวแบบบ าเพ็ญประโยชน์  (Voluntourism) เป็นการเดินทางเพ่ือไป
บ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมรูปแบบนี้มีมาหลายปีแล้วแต่จ ากัดอยู่ในกลุ่มๆ ต่อมาแนวคิดนี้ได้รับการ
เผยแพร่ไปทั่วโดยพ้ืนฐานความคิดว่าหากการไปเที่ยวแต่ละครั้ง นอกจากจะเป็นการพักผ่อนแล้วหาก
สามารถเปิดโลกทัศน์และสร้างความดีได้ด้วยก็จะได้ประโยชน์ไม่น้อย  รูปแบบที่นิยม เช่น การไปปลูก
ป่า การท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสอนภาษาอังกฤษ การสร้างโรงเรียนหรือบูรณะซ่อมแซม
สถานศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส การเดินทางนี้อาจมีกิจกรรมร่วมกับการศึกษาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่การศึกษาธรรมชาติ ก็ได้เช่นกัน 

     3.12  การท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ (Slow Tourism) เป็นการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า ให้
ความส าคัญกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เช่น การปรุงอาหาร การรับประทานอาหารแบบละเมียด
ละไม การใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ อาจงดเว้นการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี อาจเรียกว่าเป็นการพักผ่อน
แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นรูปแบบที่ก าลังได้รับความนิยมจนท าให้มีการพัฒนา Slow Hotel และ 
Slow Package เพ่ือเสนอเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว 

     3.13  การเดินทางตามรอยภาพยนตร์ (Film Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปตามร่องรอยของภาพยนตร์ หรือเพลงที่ก าลังได้รับความนิยม เช่น การ
เดินทางไปทอ่งเที่ยวยังสถานที่ถ่ายท าเรื่องดัง เช่น Harry Potter ,The Lord of the Rings, Lost in 
Thailand ซึ่งอาจจะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ หรืออาจเป็นเมืองใหญ่ทั้งเมืองและมีสถานที่ที่เป็นฉาก
ส าคัญในเรื่องที่ต้องไปเยี่ยมชมให้เห็นกับตาตนเอง  หรืออาจเป็นสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้แต่
เพลงสามารถแต่เพลงจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เป็นต้น 
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     3.14  การท่องเที่ยวเพ่ือร าลึกถึงโศกนาฏกรรม(Dark/Black/Grief/ Disaster Tourism)
เป็นการท่อง เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับจิตใจของมนุษย์ ตัวอย่าง 
เช่น การท่องเที่ยวในสถานที่เคยเป็นสมรภูมิรบ สถานที่เคยเกิดโศกนาฏกรรม Ground Zero บริเวณ
ที่เคยเกิดเหตุการณ์ 911 บริเวณที่เกิดสินามิ ค่ายกักกันนักโทษ การท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ าแคว 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น นักท่องเที่ยวมักสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเหล่านี้ด้วย  

     3.15  การท่องเที่ยวอวกาศ (Space Tourism) เป็นการพานักท่องเที่ยวเดินทางไปใน
อวกาศ เพ่ือไปสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจบนสถานีอวกาศนานาชาติ รวมทั้งยังท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ร่วมด้วยได้ เช่น นักท่องเที่ยวอาจได้ใช้เวลาอยู่นอกสถานีอวกาศจริงๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมงเพ่ือสัมผัส
ประสบการณ์ในขณะที่ลอยอยู่นอกโลกหรือจะเป็นการเดินทางรอบวงโคจรของโลกหรือแม้กระทั่งการ
ไปชมดวงจันทร์แบบเต็มตา อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวอวกาศนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก นักท่องเที่ยว
ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์มาก และไดรับการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี รวมทั้งมีราคาแพงมากปัจจุบันมีเพียง
องค์การอวกาศรัสเซียเท่านั้นที่ให้บริการ 

     3.16  การท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism) (ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล, 2558) เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรม ความชอบและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มีรายได้สูงในสังคม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เกิดการใช้จ่ายให้
มากที่สุดในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ปัจจุบันเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมาก
ขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
มิได้กระจุกตัวอยู่เพียงเมืองหลักในยุโรปเหมือนในอดีต ประเทศในทวีปเอเชียและอเมริกาใต้ได้กลาย
มาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวปรารถนาจะไปเยือน ดังนั้นการ
ตอบสนองความต้องการให้ได้ตามความคาดหวัง หรือเหนือว่าความคาดหวังของนักท่อง  เที่ยวจึงเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะนี้ 

รูปแบบการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของการท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนมากจะอิงจาก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นหลักในการจัดรูปแบบส าหรับสนองตอบ
ในเรื่องของความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือท าให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่อไป 

การท่องเที่ยวเป็นการเดินทาง เป็นวิถีทางหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นการ
เดินทางจากจุดเริ่มต้นแห่งหนึ่งไปถึงจุดปลายทางอีกแห่งหนึ่งตามเหตุจูงใจ หรือวัตถุประสงค์ของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าความต้องการและค่านิยมของ
นักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวก็มีอยู่จ ากัด ทรัพยากรถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญในการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่อยากจะไปสัมผัส 
เยี่ยมชม และศึกษา เนื้อหาต่อไปผู้เรียบเรียงจะขอกล่าวถึงหัวใจของการท่องเที่ยวนั่นคือเรื่อง
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นหัวใจของการท่องเที่ยว เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่ง

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่ว่า รูปแบบใด
เปรียบเสมือนอุปทานของการท่องเที่ยวโดยมีความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอุปสงค์ ทั้งอุปสงค์
และอุปทานที่มีความสมดุลจะมีผลท าให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
อย่างไรก็ดี แม้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ ยว แต่สิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการอ่ืนก็มีความส าคัญ เพราะจะท าให้นักท่องเที่ยวสะดวกสบายและเพลิดเพลิน
ในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว 
 
ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ตามความหมายจากอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายค า
ว่าทรัพยากรท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึง สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ตั้งแต่ใน
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคและระดับโลก อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้โดยสิ่งเหล่านี้ต้องมีความงดงามแปลกตา มีความส าคัญหรือมีคุณค่า รวมทั้งวิถีการ
ด าเนินชีวิตอันดีงามที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมอันทรงคุณค่า และมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ค าว่า “ทรัพยากร” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัด แต่ค าว่า
ทรัพยากรจะจ ากัดเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หากเพ่ิมค าว่าการท่องเที่ยวเข้าไป คือ “ทรัพยากร
การท่องเที่ยว (Tourism Resource)” ความหมายก็จะเพ่ิมเติมเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และสิ่งทีม่นุษย์สร้างขึ้น รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคต่างๆ ซึ่งมนุษย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ อันน ามาซึ่ง
ความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต่างๆ ได้ (สุวัฒน์ จุธากรณ์ และคณะ,2557) 

วรรณา วงษ์วานิช (2546) ให้ความหมายว่า สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ที่มีลักษณะเด่น ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเทีย่ว  

ทรัพยากรการท่องเที่ยว(Tourism Resource) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของอุตสาห 
กรรมท่องเที่ยว การที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ 
ต าบล เมือง รัฐหรือประเทศต่างๆ จะท าให้ท้องถิ่นในที่นั้นๆ จะได้รับผลประโยชน์หลายประการ 
เพราะการใช้จ่ายในการเดินทางจะเกิดเป็นรายได้ที่หมุนเวียนเป็นทวีคูณ และจะเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ 
และผู้คนในหลากหลายอาชีพ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548) 

ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวจัดเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายของทรัพยากรการท่อง 
เที่ยวหลายทรรศนะเช่น ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ และคณะกล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
หมายถึง พ้ืนที่ สิ่งของกิจกรรม และหรือมิติอ่ืนใดที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น ความ
สวยงามตามธรรมชาติคุณค่าเชิง ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ เป็น
ต้น แก่นักท่องเที่ยว 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) หมายถึง สิ่งที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์และมี
คุณค่าต่อการท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว ซึ่ง
อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
กล่าวได้ว่าเป็น “สินค้า” ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดให้ “ลูกค้า” หรือนักท่องเที่ยวเดินไป
ท่องเที่ยวได ้(กุลวรา สุวรรณพิมล,2556) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) หมายถึง สิ่งหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้ และนามธรรมที่ไม่สามารถ
สัมผัสได้ ซึ่งสามารถน ามาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวได้ อีกทั้งเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ ได้แก่ 
ความสวยงามทางธรรมชาติ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ชนเผ่า ประเพณี 
ประวัติศาสตร์ และการเรียนรู้ต่างๆ” (ทิพวรรณ พุ่มมณี,2554) 
 จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource)  
หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงสถานที่ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะ
เด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจปรากฏในลักษณะรูปธรรม ได้แก่ แหล่งธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติ 
เช่น ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก ชายทะเล หรืออาจปรากฏในลักษณะนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่
สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก เช่น ภาษา การละเล่น การแต่งกาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 
ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

คุณลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource Attributes) มีหลากหลาย
และแตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์โลกหรือสถานที่ตั้ง โดยวรรณา วงษ์วานิชใช้เกณฑ์ 10 
ประการ ในการก าหนดดังนี้  
 1)  กรรมสิทธิ์/การถือครอง(Ownership) กรรมสิทธิ์/การถือครองทรัพยากรการท่องเที่ยว
นั้นๆ นับเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ส าคัญซึ่งจะต้องค านึงถึงในการจัดการและการวางแผน กล่าวคือ หาก
เป็นกรรมสิทธิ์/การถือครองโดยรัฐ(Public Ownership) เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในประเทศไทย 
รัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการและวางแผน หรืออีกนัยหนึ่ง รัฐมีส่วนส าคัญในการ
ตัดสินใจหรือก าหนดนโยบาย ซึ่งมักค านึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มากกว่าที่
จะเห็นความส าคัญกับเรื่องผลก าไรหรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากพ้ืนที่ดังกล่าว การวางแผนจึงเน้น
ระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นการมองการณ์หรือหวังผลในระยะสั้นๆ 
 2)  ทิศทางการด าเนินการ(Orientation) ความมุ่งหวังจากการด าเนินการโดยส่วนใหญ่มักจะ
เกี่ยวพันกับเรื่องของผลตอบแทน  หากทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นอุทยานแห่งชาติ การด าเนินการ
อาจเป็นในลักษณะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้ามาใช้พ้ืนที่ (User Fees) เพ่ือน าค่าธรรมเนียมที่
ได้รับใช้ในการดูแลรักษา หรือการให้สัมปทานเอกชนเข้าไปด าเนินการ เช่น นครวัดในประเทศกัมพูชา 
หรือเขาเขียวในประเทศไทย เป็นต้น 
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 3)  ลักษณะพ้ืนที่ท่องเที่ยว(Special Configuration) ลักษณะทางภูมิศาสตร์และขนาดของ
พ้ืนที่นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งมีทั้งที่เป็นพ้ืนที่กว้าง เช่น อุทยานหรือวนอุทยาน เป็นต้น หาก
เป็นพื้นที่ลักษณะนี้ อาจมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ และมีการก าหนดจุดท่องเที่ยวที่ชัดเจน ทั้งนี้
เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลและจัดการ อย่างไรก็ดีมีบางแห่งที่ถูกก าหนดให้เป็นจุด
ท่องเที่ยวเฉพาะ เช่น ดิสนีย์แลนด์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ดรี มเวิล์ดที่ประเทศไทย
สิงคโปร์ และฮ่องกง และโอเชี่ยนเวิล์ดที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 
 4)  ลักษณะความเป็นของแท้/ดั้งเดิม(Authenticity) “ลักษณะความเป็นของแท้” ยังคงเป็น
ประเด็นที่เคลือบแคลง ก ากวม และมีการโต้แย้งกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการพิจารณาว่าเป็น
ของแท้หรือของเลียนแบบ ตัวอย่างเช่น ภาพวาดสมัยหินที่ลาสโคว์(Lascaux) บริเวณใกล้ถ้ าแห่งหนึ่ง
ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถูกจ าลองขึ้นเกือบเหมือนจริงเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชมได้สะดวกมากขึ้นนั้น ก็ท า
ให้นักท่องเที่ยวมีความกังขาและหวั่นกลัวความเหมือนจริงนี้เป็นอย่างมาก การจ าลองภาพวาดในกรณี
นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีความและการชี้แจง/ให้เหตุผล หากนักท่องเที่ยวได้รับการชี้
แจ้งเหตุผลว่าการจ าลองภาพวาดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และปกป้องภาพวาดดั้งเดิม 
นักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าการสร้างหรือการลอกเลียนแบบเป็นสิ่งที่ดี 
 5)  ความหายากในโลก/ภูมิภาค/ประเทศ(Scarcity : International/Regional/National) 
ทรัพยากร การท่องเที่ยวที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียว หรือมีจ านวนน้อย หายาก ไม่ซ้ ากับใครที่ไหน จะ
สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างมาก เช่น ทะเลสาบเดดซี ซึ่งเป็น
ทะเลสาบที่มีน้ าเค็มที่สุดในโลกอยู่ทางทิศตะวันออกของปาเลสไตน์ บึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นบึงน้ าจืดที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “เหนือสุดแดนสยาม สามเหลี่ยมทองค า ผาแต้ม ภูกระดึง” ใน
ประเทศไทย และอ่าวซิดนีย์ในประเทศออสเตรเลีย หรือเส้นแวง ที่ ศูนย์องศา ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานใน
การนับเวลาของโลก เมืองกรีนนิซในอังกฤษ เป็นต้น อย่างไรก็ดีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่ง
พิเศษ/มีเพียงหนึ่งเดียวบางอย่างจะมีความเสี่ยงต่อการสูญสลายหรือถูกท าลายได้ง่ายมากกว่าสิ่งที่มี
อยู่ทั่วไปอย่างดาษดื่น 
 6)  สถานภาพ(Status) ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลัก(Primary Resource) นับเป็นปัจจัยมี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมเยือน เช่น ปิรามิดของประเทศ
อียิปต์  น้ าตกไนแอการาในประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา และพระบรมมหาราชวังของประเทศไทย  
เป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอาจจะมีมากกว่าหนึ่งแห่ง 
เช่น ในปารีส มีทั้งหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ซึ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต้องไปเยี่ยมชมทั้งสองแห่ง ใน
ซิดนีย์ซึ่งมีทั้งโอเปร่าเฮาส์และอ่าวซิดนีย์  เป็นต้น ความสามารถในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักนับเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้รัฐบาล หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ และ
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความส าคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักเป็นอันดับแรก เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอันดับรอง(Secondary Tourism Resources) มักจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจถัดไป หลังจากท่ีเดินทางไปเยี่ยมเยือนทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักแล้ว 
 
 



 

23 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 7)  ความสามารถในการรองรับ(Carrying  Capacity) ทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละประเภท
อาจมีความสามารถในการรองรับในแต่ละด้านและในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันไปกล่าวคือ ทรัพยากร
การท่องเที่ยวบางประเภทอาจมีความสามารถในการรองรับในแง่ของการบริการด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับต่ า เช่น ไม่มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และไม่มีม้านั่ง เป็นต้น แต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้
อาจมีความสามรถในการรองรับในแง่ของการจัดการ คือป้องกันนักท่องเที่ยวมิให้เข้าไปเหยียบย่ าหรือ
ท าลายทรัพยากรล้ าค่าในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดี โดยมีรั้วรอบขอบชิดและมีระบบการก าจัดขยะที่
เหมาะสม  เป็นต้น 
 8)  ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง(Accessibility) ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง และการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมและ/ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว ณ พ้ืนที่ สถานที่ หรือจุด
ท่องเที่ยว เช่น การมีถนนเพียงเส้นเดียวที่ใช้เพ่ือเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวนั้นๆ หรือการที่ต้องเข้า
แถวยาวเหยียดเพ่ือเข้าประกอบกิจกรรมในสวนสนุกแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวต้อง
เสียเวลารอนานเกินไป ซึ่งแสดงว่าการเข้าถึงยังไม่สะดวก เป็นต้น 
 9)  ตลาด(Market) ทรัพยากรการท่องเที่ยวบางแห่งนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปอาจสนใจเดินทาง
ไปเยี่ยมเยือน และ/หรือประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว แต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวบางแห่งอาจมี
นักท่องเที่ยวเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สนใจ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มโบราณคดีในประเทศ
เคนยา เป็นต้น แม้ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้จะสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่า เป็นต้น 
นอกจากนี้ทรัพยากรการท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจจะเหมาะและต้องรสนิยมของคนท้องถิ่นหรือคนใน
ประเทศเท่านั้น แต่บางกลุ่มอาจจะเหมาะและต้องรสนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย เช่น อาหาร
ไทย เป็นต้น 
 10)  ภาพลักษณ์ (Image) ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว ล้วนมีผล
อย่างมากที่จะท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือก หรือไม่เลือกที่จะบริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น 
ทั้งนี้รวมถึงภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมีต่อเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย ซึ่งอาจจะเป็น
ประเทศ เมือง หรือพ้ืนที่ก็ได้ เช่น นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มสตรี อาจมีภาพลักษณ์ว่า “สิงคโปร์เป็น
แหล่งช้อปปิ้ง” ฉะนั้นจึงตัดสินใจเลือกเดินทางไปสิงคโปร์แทนที่จะเลือกไปกัมพูชา หรืออาจมีภาพ 
ลักษณ์ต่อประเทศอินโดนีเซียว่า “เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ปลอดภัย” ก็อาจตัดสินใจไม่เดินทางไป
ประเทศอินโดนีเซีย แต่จะเลือกเดินทางมาประเทศไทยแทน เป็นต้น ภาพลักษณ์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญมากต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจ 
สอบภาพลักษณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ
มากเช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 



 

24 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

จากคุณลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource Attributes) ที่มีความ
หลากหลาย ในตัวของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวยัง
แหล่ง ต าบล เมือง ภาค รัฐ หรือประเทศนั้น สิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะไป ชื่นชม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความส าคัญ 3 ประการหรือที่เรียกรวมกันว่า 3As ดังนี้  

1)  ความดึงดูดใจ (Attraction)  ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้ หรือลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจาก 

     1.1)  มีความงามตามธรรมชาติ เช่น หาดทรายขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม หินที่
แปลกประหลาด รวมทั้งปลาชนิดต่างๆ ป่าที่มีพันธ์ไม้นานาชาติ หรือความงดงามที่มนุษย์สร้างขึ้น 
เช่นทะเลสาบ รีสอร์ทในหุบเขา เป็นต้น 

     1.2)  มีลักษณะของเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะกาล เช่น งานประเพณีในเทศกาลส าคัญของ
แต่ละท้องถิ่นการจัดขบวนบุปผาชาติหรือตกแต่งขบวนพาเหรดและการแสดงในเทศกาลต่างๆ การ
แสดงแสง สี เสียง ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

2)  ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (Accessibility) ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวได้มากหากมีความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชม หากนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด นักท่องเที่ยวจะเกิดอรรถรสในการท่องเที่ยว
ได้มาก ดังนั้น แม้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาดความสะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวจะไม่
เดินทางไปเที่ยวชม หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องด าเนินการจัดสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ถนน สะพาน ที่จอดรถ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแก่นักท่องเที่ยว 

3)  ความประทับใจ  (Amenity) ทรัพยากรการท่องเที่ยว ควรก่อให้เกิดความประทับใจ สุข
ใจ และซาบซึ้งในการเที่ยวชม เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อาทิ ประสาทราชวัง  
วัด โบราณสถานต่างๆ ที่แสดงถึงอารยธรรมในอดีต หรือแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การ
พักผ่อน อาทิ อุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเลหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความ
สนุกสนาน เช่น การร่วมงานเทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น งานคาร์นิวัล (carnival) ในประเทศบราซิล 
งานประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย หรืองานประเพณีผูกเสี่ยวของชาวจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 3 ประการดังที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่จะไปในแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจ ตามลักษณะการท่องเที่ยวหรือ
รสนิยมที่ชื่นชอบ ถึงแม้ว่าตัวนักท่องเที่ยวจะมีความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวแบบไหน จะต้องค านึงถึงและควรพิจารณาลักษณะเฉพาะของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้แก่ 

1.  ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว  หมายถึง ความสามารถของอุปทานในการ
รองรับอุปสงค์ทางท่องเที่ยวอันจะมีผลต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 

     1.1  ศักยภาพของพ้ืนที่รองรับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็กหรือขนาด
กว้างใหญ่  จะมีผลต่อการใช้เวลาในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มากหรือน้อยตามขนาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 



 

25 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

     1.2  ศักยภาพของการรองรับการท่องเที่ยว หมายถึง ขีดความสามารถในการรองรับ 
(Carrying Capacity) นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
จ านวนมากหรือน้อยมีผลต่อการจัดขนาดกลุ่มของนักท่องเที่ยว เช่นพระราชวังวิมานเมฆที่เป็นโบราณ
สถานที่ส าคัญของไทยมีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวครั้งละจ านวนจ ากัด เนื่องจากมีความ
เก่าโบราณสถานที่ส าคัญของไทยมีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวครั้งละจ านวนจ ากัด 
เนื่องจากมีความเก่าโบราณอาจเสียหายได้ง่าย หรือบริเวณถ้ าที่รองรับนักท่องเที่ยวครั้งละจ านวน
จ ากัด เนื่องจากความหนาแน่น ท าให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก จึงควรให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในจ านวน
ที่ก าหนด มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายได้ ตรงกันข้าม ชายทะเลสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็น
จ านวนมาก 

     1.3  ปริมาณของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สรรพสิ่งที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เช่น น้ าตก ถ้ า หุบเขา ในบริเวณเทือกเขา เป็นต้น หากแหล่ง
ท่องเที่ยวมีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลายจ านวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถประกอบกิจกรรม
ท่องเทีย่วได้หลากหลาย 

2.  ที่ตั้งของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี 3 
ลักษณะส าคัญคือ 

2.1  กระจายอยู่ทั่วไป เช่น สโตนเฮนซ์ (Stonehenge) ในประเทศอังกฤษ หุบเขาแกรนแคน
ยอน (Grand Canyon) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภูผาแต้ม ในจังหวัดอุบลราชธานี ทุ่งบัวตองดอยแม่
อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

     2.2  อยู่รวมกันภายในแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เช่น ตั้งอยู่ในเมือง เช่น กรุงปารีส กรุง
ลอนดอน กรุงเทพมหานครที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ชมมากมาย หรืออยู่ในเขตชนบท หรืออยู่ใน
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีเกาะมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม 

     2.3  เชื่อมโยงจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่ง เช่น เส้นทางสายไหม เส้นทางวัฒนธรรม
ขอม เส้นทางวัฒนธรรมเกาะยอ เป็นต้น 

3.  ความเข้มข้นของทรัพยากรการท่องเที่ยว  ประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ 
     3.1  ความมีเอกลักษณะเฉพาะ โดดเด่น หายาก หรือแปลกแตกต่างจากที่อ่ืน ทรัพยากร

การท่องเที่ยวมีความเข้มข้นมาก ได้แก่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น น้ าตกไนแอง
การา (Niagara Falls) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เทือกเขาแกรนแคนยอน (Grand Canyon) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น อาทิ ก าแพงเมืองจีน (The Great 
Walls) ในประเทศจีน นครวัด (Angkor Wat) ในประเทศกัมพูชาเป็นต้น ตรงกันข้ามทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีความเข้มข้นน้อย จะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วไป หาง่าย เช่น โบสถ์หรือวัดที่สร้างขึ้นใน
เกือบทุกหมู่บ้านในท้องถิ่น เป็นต้น 

     3.2  การมีความสวยงาม ความประทับใจ และความระลึกถึงอดีต ได้แก่ สถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์หรือเก่ียวกับสงครามในอดีต เช่น ก าแพงเบอร์ลินในประเทศเยอรมนี เมืองฮิโรชิมา 
ในประเทศญี่ปุ่นที่ถูกท าลายโดยการทิ้งระเบิดปรมาณูของประเทศสหรัฐอเมริกา อุทยานประวัติ 
ศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สะพานข้ามแม่น้ าแคว จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นต้น 



 

26 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

     3.3  การเป็นพ้ืนที่สงวน อนุรักษ์ หรือพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวใดที่ได้รับการประกาศจาก
รัฐบาล เช่น พ้ืนที่สงวน อนุรักษ์ หรือพัฒนา ย่อมมีความเข้มข้นของทรัพยากรท่องเที่ยวมาก เช่น 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 

4.  เขตพื้นที่ของทรัพยากรการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ หมายถึง ขอบเขตความเป็นเจ้าของผู้
ครอบครอง ผู้ดูแลหรือรับผิดชอบ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

     4.1  เขตพ้ืนที่ของรัฐบาล ทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศส่วนใหญ่หน่วยงาน
ของรัฐจะเป็นเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบ เช่นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ชายหาด โบราณสถาน โบราณวัตถุ สวนสาธารณะ เป็นต้น 

     4.2  เขตพ้ืนที่ขององค์กรไม่แสวงหาก าไร องค์กรไม่แสวงหาก าไร หมายถึง องค์กรที่
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือผลประโยชน์สู่สาธารณชนเป็นหลัก เช่น 
มูลนิธิจะรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง เช่น ไร่แม่ฟ้าหลวง อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง วังสวนผักกาด อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิจุมภฏ-บริพัตร ศาสนสถานที่มีกรรมการวัดดูแล
รับผิดชอบ เป็นต้น 

     4.3  เขตพ้ืนที่ของเอกชน  เอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบดูแลทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างข้ึนเป็นส่วนใหญ่ เช่น สวนสนุก สวนเกษตร รีสอร์ท เป็นต้น 
 
การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวจ าแนกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจ าแนก วิธีการ
จ าแนก 4 วิธีคือ (วรรณา ศิลปะอาชา,2557) 1) การจ าแนกตามลักษณะของทรัพยากร 2) การจ าแนก
ตามความสนใจหรือความต้องการของนักท่องเที่ยว  3) การจ าแนกตามท าเลที่ตั้ง 4) การจ าแนกตาม
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว 

1.  การจ าแนกประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยวตามลักษณะของทรัพยากร 

การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามลักษณะและคุณค่าของทรัพยากร เป็น
วิธีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ในการจ าแนกทรัพยากรการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานาน ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 

1.1  ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติที่มีความงดงามตามธรรมชาติจนสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยือน เช่น ภูเขา 
ป่าไม้ น้ าตก น้ าพุร้อน บ่อน้ าร้อน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ชายทะเล หาดทราย 
ทะเลสาบ เกาะแก่ง และแหล่งน้ าจืด เป็นต้น 

1.2  ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ สถานและศาสนา หมายถึง 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
และศาสนา เช่น โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ พระราชวัง ก าแพงเมือง คูเมือง 
พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนา รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

1.3  ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม หมายถึง 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา เช่น เทศกาล งานประเพณี วิถีชีวิตความ



 

27 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

เป็นอยู่ในชนบท หมู่บ้านชาวเขา การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนบ้าน การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือน ได้แก่ กิจกรรมกีฬาล่องแก่ง ขี่จักรยานเสือภูเขา 
พายเรือ เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก เที่ยวสวนสัตว์ เป็นต้น 

2.  การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามความสนใจหรือความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวแบ่งตามความสนใจหรือความต้องการของนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 
ประเภท คือ 

     2.1  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  หมายถึง  ทรัพยากรการ 
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีลักษณะงดงามดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจและอยาก

เที่ยวชม ประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติย่อมเป็นสิ่งดี เพราะไม่ต้อง
สูญเสียต้นทุนในการผลิต เพียงแต่เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เพ่ือให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวยั่งยืน
ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน และเพ่ือมิให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถูกท าลายจากกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น 
ชายหาด ถ้ า แหล่งน้ า ป่าไม้ ตลอดจนพันธ์ไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้น  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินี้อาจจะแบ่งย่อยออกได้ 4 ประเภทคือ  

2.2.1  ทิวทัศน์ (Scenery) ทิวทัศน์ต่างๆ ในธรรมชาติที่สวยงามและแปลก
ประหลาด จะเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปชม  ทิวทัศน์ที่ปรากฎตามส่วนต่างๆ ของโลกมีผลมา
จากการผันแปรของเปลือกโลก (แรงภายใน) ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อน การหยุบ การโก่งตัว ส่งผลให้
สภาพภูมิประเทศแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีแรงภายนอกที่เป็นตัวการท าให้เกิดภูมิประเทศที่แตก 
ต่างกันออกไป เช่น Grand canyon ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ภูเขาไฟวิสซูเวียส (Vesuvius) ใน
อิตาลี น้ าตกไนแอการา (Niagara Falls) ในสหรัฐอเมริกา หรือสภาพตามธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาลเช่น ในฤดูหนาวดอกทิวลิบ หรือดอกซากุระจะบาน แม้กระทั่งความแห้งแล้งของทะเลทราย
หรือป่าดงดิบ ก็อาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมสามารถเข้าถึง
แหล่งธรรมชาติได้ จะท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้น 

2.2.2  สภาพภูมิอากาศ (Climate) แสงแดด สายลม อากาศอบอุ่น หรือหิมะในฤดู
หนาว ตลอดจนลักษณะอากาศที่แตกต่างไปจากแหล่งเดิมของตน จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว
ขึ้นมาได้เช่น ฤดูร้อนผู้คนจะเดินทางไปบริเวณชายทะเล หรือฤดูหนาวยุโรปจะเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศทางแถบตะวันออกซ่ึงมีอากาศที่อบอุ่นกว่าตัวอย่างเช่น เกาะภูเก็ตของประเทศไทยเป็นแหล่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพ่ือมาพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม และอุณหภูมิและ
ภูมิอากาศที่แจ่มใส ตลอดจนสนุกสนานกับกีฬาต่างๆ เช่น แล่นเรือ กระดานโต้คลื่น สกี ด าน้ า เป็นต้น 

2.2.3  สัตว์ป่า (Windlife) สัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของความงามตามธรรมชาติที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้มาก เพราะชีวิตการเป็นอยู่ของสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาหาความรู้ และนับวันจะหมด
ไป แต่ยังคงมีแหล่งที่ให้ท่องเที่ยวได้คือ แห่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์เปิด 
ตลอดจนแหล่งที่มีสัตว์อาศัยเองในธรรมชาติเป็นจ านวนมากๆ เช่นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกเพนกวิน 
แมวน้ า หรือ นกปากห่างท่ีวัดไผ่ล้อมเป็นต้น 

2.2.4  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Phenomenon) เช่น พระอาทิตย์
เที่ยงคืน หรือการเกิดสุริยุปราคา การเกิดแม่คะนิ้ง การเกิดฝนดาวตก เป็นต้น  
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี้จะมีมากแห่งและอยู่ไม่ไกลนักจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้มากและรัฐบาลจะต้องพัฒนาและอนุรักษ์ไว้ ตลอดจนจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ
สถานที่และวัยของผู้ไปเที่ยวเช่น ต้องการความสงบ ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การผจญภัย หรือต้องการด้านการกีฬาเป็นต้น 

     2.2  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน หมายถึง สถานที่ที่
สร้างข้ึนเพื่อจุดประสงค์แตกต่างกันไป แต่นักท่องเที่ยวสนใจจะไปเที่ยวชมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่  1  ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสนา  
หมายถึง สถานที่ที่สร้างขึ้นในอดีตตามประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา สงคราม พระมหากษัตริย์ 
ชนชั้นปกครอง และบุคคลส าคัญในอดีต เช่น โบราณวัตถุสถาน กองหินโบราณ วัด โบสถ์ ประสาท
ราชวัง พระที่นั่ง อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน  บ้านของบุคคลส าคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี 
ผู้กอบกู้ชาติ กวี นัก นักร้อง เป็นต้น 

กลุ่มที่  2  ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์ 
หมายถึง สถานที่ที่สร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจไป
เที่ยวชม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไวน์ โรงเบียร์ โรงกลั่นสุรา เหมือง หรือสถานที่ที่สร้างขึ้น
เพ่ือจุดประสงค์เชิงเกษตรกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ า เขื่อน สวนเกษตร สวนผลไม้ 
ตลอดจนอาคารหรือสถานที่  เชิงพาณิชย์ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อยที่เคยเป็น
ส านักงานแห่งแรก เป็นต้น 
      2.3  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะการท่องเที่ยว
หมายถึง สถานที่หรือกิจกรรมที่สร้างขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินหรือ
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสนุก สวนสนุกรูปแบบเฉพาะ (Theme park) สวนสัตว์ซาฟารี ศูนย์
วัฒนธรรม ศูนย์หัตถกรรม สถานบันเทิง พิพิธภัณฑ์จ าลอง ศูนย์สุขภาพ สนามกีฬาและที่เสี่ยงโชค 
เป็นต้น 

     2.4  ทรัพยากรการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม เทศกาลและประเพณี หมายถึง ทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม ลักษณะพิธีกรรม งานประเพณี ตลอดจนรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านลาวโซ่ง จังหวัด
เพชรบุรี หมู่บ้านไทด า จังหวัดเลย งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีชักพระ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี พิธีกรรมทางศาสนา งานแข่ง
กีฬา การละเล่นพ้ืนเมือง และสินค้าพ้ืนเมืองเป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบนี้จะแตกต่างกัน
ไปตามระบบสังคมของแต่ละแห่ง ต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการด ารงชีพของแต่
ละกลุ่มชน  

3.  การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามท าเลที่ตั้ง 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวตามท าเลที่ตั้ง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
     3.1  ทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่ม (Nodal) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้จะอยู่รวม

เป็นกลุ่ม เช่น ในเมืองหลวง ชายทะเล ภูเขา นักท่องเที่ยวจะประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวในบริเวณที่
ก าหนดชัดเจนที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จัดท าขึ้นไว้บริการ 
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     3.2  ทรัพยากรการท่องเที่ยว เชิงเส้น (Linear) เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเป็นระยะทางยาวเชื่อมโยงจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่ง เช่น การ
ท่องเที่ยวตามถนนชายฝั่งหรือในชนบทจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง หรือตามเส้นทางที่มีใน
ประวัติศาสตร์ เช่น เส้นทางสายไหม เป็นต้น 

4.  การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว 
     ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจจ าแนกตามแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวได้ เป็น 5 ประเภท คือ 
     4.1  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านกายภาพ (Physical Motivation)

หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพ่ือพักผ่อนร่างกาย และจิตใจภายหลังจากการ
ท างาน เพ่ือรักษาสุขภาพ เพ่ือออกก าลังกายหรือสัมผัสบรรยากาศกลางแจ้ง เช่น ภูเขา ป่าไม้ ชาย  
ทะเล เป็นต้น 

     4.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านศิลปวัฒนธรรม (Cultural 
Motivation) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้อื่น พิธีกรรม ศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม ตลอดจนแหล่งประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมทัง้งานเทศกาล ประเพณีต่างๆ เป็นต้น 

     4.3  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านสังคม (Social Motivation) 
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพ่ือพบปะผู้คนที่อาจเป็นญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง หรือ
พบเพ่ือนใหม่ หรือเพ่ือร่วมประชุม สัมมนาเจรจาธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์โดย
การศึกษาและฝึกอบรม 

     4.4  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านศาสนาหรือจิตวิญญาณ 
(Spiritual Motivation) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพ่ือแสวงบุญทางศาสนา 
เช่น นครเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หรือ เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การไปทอดกฐิน 
ทอดผ้าป่า ตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นต้น 

     4.5  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านจินตนาการ (Fantasy 
Motivation) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างจากความจริงที่นักท่องเที่ยวต้องการไป เพ่ือเปลี่ยน 
แปลงบรรยากาศฯจากชีวิตประจ าวันเช่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ที่สร้างขึ้นจากตัวละครการ์ตูนของ 
วอล์ท ดิสนีย์ เป็นต้น 
 เมื่อการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อประเทศ จึงท าให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่
เฉพาะแต่การท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้วย ท า
ให้นักทอ่งเที่ยวได้ท าความรู้จักกันแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ดังค าขวัญขององค์การสหประชาชาติที่กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเป็นสื่อน าให้
สู่สันติภาพ” ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้ จะส่งผลต่อรัฐบาลประเทศต่างๆ ท าให้มีความเข้าใจและ
ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน 
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บทสรุป 
 

การท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม
ความเข้าใจดีระหว่างนานาชาติ การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายอย่างที่ต้องพ่ึงพา
อาศัยกันจนแยกกันไม่ได้ เช่น เมื่อเดินทางออกจากบ้านก็ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการคมนาคม 
ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจึงมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เมื่อเกิดการเดินทางจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง ดัง
จะเห็นว่าการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระตุ้นในภาคผลิต จากเงินตราที่นักท่องเที่ยวน ามาจับจ่ายใช้
สอยจะหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจของประเทศ กระตุ้นให้เกิดการผลิตและการน าเอาทรัพยากรของ
ประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ค าว่า “ทรัพยากร” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัด แต่ค าว่า
ทรัพยากรจะจ ากัดเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หากเพ่ิมค าว่าการท่องเที่ยวเข้าไปคือ “ทรัพยากร
การท่องเที่ยว (Tourism Resource)” ความหมายก็จะเพ่ิมเติมเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคต่างๆ ซึ่งมนุษย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ อันน ามาซึ่ง
ความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต่างๆ จะเห็นว่าการท่องเที่ยวต้องอยู่คู่กับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ข้อ 1.  จงอธิบายความหมายของค าต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
 1.1  การท่องเที่ยว 

1.2  นักท่องเที่ยวที่ค้างคืน 
      1.3  นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน 

1.4  นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ค้างคืน 

ข้อ 2.  จงอธิบายทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า จากทีน่ักศึกษาได้ศึกษามาว่า
เป็นอย่างไร 

ข้อ 3.  จงอธิบายความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึงอะไร จงอธิบายมาให้เข้าใจ 
ข้อ 4.  จงอธิบายความหมายของศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวหมายถึงอะไร 
ข้อ 5.  จงอธิบายลักษณะความเข้มข้นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเรื่องของความมีเอก
ลักษณะเฉพาะ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
ข้อ 6.  จงยกตัวอย่างเทศกาลและประเพณีที่นักศึกษาสนใจและอยากจะน าเสนอขายให้นักท่องเที่ยว
มา 2 เทศกาล พร้อมอธิบายเหตุผล 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
ภูมิศาสตรไ์ทย 

 
 

เวลาเรียน   8  ชั่วโมง 
 
หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 
 ความรู้ทั่วไปทางด้านภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

ลักษณะภูมิประเทศของไทย 
เทือกเขาส าคัญในประเทศไทย 
แม่น  าล าธารในประเทศไทย 
ลักษณะฝั่งทะเล  เกาะ  และอ่าวของประเทศไทย 
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
ฤดูกาลของประเทศไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 
ลักษณะของประชากรในภูมิภาคต่างๆ 

 ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางด้านภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายเทือกเขาส าคัญในประเทศไทยและแม่น  าล าธาร

ในประเทศไทยได้ 
4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะฝั่งทะเล เกาะ และอ่าวของประเทศไทย 
5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิอากาศ และฤดูกาลของประเทศไทย 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 
7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะของประชากรในภูมิภาคต่างๆ 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  บรรยายสรุปเนื อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน าไปประยุกต์ใช้ 
2.  การอภิปรายร่วมกัน 
3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.  ทบทวนเนื อหาโดยแบบฝึกหัด 

 
 



 

34 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี  
2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
3.  Power Point ที่น าเสนอการสอน 
4.  แบบฝึกหัด 

 
การวัดและการประเมิน 

1.  การสังเกตความตั งใจในการเรียน 
2.  สังเกตจากการเข้าชั นเรียน 
3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
4.  การท าแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 บทที่  2  ภูมิศาสตรไ์ทย 

บทที่  2 
ภูมิศาสตร์ไทย 

 
 ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เอื ออ านวย กล่าวคือ มีท าเลที่ตั งในเขตร้อน (Tropical Zone) คือตั งอยู่ใน
บริเวณซีกโลกเหนือระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับเส้นทรอปปิก ออฟ แคนเซอร์ เป็นเขตที่มีโอกาสได้รับ
รัศมีหรือพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ตามฤดูกาลมากกว่าในบริเวณอ่ืนของโลก มีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงเกือบตลอดปี ลักษณะอากาศประเภทนี มีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศ และพืชพันธ์เป็นอย่างมากผนวก
กับประเทศไทยมีท าเลที่ตั งเป็นคาบสมุทรที่อยู่ระหว่างพื นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของทวีปเอเชีย และ
พื นน  ามหาสมุทรแปรซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ท าให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมซึ่งเป็นลมประจ าฤดู 
ท าให้ในฤดูร้อนมีลมพัดจากพื นน  าเข้าสู่พื นดินจะมีฝนตกซุกกระจายไปทั่วประเทศ ส่วนในฤดูหนาวจะ
มีฝนตกน้อยและแห้งแล้งเป็นส่วนมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ลมพัดจากพื นแผ่นดินสู่พื นน  า ลักษณะ
ดังกล่าวท าให้พื นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจัดอยู่ในลักษณะอากาศประเภททุ่งหญ้าเมืองร้อน หรือ
ทุ่งหญ้าสะวันนา (Savanna Climate) ซึ่งมีฤดูชุ่มชื นและฤดูแล้งที่เห็นได้อย่างชัดเจนยกเว้นในบริเวณ
ชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรภาคใต้ 

สภาพภูมิอากาศแบบนี ท าให้ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
อยู่ เป็นจ านวนมาก ในแง่การท่องเที่ยวลักษณะทางกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เพราะ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ ก็มีความสวยงามและแปลกตาตามสภาพ
ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบนพื นผิวโลกที่เกิดขึ นในระยะเวลา
ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการโก่งตัวหรือการยุบตัวของเปลือกโลก การปะทุของภูเขาไฟการกระท าของ
กระแสน  าและคลื่นบริเวณชายฝั่ง หรือแม้แต่การพังทลายของหินหรือดิน ก็ล้วนแล้วแต่ท าเกิดแหล่ง
ท่องเที่ยว  

เนื อหาในบทนี  ว่าด้วยเรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทย การเกิดลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขา 
แม่น  า ล าธาร ลักษณะชายฝั่งทะเล การเกิดเกาะ แก่ง และอ่าว ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูกาล และ
ลักษณะของประชากรในภูมิภาคต่างๆ 

 
ความรู้ทั่วไปทางด้านภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์หลายอย่าง เช่น ทัศนียภาพ และลักษณะ
ภูมิประเทศแบบต่างๆ สิ่งเหล่านี เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว สภาพทางภูมิศาสตร์ไม่
เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเดียว  แต่ยังเป็นตัวก าหนด หรือมีผลต่อการพิจารณาในด้านการสร้าง
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม หรือสถานที่พักแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานที่และสภาพแวดล้อม  และยังเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย  
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ภูมิศาสตร์ หมายถงึ วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่
ปรากฏในดินแดนต่าง ๆ ของโลก.(ราชบัณฑิตยสถาน,2559) 

ภูมิศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาพื นผิวโลกที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ผลิตผล และคน รวมทั งการกระจายของสิ่งต่างๆ เหล่านี  หรือคือวิชาที่ศึกษาถึงความ 
สัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ (ยุพดี เสตพรรณ, 2543) 

ภูมิ ศาสตร์  หมายถึ ง  วิ ชาที่ ศึ กษา พื นผิ ว โลกที่ เ กี่ ย วกับภู มิ ประ เทศ ภู มิ อากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และคน รวมทั งการกระจายของสิ่งต่างๆ เหล่านี  หรือคือวิชาที่ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ (สุภาพ บุญไชย,2549) 

ภูมิศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ท าการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของสถานที่ที่
ปรากฏอยู่บนพื นผิวโลก ภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งต่างๆ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ ที่แบ่งแยกสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งอ่ืนๆ โดยภูมิศาสตร์พยายามค้นหาเพ่ือที่จะตีความให้กระจ่างถึง
ความส าคัญ ของสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างพื นที่ในรูปของสาเหตุและความเก่ียวเนื่อง 

ปัจจุบันการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ จะมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเบื องต้นที่
เกี่ยวกับพื นที่มากกว่าที่จะศึกษาลักษณะเฉพาะและสถานที่ต่างๆ ของโลกอย่างคร่าวๆ อย่างที่เคย
ปฏิบัติขึ นมาในระยะแรกๆ ภูมิศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวทางมาสู่การศึกษารายละเอียดของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ นในพื นท่ีนั นๆ โดยเฉพาะ  ซึ่งจะใช้การศึกษานี พิจารณาว่า "มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดสิ่ง
นั นสิ่งนี ขึ น และแต่ละสิ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร" (อรนุช ทะละวงษ์ 2540). 

ภูมิศาสตร์จึงเป็นศาสตร์มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมิติสัมพันธ์  แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
1.  ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) 
เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์และความ 

สัมพันธ์ของมัน เนื อหาของวิชาจึงคาบเก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหลายวิชาที่ส าคัญ ได้แก่ วิชา 
อุตุนิยมวิทยา อากาศวิทยา สมุทรศาสตร์ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา นิเวศน์วิทยาของพืช และธรณี
สัณฐานวิทยา แต่วิชาภูมิศาสตร์กายภาพมิได้เป็นเพียงการน าเอาเนื อหาของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาต่าง ๆ มารวมกันเท่านั น แต่ได้น าเอาเนื อหาเหล่านี มาผสมผสานกันในแง่ที่เป็นสภาพแวดล้อมที่
มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งในวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ
เน้นความสัมพันธ์ทางพื นที่ นั่นคือ เน้นการกระจายบนพื นผิวโลกหรือที่เรียกว่า รูปแบบทางภูมิศาสตร์ 
(geographic pattern) ของสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ขององค์ 
ประกอบของธรรมชาติในบริเวณต่างๆ บนพื นผิวโลก การศึ กษารูปแบบทางภูมิศาสตร์ของ
สภาพแวดล้อมนี  จะเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื นฐานที่เป็นแก่นของระบบ
สภาพแวดล้อมของโลก โครงสร้างและระบบกลไกการท างานอันเป็นพื นฐานของธรรมชาติมักถูกลืม 
ในยุคที่มนุษย์ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมอย่างหนักเช่นในปัจจุบัน ความเข้ าใจโครงสร้างของ
สภาพแวดล้อมอย่างกว้างๆ รวมทั งสามารถเชื่อมโยงกลไกการท างานของขบวนการต่างๆใน
สภาพแวดล้อมจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
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2.  ภูมิศาสตร์ภูมิภาค (Regional Geography) 
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค คือ การเข้าถึงระบบเทศสัมพันธ์ (Spatial interaction)ด้วยการแบ่งพื นที่

ออกเป็นส่วนๆ ในการอธิบายผิวโลกที่มีมนุษย์อาศัยนั น นักภูมิศาสตร์ใช้วิธีการแบ่งพื นที่ออกเป็น
ขนาดต่างๆ กันตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการก าหนดพื นที่นั นมีหลายอย่าง โดยทั่วไปต้อง
รวมเอาปัจจัยทางด้านกายภาพและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน นักภูมิศาสตร์นิยมแบ่งภูมิภาคออกตาม
ระบบอากาศ เช่น ภูมิภาคเขตร้อนชื น ภูมิภาคเขตอบอุ่น และภูมิภาคเขตทะเลทราย เป็นต้น หรือ
แบ่งภูมิภาคตามกลุ่มวัฒนธรรม คือ ยึดเอาเนื อที่ของประเทศต่างๆ เป็นเกณฑ์เพราะสะดวกในเรื่อง
ข้อมูลภายในพื นที่นั น ในปัจจุบันได้มีการแบ่งภูมิภาคออกตามบทบาทหน้าที่เด่นของพื นที่นั น เช่น 
ภูมิภาคของเมืองหรือเขตที่เมืองมีอิทธิพลต่อบริเวณรอบนอกตลอดจนเขตบริการต่าง ๆ อันจัดเป็น
ภูมิภาคขนาดเล็กแต่ก็มีประสิทธิภาพในการจัดพื นที่ ได้แก่ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 

นักวิชาการให้ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวไว้ว่า “การศึกษา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั นเป็นการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์” ดังนี  

วิชาภูมิศาสตร์สมัยใหม่เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้ออมทางธรรมชาติ ศึกษาสถาน
ที่ตั งของปรากฏการณ์ต่างๆ การตั งถิ่นฐาน การกระจายของประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างพื นที่
ต่างๆ กับการท่องเที่ยว เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กับการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง ดังนั นวิชาภูมิศาสตร์จึงเป็นวิชาพื นฐานที่จะท าให้
เกิดความต้องการและความพอใจในการท่องเที่ยว (วรรณา วงษ์วานิช,2546) 

รัชนีกร บุญ-หลง กล่าวว่า การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสภาพภูมิทัศน์หรือ
ทัศนียภาพหลายประการ คือลักษณะของภูมิทัศน์ มีผลต่อการสร้างโรงแรมและสถานที่พักอ่ืนๆ 
ตลอดจนมีผลต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและการปรับปรุงธรรมชาติ เช่น การจัดตั งอุทยานแห่งชาติ การ
จัดตั งเขตคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นต้น สภาพภูมิศาสตร์มีส่วนอย่างมากต่อการก าหนดสถานที่จัดกิจกรรม
ของนักท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ เพราะการท่องเที่ยวต้องอาศัยทรัพยากร
ที่เกิดขึ นจากธรรมชาติ มาเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจ และต้องการมาท่องเที่ยว ดังนั นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต้องทราบที่มาที่ไป ลักษณะการเกิดต่างๆ ทางด้านภูมิศาสตร์เพ่ือที่จะ
สามารถอธิบาย จัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว หรือจัดท ารายการน าเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ส าหรับการ
ท่องเที่ยว  ลักษณะทางกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว มีส่วนส าคัญ
อย่างมากต่อศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องจากสิ่งต่างๆเหล่านั นเป็นทรัพยากรที่มี
ความดึงดูดใจ (Attraction) และถือว่าเป็นทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resources) ด้วยไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะภูมิประเทศทีห่ลากหลาย ท าให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและแปลกตา เช่น ภูเขา ถ  า หน้า
ผา น  าตก แม่น  า ทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ น ดังนั นในการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศจึงจ าเป็นที่จะต้อง
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ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญของแต่ละภูมิภาค เพ่ือเป็นพื นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 

คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติได้วางหลักเกณฑ์ในการก าหนดเขตภูมิศาสตร์ของประเทศ
ไทยให้สอดคล้องกับหลักวิชาทางภูมิศาสตร์ดังนี คือ 

1.  หลักเกณฑ์ทางกายภาพ เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอันดับแรกส าหรับการพิจารณา ก าหนด
เขตภูมิภาคให้ตรงกับองค์ประกอบทางกายภาพที่มีอยู่ในประเทศไทยคือ กั นเขตผืนแผ่นดินที่มีภูมิ
ประเทศ ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณธรรมชาติ ฯลฯ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
หรือระบบเดียวกัน ให้รวมอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ ชนิดของหิน ดิน ลักษณะ
ภูมิอากาศ ปริมาณน  าฝน เป็นต้น 

2.  หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอันดับที่สองส าหรับการพิจารณา
ก าหนดเขตภูมิภาค ได้แก่ การตั งถิ่นฐานของประชากร สิ่งปลูกสร้างของประชากร ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เช่น เชื อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการด ารงชีวิตประจ าวัน 
อุปนิสัยในการบริโภคตลอดจนลักษณะอ่ืนๆ ที่เป็นองค์ประกอบให้เห็นความแตกต่างของกลุ่ม
ประชากร ที่จะช่วยในการก าหนดเขตความแตกต่างนั นได้  

3.  เอกสารวิชาการทางด้านภูมิศาสตร์และหลักฐานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผลงานของผู้ที่ เคย
ท าการศึกษาค้นคว้าไว้แล้ว เช่น แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ของกรมที่ดิน
และกรมป่าไม้ แผนที่ภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม รวมทั งต าราที่แต่งขึ นโดยนักภูมิศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ นอกจากนี ยังได้มีการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยการส ารวจภูมิประเทศบางแห่งเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั งโดยสภา
วิจัยแห่งชาติ ได้จัดให้เป็นการแบ่งภูมิภาคอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 ก าหนดเขตภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเป็น 6 ภาคคือ 

1.  ภาคเหนือ 
2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.  ภาคตะวันตก 
4.  ภาคกลาง 
5.  ภาคตะวันออก 
6.  ภาคใต้ 

 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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แผนที่ประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2.1  แผนที่ประเทศไทย 

ที่มา : http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2011/12/O11414558.html 
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ลักษณะภูมิประเทศของไทย  
คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติได้จัดแบ่งภูมิภาคอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 

ก าหนดเขตภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้แก่ (วรรณา วงษ์วานิช,2546) 
1.   ภาคเหนือ 
      ภาคเหนือ ประกอบด้วย 9 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าพูน 

ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ 
 ภาคเหนือถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความซับซ้อนทางธรณี   ผลจากการที่มีโครงสร้างที่

ซับซ้อนท าให้เกิด ภูมิประเทศที่ส าคัญคือ เทือกเขาและทิวเขาที่เป็นสันวางตัวในแนวเหนือใต้ ระหว่าง
สันเขาเหล่านั นจะมีหุบเขาและแอ่งต่ าสลับเป็นหย่อมๆ ท าให้ภาพลักษณ์ภูมิประเทศของภาคเหนือได้
ชื่อว่า “แผ่นดินแห่งสันเขาและหุบเขา” แผ่นดินของภาคเหนือ พื นที่ร้อยละ 80 เป็นเทือกเขาและทิว
เขา ที่สูงมากๆ ท าให้ภาคเหนือเป็นบ่อเกิดของสิ่งต่างๆ ทางธรรมชาติมากมาย ลักษณะภูมิประเทศ
ของภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและเทือกเขาสูงสลับกันเป็นแนวยาวจากเหนือสู่ใต้แนวเทือกเขา
เหล่านี อยู่ในแนวเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในแควันยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีนมี
ความสูงประมาณ 2,000-2,500 เมตร ได้แก่ ภูเขาแดนลาว ผีปันน  า หลวงพระบาง และขุนตาล 
โดยเฉพาะด้านตะวันตกเฉียงเหนือของภาคจะมีทิวเขาสูงสลับซับซ้อนจะอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และเชียงใหม่ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดดอยอินทนนท์สูง 2,595 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
ประเทศ  ความสูงของพื นที่จะค่อยๆลดลง  เมื่อเข้าสู่ตอนกลางของภาค ประกอบด้วยเทือกเขาผีปัน
น  าและเทือกเขาขุนตาล และจะสูงขึ นทางด้านตะวันออก คือเทือกเขาหลวงพระบาง ซ่ึงกั นเป็นเขต
แดนไทยกับลาว เป็นภูมิประเทศที่มีเนินเขาและทิวเขาสลับซับซ้อนมาก บริเวณภาคเหนือมีแม่น  าสาย
สั นๆ และไหลเชี่ยว คือ วิง ปัง ยม น่าน  แม่น  าเหล่านี จะกัดเซาะพื นแผ่นดินเป็นหุบเขาและเหวลึก 
ตลอดระยะอันยาวนาน ตามขบวนการต่างๆ ทางธรรมชาติ ท าให้ภูมิประเทศบางแหล่งกลายเป็นที่
ราบระหว่างภูเขาและเชิงเขา เช่น ที่ราบบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นพื นที่
ต่อเนื่องกัน ที่ราบจังหวัดล าปาง เชียงราย แพร่ และน่าน เป็นที่ราบที่เกิดจากการกัดเซาะและพัดพา
เอาตะกอนต่างๆ มาทับถมกัน เกิดเป็นที่ราบขึ น รวมทั งบริเวณพื นที่บางแห่งที่ทรุดต่ ามีน  าขังอยู่ตลอด 
เช่น กว้านพะเยา ที่ราบเหล่านี มีความส าคัญทางเกษตร การประกอบอาชีพ ตลอดจนการตั งถิ่นฐาน
ของประชากรในภูมิภาคนี เป็นอันมาก และเป็นที่ราบที่ต่อเนื่องกับที่ราบภาคกลาง แต่มีลักษณะเป็นที่
ราบลูกฟูกไม่ราบเรียบเหมือนที่ราบภาคกลาง 

จากลักษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏในภาคเหนือท าให้ภูมิภาคนี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงามหลายแบบ เช่น ป่าไม้ ภูเขา น  าตก ตลอดจนทิวทัศน์ต่างๆมากมาย 

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 จังหวัด คือ หนองคาย เลย อุดรธานี 

นครพนม สกลนคร หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ 
ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ มุกดาหาร บึงกาฬ 

      พื นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีความเป็นเอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติคือ “เป็นแผ่นดินหินทราย” บนเงื่อนไขของหินทราย และภายใต้ภูมิอากาศที่มีช่วงฤดูแล้ง
ยาวนานกว่าฤดูฝน ท าให้พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังสภาวะแวดล้อมดังกล่าวเป็นผลให้ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นภูมิลักษณ์ของหินทรายเป็นส่วนใหญ่ 95 
เปอร์เซ็นต์ของพื นที่รองรับด้วยหินฐานที่เป็นหินทรายชนิดต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันทั งเนื อหิน สีสัน
และอายุ หินทรายเหล่านี วางตัวสลับเป็นชั นกันไปมา มีแทรกสลับด้วยชั นหินตะกอนชนิดอ่ืนๆ เช่น 
หินทรายแป้ง หินดินดาน หินโคลน หินกรวดมน หินเกลือ และถ่ายหิน ด้วยเหตุนี ท าให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมี ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคกลางและภาคเหนืออย่างเห็นได้ชัด 
ทั งนี เพราะแผ่นดินถูกยกตัวสูงขึ นทั งสองด้านคือ ด้านตะวันตก และด้านใต้ ทางด้านตะวันตกมีแนว
เทือกเขาเพชรบูรณ์ และเทือกเขาดงพญาเย็น พื นที่ที่สูงชันนี จะมีความสูงเฉลี่ย 120 ถึง 200 เมตร 
จากระดับน  าทะเล และค่อยลาดลงสู่บริเวณตอนกลาง และค่อยๆสูงขึ นทางด้านตะวันออกของภาค
ส่วนบริเวณตอนใต้ของภาคนี จะเป็นแนวของเทือกเขาสันก าแพง และเทือกเขาดงรัก โดยหันขอบที่สูง
ชันไปทางประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร บริเวณตอนกลางของภาคนี มี
ลักษณะเป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ ส่วนที่ต่ าที่สุดอยู่บริเวณลุ่มแม่น  าชี และแม่น  ามูล 

 โครงสร้างทางธรณีวิทยาของภูมิภาคนี  ส่วนใหญ่เป็นหินชั น หินทราย และบางบริเวณมี
ชั นของเกลือแทรกอยู่ หินเหล่านี เมื่อสึกกร่อนจะกลายเป็นดินทราย ไม่อุ้มน  าท าให้พื นที่ประสบปัญหา
ความแห้งแล้งทั งๆ ที่บางบริเวณมีปริมาณฝนตกมากกว่าภาคกลาง ลักษณะภูมิประเทศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งย่อยออกได้เป็น 4 บริเวณ คือ 

 1.  บริเวณภูเขาและที่สูงด้านตะวันตก ประกอบด้วยพื นที่ตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์
ในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น ต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็นในเขตจังหวัดชัยภูมิ และนครราชศรีมา เป็น
ภูเขายอดตัดตอนบนพื นที่ราบ เช่น ภูกระดึง ภูเรือ และเขาใหญ่ เป็นต้น เทือกเขาสูงนี เป็นต้นก าเนิด
ของแม่น  าชี แม่น  าพอง แม่น  าพรม และสาขาต่างๆ 

 2.  บริเวณเทือกเขาสันก าแพงและเทือกเขาดงรักหรือพนมดงรัก เทือกเขานี เป็นต้น
ก าเนิดของแม่น  าล าธารหลายสาย เช่น ล าตะคอง  ล าพระเพลิง ล าปลายมาศ ล าโคมใหญ่และล าโคม
น้อย สาขาเหล่านี ไหลลงสู่แม่น  ามูลและแม่น  าโขง ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและราบลูกฟูก 

 3.  บริเวณที่ราบลุ่มแม่น  าชีและแม่น  ามูล  เป็นที่ราบลุ่มแม่น  ามีอาณาเขตกว้างขวาง
ที่สุดในภูมิภาคนี  เป็นพื นที่ต่ าและมีน  าท่วมในฤดูฝนท าให้เกิดความเสียหายแก่การเพาะปลูก 

 4.  บริเวณที่ราบตอนบนริมฝั่งแม่น  าโขง  เป็นแอ่งที่ลุ่มต่ าโดยเฉพาะแอ่งหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร และหนองหาร กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี หนองน  าทั งสองนี จัดเป็นทะเลสาบน  าจืด
ขนาดใหญ่มีพื นที่ถึง 170 ตารางกิโลเมตร ที่ราบริมฝั่งแม่น  าโขงนี บางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
หนองคาย สกลนคร และนครพนม 

 ภูมิภาคนี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ เทือกเขายอดตัดซึ่งมีความสูงไม่มากนัก และมี
สภาพธรรมชาติที่สวยงาม (ภาพที่  2.2) คือ ภูเขียว ภูเรือ และภูกระดึง เป็นต้น โครงสร้างของเปลือก
โลกในภูมิภาคนี เป็นหินทราย และดินทราย จึงเป็นบริเวณท่ีแห้งแล้ง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณฝนตกมากก็
ตามฉะนั นปัญหาเรื่องการขาดแคลนน  าจึงเป็นปัญหาส าคัญของภูมิภาคนี  รัฐบาลได้แก้ไขโดยการขุด
บ่อบาดาล  อ่างเก็บน  าและคือสร้างเขื่อนกักเก็บน  าเป็นจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์ทั งทางด้าน
การเกษตรและพลังงาน ปัจจุบันมีผลพลอยได้คือ เขื่อนต่างๆ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของประเทศ 
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3.   ภาคตะวันตก 
      ภาคตะวันตก ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ์ 
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก ประกอบด้วยภูเขา เทือกเขาสูง และหุบเขาแคบๆ 

ภาคตะวันตกได้ชื่อว่า เป็นแผ่นดินต้นน  า ล าธาร จากคุณสมบัติความเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และป่าไม้
ปกคลุม มีสภาพนิเวศน์ของพื นที่ป่าไม้แบบต่างๆ ทั งป่าดิบชื น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าเบญจ
พรรณ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า เทือกเขาทางภาคตะวันตกเป็นเทือกเขาต่อจากเทือกเขาทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นแนวยาวจากเหนือลงมาใต้กั นเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับสหภาพ
พม่า ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี ภูมิภาคนี มีลักษณะแตกต่างกับภาคเหนือทั งๆ ที่
ทั งสองภาคมีเทือกเขาเหมือนกัน คือ ภาคนี ไม่มีที่ราบระหว่างหุบเขาที่กว้างขวางเหมือนภาคเหนือ แต่
เป็นที่ราบลุ่มแม่น  าแคบๆ เช่น ที่ราบลุ่มแม่น  ากลอง บริเวณท่ีแม่น  าแควน้อยไหลผ่านหุบเขาลึกและสูง
ชันมาก  เกิดเป็นน  าตกสวยงามตามร่องน  าล าธารหลายแห่ง เช่น น  าตกเอราวัณ ที่ราบลูกฟูกและที่
ราบเชิงเขาเป็นดินที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 

 หินเปลือกโลกบริเวณนี ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต และหินบะซอลด์ ท าให้เกิดแร่ธาตุที่มีค่า
หลายชนิดเช่น ดีบุก ทองแดง ฟลูออไรท์ ตะกั่ว เหล็ก และแร่รัตนชาติ ซึ่งท าให้เกิดบริเวณอ าเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรีมีการขุดพลอยและทับทิมท่ีมีชื่อแห่งหนึ่ง 

 เทือกเขาในภูมิภาคนี เป็นบ่อเกิดของแม่น  าเมย แม่น  าแควน้อย แควใหญ่ ซึ่งไหลรวมกัน
เป็นแม่น  าแม่กลอง และแม่น  าสายสั นๆ เช่น แม่น  าเพชรบุรี แม่น  าปราณบุรี เทือกเขาในภูมิภาคนี มี
ลักษณะเด่นอีกอย่างคือ มีถ  าที่สวยงาม มีหินงอกหินย้อยเป็นจ านวนมาก เช่น ถ  าจอมพล ถ้าเขาบิน 
ถ  าพระธาตุ บริเวณนี มีปริมาณน  าฝนตกชุกจึงท าให้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นลักษณะพิเศษอีกอย่างที่
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติน  าตกเอราวัณ เป็นต้น 

4.   ภาคกลาง  
      ภาคกลาง ประกอบด้วย 22 จังหวัด คือ สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร 

เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี  อยุธยา 
ปทุมธานีนนทบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครนายก 

     ภาคกลางเป็นภาคท่ีประกอบด้วยที่ราบลุ่มแม่น  า ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยที่ราบลุ่มแม่น  า ซึ่งเกิดจากการทับถมของเศษหิน ดิน กรวด ทราย และตะกอนต่างๆ 
ที่ถูกกระแสน  าพัดพามาทับถมกันเป็นเวลานาน จนกลายเป็นพื นที่ราบขยายกว้างออกไปทุกที  ปก
คลุมอาณาบริเวณตั งแต่ตอนใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ลงไปจนถึงอ่าวไทยจัดว่าเป็นที่ราบที่มีขนาดกว้าง
ใหญ่กว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย เป็นบริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอยู่หนาแน่นมีเฉพาะ
บางบริเวณเท่านั นที่มีภูเขาโดดๆ ปรากฏอยู่บ้างบางบริเวณ เช่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์และ
พิษณุโลก เป็นต้น ทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าภูเขาโดเหล่านี อาจจะเคยเป็นเกาะมาก่อน ในขณะที่
บริเวณท่ีราบนี มีลักษณะเป็นอ่าว และมีน  าทะเลเข้ามาถึงในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อหลายยุคหลาย
สมัยทางธรณีวิทยา ต่อมาการตกตะกอนในอ่าวมากขึ น และประกอบกับระดับน  าทะเลลดต่ าลง พร้อม
กับมีการยกระดับของแผ่นดินบริเวณนี ให้สูงขึ น รวมทั งการพัดพาตะกอนของแม่น  าล าธารที่อยู่ทาง
ตอนเหนือมาทับถมกันเป็นล าดับ จึงท าให้ฐานของภูเขาดังกล่าวมีลักษณะราบเรียบโดยรอบ  และอยู่
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ท่ามกลางของที่ราบอันกว้างใหญ่ ข้อสันนิษฐานนี อาจยืนยันได้ว่าเพราะอ่าวไทยขณะนี มีรูปร่างเป็นรูป
สามเหลี่ยม และโดยเฉพาะก้นอ่าวมีขอบน  าทะเลตัดกับแผ่นดินเป็นสันตรงขนานกับแนวละติจูด 

 บริเวณท่ีราบภาคกลางแบ่งเป็น 3 เขต คือ 
 4.1  ภาคกลางตอนบน ได้แก่ บริเวณตั งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ นไปทางตอนบน 

ครอบคลุมพื นที่จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย รวมทั งบางบริเวณทางตอนใต้ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น  าและที่ราบลูกฟูก ที่
ราบลูกฟูกเกิดจากการกัดเซาะของแม่น  าปิง แม่น  ายม แม่น  าน่าน รวมทั งการพัดพาเอาตะกอนจาก
ตอนบนมาทับถมกัน ทางด้านตะวันออกของภาคกลางตอนบนเป็นภูเขาและเทือกเขาจดเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแนวต่อมาจากแนวเทือกเขาหลวงพระบาง 

 4.2  ภาคกลางตอนล่างหรือที่ราบดินตอนสามเหลี่ยมปากแม่น  าเจ้าพระยา ลักษณะ
ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น  า เริ่มจากทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ลงไปจนจดอ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็น
ดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพามาของแม่น  าเจ้าพระยา แม่น  าท่าจีน แม่น  าแม่กลอง แม่น  าบางปะกง 
ตะกอนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ทรายละเอียด ดินเหนียว ดินที่ตกตะกอนนี เป็นดินเหนียวอุ้มน  าได้ดี
เหมาะแก่การปลูกข้าว 

 4.3  บริเวณขอบของที่ราบ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแคบๆ ในบริเวณทาง
ตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และบริเวณตะวันออกของจังหวัดสระบุรี 
ลพบุรี ลักษณะถูมิประเทศบริเวณนี จะแตกต่างจากที่ราบลุ่มแม่น  า ทั งนี เพราะลักษณะของดินส่วน
ใหญ่เกิดจากการสึกกร่อนของหินและเกิดจากเศษหินและดินที่แม่น  าพัดพามา โดยเฉพาะบริเวณ
จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี ยๆ เป็นเขาหินปูน หินชนวน ท าให้ดินมีสีด าและสีเทาเข้ม 
บางแห่งเป็นหินบะซอลด์ ในหินเหล่านี บางแห่งจะมีแร่เหล็กปะปนอยู่ เช่น ที่เขาทับควาย จังหวัด
ลพบุรี เป็นต้น 

 บริเวณภาคกลางถึงแม้ว่าพื นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ แต่บริเวณด้านตะวันตกและ
ตะวันออกของภูมิภาคนี  มีลักษณะพื นที่สูงๆ ต่ าๆ เกิดจากการสึกกร่อนและการโก่งตัวของหินเปลือก
โลก จึงมีภูเขาเตี ยๆปรากฏอยู่ทั่วไป จะพบได้ในเขตจังหวัดอุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี 
สระบุรี หินเปลือกโลกประกอบด้วยหินทราย หินปูน หินดาน ซึ่งผ่านการกัดกร่อนและการกระท าของ
น  าฝนแม่น  า น  าใต้ดินมาเป็นเวลานานท าให้บริเวณนี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและถ  าต่างๆ มีหิน
งอกหินย้อยท่ีสวยงามไม่แพ้ภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ถ  าทอง ถ  าพระยาพายเรือ จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น 

5.   ภาคตะวันออก 
 ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

ระยอง จันทบุรี และตราด 
 ภาคตะวันออกเป็นภาคที่ประกอบด้วยเทือกเขา ภูเขา ที่ราบลูกฟูก และที่ราบชายฝั่ง

ทะเลลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วยภูเขา ที่สูง และที่ราบแคบๆ ทางตอนบนในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรีและบริเวณชายฝั่งทะเล ภูเขาที่ส าคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ เทือกเขาจันทบุรี เทือกเขา
บรรทัดซึ่งกั นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ลักษณะของหินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต หินชั นและ
หินบะซอลด์ ท าให้บริเวณนี โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี  มีแร่ธาตุที่มีค่า คือ แร่รัตนชาติ ได้แก่ พลอย
ชนิดต่างๆ 
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 นอกจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงแล้ว พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกฟูก คือ 
เนินเขาเตี ยๆสลับกับที่ราบ บางบริเวณมีภูเขาอยู่ติดกับฝั่งทะเล บางบริเวณเป็นที่ราบติดกับชายทะเล
เป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น มีชายหาดที่สวยงาม เช่น บางแสน พัทยา บริเวณชายฝั่ง
ทะเลที่เว้าแหว่งเป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น  าที่พัดตะกอนมาทับถม มักจะเป็นพื นที่ป่าชาย
เลน หรือป่าโกงกางอยู่ทั่วไปแม่น  าเหล่านี เป็นแม่น  าสายสั นๆ ได้แก่ แม่น  าเวฬุ แม่น  าประแส แม่น  า
จันทบุรี และแม่น  าระยอง บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลส่วนหนึ่งเกิดจากการที่แม่น  าพัดพาตะกอนมาทับ
ถมกันเป็นเวลาช้านาน ชายฝั่งทะเลจะมีเกาะขนาดเล็กและใหญ่เรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
เกาะช้างเกาะกูด เกาะสีชัง และเกาะล้าน เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งทะเลและเกาะเหล่านี  ท าให้ภูมิภาค
นี กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
 ลักษณะส าคัญอีกอย่างของภาคตะวันนออกคือ บริเวณนี จะมีปริมาณฝนตกมาก 
โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี และตราดโดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีสูงกว่า 3,000 มิลลิเมตร ประโยชน์
ต่อการเพาะปลูก ประชาชนจึงนิยมปลูกสวนผลไม้ เช่น เงาะ ลางสาด ทุเรียน และยังสามารถปลูก
ยางพาราได้เช่นเดียวกับภาคใต้อีกด้วย ส่วนบริเวณท่ีมีฝนน้อย เช่น ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จะ
เป็นแหล่งปลูกพืชไร่ คือ อ้อย และมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ 

6.   ภาคใต ้
 ภาคใต้ ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
 ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีภูเขาสูงเป็นแกนกลางและพื นที่ลาดลงสู่ฝั่งทะเลทั งสองด้าน 

ลักษณะของภาคใต้เป็นคาบสมุทรแคบๆ  ส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่คอคอดกระ จังหวัดระนอง 
ประกอบด้วยที่ราบแคบมีทะเลขนาบอยู่ทั ง 2 ด้าน คือ ด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน มี
เทือกเขาภูเก็ตทอดยาวจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดพังงา ถัดจากนั นเป็นภูเขาหินปูนเตี ยๆ  ต่อจาก
เทือกเขาภู เก็ต คือเทือกเขานครศรีธรรมราช จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ผ่านจังหวัดกระบี่ 
นครศรีธรรมราช จนถึงจังหวัดสตูล เทือกเขาเหล่านี เป็นแกนกลางของพื นที่และแบ่งพื นที่ลาดลงสู่
ทะเลทั งสองด้าน ทางตอนใต้สุดเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรี  กั นเป็นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ที่
ราบด้านตะวันออกจะกว้างกว่าทางด้านตะวันตก ภาคใต้แบ่งออกได้เป็น 2 บริเวณ คือ 

 6.1  บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกด้านอ่าวไทย เป็นชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบมี
บริเวณเขตน  าตื นกว้างขวางนับจากชายฝั่งทะเลออกไป มีที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 5–35 กิโลเมตร 
เริ่มจากจังหวัดชุมพรถึงนราธิวาส ฝั่งทะเลเรียบและตื นมีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง มีแม่น  าสาย
สั นๆ ไหลผ่านหลายสายแม่เหล่านั นไหลลงสู่อ่าวไทย เช่น แม่น  าตาปี แม่น  าคีรีรัฐ แม่น  าปัตตานี แม่น  า
โกลก บริเวณนี มีเกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพงัน หมู่เกาะอ่างทอง มีทะเลสาบภายในคือ
ทะเลสาบสงขลา 

 6.2  บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกที่ติดกับทะเลอันดามัน เป็นชายฝั่งยุบตัว มีที่ราบ
ชายฝั่งแคบๆ ฝั่งทะเลเว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะแก่งต่างๆ มากมาย เช่น เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา เกาะ
ลันตา เกาะพระทอง เกาะยาวใหญ่ แม่น  าในบริเวณนี  ได้แก่ แม่น  ากระบุรี และแม่น  าตรัง บริเวณปาก
แม่น  าจะเป็นป่าชายเลนตั งแต่พังงาถึงสตูล 
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 ภาคใต้มีปริมาณน  าฝนมาก จึงท าให้ภูมิภาคนี มีป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์ โดยเฉพาะจังหวัด
ระนองมีฝนตกมากที่สุด  จากลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีทัศนียภาพที่
สวยงาม โดยเฉพาะทัศนียภาพทางทะเล เป็นแหล่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว น ารายได้ให้แก่
ประเทศเป็นจ านวนมาก 
 
เทือกเขาส าคัญในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีพื นที่ภูเขาประมาณ 150,322.45 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของ
พื นที่ประเทศไทย โดยมีภูเขาประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ภูเขาหินปูน ภูเขาหินแกรนิต ภูเขาหินทรายมี
ความสูงระหว่าง 1,000-2,500 เมตร และมีลักษณะการกระจายตัวตามบริเวณต่างๆ ของประเทศ 
ดังนี  

1.   ภาคเหนือ  ประกอบด้วย 

 เทือกเขาแดนลาว  เป็นเทือกเขาท่ีกั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า อยู่
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มียอดเขาสูงชื่อ ดอยผ้าห่มปก (สูง 2,146 เมตร) 

 เทือกเขาถนนธงชัย  เป็นเทือกเขาที่กั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า 
อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร และกาญจนบุรี  ยอดเขาสูงชื่ออินทนนท์ 
(สูง 2,565 เมตร) 

 เทือกเขาผีปันน้ า  อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ล าปาง และน่าน มียอด
เขาสูงชื่อดอยฝาโจ้ (สูง 2,012 เมตร) 

 เทือกเขาหลวงพระบาง  เป็นเทือกเขากั นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว อยู่ในเขตจังหวัด
เชียงราย พะเยา น่าน และอุตรดิตถ์ มียอดเขาสูงชื่อ ดอยโล (สูง 2,077 เมตร) 

2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย 
 เทือกเขาเพชรบูรณ์  มีสองแนว แนวที่หนึ่งผ่านจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น และ

ชัยภูมิ มียอดเขาสูงชื่อ เสลี่ยงตาถาด (สูง 1,242 เมตร) แนวที่สองผ่านจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย มียอดเขาสูงชื่อ เขาขาด (สูง 1,509 เมตร) 

 เทือกเขาดงพญาเย็น (เดิมเรียกชื่อว่า ดงพญาไฟ)อยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ลพบุรี 
นครราชสีมา สระบุรี และนครนายก มียอดเขาสูงชื่อ เขาอินทนี (สูง 1,068 เมตร) 

 เทือกเขาสันก าแพง  อยู่ในเขตจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 
ยอดเขาสูงชื่อ เขาแหลม (สูง 1,328 เมตร) 

 เทือกเขาพนมดงรัก เป็นเทือกเขากั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 
อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อ เขาดง
รัก (สูง 761 เมตร) 
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ภูเขายอดราบอีสานใต้       ภูเขายอดราบเขตภูพานตะวันออก 
 (เทือกเขาสันก าแพง จ.นครราชศรีมา)   (ภูแพงม้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร) 
 

 
 

 

 ภูเขารูปโต๊ะขอบอีสานตะวันตก     ภูเขารูปโต๊ะขนาดเล็ก 
(ภูด่าอีป้อง อ.คอนสาน จ.ชัยภูมิ)      (ภูหอ กิ่งอ.หลวง จ.เลย) 

 

 
 

 สันเขารูปอีโต้              สันเขารูปอีโต้ 
(อ.ภูเรือ จ.เลย)     (ภูสะเภา บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ) 

 
ภาพที่  2.2  แสดงลักษณะภูเขายอดตัด เพราะโครงสร้างของหินทราย 

ที่มา : http://omsschools.com/school 
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3.   ภาคตะวันตก  ประกอบด้วย 
 เทือกเขาตะนาวศรี เป็นเทือกเขากั นพรมแดนประเทศไทยกับสหภาพพม่า อยู่ในเขต

หลายจังหวัด เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ยอดเขาสูงๆ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในเขตประเทศสหภาพพม่า 

4.   ภาคตะวันออก  ประกอบด้วย 
 เทือกเขาจันทบุรี  อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มียอดเขาสูงชื่อ เขา

สอยดาวใต้ (สูง 1,633 เมตร) 
 เทือกเขาบรรทัด เป็นเทือกเขากั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา อยู่

ในเขตจังหวัดตราด มียอดเขาสูงชื่อตะแบงใหญ่ (สูง 914 เมตร) 
5.   ภาคใต้  ประกอบด้วย 
 เทือกเขาภูเก็ต เป็นแนวต่อจากเทือกเขาตะนาวศรี อยู่ในเขตจังหวัดชุมพร ระนอง 

สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช มียอดเขาสูงชื่อ เขาพนมเบญจา (สูง 1,397 เมตร) 
 เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นแนวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

ตรัง สตูล และสงขลา มียอดเขาสูงชื่อ เขาหลวง (สูง 1,784 เมตร) 
 เทือกเขาสันกาลาคีรี  เป็นเทือกเขากั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

มาเลเซีย อยู่ในเขตจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส มียอดเขาสูงชื่อ ฮูลูติติปาชา (สูง 1,535 
เมตร) 

 
แม่น้ าล าธารในประเทศไทย 

แม่น  าของประเทศส่วนใหญ่เกิดจากเทือกเขาและที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่วางตัวในแนวจากทาง
เหนือลงมาทางใต้ และมีหลายแนวสลับซับซ้อนกันจึงท าให้เกิดหุบเขา แม่น  าจะไหลตามหุบเขาลงสู่ที่
ราบอันกว้างใหญ่ แม่น  าเหล่านี จะไหลคดเคี ยว ไหลช้า หรือไหลเร็วต่างกันไปตามลักษณะภูมิภาค
ประเทศของแต่ละเขต ประเทศไทยมีแม่น  าที่ส าคัญหลายสายดังนี คือ 

1.   แม่น้ าในภาคเหนือและภาคตะวันตก 
 แม่น  าในภาคเหนือจะไหลตามแนวภูเขาสูงลงสู่ที่ต่ าในภาคกลาง แม่น  าที่ส าคัญคือ ปิง 

วัง ยม น่าน และไหลรวมกันเป็นแม่น  าเจ้าพระยา ที่ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
แล้วไหลลงสู่ที่ราบภาคกลาง 

 แม่น้ าปิง  ยาวประมาณ 590 กิโลเมตร ตั งแต่ต้นแม่น  าลงมาถึงบริเวณปากน  าโพ ต้นน  า
เกิดจากภูเขาทางเหนือของอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงมาทางใต้  ผ่านจังหวัดตากและ
ก าแพงเพชร  มาบรรจบกับแม่น  าน่านที่ต าบลปากน  าโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น  าเจ้าพระยา
ตอนต้น แม่น  าปิงมีเกาะแก่งอยู่เป็นจ านวนมาก และระหว่างเกาะแก่งเหล่านี น  าจะไหลเชี่ยว และมี
แม่น  าสายเล็กๆ  ซึ่งมีต้นน  าจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงมาสมทบด้วย 

 แม่น้ าวัง  ยาวประมาณ 335 กิโลเมตร ต้นน  าเกิดจากภูเขาทางตอนเหนือของจังหวัด
ล าปาง แล้วไหลลงมาบรรจบกับแม่น  าปิงท่ีต าบลบ้านปากวัง อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ล าน  าตอนที่
อยู่ในเขตจังหวัดล าปาง มีเกาะแก่งเป็นจ านวนมาก 
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 แม่น้ ายม  ยาวประมาณ  555  กิโลเมตร ต้นน  าเกิดจากทางภูเขายวมในเขตอ าเภอปง  
จังหวัดเชียงรายแล้วไหลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านจังหวัดน่าน แพร่ ไปบรรจบกับแม่น  าน่านที่ต าบล
เกยชัย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น  าน่าน หน้าแล้งน  าจะแห้งหรือมีน  าน้อย และ
มีเกาะแก่งอยู่หลายแห่ง 

 แม่น้ าน่าน  ยาวประมาณ 627 กิโลเมตร เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดน่านแล้วไหล
ลงมาทางใต้ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร ไปบรรจบกับแม่น  าปิงที่ต าบลปากน  าโพ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลรวมกันเป็นแม่น  าเจ้าพระยา 

นอกจากแม่น  าเหล่านี แล้วยังมีแม่น  าสายสั นๆ ไหลลงสู่แม่น  าโขง คือ แม่น  าฝาง แม่น  ากก 
แม่น  าอิง ส่วนด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีแม่น  าซามุไหลลงสู่แม่น  าสาละวิน และสาขาของแม่น  าที่ไหลลง
สู่ลุ่มน  าภาคกลางและไหลรวมกันเป็นแม่น  าสายใหญ่ๆ เช่น แม่น  าแม่กลอง 

 แม่น้ าแม่กลอง  ยาวประมาณ 140 กิโลเมตร มีอาณาเขตอยู่บริเวณภาคกลางด้าน
ตะวันตกของประเทศ ไหลผ่านกาญจนบุรี ราชบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามเกิดจาก
แควน้อยและแควใหญ่ ซึ่งไหลมาจากทางตอนเหนือมาบรรจบกันที่ต าบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี 
แล้วรวมเป็นสายเดียวกันไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย แม่น  าแควใหญ่มีชื่อ
เรียกอีกอย่างว่า แม่น  าศรีสวัสดิ์ แม่น  าแควน้อยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า แม่น  าไทรโยค 

 แม่น้ าศรีสวัสดิ์  (แควใหญ่)  ต้นน  าเกิดจากภูเขาตะนาวศรีมีความยาวจากต้นน  าถึง
ต าบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 200 กิโลเมตร มีล าธารใหญ่น้อยหลายสายไหลลงมา
รวมกันกับแม่น  าเหล่านี  

 แม่น้ าไทรโยค  (แควน้อย) ต้นน  าเกิดจากภูเขาในเขตอ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี มีความยาวตั งแต่ต้นน  าจนถึงต าบลปากแพรก ที่บรรจบกับแม่น  าศรีสวัสดิ์ ประมาณ 230 
กิโลเมตร 

2.   แม่น้ าในภาคกลาง 
 แม่น  าในภาคกลางส่วนใหญ่จะได้รับน  าจากทางกลุ่มน  าทางเหนือ แล้วไหลรวมกันเป็น

แม่น  าสายใหญ่ไหลลงสู่อ่าวไทย และมีทั งแม่น  าที่ไหลมาจากทางเทือกเขาแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยโดยตรง
เลยก็มี  แม่น  าสายส าคัญๆ ในภาคนี มีหลายสายดังนี คือ 

 แม่น  าเจ้าพระยาเป็นแม่น  าท่ีส าคัญที่สุดของประเทศไทย เป็นลุ่มแม่น  าที่ไหลผ่านที่ราบที่
อุดมสมบูรณ์ แม่น  าเจ้าพระยาเกิดจากแม่น  าปิง วัง ยม และน่าน ไหลมาบรรจบกันที่ต าบลปากน  าโพ 
จังหวัดนครสวรรค์ ไหลผ่านที่ราบภาคกลางออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ จากการที่แม่น  า
เจ้าพระยามีน  าท่วม 2 ฝั่งแม่น  าในช่วงที่มีน  ามาก ท าให้พื นที่บริเวณเหล่านี อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก ปัจจุบันได้มีการสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกันน  าท่วมและควบคุมการไหลของน  า ได้แก่ เขื่อน
เจ้าพระยา แม่น  าเจ้าพระยามีความยาวจากต าบลปากน  าโพถึงอ่าวไทยประมาณ 360 กิโลเมตร ไหล
ผ่านจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด คือ สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ แม่น  าเจ้าพระยามีสาขาที่ส าคัญหลายสาย คือ 
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      แม่น้ าป่าสัก เป็นสาขาหนึ่งของแม่น  าเจ้าพระยา ต้นน  าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ จังหวัด
เลยไหลผ่านอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสระบุรี ลงมาทางใต้มาบรรจบกับแม่น  า
เจ้าพระยาที่อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาวประมาณ 500 กิโลเมตร 

 แม่น้ าลพบุรี  เป็นสาขาของแม่น  าเจ้าพระยาไหลแยกจากแม่น  าเจ้าพระยาที่ต าบลม่วง
หมู่อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านจังหวัดลพบุรี มาบรรจบกับแม่น  าป่าสักที่จังหวัดอยุธยา 

 แม่น้ าสะแกกรัง  ต้นน  าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ไหลผ่านจังหวัดก าแพงเพชร อุทัยธานีมา
บรรจบกับแม่น  าเจ้าพระยาท่ีอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

 แม่น้ าท่าจีน  เป็นสาขาของแม่น  าเจ้าพระยา ไหลแยกจากแม่น  าเจ้าพระยา ที่อ าเภอวัด
สิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แม่น  า
นี มีชื่อเรียกต่างกันเป็นช่วงๆ บริเวณปากน  าเรียกว่าแม่น  าท่าจีน ไหลผ่านจังหวัดนครปฐมเรียนว่า
แม่น  านครชัยศรีไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่น  าสุพรรณบุ รี และไหลผ่านจังหวัดชัยนาท
เรียกว่าแม่น  ามะขามเฒ่า 

 แม่น้ าน้อย  เป็นสาขาของแม่น  าเจ้าพระยา ไหลแยกจากแม่น  าเจ้าพระยาที่จังหวัด
ชัยนาทไหลผ่านสิงห์บุรี  อ่างทอง และมาบรรจบกับแม่น  าเจ้าพระยาที่อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3.   แม่น้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แม่น  าในภาคนี ส่วนใหญ่จะเป็นแม่น  าสายสั นๆ และไหลลงสู่แม่น  าโขง 
 แม่น้ ามูล  มีต้นน  าเกิดจากเทือกเขาสันก าแพง เขตอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ไหลผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ไหลออกสู่แม่น  าโขง 
 แม่น้ าชี เกิดจากภูเขาในจังหวัดชัยภูมิ ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร ไหลไปรวมกับแม่น  ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น  าชีสาขา
ย่อยคือ ล าน  าพอง ล าน  าปาว 

 แม่น้ าสงคราม  เกิดจากภูเขาเล็กๆ ในจังหวัดสกลนคร ไหลผ่านจังหวัดอุดรธานี 
หนองคาย และไหลลงสู่แม่น  าโขงที่จังหวัดนครพนม 

 แม่น้ าโขง  เป็นแม่น  าระหว่างประเทศกั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 
เป็นแม่น  าสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากที่สูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนได้ในประเทศ
เวียดนาม ได้ชื่อว่าเป็นแม่น  านานาชาติ เพราะไหลผ่านหลายประเทศ เช่น จีน สหภาพพม่า ไทย ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม 

4.   แม่น้ าในภาคตะวันออก 
มีลักษณะเป็นแม่น  าสายสั นๆ  หลายสาย 
 แม่น้ าจันทบุรี  ต้นน  าอยู่อ าเภอมะขามเฒ่า จังหวัดจันทบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทย เขตอ าเภอ

แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
 แม่น้ าเวฬุ  เกิดจากเทือกเขาสูงไหลผ่านจังหวัดจันทบุรีลงสู่อ่าวไทยเขตอ าเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี 
 แม่น้ าตราด  เกิดจากแควคลองใหญ่ และแควคลองห้วยแห้ง ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัด

ตราด 
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 แม่น้ าระยอง  เกิดจากล าธารเล็กๆ เขตจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านจังหวัดระยอง และไหล
ลงสู่อ่าวไทยที่ต าบลท่าประดู่ 

 แม่น้ าบางปะกง  เกิดจากการรวมของแม่น  าพระปรงกับแม่น  าหนุมาน ไหลผ่านจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี 

5.   แม่น้ าในภาคใต้ 
 แม่น  าในภูมิภาคนี เป็นแม่น  าสายสั นๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันและอ่าวไทย 
 แม่น้ าปากจั่นหรือกระบุรี เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลผ่านอ าเภอกระบุรี  จังหวัด

ระนอง ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน เป็นเส้นกั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า 
 แม่น้ าตรัง เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในเขตอ าเภอทุ่งสงจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ าเภอกันดัง จังหวัดตรัง 
 แม่น้ าตาปี เป็นแม่น  าสายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ แม่น  าตาปีมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาหลวง

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่านสุราษฎร์ธานี ลงสู่อ่าวบ้านดอน
และไหลลงสู่อ่าวไทย 

 แม่น้ าปัตตานี  มีต้นน  าอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณชายแดนประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย ในเขตอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นแม่น  าที่ไหลผ่านอ าเภอธารโต  อ าเภอ
บันนังสตา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และไหลผ่านจังหวัดปัตตานีที่อ าเภอยะรัง จนกระทั่งออกสู่
อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองปัตตานี 

 แม่น้ าหลังสวน  มีต้นก าเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไหลผ่าน
อ าเภอพะโต๊ะ และอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน  าหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

 แม่น้ าปากพนัง  มีต้นน  าเกิดจากเทือกเขาบรรทัด บริเวณต าบลวังอาด ไหลผ่านอ าเภอ
ชะอวด อ าเภอวิเชียรใหญ่ จนกระท่ังมารวมกันกับล าน  าสาขาที่บ้านปากแพรก ต าบลบ้านเนิน อ าเภอ
ปากพนัง กลายเป็นแม่น  าปากพนัง แล้วไหลลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราชที่อ าเภอปากพนัง 
 
ลักษณะฝั่งทะเล  เกาะ  และอ่าวของประเทศไทย 

ชายฝั่งทะเล คือแถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิ
ประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างก าหนดไม่ได้แน่นอน ลักษณะชายฝั่งของประเทศไทย
ส่วนมากเป็นหาดทราย ที่มีความสูงไม่มากนัก เป็นหาดทรายโคลนหรือหาดทรายปนโคลน เนื่องจาก
เปลือกโลกมีความเคลื่อนไหว ตลอดเวลา ท าให้เกิดการยกตัวสูงขึ น หรือบางแห่งก็ยุบจมต่ าลง หรือมี
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการกัดเซาะ และการทับถม มีตัวการที่ส าคัญ คือ คลื่น ลม และ
กระแสน  าท าให้เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งที่แตกต่างกันออกไป ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
มีความยาวทั งสิ น 2,614 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 1,660 กิโลเมตร ชายฝั่ง
ด้านทะเลอันดามัน 954 กิโลเมตร และครอบคลุมพื นที่ 24 จังหวัด ลักษณะฝั่งทะเลของประเทศไทย 
แบ่งออกเป็นดังนี คือ 
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1.  ฝั่งทะเล 
ประเทศไทยมีฝั่งทะเลแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านหนึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย ในทะเลจีนใต้ 

มหาสมุทรแปซิฟิก จากปากน  าเจ้าพระยา แม่น  าบางประกง แม่น  าแม่กลอง และแม่น  าท่าจีน เป็นเขต
แดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและมาเลเซีย อีกด้านหนึ่งอยู่บริเวณทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
ตั งแต่ปากแม่น  าปากจั่น จดกับเขตแดนของสหภาพหม่าและมาเลเซีย 

จากการที่ประเทศไทยมีฝั่งทะเล 2 ด้านดังกล่าวนี  เพ่ือที่จะให้มีความเข้าใจได้ถูกต้อง
คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ จึงได้ก าหนดชื่อชายฝั่งทะเลดังกล่าวเป็น 3 ชื่อดังนี  

1.1  อ่าวไทยฝั่งตะวันออก คือ ฝั่งทะเลตั งแต่บริเวณกึ่งกลางปากน  าเจ้าพระยา และแม่น  าท่า
จีนไปทางตะวันออก ลงไปทางใต้จนจดเขตแดนประเทศกัมพูชา ที่จังหวัดตราด ยาวประมาณ 544 
กิโลเมตร 

1.2  อ่าวไทยฝั่งตะวันตก คือ ฝั่งทะเลตั งแต่บริเวณกึ่งกลางปากน  าเจ้าพระยา และแม่น  าท่า
จีนไปทางตะวันตก ลงไปทางใต้จดเขตแดนประเทศมาเลเซียที่จังหวัดนราธิวาส ยาวประมาณ 1,296 
กิโลเมตร 

1.3  ฝั่งตะวันตกแหลมมลายู  บริเวณตั งแต่ปากแม่น  าปากจั่น จังหวัดระนอง ซึ่งจดกับเขต
แดนสหภาพพม่า ลงไปทางใต้จดประเทศมาเลเซีย ที่จังหวัดสตูล ยาวประมาณ 865 กิโลเมตร เขต
ตั งแต่ปากน  าปากจั่น จังหวัดระนองจนถึงแหลมพระเจ้า จังหวัดภูเก็ตอยู่ในทะเลอันดามัน และตั งแต่
แหลมพระเจ้า จังหวัดภูเก็ตลงไปจนสุดเขตแดนที่จังหวัดสตูลในช่องแคบมะละกา 

2.   ลักษณะชายฝ่ัง  
 ชายฝั่งมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณค่ามากมายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและนิเวศวิทยา อาทิ ป่าชายเลน ชายหาด ปะการังหญ้า
ทะเล สัตว์ทะเล และทรัพยากรประมงอ่ืนๆ ปัจจุบันพื นที่ชายฝั่งทะเลที่ครอบคลุม 24 จังหวัดของ
ประเทศไทย ลักษณะชายฝั่งทะเลของไทยแบ่งออกเป็นดังนี  
 2.1  ลักษณะชายฝั่ ง อ่าวไทยตะวันออก มีอาณาเขตจดทะเล 6 จั งหวัด คือ 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ชายฝั่งทะเลเป็นหาดทราย ยกเว้น
บริเวณปากน  าเท่านั นที่เป็นโคลน ตลอดแนวชายฝั่งมีเกาะอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น เกาะช้าง เกาะกูด 
เกาะสีชัง เกาะคราม และเกาะล้าน ชายฝั่งด้านนี ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั น
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ชายฝั่งทะเลบริเวณนี จะมีคลื่นลมพัดแรง แต่เกาะต่างๆ ที่
กระจายอยู่ตามชายฝั่งจะช่วยฝั่งจะช่วยก าบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี 

 ชายฝั่งด้านตะวันออกมีความสวยงามและอากาศดี จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อน
หย่อนใจที่ส าคัญของประเทศไทย เช่น บางแสน พัทยา ศรีราชา ระยอง เป็นต้น 

 2.2  ลักษณะชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ งตะวันตก  มีอาณาเขตจดทะเล 10 จังหวัด คือ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช สงขลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ลักษณะชายฝั่งเว้าแหว่ง เป็นอ่าวและบางแห่งเป็นแหลมยื่นยาวออกไปในทะเล 
เช่น อ่าวบ้านดอน อ่าวปัตตานี แหลมตะลุมพุก แหลมสมิหลา ฝั่งทะเลด้านนี จะรับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเต็มท่ีระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้มีคลื่นลมแรง  ชายหาดส่วน
ใหญ่เป็นหาดทรายเกือบทั งหมด  ยกเว้นบริเวณปากอ่าวเท่านั น เป็นหาดทรายปนโคลน  นอกชายฝั่ง
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มีเกาะน้อยใหญ่เป็นจ านวนมากประมาณ 75 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุด คือเกาะสมุย รองลงมาคือเกาะพงัน
เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง ชายฝั่งด้านนี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของ
ประเทศ เช่น หาดเจ้าส าราญ ชะอ า หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์  

 2.3  ลักษณะชายฝั่งตะวันตกแหลมมลายู มีอาณาเขตจดทะเล 6 จังหวัด คือ ระนอง 
ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล เป็นบริเวณชายฝั่งที่รับอิทธิพลของลงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทะเลมีคลื่นลมจัด ฝั่งทะเลตอนที่ไม่มีเกาะก าบังจะมี
ลักษณะเป็นชายหาดที่มีฝั่งสูงชัน ส่วนฝั่งทะเลที่มีเกาะก าบังลมหรือฝั่งที่เป็นอ่าว เช่น อ่างพังงา อ่าง
กระบี่ จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมน้อยตามแนวชายฝั่งมีเกาะต่างๆ กระจายอยู่เป็นจ านวนมาก
ประมาณ 200 เกาะ เกาะที่ส าคัญคือเกาะยาว เกาะลันตา เกาะตะลิบง เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะ
ต่างๆ เช่น หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่ เกาะอาดัง ซ่ึงชายฝั่งและเกาะต่างๆ เหล่านี เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
 ชายฝั่งทะเลด้านนี มีท่าจอดเรือท่ีส าคัญ 2 แห่ง คือ ท่าเรือภูเก็ต และท่าเรือกันตัง 
 
 

 
 

ภาพที่  2.3  แผนที่แสดงฝั่งทะเลของประเทศไทย 
ที่มา :  อ้างอิง : https://sites.google.com/site/geographyfunny/1-2 

https://sites.google.com/site/geographyfunny/1-2
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3.  เกาะ 
 เกาะ คือ ส่วนของแผ่นดินที่มีน  าล้อมกรอบโดยตลอดและมีขนาดเล็กกว่าแผ่นดินที่เป็น

ทวีป อาจเกิดขึ นจากการเกาะซัดของคลื่น และกระแสน  าจนท าให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดออกจาก
แผ่นดินใหญ่ เกิดจากการกระท าของภูเขาไฟในทะเล เกิดจากการดันของเปลือกโลกให้สูงพื นน  า หรือ
เกิดจากการก่อตัวของปะการัง ประเทศไทยมีเกาะเป็นจ านวนมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกาะที่มี
ทัศนียภาพอันสวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เกาะที่ส าคัญได้แก่  

 3.1  เกาะสีชัง อยู่ทางตะวันตกของอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร 
ยาวจากเหนือ-ใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร กว้าง 2 กิโลเมตร สูง 192 กิโลเมตร บริเวณเกาะมีเกาะเล็กๆ
กระจายอยู่หลายเกาะ จึงเป็นเขตท่าเรือส าหรับก าบังคลื่นลมและขนถ่ายสินค้า 

 3.2  เกาะล้าน อยู่ทางตะวันตกของพัทยา  ยาวจากเหนือ-ใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร 
กว้าง 2.5 กิโลเมตร สูง 205 เมตร ทางเหนือของเกาะล้านจะมีเกาะเล็กๆ ชื่อ เกาะสาก และทาง
ตะวันออกเป็นเกาะครก โดยเฉพาะเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนและชม
ปะการังกันมาก 
 3.3  เกาะแสมสาร อยู่ในอ่าวสัตหีบ ยาวจากเหนือ-ใต้ ประมาณ 4.3 กิโลเมตร กว้าง 
1.4 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มียอดเขาสลับกันหลายยอด ยอดสูงที่สุดอยู่กลางเกาะ สูง 167 เมตร 
 3.4  เกาะเสม็ด อยู่ในจังหวัดระยอง ยาวจากเหนือ-ใต้ ประมาณ 6.8 กิโลเมตร กว้าง 
2.5 กิโลเมตร สูง 125 เมตร มีกระโจมไฟสูงตั งอยู่ด้านเหนือของเกาะ ห่างจากเกาะไปทางตะวันออก 
มีเกาะเล็กๆชื่อ เกาะทะลุ 
 3.5  เกาะช้าง อยู่ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยในเขตจังหวัดตราด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด 
ยาวจากเหนือ-ใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตร กว้าง 14 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา 
มีน  าตกหลายแห่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ น  าตกธารมะยม เกาะช้างเป็นเกาะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและ
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางทะเลที่มีผู้นิยมไปเที่ยวกันมาก 
 3.6  เกาะกูด เป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของเขตแดนประเทศไทย ยาวจากเหนือ -ใต้ 
ประมาณ 22 กิโลเมตร กว้าง 7 กิโลเมตร สูง 314 เมตร ชายฝั่งรอบๆ เกาะสูงชัน อยู่ห่างจากเกาะเช้า
ประมาณ 23 กิโลเมตร และมีเกาะเล็กๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันอีกหลายเกาะ เช่น เกาะรัง เกาะหมาก 
และเกากระดาษ 
 3.7  หมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะอยู่ในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกเป็นหมู่เกาะที่อยู่
ทางเหนือของแหลมทวด มีเกาะอยู่เป็นจ านวนมาก ประมาณ 50 เกาะ เป็นระยะทางประมาณ 48 
กิโลเมตร เกาะใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะนกตะเภา เกาะพลอย เกาะอ่างทอง และเกาะวัวตาหล า บริเวณหมู่
เกาะอ่างทองได้ชื่อว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง 
 3.8  เกาะสมุย เป็นเกาะใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย ยาว 25 กิโลเมตร กว้าง 
21 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนกลางของเกาะเป็นภูเขา ชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบ และ
เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ส าคัญ รอบๆ ชายฝั่งเต็มไปด้วยหินปะการัง และเกาะเล็กๆ อีกเป็นจ านวน
มาก เกาะสมุยได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งของภาคใต้  
 3.9  เกาะพงัน อยู่ทางเหนือของเกาะสมุย เกาะนี เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี กว้างประมาณ 11 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา มีน  าตกที่สวยงาม
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มาก คือ น  าตกธารเสด็จ ชายฝั่งบางตอนเป็นอ่าว ที่มีชายฝั่งสูงชัน บางตอนเป็นที่ราบ และเป็นแหล่ง
ปลูกมะพร้าวและผลไม้รอบๆ ชายฝั่งมีแนวปะการังท่ีสวยงาม 
 3.10  เกาะภูเก็ต  เป็นที่ตั งของจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามมาก ด้าน
ตะวันตกของเกาะเป็นอ่าวที่มีหาดทรายที่สวยงาม เช่น อ่าวก ามะรา อ่าวป่าตอง ซึ่งแต่ละอ่าวมีหาด
ทรายที่สวยงามเป็นพ่ีพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมาก เช่น หาดสุรินทร์ ทางด้านตะวันตกของเกาะมี
อ่าวที่มีความสวยงามคือ อ่าวราไวย์ อ่าวฉลอง 

 3.11.  หมู่เกาะยาว อยู่ทางตะวันออกของเกาะภูเก็ตในจังหวัดพังงา น่านน  าระหว่าง
เกาะภูเก็ตกับหมู่เกาะยาว เป็นช่องทางเดินเรื่อจากภูเก็ตเข้าสู่อ่าวพังงา หมู่เกาะยาวประกอบด้วย
เกาะต่างๆ ประมาณ 12 เกาะ  

 3.12  เกาะตะรุเตา อยู่ทางตะวันตกของแหลมต้นหยงโป กว้างประมาณ 10 กิโลเมตร 
ยาว 25 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและน  าตก เกาะนี อยู่ห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซีย
ประมาณ 7 กิโลเมตร และมีเส้นกั นอาณาเขตอยู่กึ่งกลางทั งสองเกาะทั ง 2 นี  เกาะตะรุเตามีสภาพ
ธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

 3.13  เกาะอาดัง อยู่ทางตะวันตกของเกาะตะรุเตา ห่างประมาณ 30 กิโลเมตร กว้าง 
5.1 กิโลเมตร ยาว 8.7 กิโลเมตร อุดมไปด้วยป่าไม้ หอยมุก ไข่จะละเม็ด มีลักษณะภูมิประเทศ
สวยงามมาก 

 3.14  เกาะราวี อยู่ทางตะวันตกของเกาะอาดัง กว้าง 5 กิโลเมตร ยาว 10.6 กิโลเมตร 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ล าธาร และสวนมะพร้าว 

4.  อ่าว 
 เป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งทะเล  ที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะการเปลี่ยนแปลง

ของเปลือกโลกบริเวณชายฝั่งทะเล  อ่าวที่ส าคัญได้แก่ 
 4.1  อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เป็นอ่าวที่อยู่ระหว่างเขาตาม่องล่ายกับเขารวมหมวก ป่าวอ่าว

กว้างประมาณ 3.6 กิโลเมตร ตอนกลางของอ่าวมีเขาช่องกระจก  ซึ่งตอนบนของภูเขาเป็นช่องทะลุ
มองเห็นท้องฟ้าเหมือนกระจก ทางตอนใต้ของอ่าวเป็นที่ตั งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝั่งทะเลเป็นที่
ราบมีหาดทรายและบางแห่งเป็นโคลนมีต้นสนขึ นอยู่ตามริมฝั่งเป็นจ านวนมาก อ่าวนี เป็นสถานที่พัก
ตากอากาศแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากหนัก 

 4.2  อ่าวมะนาว อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปากอ่าวกว้าง 1.7 กิโลเมตร ฝั่งทะเลเป็น
ที่ราบ มีหาดทรายที่ขาวสะอาด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ 

 4.3  อ่าวปัตตานี ปากอ่าวอยู่ระหว่างปากน  าปัตตานีกับแหลมตาชี กว้างประมาณ 5 
กิโลเมตร เป็นอ่าวลึกเข้าไปในแผ่นดิน มีน  าตื น ฝั่งทะเลเป็นที่ราบเว้าแหว่ง และชายหาดเป็นโคลน 

 4.4  อ่าวพังงา เป็นอ่าวกว้างลึกเข้าไปในแผ่นดิน น  าตื น หาดทรายเป็นโคลนปนทราย 
ในอ่าวพังงามีหมู่บ้านปันหยี ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมง และบริเวณอ่าวพังงานี จะมีภูเขาชายฝั่ง เกาะ 
และหินโผล่พ้นน  าเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือสูงชันขึ นมาจากทะเล โดยไม่มีชายหาดหรือที่
ราบรอบๆ เกาะบางแห่งอาจมีหาดแคบๆ เกาะเหล่านี จะมีรูปร่างต่างๆ เช่น  เกาะตะปู เกาะพิงกัน 
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บางแห่งมีถ  าเป็นโพรงและหินย้อย ซึ่งอ่าวพังงานี นับว่าเป็นบริเวณที่มีภูมิประเทศที่สวยงามแห่งหนึ่ง
ของไทย  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก 

 4.5  อ่าวกระบี่ กว้างประมาณ 6 กิโลเมตร ฝั่งทะเลเป็นที่ราบและภูเขาบางตอนเป็นหิน
ปนทราย ปะการัง  และเปลือกหอย บริเวณชายหาดที่มีเปลือกหอยทับถมกันนี จะจับตัวแข็งทับถมกัน
เป็นแนวสูงสันนิษฐานว่า เปลือกหอยเหล่านี มีอายุประมาณ 75 ล้านปี ถือว่าเป็นสุสานหอยที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ไปชมได้เป็นจ านวนมาก บริเวณอ่าวกระบี่มีสภาพธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม หาด
ทรายขาวสะอาด น  าทะเลใส และมีเกาะต่างๆ หลายเกาะ ซึ่งเกาะเหล่านี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น เกาะปอดะ เกาะนก เป็นต้น 
 4.6  อ่าวนาง อยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นอ่าวที่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม
มาก หาดทรายขาวสะอาด น  าทะเลใส ส่วนหนึ่งของชายหาดเป็นภูเขามีถ  าพระนางที่มีหินงอกหินย้อย 
ด้านหน้าของอ่าวมีเกาะเรียงรายอยู่หลายเกาะ แต่ละเกาะมีรูปร่างต่างๆกัน เช่น เกาะส าเภา เกาะนก 
ฯลฯ 
 4.7  อ่าวทรายแก้ว อยู่ในเขตจังหวัดระยอง เป็นส่วนหนึ่งของเกาะเสม็ด มีหาดทรายที่
สวยและขาวสะอาดที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 
 

อ่าวพระนาง           อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เกาะปันหยี จังหวัดพังงา             โขดหินรูปหัวนก เกาะด้ามหอกด้ามขวาน 
                        จังหวัดกระบี่ 

ภาพที่  2.4  เกาะต่างๆ ของประเทศไทย 
ที่มา : http://www.chillpainai.com/guide/area/ 
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ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
ประเทศไทยนั น มีที่ตั งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป

เอเชีย มีต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ 
และมีต าแหน่งลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออกถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก ตั งอยู่ใน
เขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้ภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื น (Tropical Rainy 
Climate = A) หรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 19-38 
องศาเซลเซียส เป็นเขตที่มีอุณหภูมิสูงตลอดปี พิสัยของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนหนาวมีน้อย มี
ความชื นสูง ลักษณะอากาศของประเทศไทยแบ่งออกเปน็ 3 ชนิด ดังนี  

1.1 อากาศแบบป่าฝนเมืองร้อนตลอดปี ป่าดงดิบ หรืออากาศแบบศูนย์สูตร (Tropical Rain 
Forest หรือแบบ AF) ลักษณะอากาศแบบนี จะมีฝนตก 70-80 นิ ว/ปี ไม่มีเดือนใดมีฝนตกเฉลี่ยน้อย
กว่า 2.4 นิ ว/ปี  พิสัยของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวน้อยกว่า 5 องศาเซลเซียส ได้แก่ 
ชายฝั่งด้านตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต้ซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร และได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 2 
ฤดู คือ บริเวณชุมพร สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ในบริเวณนี ตั งแต่ชุมพรลงไปจะมีปริมาณฝนตกสูง
มากทุกเดือนๆ ละไม่ต่ ากว่า 2.4 นิ ว/ปี 

1.2 อากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon หรือ AM) ลักษณะอากาศแบบนี มี 2 
บริเวณ คือ 

1.2.1  บริเวณชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรภาคใต้ คือ ระนอง และภูเก็ต 
1.2.2  บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของไทย คือ จันทบุรี ตราด 

บริเวณทั ง 2 เขตนี มีลักษณะอากาศแบบนี  เพราะมีภูเขาตั งรับลมที่พัดมาจากทะเล ท าให้มี
ฝนตกมากปริมาณฝนบางครั งมากกว่าแบบ AF แต่จะมีบางเดือนที่มีฝนน้อยกว่า 2.4 นิ ว 

1.3 อากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna หรือ 
AW) มีปริมาณฝนเฉลี่ย 40-50 นิ ว/ปี และบริเวณที่เหลืออยู่ คือ ตั งแต่หัวหินขึ นไปจนถึงเหนือสุดของ
ประเทศ ได้แก่ บริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉะนั นพื นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศจึงมีอากาศแบบนี คือ มีฤดูฝนและฤดูแล้งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ฤดูฝนเริ่มตั งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เป็นระยะที่มีฝนตกชุดต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ นเป็นทุ่งหญ้า ป่าโปร่งแบบป่าไม้ผลัดใบ 

2.  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปในแต่ละภาคของประเทศไทย  แบ่งตามภาคต่างๆ ทั ง 6 
ภาคดังนี   

2.1  ภาคเหนือ เป็นภาคที่อากาศหนาวจัดและร้อนจัด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่
ราบสูง เทือกเขาวางตัวจากเหนือ-ใต้ เมื่อได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะท าให้มีฝนตก
หนักในภาคเหนือ นอกจากนี ยังได้ฝนที่พัดมาจากเวียดนามอีกด้วย ท าให้บริเวณเขาชุ่มชื น แต่
เนื่องจากอยู่ภายในทวีปท าให้ได้รับอิทธิพลจากภาคพื นทวีปมากกว่าพื นสมุทร ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด 
ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดฤดูหนาว มีปริมาณน  าฝนประมาณ 60 นิ ว/ปี ซึ่งเพียงพอต่อการเพาะปลูก 
และท าให้เกิดแม่น  าทั ง 4 สายคือ ปิง วัง ยม น่าน 

ในช่วงฤดูหนาว ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวมากกว่าบริเวณภาคกลาง โดยจะเริ่มประมาณ
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งเกิดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้มี
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อุณหภูมิต่ าสุดและเคยลดลงถึง 2 องศาเซลเซียส คือ ที่เชียงราย แต่อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่มีอากาศ
หนาวเย็นที่สุดไม่เคยต่ ากว่า 16 องศาเซลเซียส (64.4  F)  ส่วนฤดูร้อนจะเริ่มประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเคยสูงถึง 44.4  องศาเซลเซียส ที่อุตรดิตถ์ แต่
เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิจะเริ่มลดลง 

2.2  ภาคกลาง  พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น  า มีภูเขาและที่สูงล้อมรอบ ยกเว้นตอนล่าง
ที่ติดกับอ่าวไทย ฉะนั นจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมใต้จากอ่าวไทย บริเวณ
ตอนใต้ของภาคกลางจะได้รับอิทธิพลจากทะเลมากกว่าตอนบน ด้านตะวันตกซึ่งอยู่ใกล้ทะเลจะมีฝน
ตกชุก เมื่อได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยกเว้นบริเวณด้านอับลม คือ จังหวัดตากและ
กาญจนบุรี บริเวณท่ีมีอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดจะพบในเขตจังหวัดตาก ก าแพงเพชร กาญจนบุรี 
ทางตอนเหนือของที่ราบภาคกลางจะมีพิสัยระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวแตกต่างกันมาก และมีความ
แก้งแล้งมากกว่าที่ราบตอนล่าง และมีอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยสูงถึง 43 
องศาเซลเซียสที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนอุณหภูมิต่ าสุดเคยลดลงถึง 5.5 องศาเซลเซียสที่กาญจนบุรี 
พิสัยของอุณหภูมิประจ าวันบางครั งต่างกันมาก ภาคกลางมีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 60-65 นิ ว/ปี 
ส่วนมากเป็นฝนที่ได้รับจากลงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฝนจากพายุดีเปรสชั่นจากเวียดนาม ซึ่ง
อาจจะท าให้เกิดน  าท่วมถ้าฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน 

2.3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  มีภูเขาล้อมรอบ
ทางด้านตะวันตกและด้านตะวันออกเฉียงใต้  ลักษณะพื นที่เป็นแอ่งตอนกลางดินเป็นดินร่วนปนทราย 
น  าซึมผ่านได้ง่าย เมื่อฝนตกจะท าให้ระดับน  าสูงอย่างรวดเร็ว  และเกิดน  าท่วมอย่างฉับพลัน แต่น  าจะ
ลดลงอย่างรวดเร็วและถ้าฝนไม่ตก  2-3  สัปดาห์อากาศจะแห้งแล้งมาก ทั งนี เนื่องจากลักษณะของ
ดิน ภาคนี อยู่ลึกเข้าไปในทวีปอิทธิพลของน  าทะเลเข้าไปไม่ถึง พิสัยของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและ
ฤดูหนาวมีมาก ฤดูหนาวจะเริ่มเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ในระยะแรกๆ จะมีฝนตกบางวัน จากนั น
อุณหภูมิจะเริ่มลดลงต่ ามาก เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะตอนเหนือ
สุดของภาคนี  ส่วนฤดูร้อนและแห้งแล้งมาก เพราะอยู่ห่างไกลทะเล แต่บางครั งจะมีฝนตกเนื่องจาก
พายุฝนฟ้าคะนอง ภาคนี ได้รับฝนน้อยเพราะมีภูเขากั น ฝนที่ได้รับส่วนใหญ่จะมาจากดีเปรสชั่น จาก
อ่าวตังเกี๋ย จึงท าให้ภาคนี ได้รับฝนประมาณ 65 นิ ว/ปี มากกว่าภาคกลางและภาคเหนือ แต่ดินไม่อุ้ม
น  าจึงแห้งแล้ง บริเวณที่ได้ฝนตกน้อยคือเฉลี่ยน้อยกว่า 50 นิ ว/ปี คือ บุรีรัมย์ มหาสาคาม ขอนแก่น 
ชัยภูมิ ส่วนบริเวณอ่ืนๆ ได้ฝนประมาณ 50-80 นิ ว/ปี 

2.4  ภาคตะวันออก  คือบริเวณรอบๆ อ่าวไทย (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง) มีเทือกเขา
จันทบุรีเทือกเขาบรรทัด  ท าให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่  ฝนประมาณ 
150 นิ ว/ปี เขตนี บางปีจะมีฝนเฉลี่ยที่จังหวัดตราดสูงกว่าระนองและเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสม่ าเสมอ 
เดือนที่ฝนตกน้อยอากาศจะแจ่มใสโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ฝนจะเริ่มตกมากใน
เดือนกรกฎาคม และจะตกมากที่สุดเดือนสิงหาคมและกันยายน และยังได้ฝนจากดีเปรสชั่นด้วย ฤดู
หนาวอากาศไม่หนาวเท่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นบริเวณที่สูง ฤดูร้อนจะมีลม
ฝ่ายได้พัดเข้าหาฝั่งท าให้อากาศไม่ร้อน จึงเป็นแหล่งตากอากาศและมีชายหาดที่สวยงาม 

2.5  ภาคตะวันตก  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับหุบเขาที่ค่อนข้างชันและ
แคบกว่าหุบเขาของภาคเหนือ เนื่องจากการกัดเซาะของแม่น  าล าธาร มีภูมิประเทศคล้ายภาคเหนือ 
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ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันตกมีอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) คือมีอากาศร้อนชื นสลับกับ
ฤดูแล้ง มีฝนตกน้อยกว่าภาคอ่ืน เนื่องจากมีภูเขาสูงกั นจึงเป็นพื นที่อับฝน และอุณหภูมิในฤดูร้อนจะ
ร้อนจัด ถ้าฤดูหนาวจะหนาวจัด กลางวันอุณหภูมิสูงและกลางคืนอุณหภูมิจะต่ ามาก ท าให้เกิดความ
แตกต่างกันมาก เนื่องจากอยู่ในหุบเขาการวางตัวของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีใน
แนวเหนือ-ใต้ ท าให้มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของภาคตะวันตก คือ อากาศร้อนอบอ้าว และจังหวัด
กาญจนบุรี และราชบุรีเป็นเขตที่อับลมฝน จังหวัดที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ จังหวัดตาก และจังหวัดที่มี
ฝนตกมากที่สุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมพายุดีเปรสชัน
ทะเลจีนใต้ ท าให้ฝนตกหนัก 

2.6  ภาคใต้ เป็นบริเวณท่ีได้รับฝนประมาณ 100 นิ ว/ปี ลักษณะพื นที่เป็นคาบสมุทรยาวแคบ
ยื่นลงไปในทะเล ภูเขาวางตัวเหนือถึงใต้ เป็นแกนกลางของคาบสมุทรจังท าให้ภาคใต้ได้รับอิทธิพลของ
ลมมรสุมทั ง 2 ชนิดอย่างเต็มที่ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยชายฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกชุกมากกว่าชายฝั่งตะวันออก ส่วนในช่วงฤดูหนาวลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยสู่ทะเลภาคใต้ ท าให้ภาคตะวันออกของภาคใต้มีฝนตกมาก 
แต่ภาคตะวันตกก็ได้รับฝนเหมือนกันแต่น้อยปี นอกจากนี ยังได้รับอิทธิพลจากดีเปรสชั่นซึ่งก่อตัวใน
ทะเลจีนใต้พัดเข้าสู่ชายฝั่งภาคใต้ เช่น ชุมพร สงขลา ท าให้ฝนตกหนักติดต่อกัน ท าให้เกิดน  าท่วม 
ภาคใต้จะมีพิสัยของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวน้อยกว่าประมาณ 3 องศาเซลเซียส จึงอาจ
กล่าวได้ว่าบริเวณนี มีอุณหภูมิสม่ าเสมอ 

 
ฤดูกาลของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีฤดูเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ลักษณะภูมิอากาศส่งผลให้เกิดฤดูกาลโดยแบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่  

1.  ฤดูร้อน  เริ่มตั งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วง
เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ขั วโลกเหนือหันเข้า
หาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทย มีดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะในเวลา
เที่ยงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไป ในฤดูนี แม้ว่า
โดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปก
คลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุม
อยู่เหนือประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ นในฤดูนี มักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "พายุฤดูร้อน" ลักษณะ
ของอากาศในฤดูร้อนใช้เกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวัน โดยแบ่งดังนี  

อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสขึ นไป 
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2.  ฤดูฝน  เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศ
ไทยและร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านประเทศไทยท าให้มีฝนชุกทั่วไป ร่องความกดอากาศต่ านี ปกติ
จะพาดผ่านภาคใต้ในเดือนพฤษภาคม แล้วจึงเลื่อนขึ นไปทางเหนือตามล าดับจนถึงช่วงประมาณปลาย
เดือนมิถุนายน จะพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ ท าให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และ
เรียกว่าเป็น "ช่วงฝนทิ ง" ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ นรุนแรงและมีฝน
น้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศต่ าจะเลื่อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่าน
บริเวณประเทศไทยอีกครั ง ท าให้มีฝนชุกต่อเนื่อง จนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปก
คลุมประเทศไทยแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบน จะ
เริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นแต่ภาคใต้ยังคง
มีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมาก จนก่อให้เกิดอุทกภัย โดยเฉพาะภาคใต้
ฝั่งตะวันออกซึ่งจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตก อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะช้า
หรือเร็วกว่าก าหนดได้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ การพิจารณาปริมาณฝนในเวลา 24 ชั่วโมงของแต่ละ
วัน จะนับตั งแต่เวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 07.00 น. ของวันถัดไป โดยมีเกณฑ์แบ่งดังนี  

ฝนวัดจ านวนไม่ได้: ปริมาณฝนน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร 
ฝนเล็กน้อย: ปริมาณฝนระหว่าง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร 
ฝนปานกลาง: ปริมาณฝนระหว่าง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร 
ฝนหนัก: ปริมาณฝนระหว่าง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร 
ฝนหนักมาก: ปริมาณฝนตั งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ นไป 
3.  ฤดูหนาว  เริ่มตั งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อมรสุมตะวันออก 

เฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตั งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝน 
และเริ่มมีอากาศเย็นช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะของอากาศในฤดูหนาว 
ลักษณะของอากาศในฤดูหนาวใช้เกณฑ์อุณหภูมิต่ าสุดของแต่ละวัน โดยแบ่งดังนี  

อากาศหนาวจัด จะมีอุณหภูมิต่ ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส 
อากาศหนาว มีอุณหภูมิระหว่าง 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส 
อากาศเย็น มีอุณหภูมิระหว่าง 16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส 
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ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์
และเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ ได้ ฉะนั นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ตลอดไป 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศไทยประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนี  
1.   ทรัพยากรป่าไม้  
      ในประเทศไทยมีป่าไม้กระจายอยู่ทั่วประเทศ ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคือ ป่าไม้ผลัดใบและป่าไม้ไม่ผลัดใบ  
      1.1  ป่าไม้ผลัดใบ จะอยู่ในเขตภูมิอากาศแห้งแล้ง บริเวณที่ราบและพื นที่เชิงเขาที่มี

ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน  าทะเล ป่าประเภทนี จะทิ งใบจนหมดล าต้นในฤดูแล้ง ป่าผลัด
ใบแบ่งออก เป็น 2 ประเภทคือ 
 1.1.1  ป่าเบญจพรรณ พบในทุกภูมิภาค แต่ภาคใต้จะพบน้อยที่สุด ไม้ส าคัญที่พบ 
เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้เสลา ไม้ตะคร้อ ไม้ไผ่ เป็นต้น 

1.1.2  ป่าเต็งรัง พบในบริเวณที่ราบหรือเนินเขาเตี ย โดยเฉพาะพื นที่หินผุผสมดินสี
แดง ไม้ส าคัญที่พบ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้พะยอม เนื่องจากป่าชนิดนี เป็นป่าโปร่ง จึงพบ
หญ้าเพ็ก และต้นปรงขึ นอยู่บนผิวดินมีล าต้นใหญ่ 

      1.2  ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวตลอดทั งปี มักอยู่ในพื นที่ภาคใต้ และพบ
บนเขาสูงที่มีความชื นตลอด มีปริมาณน  าฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตร อยู่ใกล้ล าธาร และชายฝั่ง
ทะเล ป่าไม่ผลัดใบแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
 1.2.1  ป่าดิบ ประกอบด้วยหมู่ไม้ 3 ระดับ คือชั นบน (ต้นไม้สูงมากกว่า 30 เมตร) 
ชั นกลาง (เรือนยอดของไม้เล็กปะปนกับต้นปาล์ม เถาวัลย์ หวาย) ชั นล่าง (พันธุ์ไม้ประเภทเฟิร์น 
มอส) ไม้ส าคัญที่พบ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้กระบาก เป็นต้น 

1.2.2  ป่าดิบเขา อยู่ในพื นที่สูงตั งแต่ 1,000 เมตรขึ นไป พบได้ในอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติรามค าแหง ไม้ส าคัญเช่น ไม้ก่อ ไม้ก ายาน ไม้
อบเชย ไทรป่า เป็นต้น 

1.2.3  ป่าสนเขา มีพันธุ์ไม้สนชนิดต่าง เช่น สนสองใบ สนสามใบ ขึ นในพื นที่สูง
ตั งแต่ 700 เมตรขึ นไป พบได้ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

1.2.4  ป่าพรุ ประกอบด้วยไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื อย และพืชล้มลุก พบในภาคใต้
มาก เช่น ในป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ไม้ส าคัญเช่น ต้นมะฮัง สะเดาน  า หวาย ต้นหยงป่า สาคู 
หมากแดง เป็นต้น 
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ในปัจจุบันพื นที่ป่าไม้ได้ถูกท าลายและลดจ านวนลงไปเป็นอันมาก การท าลายป่าไม้ท าให้เกิด
ปัญหาการขาดความสมดุลทางด้านธรรมชาติ ส าหรับประเทศไทยการบุกรุกท าลายป่า ตลอดจนการ
ให้สัมปทานท าไม้ ท าให้พื นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วและนโยบายการปลูกป่าทดแทนก็ไม่ได้ผลตามที่
ก าหนดไว้  

เมื่อเป็นเช่นนี ท าให้ป่าไม้ของประเทศไทยลดจ านวนลงเรื่อยๆ ตามล าดับตั งแต่ร้อยละ 43.21 
ของเนื อที่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2516 เหลือเพียงร้อยละ 31.57 ในปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 31.62 ใน
ปี พ.ศ. 2557 ของเนื อที่ของประเทศไทย (ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้,2558) จากสถิติที่ผ่าน
มาท าให้รัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทดแทนและควบคุมการตัดไม้ท าร้ายป่า  และประกาศ
ปิดป่าสัมปทานท าไม้ทั่วประเทศ ท าให้จ านวนป่าไม้ไม่ลดต่ าลงไปกว่านี  

2.  ทรัพยากรดิน 
     ดินที่ปรากฏในประเทศไทย เป็นดินในเขตร้อนชื น (Lateritic Soil) มีสีแดง การสลายตัว

ของอินทรียวัตถุในดินเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุณหภูมิสูง ฝนตกชุก แร่ธาตุในดินละลายจากดิน
ชั นบนลงสู่ดินชั นล่างได้ง่าย ประเทศไทยแบ่งชนิดของดินได้ 4 ชนิด ได้แก่ ดินเหนียว ดินร่วน ดิน
ทราย และดินอินทรีย์ 

      2.1  ดินเหนียว พบได้ทั่วไปในบริเวณท่ีราบของแม่น  าสายต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบ
น  าท่วมถึง ที่ราบปากแม่น  า ในภาคเหนือพบบริ เวณที่ ราบลุ่มแม่น  าปิง วัง ยม น่าน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบได้ในบริเวณแอ่งโคราช ภาคตะวันออกพบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น  าบางปะกง 
ภาคตะวันตกพบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น  าแม่กลอง และภาคใต้พบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น  าตาปี ปากพนัง 
ดินเหนียวมีลักษณะเป็นเนื อละเอียด ขยายและหดตัวได้สูง จึงสามารถแตกระแหงได้โดยเฉพาะในฤดู
แล้ง เหมาะแก่การปลูกข้าว ปอกระเจา เป็นต้น 

      2.2  ดินร่วน พบได้ทั่วไปในภูมิประเทศที่เป็นที่ดิน โคก เนิน โนน ซึ่งเป็นตะพักล าน  า
ของแม่น  า ดินชนิดนี พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนบน และ
ภาคเหนือ ดินร่วนประกอบด้วยดินเหนียวและดินทราย เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด 
ทานตะวัน อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น 

      2.3  ดินทราย พบบริเวณเชิงเขา ชายฝั่งทะเล และริมฝั่งแม่น  า พบมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินจะประกอบด้วยทรายมากเนื่องจากเป็นดินที่เกิดใหม่ เหมาะแก่การปลูกป่า
และพืชสวน 

      2.4  ดินอินทรีย์ พบในพื นที่ที่เคยเป็นป่าชายเลนเก่า ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพื นที่ราบลุ่ม
อยู่ในแผ่นดิน โดยจะเรียกพื นที่ลักษณะนี ว่า "พรุ" ดินชนิดนี พบได้ใน ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส 
เป็นต้น ดินอินทรีย์ประกอบด้วยซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยย่อยสลายแล้ว เป็นวัตถุสะสมอยู่ในดินชั น
บน 

3.  ทรัพยากรแร่ธาตุ 
              ประเทศไทยมีทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์หลายชนิด ปัจจุบันได้น าสินแร่ต่างๆ มาใช้
ในเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ น ทั งบนพื นดินและท้องทะเล และมีการส ารวจแหล่งแร่เพ่ิมขึ น 
แร่ธาตุที่ส าคัญ ได้แก่ 
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      3.1  แร่โลหะ ได้แก่ ดีบุก ทังสเตนหรือวุลแฟรม ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง เหล็ก 
แมงกานีส ทองค า เงิน นิกเกิล โครเมียม ทอเรียม บอกไซด์ แทนทาลัม พลวง  แพลทินัม 

      3.2  แร่อโลหะ ได้แก่ ฟลูออไรท์ แบไรท์ ยิปซัม เกลือทะเล เกลือหิน-โปแดช ฟอสเฟด 
ดินเกาลิน (ดินขาว) ดินมาร์ล (ดินสอพอง)  ควอดซ์  เฟลด์สปาร์ หินแกรนิต ทรายแก้ว โพแทซ 
หินปูน แร่ไยหิน หินอ่อน รัตนชาติ (พลอย) 

      3.3  แร่เชื อเพลิง ได้แก่ ลิกไนต์ (ถ่านหิน) หินน  ามัน น  ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ 
      3.4  ธาตุกัมมันตรังสี ได้แก่ ยูเรเนียม ทอเรียม 

  
ลักษณะของประชากรในภูมิภาคต่างๆ 
 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 65 ล้านคน (พ.ศ. 2558) และจากข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ซึ่งจะมีการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ ทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การ
สหประชาชาติ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 65,479,453 คน แบ่งเป็น ประชากรหญิง 33.4 
ล้านคน (ร้อยละ 51.0) และชาย 32.1 ล้านคน (ร้อยละ 49.0) หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพศ ชาย 96.2 
คนต่อหญิง 100 คน เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 62.3 ล้านคน (ร้อยละ 95.1) และผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอีก 
3.2 ล้านคน (ร้อยละ 4.9) (โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด
เกิน 5 ล้านคน คือ กรุงเทพมหานคร บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นมักจะเป็นบริเวณที่มีดินและน  า
อุดมสมบูรณ์ศูนย์กลางของการค้าและอุตสาหกรรม และมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ ส่วนศาสนาอ่ืนๆ ได้แก่ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ 
ฮินดู ซิกส์ เป็นต้น 

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื อชาติไทย ที่เหลือเป็นชนชาติอ่ืน เช่น จีน อินเดีย มาเลย์ ญี่ปุ่น ลาว 
เขมร ยุโรป อเมริกัน และชาวเขาเผ่าต่างๆ 
 

1.  ภาคเหนือ บริเวณเขตแดนที่ติดกับพรมแดนพม่าจะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่
โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย นอกจากชาวเขาแล้วยังมีพวกเลือดผสมไทยใหญ่บ้าง อยู่
ปะปนกับชาวไทยภาคเหนือและจากภาคกลางไปตั งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ ในจังหวัดภาคเหนือมีชนหมู่
น้อยอีกหลายพวก เช่น ชนเผ่าอาข่าหรืออีก้อ (ภาพที่  2.5) ชนเผ่าดาราอั งหรือปะหล่อง ชนเผ่าคะ
ฉิ่นหรือจิมเผาะ ชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ ชนเผ่าลาหู่หรือมูเซอ ชนเผ่าลีซูหรือลีซอ ชนเผ่า
เมี่ยนหรือเย้า ชนเผ่าม้ง และพวกฮ่อ  ฮ่อนับเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งซึ่งมีเชื อสายจีนนับถืออิสลามที่อพยพ
มาจากมณฑลยูนาน บางพวกอาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ บริเวณ “บ้านฮ่อ” ริมแม่น  าปิงเป็นพวกที่
ได้รับการศึกษาและกลายเป็นชาวพื นเมืองในที่สุด 

ประชากรที่อยู่ทางตอนใต้ของภาคเหนือจะมีรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณคล้ายคลึงกับคนไทยที่
อยู่ภาคกลาง ภาษาท่ีพูดก็ไม่ผิดเพี ยนกัน แต่จะมีชนกลุ่มน้อยบางพวกอยู่ในบางจังหวัด เช่น ที่จังหวัด
สุโขทัย มีพวกลาวพวนตั งถิ่นฐานอยู่อ าเภอศรีสัชนาลัย ชาวไทยที่ตั งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดล าปา ง
ล าพูน แพร่ น่าน เชียงใหม่ และเชียงราย ส่วนใหญ่สืบเชื อสายจากล้านนามีผิวขาว มีภาษาวัฒนธรรม
บางอย่างไม่เหมือนภาษากลาง และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูดที่เป็นของตนเอง
ไว้ได้ 
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ชาวเมืองเหนือส่วนใหญ่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของตนสืบทอดกับมา
หลายชั่วคนโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ งานเผาเทียนเล่นไฟ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบางศรีสู่
ขวัญ ประเพณีแต่งงาน ประเพณีบวชพระ บวชเณร ประเพณีแข่งเรือ รวมทั งนาฏศิลป์และการละเล่น
ต่างๆ เช่น การฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ และกลองสะบัดชัย เป็นต้น 

ส าหรับอาชีพหลักโดยทั่วไปของประชากร ได้แก่ การท าป่าไม้ ท าไร่ฝ้าย ไร่ยาสูบ เหมือนถ่าน
หินลิกไนต์ ผ้าไหม เครื่องเขิน ร่มกระดาษ สวนล าไย ลิ นจี่ สตรอว์เบอรรี่ รวมทั งผักผลไม้เมืองหนาว 
ฯลฯ 

 
 

ภาพที่  2.5  ชนเผ่าอาข่าหรืออีก้อ 
ที่มา : http://www.hilltribe.org/thai/akha/akha-history.php 

2.  ภาคกลาง เป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมรวมทั งศูนย์กลางความเจริญของประเทศ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทย จะมีเชื อสายอ่ืนปะปนอยู่บ้างจ านวนเล็กน้อย เช่น ชาวจีน ชาวมอญ หรือ
รามัญ ที่ปากเกร็ด พระประแดง บางพลี ฯลฯ พวกอินเดียและอาหรับ และชาวตะวันตก 

บางจังหวัดมีส าเนียงการพูดที่เพี ยนไปจากภาษาไทยกลางได้อย่างเห็นได้ชัด จนเป็น
เอกลักษณ์ของคนในจังหวัดนั นๆ ได้แก่ สุพรรณบุรี เพชรบุรี และราชบุรี เป็นต้น 

แต่เดิมชีวิตของคนภาคกลางผูกพันกับน  า จึงสร้างบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น  าล าคลอง บ้านเรือน
มีใต้ถุนสูง เพ่ือกันน  าท่วมในหน้าน  า หรือมีสภาพเป็นเรือนแพ แม้แต่ประเพณีต่างๆ ของภาคก็มัก
เกี่ยวข้องกับแม่น  า เช่น ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค การแข่งเรือ พายเรือ เล่นสักวา ฯลฯ 

งานประเพณี และการละเล่นพื นบ้านของภาคกลางมีหลายอย่างเช่น การเล่นเพลงเรือ เพลง
เกี่ยวข้าว เพลงอีแซว เพลงปรบไก่ เพลงล าตัด เพลงฉ่อย รวมทั งการแสดงโขนและละคร นอกจากนั น
ยังมีประเพณีของชาวไทยเชื อสายรามัญ เช่น งานสงกรานต์ปากลัดพระประแดง งานพิธีโยนบัวที่บาง
พลีสมุทรปราการ และการละเล่นมอญร า สะบ้ามอญ ทะแยมอญ รวมทั งประเพณีแห่เจ้าที่จังหวัด
นครสวรรค์ 

ประชากรในภาคกลางประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว อ้อย ผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ 
ทุเรียน ส้ม องุ่น ฯลฯ มีการเลี ยงสัตว์ที่ให้ผลผลิต เนื อ นม ไข่ จังหวัดที่อยู่ติดชายทะเล เช่น 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ท านาเกลือ และการประมง  

การอุตสาหกรรมพบมากบริเวณจังหวัดรอบๆ และชานเมืองกรุงเทพมหานคร เช่น โรงงาน
ทอผ้า  ประกอบรถยนต์ ผลิตเสื อผ้าส าเร็จรูป โรงงานท าน  าตาล ฯลฯ 
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3.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั่วประเทศ
ประชากรมาจากชนหลายเชื อสาย เช่น เชื อสายลาวและเขมร เนื่องจากในอดีตมีชนชาติลาวและเขมร
เข้ามาปกครอง ท าให้อิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภาษาพูด มีลักษณะใกล้เคียงกับลาวและเขมร 
รวมทั งการแต่งกายและประเพณีพื นบ้าน ชนกลุ่มใหญ่ที่สุด คือ ไทยอีสาน อันประกอบด้วยคนหลาย
กลุ่ม เช่น ลาวกาว ลาวเวียง ลาวพวน ภูไทย (ภาพที่  2.6) ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากฝั่งซ้ายของลุ่ม
แม่น  าโขง 

ลักษณะทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสาน มักเกี่ยวข้องกับการขอฝน
เนื่องจากเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง เช่น งานแห่บั งไฟ พิธีแห่นางแมว ประเพณีอ่ืนๆ เช่น งานแห่เทียน
พรรษา รวมทั งการเล่นดนตรีพื นเมือง เช่น เซิ งกระติบข้าว หมอล า หมอแคน ร าเพลิน โปงลาง 

แม้ว่าจะเป็นดินแดนที่ค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ชาวอีสานยังยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่
ปลูกกันมากมักเป็นพืชที่ทนต่ออากาศแห้งแล้งได้ เช่น ปอ ข้าวเหนียว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อาชีพ
อ่ืน ได้แก่ การทอผ้า ปัจจุบันถูมิภาคนี เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลายประเภท 

4.  ภาคใต้ มีชนพื นเมืองคือพวกซาไก อาศัยอยู่บริเวณภูเขา ทางใต้สุดมีพวกมลายูเข้ามาตั ง
ถิ่นฐานเป็นพวกที่นับถือศาสนาอิสลาม เรียกกันว่า ชาวไทยมุสลิม มีการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับ
ศาสนาอยู่มากไม่ว่าจะเป็นประเพณี หรือภาษาพูด ประชาชนในภาคใต้จะมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ที่เราเรียกว่า ภาษาใต้ 

นอกจากนี ในบริเวณริมฝั่งทะเล ยังมีพวกมลายู ซึ่งมีผิวคล  า ประกอบอาชีพหาปลาอยู่ตาม
ชายฝั่งทะเลและตามบริเวณเกาะ เราเรียกพวกนี ว่า ชาวน  าหรือชาวเล 

ประเพณีที่น่าสนใจ ได้แก่ เทศกาลกินเจ งานชักพระ งานแข่งเรือ และงานฉลองเจ้าแม่ลิมกอ
เหนี่ยว ประเพณีแห่ผ้าขึ นธาตุ ประเพณีแห่นก ฯลฯ 

การประกอบอาชีพ บริเวณติดกับฝั่งทะเลจะมีอาชีพหลักคือ การประมง อาชีพหลักอ่ืนๆ
ได้แก่ การท าสวนยางพารา เหมืองแร่ดีบุก เครื่องถม และผลิตสินค้าพื นเมือง และเลี ยงหอยมุก 
 

 
 

ภาพที่  2.6  ชนเผ่าภูไท หรือ ผู้ไท มีถ่ินฐานอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย 

ที่มา : http://www.isangate.com/isan/paothai_phutai.html 
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ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนิยมใช้กันเป็น
ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ รัฐสามารถเข้าไปมีส่วนในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศได้ใน
หลายๆ ส่วน แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นของเอกชน มีการแข่งขันกันในด้านการผลิตและ
การขายตามระบบการค้าเสรี เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ และทรัพยากร 
ธรรมชาติ แหล่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศ คือการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ซึ่งยังคงท ารายได้
สูงสุดให้กับประเทศตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้รายได้จากภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจะมี
ความส าคัญมากขึ นในระยะหลังก็ตาม รัฐบาลก็ยังมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตร
เป็นหลัก โดยมีข้าวเป็นผลผลิตและสินค้าที่ส าคัญที่สุด ปัจจุบัน The Guinness Book of World 
Records ได้บันทึก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วนอุตสาหกรรมที่ส าคัญก็
ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และชิ นส่วนรถยนต์ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ คือ ดีบุก ก๊าซธรรมชาติ และน  ามันดิบ ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการนั น สถิติในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในเวลา 1 ปี เป็นจ านวนถึง 29.88 ล้านคน สร้างรายได้ 1.44 ล้านล้านบาท  รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศอย่างจริงจัง ทั งในด้านการพัฒนาการผลิตเพ่ือทดแทน
การน าเข้า และการพัฒนาการผลิตเพ่ือส่งออก จึงมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชน
เพ่ิมขึ น ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ ด้วยการชักชวนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก
ขึ น เศรษฐกิจประเทศไทย ประกอบด้วยอาชีพหลักส าคัญดังนี คือ 

1.  การเกษตรกรรม เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุด ถ้าพิจารณาถึงมูลค่าสินค้า
ส่งออกของไทย ประมาณร้อยละ 60 เป็นผลผลิตทางการเกษตรและแรงงาน ของประเทศมากกว่า
ร้อยละ 70 อยู่ในภาคการเกษตร 

พืชที่ใช้ในการเกษตรกรรม แบ่งออกเป็น 5 อย่าง 
     1.1  พืชอาหาร ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ถั่วเขียว อ้อย 
     1.2  พืชน  ามัน มะพร้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา ปาล์ม 
     1.3  พืชเส้นใย ฝ้าย นุ่น งิ วน้อย ปอแก้ว 
     1.4  พืชสวนผักและผลไม้ สับปะรด แตงโม น้อยหน่า 
     1.5  พืชอ่ืนๆ ยาสูบ ยางพารา กาแฟ 
2.  การเลี้ยงสัตว์ 

      การเลี ยงสัตว์แม้จะเป็นความส าคัญทางเศรษฐกิจไม่เท่ากับการปลูกพืช แต่การเลี ยงสัตว์
ก็มีความ สัมพันธ์ และความส าคัญต่อการปลูกพืช การเลี ยงสัตว์ช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
อาหารโปรตีนที่ส าคัญของคนไทย นอกจากปลาซึ่งมีความส าคัญที่สุดรองลงมาได้แก่ เนื อสัตว์ นม ไข่ 
ซึ่งอาหารเหล่านี มีราคาสูง นอกจากจะมีปริมาณการผลิตมากเพียงพอ ราคาจึงจะถูกลง จุดประสงค์
หลักในการเลี ยงสัตว์ แต่เดิมเพ่ือประโยชน์ไว้ใช้งาน เป็นพาหนะ และเป็นอาหาร ปัจจุบันการเลี ยง
สัตว์มีการขยายตัวขึ น เลี ยงเพ่ือเป็นส้นค้า เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เลี ยงเพ่ือความ
สวยงาม และเพ่ือการศึกษา 
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 สัตว์เลี ยงที่ส าคัญในประเทศไทยมีหลายชนิด ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ม้า นก 
กระต่าย จระเข้ ฯลฯ 

3.  การประมง 
     ปัจจุบันประเทศไทยได้ชื่อว่า มีความก้าวหน้าทางการประมงเป็นดันดับสองของเอเชีย 

รองจากญี่ปุ่นและเป็นประเทศที่พัฒนาในการประมงสามารถจับปลาได้ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกที่
จับสัตว์น  าได้ปริมาณสูงสุดสินค้าสัตว์น  าที่ส่งออกคือ กุ้งสดแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง ปลาสดแช่แข็ง 
และปลาป่น การประมงของไทย แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

      3.1  การประมงน  าจืด 
      3.2  การประมงน  าเค็ม ซึ่งแยกออกเป็น 

3.2.1  ประมงชายฝั่ง (Coastal Fisheries) 
3.2.2  ประมงนอกฝั่ง (Offshore Fisheries) 
3.3.3  ประมงน  าลึก (Distance Water Fisheries) 

      3.3  การประมงน  ากร่อย 
จังหวัดที่จับสัตว์น  าจืดได้มาก คือ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี พระนครศรี อยุธยา 

สกลนคร พิจิตร กาฬสินธุ์ สุโขทัย สงขลา ขอนแก่น ฯลฯ 
ส่วนจังหวัดที่มีปริมาณการจับสัตว์น  าเค็มได้มากคือ สมุทรสาคร สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี 

ตรัง สุราษฏร์ธานี ระยอง ปัตตานี สตูล ฯลฯ 
 
เนื่องจากทรัพยากรน  ามีมากมายหลายชนิด ความเหมาะสมของดินฟ้า อากาศและ

สภาพแวดล้อมจะช่วยให้ทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรประเภทนี เมื่อใช้สอยบริโภค
สิ นเปลืองไป อาจงอกเงยเพ่ิมพูนขึ นได้ หากปริมาณหรืออัตราการใช้สมดุลกับระยะเวลา  รู้จัก
รับผิดชอบเห็นการณ์ไกล รู้จักอนุรักษ์หรือบ ารุงรักษาให้ถูกทางของประชากร 

แต่จากการที่ประชากรเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว และการสูญเสียพื นที่ในการประมงที่ประเทศ
เพ่ือนบ้านได้ขยายเขตเศรษฐกิจของตน ท าให้จับสัตว์น  าได้น้อยลง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหา
มาตรการเพื่อเพ่ิมจ านวนสัตว์น  าให้มากขึ น เช่น ส่งเสริมการเลี ยง และป้องกนน  าเน่าเสีย ขยายแหล่ง
ประมงลงทุนจับสัตว์น  าร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน รู้จักอนุรักษาพันธุ์สัตว์น  า มีการจับปลาอย่างถูกวิธี 
รวมทั งศึกษาทางด้านสมุทรศาสตร์ การด ารงชีวิตของสัตว์น  า จะช่วยให้ประเทศไทยมีสัตว์น  าที่มี
ปริมาณเพ่ิมขึ นอย่างเพียงพอตลอดไป 

4.  การอุตสาหกรรม 
     อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั นการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า คือ เป็นสินค้าประเภท

อุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย ผลิตขายเฉพาะตลาดภายใน ส่งออกเพียงส่วนที่
เกินความต้องการ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงใช้ทุนมาก เป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนเชื่อมโยง
สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ และจะอ านวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างมาก ทั งใน
ด้านการว่าจ้างแรงงาน และด้านลดดุลการค้าที่เสียเปรียบ เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกลั่น
น  ามัน ผลิตยางรถยนต์ ถลุงเหล็ก ปรากฏว่ายังมีน้อย และมีอัตราขายตัวต่ า 
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เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรายได้ภาคอุตสาหกรรมทั งหมด ปรากฏว่ารายได้ส่วนใหญ่มาก
จากอุตสาหกรรมในภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 

กล่าวได้ว่า ประเทศไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ถ้าพิจารณาใน
แง่ที่ควรส่งเสริมอุตสาหกรรมจะช่วยลดปัญหาคนว่างงานและลดการขาดดุลการค้า ทั งนี ปรากฏว่า 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมมักจะไม่ใช่วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ และใช้ปัจจัยทุนในการ
ผลิต จึงสั่งซื อวัตถุดิบเข้ามามาก และสั่งซื อเครื่องจักรในการผลิตเข้ามามากแทนที่จะใช้แรงงานภายใน
เป็นหลัก และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตร เรียกว่า อุตสาหกรรมการเกษตร 
(Agroindustry) และอุตสาหกรรมในครอบครัวมากยิ่งขึ น 

ส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตร (Agroindustry) นั น หมายถึง การลงทุนเกี่ยวกับการแปรรูป
ของวัตถุดิบที่มาจากสินค้าการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรจะแตกต่างไปตามลักษณะของวัตถุดิบ
และความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ 

4.1  อุตสาหกรรมเนื อสัตว์ 
4.2  อุตสาหกรรมนม และผลิตภัณฑ์นม 
4.3  อุตสาหกรรมผัก และผลไม้กระป๋อง 
4.4  อุตสาหกรรมสัตว์น  า และการแปรรูป 
4.5  อุตสาหกรรมน  ามันพืช และน  ามันสัตว์ 

 สินค้าส่งออกต่างๆนี  ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งรายได้ของประเทศ สร้างาน สร้างเงินให้กับคนใน
ประเทศ ซึ่งยังคงท ารายได้ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างเม็ดเงินที่ใช้หมุนเวียน
ภายในประเทศ ดังนั นภาครัฐบาลจึงมีการส่งเสริมที่จะน าเงินตราของต่างประเทศมาทดแทน โดยมี
การส่งเสริมสินค้าส่งออกท่ีมองไม่เห็นด้วยตา (Invisible Export) นั่นคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนั นเอง 
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บทสรุป 
 

ประเทศไทยตั งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมอินโดจีนเป็นบริเวณที่ตั งอยู่ระหว่างสอง
ประเทศใหญ่คืออินเดียและจีน ตั งอยู่ภาคพื นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)ของทวีป
เอเชีย มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับดินแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่าและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันออกติดต่อกับดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทยและดินแดนของสหพันธ์
รัฐมาเลเซีย มีต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดา
เหนือ และมีต าแหน่งลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออกถึง 105 องศา 37 ลิปดา กล่าวคือ
ตั งอยู่ในบริเวณซีกโลกเหนือในเขตละติจูดต่ า (Low Latitude) ระหว่างเส้นศูนย์สูตร (Equator) กับ
เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร(Tropic of Cancer) เป็นบริเวณที่มีโอกาสได้รับรัศมีหรือพลังความร้อน
จากดวงอาทิตย์มากแห่งหนึ่งของโลก จึงจัดอยู่ในประเทศเขตร้อน (Tropic Zone) มีอุณหภูมิของ
อากาศสูงเฉลี่ยตลอดปี ประเทศไทยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ประเทศไทยมีลักษณะ
คล้ายขวาน โดยภาคใต้มีลักษณะเป็นด้ามขวาน แนวด้านตะวันตกเป็นสันขวาน ภาคเหนือเป็น
หัวขวาน ภาคตะวันออกเฉียง เหนือและภาคตะวันออกเป็นคมขวาน มีประชากรประมาณ 65 ล้านคน
(พ.ศ. 2558) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
มีการแข่งขันกันในด้านการผลิตและการขายตามระบบการค้าเสรี ในภาคการเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ และทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศ 
คือการส่งออกสินค้าทางการเกษตร และรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ข้อ  1.  จงอธิบายลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
ข้อ  2.  จงบอกชื่อเทือกเขาที่กั นพรมแดนประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั งหมด 

ข้อ  3.  จงบอกชื่อแม่น  าสายส าคัญของในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั งอธิบายการไหลของน  า 
ข้อ  4.  จงอธิบายความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว มาพอสังเขป 
ข้อ  5.  จงอธิบายความแตกต่างระหว่างป่าไม้ผลัดใบและป่าไม้ไม่ผลัดใบ 
ข้อ  6.  จงอธิบายชนิดของทรัพยากรดินในประเทศไทย อย่างละเอียด  
ข้อ  7.  จงอธิบายลักษณะอากาศแบบ Tropical Monsoon หรือ AM  มาพอสังเขป 
ข้อ  8.  ให้นักศึกษาวาดแผนที่ประเทศไทย ใส่กระดาษขนาด A4 
ข้อ  9.  ให้นักศึกษาวาดแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใส่กระดาษขนาด A4  พร้อมระบุจังหวัด 
ข้อ  10.  ให้นักศึกษาหาข้อมูลค าขวัญประจ าจังหวัดของภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

ธรรมชาติวิทยากับการท่องเที่ยว 

 

 

เวลาเรียน   8  ชั่วโมง 
 

หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 

 ลักษณะภูมิประเทศกับกาภรท่องเที่ยว  
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรมวิธีการแปร 

โครงสร้าง 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรมวิธีปรับระดับ 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของน ้าใต้ดิน 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของน ้าทะเล 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของลม 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของธารน ้าแข็ง 
ภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว  

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศกับการท่องเที่ยว 
2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของ 

เปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรมวิธีการแปรโครงสร้าง 
3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของ 

เปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรมวิธีปรับระดับ 
4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของ 

น ้าใต้ดิน 
5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของ 

น ้าทะเล 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของลม 
7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของ 

ธารน ้าแข็ง 
8.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว  
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  บรรยายสรุปเนื อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน้าไปประยุกต์ใช้ 
2.  การอภิปรายร่วมกัน 
3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.  ทบทวนเนื อหาโดยแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี  
2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
3.  Power Point ที่น้าเสนอการสอน 
4.  แบบฝึกหัด 

 

การวัดและการประเมิน 

1.  การสังเกตความตั งใจในการเรียน 
2.  สังเกตจากการเข้าชั นเรียน 
3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
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บทที่  3 

ธรรมชาติวิทยากับการท่องเที่ยว 

 

 การท่องเที่ยวเป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมทั งที่
เป็นธรรมชาติ และที่เป็นวัฒนธรรม โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของความต้องการ การตัดสินใจ จนถึง
การด้าเนินการ ตามแนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นกระบวนการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ มากมาย แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีคุณสมบัติเป็นสถานที่ และมีคุณสมบัติเชิง
ภูมิเป็นปัจจัยประกอบให้นักท่องเที่ยวได้พิจารณาตัดสินใจเพ่ือคิดและสร้างสรรค์การท่องเที่ยว และ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนการเดินทางท่องเที่ยว คุณสมบัติทางภูมิศาสตร์เหล่านี มี
ความส้าคัญต่อการท่องเที่ยว 

ในบทนี จะกล่าวถึงเรื่องลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดูกาลเวลาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทส้าคัญในแง่เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างไร
บ้าง โดยจะแยกเนื อหาออกเป็นประเด็นส้าคัญ ดังนี  ลักษณะภูมิประเทศกับการท่องเที่ยวกระบวน 
การที่ท้าให้เกิดลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ และภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว 

โลกของเราประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางธรรมชาติที่ส้าคัญ 4 อย่างคือ ของแข็ง คือหิน 
และแร่ธาตุ  ของเหลวหรือน ้า อากาศและสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบประเภทหิน แร่ธาตุ อากาศ และ
น ้ามันเกิดขึ นมาก่อน ที่จะมีชีวิตเกิดขึ นในโลกและเกิดมานานหลายล้านปี ตลอดระยะเวลาอันยาว 
นานนั นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ การเปลี่ยนแปลงนี 
อาจจะด้าเนินไปอย่างช้าๆ หรืออย่างฉับพลันก็ได้และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิ
ประเทศสภาพแวดล้อมตลอดจนการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ นในโลกด้วย 

 
ลักษณะภูมิประเทศกับการท่องเที่ยว 

ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนโลกนั น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผันแปรของเปลือกโลก 
ท้าให้เกิดสภาพภูมิประเทศต่างกัน การผันแปรนี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ(วรรณา วงษ์วานิช
,2546) 

1.  การผันแปรอันเนื่องมาจากกรรมวิธีการแปรโครงสร้าง (Tectonic Process) 
     การผันแปรอันเนื่องมาจากกรรมวิธีการแปลงโครงสร้างนั น  ได้รับพลังงานที่เกิดขึ น

ภายในโลก  ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระท้าอันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและการกระท้าอัน
เกี่ยวกับภูเขาไฟ 

2.  การผันแปรอันเนื่องมาจากกรรมวิธีปรับระดับ (Gradation Process) 
     การผันแปรอันเนื่องมาจากกรรมวิธีปรับระดับ นั นเป็นการผันแปรที่มีตัวกระท้า เป็นผู้ท้า

ให้เปลือกโลกส่วนที่สูงเกิดจากการกัดกร่อนหรือพังทลาย และส่วนที่อยู่ต่้าเกิดการทับถมให้สูงขึ น ตัว
กระท้าดังกล่าวนี อยู่เป็นจ้านวนมาก ที่ส้าคัญได้แก่ แม่น ้า ล้าธาร ธารน ้าแข็ง คลื่น และลม ฯลฯ การ
ผันแปรประเภทนี จึงมีกรรมวิธีอยู่ 2 ระดับคือ การลดระดับและการเพ่ิมระดับ 
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การผันแปรของเปลือกโลกทั งสองกระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบ
ต่างๆ หลายประเภท ในทางภูมิศาสตร์ได้แบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 2 ชนิดคือ 

1)  ลักษณะภูมิประเทศหลัก (Major Landforms) ซึ่งได้แก่ ที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขา ภูเขา 
2)  ลักษณะภูมิประเทศรอง (Minor Landforms) ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศอ่ืนๆ เช่น ฝั่ง

ทะเล ชายหาด ถ ้า หุบเขาเป็นต้น 
การผันแปรของเปลือกโลกก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศอันเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

อย่างหนึ่งและดึงดูดให้ผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างไปจากสถานที่
ที่ตนเคยอยู่ หรือเคยพบเห็นมาก่อน 
 

ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรมวิธีการแปร
โครงสร้าง 

ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการเคลื่อนไหวและผันแปรของเปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรม 
วิธีการแปรโครงสร้างนั น จะก่อให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม แปลกตา และดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
ให้เข้าไปชมความงามและพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างอีกด้วย ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวได้แก่ ภูเขา 
ภูเขาไฟ เกาะ และหมู่เกาะ 

1.  ภูเขา  
     เปลือกโลกจะมีการเคลื่อนไหวจากพลังงานที่มีอยู่ภายในโลก ท้าให้เกิดการบีบ อัด คดงอ 

หรือยกสูงขึ นและทรุดต่้าลง ส้าหรับกรณีของการเกิดภูเขานั นเป็นการเคลื่อนไหวชนิดที่ท้าให้หิน
เปลือกโลกคดงอ หรือโก่งตัว หรือหักพับ หรือถูกอัดดันให้สูงขึ นเป็นภูเขา ซึ่งเรียกวิธีการเคลื่อนไหว
ชนิดนี ว่า การเคลื่อนไหวเกิดภูเขา (Orogenic Movement) จากการศึกษาทางธรณีวิทยา พบว่า การ
เคลื่อนไหวเกิดภูเขานี จะมีเฉพาะในบางเขตของเปลือกโลกเท่านั น เรียกว่า แนวเกิดภูเขา (Orogenic 
Belt) ซึ่งในแนวนี เปลือกโลกได้มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในยุคของการเกิดภูเขา (Orogenic  
Revolution) โดยใช้เวลาอันยาวนานมาก สมัยหลังสุดคือสมัยหรือยุคของการเกิดภูเขาอัลไพน์ เมื่อ
ประมาณ 20 - 30 ล้านปีมาแล้ว ได้เกิดเทือกเขาเป็นแนวยาวจากภาคใต้ของทวีปยุโรป (ภูเขาแอลป์) 
ไปถึงตอนกลางของทวีปเอเชีย (ภูเขาหิมาลัย) และต่อแนวลงไปเป็นเทือกเขาในสหภาพพม่าและไทย 
จนถึงเทือกเขาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนภูเขาในทวีปอเมริกาเหนือได้เกิดในยุคนี  คือ 
ภูเขาร็อกกี  และภูเขาแอนดิส 

เปลือกโลกบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวและเกิดภูเขานั น จะต้องมีหุบเขาอยู่ด้วย เพราะมิฉะนั น
แล้วจะไม่เกิดความต่างระดับ หุบเขานี มี 2 ชนิด คือ หุบเขาขนานเกิดขึ นพร้อมกับการเกิดภูเขา และ
หุบเขาตัดขวางเป็นหุบเขาขนาดเล็กเกิดจากการกัดกร่อนของแม่น ้าล้าธารหรือธารน ้าแข็ง เป็นหุบเขา
ที่เกิดขึ นภายหลัง 

ภูเขามีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของท้องถิ่นนั นๆ มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาที่เป็นแนวยาว
และสูงภูเขาเหล่านี จะเป็นก้าแพงธรรมชาติที่กั นเมฆฝนและลม ด้านที่ได้รับลมจากทะเลจะเป็นบริเวณ
ที่มีฝนตกสม่้าเสมอ ท้าให้พื นท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ แต่ตรงกันข้ามกับบริเวณด้านหลังเขาอีกด้าน
หนึ่งอาจจะแห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายได้ 
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บริเวณภูเขาหรือตามยอดเขา  ซึ่งเป็นที่สูงลักษณะอากาศโดยทั่วไปจะค่อนข้างเย็น โปร่งและ
แจ่มใสทั งนี เนื่องจากอุณหภูมิ ของอากาศจะลดลง ตามความสูงของพื นที่ กล่าวคือ อุณหภูมิของพื นที่
จะลดลง 3.5 องศาฟาเรนไฮต์ ต่อความสูง 1000 ฟุต 

ทิวทัศน์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมบริเวณภูเขาเป็นสถานที่ที่น่าสัมผัสยิ่ง ภูเขาใดที่สามารถ
เดินทางขึ นได้สะดวก จะเป็นที่นิยมของผู้คนที่จะขึ นไปท่องเที่ยวและพักผ่อนกันมาก เช่น เขาใหญ่  ภู
กระดึง หรือดอยอินทนนท์ เป็นต้น ด้วยความส้าคัญหลายๆ อย่างของภูเขาจึงท้าให้ภูเขาหลายแห่ง
ได้รับการจัดให้เป็นเขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ฯลฯ ทั งนี เพ่ือที่จะคุ้มครองและอนุรักษ์
สภาพธรรมชาติบนภูเขาไว้ให้สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าที่จะท้าได้ 

2.  ภูเขาไฟ 

     ภูเขาไฟเกิดขึ นเนื่องมาจาก บริเวณใต้เปลือกโลกที่มีหินหลอมละลาย หรือหินหนืดผสม
กับก๊าซต่างๆ มากยิ่งขึ น และเมื่อหินหนืดนี มีก้าลังมากพอก็จะดันตัวขึ นมาตามรอยแยกของเปลือก
โลก ด้วยพลังความร้อนที่มีอยู่ เกิดการระเบิดของภูเขาไฟขึ น ภูเขาไฟแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

 2.1  ภูเขาไฟทรงพลัง (Active Volcano) เป็นภูเขาที่ยังคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อาจจะ
ระเบดิเมื่อใดก็ได้ เช่น ภูเขาไฟเอ็สน่าในเกาะซิซิลี 

 2.2  ภูเขาไฟสงบ (Dormant Volcano) เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วและสงบชั่วคราว  แต่
ถ้ามีพลังหินหนืดสะสมมากขึ นก็จะระเบิดขึ นมาอีกครั ง เช่น ภูเขาไฟวิซุเวียสในอิตาลี 

 2.3  ภูเขาไฟสิ นพลัง (Extinct Volcano) เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิท และไม่มีโอกาสที่จะ
ระเบิดขึ นมาอีก เช่น ภูเขาไฟพนมรุ้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในประเทศไทย 

 
 

 
 
 

ภาพที่  3.1  การระเบิดของภูเขาไฟ เกิดจากการปะทุของแมกมา แก๊ส และเถ้าจากใต้เปลือกโลก 
ที่มา :  ภาพจากกรมทรัพยากรธรณี  http://www.vcharkarn.com/vcafe/29678 
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3.  ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด 

     บริเวณภูเขาไฟจะมีลักษณะภูมิประเทศเกิดขึ นหลายอย่าง ที่ส้าคัญคือ 
 3.1  กรวยภูเขาไฟ (Volcanic Cone) เกิดจากการเกาะตัวกันของหินหลอมละลายผสม

กับฝุ่นภูเขาไฟที่ไหลออกมาจากภายนอกโลกอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ และแข็งตัวเป็นเนินรูป
กรวย เรียกว่า กรวยภูเขาไฟ 

 3.2  ที่ราบและที่ราบสูงภูเขาไฟ (Volcanic Plain และ Plateau) เกิดจากลาวาไหล
ออกมาจากปล่องภูเขาไฟเคลื่อนตัวเป็นระยะทางไกลมีอาณาเขตกว้างขวางและแข็งตัวกลายเป็นที่ราบ 
เช่น ที่ราบสูง เดคข่านด้านตะวันออกของอินเดีย เป็นบริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 3.3  ทะเลสาบภูเขาไฟ  (Lava Lake) เกิดจากการที่หินหลอมละลายจากการระเบิด
ของภูเขาไฟไหลลงมาปิดกั น หุบเขา ต่อมาบริเวณหุบเขาที่ถูกลาวาปิดกั นได้มีน ้าขังอยู่จึงกลายเป็น
ทะเลสาบ  บางครั งลาวาอาจจะอุดหรือปิดอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ เมื่อฝนตกลงมาจะมีน ้าขังเกิด
เป็นทะเลสาบขึ นบริเวณปากปล่องภูเขาไฟได้เช่นกัน 

4.  การกระจายของภูเขาไฟ  
     ภูเขาไฟต่างๆ ทั งภูเขาที่ทรงพลัง สิ นพลังและสงบ จะปรากฏอยู่ทั่วไปตามแนวเทือกเขา

บริเวณชายฝั่ง หมู่เกาะนอกฝั่ง  และตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรและบริเวณภาคพื นทวีปโดยมี
แหล่งเกิดภูเขาไฟที่ส้าคัญดังนี  
 4.1  บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิก จะมีภูเขาไฟประมาณสองในสาม ของภูเขาไฟ
ทั งหมด โดยเริ่มตั งแต่เทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใต้ ผ่านอเมริกากลางมายังเม็กซิโก อีกแนวคือ 
เทือกเขาด้านตะวันตกของสหรัฐอเมริกา แคนาดา อะลาสก้า  คาบสมุทรแคมเซตก้า ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย ผ่านไปยังหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ 
 4.2  บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณนี จะมีภูเขาไฟปรากฏอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาไฟที่สงบหรือสิ นพลังแล้ว เช่น ภูเขาไฟบนเกาะเซนต์เฮเลนา เป็นต้น 
 4.3  บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จะเป็นภูเขาไฟที่ส้าคัญและมีแนวต่อเนื่องไปยัง
บริเวณเอเชียไมเนอร์ และเทือกเขาหิมาลัย 
 4.4  บริเวณทวีปแอฟริกา  จะพบอยู่ทางบริเวณด้านตะวันออกของทวีป ได้แก่ ภูเขา
ไฟคลิิมานจาโร ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สิ นพลังแล้ว สวนภูเขาไฟที่ยังทรงพลังอยู่ได้แก่ ภูเขาไฟคาเมอรูน 
 4.5  บริเวณหมู่เกาะอินดิสตะวันตก อยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก ภูเขา
ไฟบางแห่งยังทรงพลังอยู่ เช่น ภูเขาไฟปิลีในเกาะมาร์ตินี  เป็นต้น 

ส้าหรับบริเวณภาคพื นทวีปของเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและออสเตรเลียมีภูเขาไฟที่ทรง
พลังอยู่น้อยมาก 

ส้าหรับประเทศไทยแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีภูเขาที่ยังทรงพลังอยู่ก็ตามแต่บริเวณที่เป็น
โครงสร้างภูเขาไฟที่ดับแล้ว เช่น บริเวณหินบะซอลต์หรือหินตับเป็ด (เป็นหินภูเขาไฟที่มีรูพรุนเกิดจาก
หินละลายที่ไหลซึมมาแข็งตัวบนผิวโลก  รูพรุนนี เป็นฟองอากาศ)  หินภูเขาไฟเหล่านี พบที่จังหวัด
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลพบุรี และกาญจนบุรี ส้าหรับที่กาญจนบุรีนอกจากจะพบหินบะซอลต์แล้วยังพบหิน
นิลอีกด้วย  บริเวณท่ีโครงสร้างภูเขาไฟในประเทศไทยหลายแห่ง เช่น ที่จังหวัดกาญจนบุรี ตราดและ
จันทบุรี จะมีหินประเภทอัญมณีโครงสร้างหินภูเขาไฟของไทยหลายแห่งได้สลายตัวไปเป็นดินแล้วก็มี   
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บางแห่งดันตัวขึ นมาเป็นแท่งผลึกหกเหลี่ยมเรียกว่า เสาหินเหลี่ยม หรือ หินรูปเสา  (Columm 

Joint)  มีพบหลายแห่ง เช่น ที่จังหวัดตราด จันทบุรี และเพชรบูรณ์ (ภาพที่ 3.2) โครงสร้างภูเขาที่
พบมีลักษณะของภูเขาที่ค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ ภูกระโดง ภูอังคาร ในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณ
เหล่านี พบหินภูเขาไฟค่อนข้างใหม่โดยเฉพาะที่ภูกระโดงยังพบบอมบ์ภูเขาไฟเป็นจ้านวนมาก บริเวณ
ภูเขาไฟเหล่านี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาทางด้านธรณีวิทยาที่ส้าคัญของประเทศ 

 

 
 

ภาพที่  3.2  เสาหินเหลี่ยม อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

ที่มา : http://www.thaiphotosite.com/product.php?id_product=182 
 

การระเบิดของภูเขาไฟที่ปรากฏอยู่ตามบริเวณส่วนต่างๆของโลกนั น จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เป็นอันมาก แต่มีบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งจะ
น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ลาวาที่ทับผมอยู่บริเวณที่ราบจะกลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ท้า
การเพาะปลูกได้ผลดี 

ส้าหรับในด้านของการท่องเที่ยวแล้ว ภูเขาไฟบางลูกจะมีทัศนียภาพที่สวยงาม ดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวและน้ารายได้มาสู่ประเทศชาติ เช่นภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่น (ภาพที่ 3.3) 
ภูเขาไฟวิซุเวียสในประเทศอิตาลี เป็นต้น 

 

 
ภาพที่  3.3  ภูเขาไฟฟูจิ 

ที่มา :  http://japan.holidaythai.com/2014/07/5.html 
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5.  เกาะ 

 เกาะ คือแผ่นดินที่มีน ้าล้อมรอบ ในทางภูมิศาสตร์เกาะและทวีปจะแตกต่างกันเพียง
ขนาดเท่านั น เช่นทวีปออสเตรเลีย แม้จะมีน ้ารอบล้อมรอบ แต่ไม่เลือกว่า เกาะ เพราะมีขนาดใหญ่
เหมือนแผ่นดิน  การจ้าแนกเกาะแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 
 5.1  จ้าแนกตามลักษณะการตั งของเกาะ เกาะที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า หมู่เกาะ 
เช่น หมู่เกาะอังกฤษ หมู่เกาะฟิลิปปินส์ หมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น 
 5.2  จ้าแนกตามต้าแหน่งสถานที่ตั งของเกาะ เช่น เกาะที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล 
เรียกว่า เกาะริมทวีป (Continental Island) ส่วนเกาะที่อยู่ห่างไกลจากทวีปมากๆ หรืออยู่กลาง
มหาสมุทรเรียกว่า เกาะกลางสมุทร (Oceanic Island) เช่น เกาะฮาวาย เป็นต้น 
 5.3  จ้าแนกลักษณะการเกิดของเกาะ เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟเรียกว่า เกาะภูเขาไฟ 
(Volcanic Island) เกาะที่เกิดจากการสะสมของปะการัง เรียกว่า เกาะปะการัง(Coral Island) เช่น
เกาะมาร์แชล ในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นต้น เกาะปะการังต่างๆจะพบอยู่ในเฉพาะในเขตอากาศร้อน
เท่านั น และมีอุณหภูมิของน ้าทะเลโดยเฉลี่ยปริมาณ 20 องศาเซลเซียส ฉะนั นจึงจะพบปะการังใน
ทะเลและมหา สมุทรในช่วงละติจูดประมาณ 30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต้ โดยเฉพาะในมหาสมุทร
แปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย และทะเลแคริบเบียน 

เกาะปะการังเกิดจากตัวปะการังที่อยู่กันเป็นกลุ่ม ปะการังเหล่านี สามารถผลิตปูนขาวและดูด
ปูนขาวจากทะเลได้ เมื่อตายไปจะกลายเป็นหินปูน ตัวปะการังท้าให้เกิดพืดหินปะการังบริเวณชายฝั่ง
รอบๆ เกาะริมทวีป เกาะภูเขาไฟใต้ทะเล บางครั งปะการังที่ทับถมกันอยู่รอบๆ เกาะภูเขาไฟกลาง
สมุทรนี ต่อมาภูเขาได้ยุบจมหายไปใต้น ้าท้าให้มีลักษณะเป็นเกาะปะการังที่มีรูปร่างกลม หรือโค้งเป็น
รูปวงแหวนโผล่พ้นน ้าและมีเขตน ้าตื นอยู่ตรงกลาง เรียกว่า เกาะอะโทร (Atoll) (ยุพดี เสตพรรณ
,2543) เช่น หมู่เกาะปะการัง ประเทศมัลดีฟส์ เป็นต้น (ภาพที่  3.4) 

 
ความส้าคัญของเกาะ ก็มีความส้าคัญหลายประการ เช่น เกาะจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่นเดียวกับพื นแผ่นดิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจทางทะเล
นับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง เช่น เกาะคาปรี เกาะมัลดีฟส์ เกาะสิมิลัน เป็นต้น
เป็นที่พักแรมและหลบพายุของนักเดินเรือและชาวประมง เป็นที่ตั งของท่าเรือส้าหรับขนถ่ายสินค้า
เป็นที่ตั งของฐานทัพหรืออาจจะใช้เป็นสถานที่กักขังนักโทษ เช่น เกาะตะรุเตา เป็นต้น 

ประเทศไทยมีเกาะอยู่เป็นจ้านวนมากมายหลายเกาะ และเป็นที่รู้จักกันมาก เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น เกาะสมุย เกาะภูเก็ต เกาะล้าน เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะพีพี (ภาพที่  3.5)
หมู่เกาะอ่างทอง (ภาพที่  3.6) หมู่เกาะต่างๆ เกาะของประเทศไทย เป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ง
มากนัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียง แห่งหนึ่งของประเทศ 
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ภาพที่  3.4  หมู่เกาะปะการัง ประเทศมัลดีฟส์ เป็นหมู่เกาะปะการังท่ีเรียกว่า อะโทล 
ที่มา :  http://www.packagemaldives.com/MaldivesGuide/MaldivesInfo.html 

 

 
 

ภาพที่  3.5  เกาะพีพี   จังหวัดกระบี่ 
ที่มา :  http://pembrokeshirecoast.org/เกาะพีพี 

 

 
 

ภาพที่  3.6  หมู่เกาะอ่างทอง 
ที่มา :  https://tripderntang.com/หมู่เกาะอ่างทอง. 

https://tripderntang.com/หมู่เกาะอ่างทอง
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ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกอันเนื่องมาจากกรรมวิธีปรับระดับ 

ลักษณะภูมิประเทศซึ่งเกิดจากวิธีปรับลดระดับนี จะมีตัวการที่ส้าคัญได้แก่ น ้า  ธารน ้าแข็ง 
คลื่นและลม ตัวการเหล่านี ก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ หลายรูปแบบ ที่ส้าคัญได้แก่ 

1.  ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของน้ า 

     น ้าเป็นตัวการส้าคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ โดยมี
กระบวนการหลายอย่าง เช่น การกัดเซาะ การพัดพาและการทับถม ซึ่งขบวนการเหล่านี ก่อให้เกิดขึ น
มากหรือน้อยจะเกิดขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายอย่างที่เป็นตัวการให้กระท้าของน ้านั นเกิดขึ น เช่น 
ความแข็งของเปลือกโลกบริเวณที่น ้าไหลผ่าน ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ปกคลุมบริเวณนั น เช่น มีต้นไม้หรือ
พืชพรรณธรรมชาติชนิดใดปกคลุมอยู่ รวมทั งสภาพของเนื อดินว่าเป็นดินที่แห้งหรือเป็นดินที่ชุ่มชื น 
เพราะดินที่แห้งจะเกิดการกัดเซาะได้มากและส้าคัญคือ ปริมาณของน ้าและอัตราการไหลของน ้ามี
ความรุนแรงมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมในการกระท้าของน ้าต่อสภาพภูมิ
ประเทศก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ เป็นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยว
ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวได้แก่ น ้าตก แก่ง โตรกเขา โตรกผา ฯลฯ 
 1.1  น ้าตก  เป็นน ้าที่ตกจากที่สูง  เกิดจากการที่น ้าไหลผ่านบริเวณพื นที่ที่ต่างระดับกัน 
กระแสน ้าจะไหลผ่านพรูลงสู่ที่ต่้า ในขณะที่น ้าไหลผ่านท้องน ้าที่มีหินมีความแข็งแกร่งไม่เท่ากันจะถูก
กัดเซาะให้สึกกร่อนไม่เท่ากันความสวยงามของน ้าตกจะอยู่ที่ระดับความสูงต่้าของน ้าตกและปริมาณ
ของน ้าที่ตกลงมา แผ่นดินหรือชั นของหินในบริเวณที่มีน ้าตกตกลงมานั นจะถูกพลังของน ้าที่ตกลงมา
กัดกร่อนเป็นแอ่ง เรียกว่า แหล่งฐานน ้าตก (Plunge Pool) มีลักษณะเป็นแอ่งเหมือนสระว่ายน ้า 

บริเวณน ้าตกจะมีความชุ่มชื น มีพันธุ์ไม้เกิดขึ นมากมาย ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ซึ่ง
นอกจากจะใช้น ้าตกเป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรมและใช้เป็นการอุปโภคและบริโภคแล้ว 
น ้าตกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ทั งนี เพราะน ้าตกแต่ละแห่งจะมีความสวยงาม
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ส้าหรับประเทศไทยมีน ้าตกมากมายหลายแห่งแต่ละ
แห่งจะมีความสวยงามต่างกันและเกือบทุกแห่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน
เช่น น ้าตกแม่กลาง อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ น ้าตกสาริกา และน ้าตกนางรอง จังหวัด
นครนายก น ้าตกทีลอซู จังหวัดตาก น ้าตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี น ้าตกแก่งโสภา จังหวัด
พิษณุโลก (ภาพที่  3.7)  น ้าตกแม่ขมิ น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 
 1.2  แก่ง  เป็นโขดหินขนาดต่างๆ ที่ขวางกั นล้าน ้าที่ไหลแรง โดยมากจะพบตอนต้นๆ 
ล้าธาร ท้าให้เกิดการกัดกร่อนของท้องน ้าที่แตกต่างกัน ส่วนของหินที่แข็งแกร่งจะหลงเหลืออยู่กลาย 
เป็นโขดหินกระจัดกระจายอยู่ตามท้องน ้า มักจะพบอยู่ตามบริเวณต้นล้าธาร ในช่วงฤดูฝนโขดหิน
เหล่านี อาจจะถูกน ้าท่วมแต่จะโผล่พ้นน ้าให้เห็นในฤดูแล้ง เช่น แก่งคุดคู้ ที่กั นล้าน ้าแม่น ้าโขง อ้าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย และแก่งหลวง จังหวัดแพร่ แก่งหินสามชั น จังหวัดนครนายก (ภาพที่ 3.8) สาม
พันโบก (แกรนด์แคนยอนเมืองไทย) อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่  3.9)เป็นต้น 
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 1.3  โกรกราร  เป็นหุบเขาท่ีเกิดจากการกระท้าของแม่น ้าท้าให้พื นที่บริเวณนั นจะถูกกัด
ก่อนเป็นร่องลึกมีลักษณะคล้ายรูปตัววี (V- Shape) คือ สองข้างของหุบเขาจะลาดชันมาก และพื น
ล่างของหุบเขาจะแคบ เช่น ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากแม่น ้าสลักหินไหลผ่านภูเขาและถ้า
แม่น ้าล้าธารได้กระท้าการกัดกร่อนพื นที่นั นเป็นเวลานาน หุบเขาจะขยายกว้างออกไปจนดูลักษณะ
คล้ายรูปกระทะในบางบริเวณกระแสน ้าที่ไหลแรงจากกัดกร่อนพื นที่จนเป็นหุบเขาสูงชันมาก ด้านล่าง
ของหุบเขานั นเกือบจะตั งฉากกับพื นล่างของหุบเขา เกิดลักษณะภูมิประเทศที่เรียกว่า หุบผาชัน 
(Canyon) เช่น แกรนด์แคนยอน ในมลรัฐ แอริโซนา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดจากแม่น ้าโคโลราโด กัด
กร่อนพื นที่ราบสูงอย่างเร็วจนเกิดเป็นหุบผาชัน 

นอกจากนี บางบริเวณที่มีฝนตกแรงและมีปริมาณน ้าฝนมาก เม็ดฝนจะรุนแรงกระแทกต่อ
พื นดินถ้าพื นที่บริเวณนั นอ่อนและปราศจากพืชคลุมดินจะถูกกัดกร่อนให้เป็นร่องลึกลงไป คงเหลือแต่
ส่วนของพื นผิวที่แข็งแรงเท่านั นที่ทนต่อการกัดกร่อนของน ้าได้ เวลาผ่านไปบริเวณรอบๆ จะถูกกัด
กร่อนคงเหลือแต่ส่วนที่แข็งตั งอยู่มีลักษณะเป็นแท่ง ดังเช่นลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่เรียกว่า แพะ
เมืองผี จังหวัดแพร่ (ภาพที่  3.10) แต่ในไม่ช้าแท่งเหล่านี ก็จะค่อยๆ ถูกกัดกร่อนให้พังทลายลงไปในที
ละน้อย โดยการกระท้าของน ้าและลมจนกระทั่งในที่สุดแห่งเหล่านี จะถูกท้าลายลงไป 
 
 
 

 
 

ภาพที่  3.7  น ้าตกแก่งโสภา  อ้าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
ที่มา :  http://www.thailovetrip.com/view.php?id_view=204 
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ภาพที่  3.8  แก่งหินสามชั น  จังหวัดนครนายก 

ที่มา :  www.นครนายกผญจภัย .แนท/14880615/ ล่องแก่งเรือยาง 

 
 

ภาพที่  3.9  สามพันโบก  (แกรนด์แคนยอนเมืองไทย)  อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่มา : https://travel.kapook.com/view265.html 

 
 

ภาพที่  3.10  แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ 
ที่มา : http://www.phrae.go.th/tem/tip/nature_phrae/nature1.html 

http://www.นคร/
http://www.phrae.go.th/tem/tip/nature_phrae/nature1.html
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ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของน้ าใต้ดิน 

น ้าใต้ดิน คือ น ้าที่อยู่ในดินซึ่งขังอยู่ในช่องว่างในดินและหิน น ้าใต้ดินมาจากน ้าบนพื นที่ซึมลง
ไปปริมาณน ้าใต้ดินจากขึ นอยู่กับปริมาณน ้าฝนที่ไหลซึมลงไปในดิน และขึ นอยู่กับลักษณะของดินและ
หินว่าจะมีความสามารถที่จะยอมให้น ้าไหลผ่านได้มากน้อยแค่ไหน ระดับของน ้าใต้ดินจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามลักษณะภูมิประเทศและฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนตกชุกระดับน ้าใต้ดินจะสูงและระดับความลึก
ของน ้าใต้ดินจะขึ นอยู่กับความสูงต่้าของลักษณะภูมิประเทศด้วย ถ้าบริเวณนั นมีพื นที่ต่้ามากระดับน ้า
ใต้ดินจะเอ่อสูงขึ นมา ท้าให้แอ่งน ้ามีน ้าแช่ขังอยู่ตลอดทั งปี ซึ่งอาจจะกลายเป็นทะเลสาบ แต่ถ้าระดับ
น ้าที่แช่ขังอยู่ไม่ลึกมากนัก ก็จะกลายเป็นที่ลุ่มน ้าขัง ซึ่งจะพบอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ราบภาคกลางของ
ประเทศไทย 

น ้าใต้ดินเป็นตัวการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ท้าให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย 
เฉพาะ บริเวณเปลือกโลกที่เป็นหินปูนจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก การกระท้าของน ้าใต้ดินจะก่อให้เกิด
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่น ้าพุ น ้าพุร้อน ถ ้า 
หินงอกหินย้อย หลุมยุบ ป่าช้าหินปูน สะพานหินธรรมชาติ เป็นต้น 

1.  น้ าพุ 
น ้าพุ หมายถึงน ้าใต้ดินท่ีไหลกลับขึ นมาบนผิวโลก อันเป็นผลเนื่องมาจากการรวมตัวของน ้าใต้

ดิน ในชั นหินมีปริมาณเพ่ิมขึ น จึงท้าให้เกิดแรงดันน ้าให้ไหลออกมาจากตามรอยแยกของหิน มีความ
รุนแรงของน ้าที่พุ่งขึ นจะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับปริมาณและแรงดันของน ้าที่เกิดขึ น 

2.  น้ าพุร้อน 

น ้าพุท่ีพุ่งขึ นมานั นบางแห่งอุ่นบางแห่งร้อนจัด น ้าพุร้อนโดยมากจะพบในบริเวณใกล้กับภูเขา
ไฟ น ้าพุร้อนนี ตามปกติจะมีอุณหภูมิของน ้าสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอก น ้าพุร้อนเกิดจาก
สาเหตุ 2 ประการคือ 
 2.1  น ้าใต้ดินไหลลงไปดินลึกกว่า 15 เมตร ซึ่งตามหลักอุณหภูมิจะเพ่ิมขึ น 1 องศา
เซลเซียส ทุกๆ 100 เมตร ดังนั นเมื่อไหลลึกลงไปมากๆ อุณหภูมิของน ้าจะสูงขึ นเรื่อยๆ 
 2.2  เกิดจากน ้าใต้ดินไหลไปผสมกับหินเปลือกโลกท่ีมีอุณหภูมิสูง 

จากการที่น ้ามีอุณหภูมิสูงขึ นจะท้าให้เกิดแรงดันมากตามรอยแยกของหินเกิดเป็นน ้าพุร้อน 
น ้าพุร้อนมีลักษณะพิเศษคือ สามารถละลายแร่ธาตุบางอย่างจึงท้าให้น ้าพุร้อนอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ
แหล่งน ้าพุร้อนในประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน,2551) ประเทศ
ไทยมีแหล่งน ้าพุร้อนทั งสิ นประมาณ 65 แห่งโดยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทาง
ภาคเหนือ ทั งนี เนื่องจากน ้าพุร้อนในประเทศไทยมีต้นก้าเนิดที่สัมพันธ์กับหินอัคคี โดยเฉพาะหินแกรน
นิต จะเห็นได้ว่า หินแกรนิตแผ่กระจายจากภาคเหนือมาถึงภาคใต้ ไม่สามารถพบหินแกรนิตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเลย ลักษณะการส่งผ่านน ้าร้อนจากใต้ดินมายังผิวดินนั นส่วนใหญ่จะขึ นตามรอย
เลื่อนหรือรอยแยกของหิน  
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น ้าพุร้อนที่เด่นในประเทศไทย และสามารถจะพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
(มีอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บใต้โลก 175 - 200 องศาเซลเซียส)  มี 5 แหล่งด้วยกัน คือ 

1.  น ้าพุร้อนบ้านโป่งฮ่อม  อ้าเภอสันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
2.  น ้าพุร้อนฝาง    อ้าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่ 
3.  น ้าพุร้อนป่าแป๋   อ้าเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่ 
4.  น ้าพุร้อนเทพพนม   อ้าเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่ 
5.  น ้าพุร้อนแม่จัน   อ้าเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนแหล่งน ้าพุร้อนที่รองลงมา มีอุณหภูมิในแหล่ง ตัดเจ็บใต้โลก 140 - 175 องศาเซลเซียส 

มี 10 แหล่งดังนี  
1.  น ้าพุร้อนบ้านโป่ง   อ้าเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่ 
2.  น ้าพุร้อนบ้านโป่งไม้   อ้าเภอปาย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.  น ้าพุร้อนบ้านโป่งเหม็น  อ้าเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่ 
4.  น ้าพุร้อนบ้านแจ้ซ้อน   จังหวัดแจ้ห่ม   จังหวัดล้าปาง 
5.  น ้าพุร้อนโป่งสักและโป่งปะ  อ้าเภอปาย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6.  น ้าพุร้อนบ้านเมืองแปง  อ้าเภอปาย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7.  น ้าพุร้อนแม่ฮุ   อ้าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
8.  น ้าพุร้อนโป่งยางผาเคียง  อ้าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 
9.  น ้าพุร้อนบ้านโป่งน ้าร้อน  อ้าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 
10.  น ้าพุร้อนแม่จอก   อ้าเภอวังชิ น   จังหวัดแพร่ 

 
3.  ประโยชน์ของน้ าพุร้อน 

ประโยชน์ของน ้าพุร้อนที่ใช้เป็นหลักในปัจจุบันคือ ใช้ไอน ้าร้อนไปหมุนกังหันเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้าประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ใช้พลังงานจากพุน ้าร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้ามาช้านาน เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีก้าลังผลิตเกือบ 200 เมกะวัตต์  เป็นต้น 

ประโยชน์ของน ้าพุร้อนนอกจากใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ อาทิเช่น ใช้ในอุตสาหกรรมท้ากระดาษ 
โรงงานน ้าตาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมกระป๋อง ใช้ในการรอบหรือบ่มผลิตผลทางเกษตรต่างๆ เช่น 
ใบยาสูบ ข้าวโพด ใช้ในการรักษาบ้าบัดรักษาโรค เพราะมีแร่ธาตุและละลายปนอยู่ ปัจจุบันเป็นที่นิยม
กันมากเช่น น ้าพุร้อนอ้าเภอสันก้าแพงจังหวัดเชียงใหม่ และน ้าพุร้อนจังหวัดระนอง เป็นต้น ส้าหรับ
การท่องเที่ยว พุน ้าร้อน หรือที่เรียกกันว่า น ้าพุร้อนนั นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส้าคัญและ
ได้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมาก 

น ้าพุร้อนกีเซอร์ (Geyser)  เป็นน ้าพุร้อนประเภทหนึ่งที่มีก้าลังแรงมาก มีน ้าพุ่งขึ นมาได้สูง
และมีแรงพุ่งออกมาเป็นระยะๆ ไม่ติดต่อกัน สาเหตุที่น ้าพุร้อนพุ่งออกมาเป็นระยะๆ นั นเป็นเพราะ
ความร้อนที่อยู่ภายในน ้าที่อยู่ระดับลึกๆ ถูกสกัดกั นไม่ให้ถ่ายเทได้โดยง่ายเพราะรูที่น ้าไหลออกมามี
ขนาดเล็ก และมีน ้าซึ่งเย็นกว่าขังอยู่ในแอ่งปิดอยู่ข้างบน ฉะนั นน ้าที่อยู่ระดับลึก จึงเพ่ิมอุณหภูมิมาก
ขึ นและเมื่อสูงกว่าจุดเดือด (100 องศาเซลเซียส) ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นไอน ้าดันน ้าที่ขังอยู่ในรูไหลพุ่ง
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ขึ นมา เมื่อไอน ้าได้ถ่ายเทพลังความร้อนแล้วก็จะหมดแรงดัน น ้าก็จะหยุดจากการพุ่งจนกว่าจะสะสม
ความร้อนได้อีกจึงจะพุ่งน ้าออกมาอีกครั ง ส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาของการพุ่งน ้าออกมามักจะมี
ระยะเวลาเท่าๆ กัน เช่น 5 นาที หรือ 7 นาที เป็นต้น น ้าพุร้อนกีเซอร์ที่มีชื่อเสียงมากคือ น ้าพุร้อนใน
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน  ในสหรัฐอเมริกา น ้าพุร้อนในเกาะไอซ์แลนด์ และนิวซีแลนด์ 

บริเวณเปลือกโลกที่เป็นหินปูนจะมีลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของตัวการต่างๆ
โดยเฉพาะน ้าฝนและน ้าใต้ดิน ทั งนี หินปูนเป็นหินที่ละลายน ้าได้ง่าย ดังนั นลักษณะภูมิประเทศใน
บริเวณพื นที่ที่เป็นหินปูนและอยู่ในเขตที่มีฝนตกชุกจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และเปลี่ยนแปลงได้
มากกว่าบริเวณหินปูนในเขตแห้งแล้ง ลักษณะภูมิประเทศหินปูนนี จะปรากฏให้เห็นได้ชัดชัดเจนมาก
ในย่านคาร์สต์  (Karst Region) ในประเทศยูโกสลาเวีย ดังนั นภูมิประเทศหินปูนที่พัฒนาขึ นหรือ
เกิดขึ นในส่วนต่างๆ ของโลกจึงเรียกชื่อตามนี ไปด้วย คือ Karst Topography ลักษณะภูมิประเทศที่
ปรากฏบนบริเวณพื นที่หินปูนนั นมีหลายรูปแบบที่ส้าคัญได้แก่ ถ ้า สะพานหินธรรมชาติ หลุมยุบ หิน
งอก หินย้อย หน้าผา และน ้าตก เป็นต้น 

 
4.  ถ้ า  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2559) ได้เขียนไว้ว่า “ถ ้า คือช่องหรือโพรงลึก

เข้าไปในแผ่นดิน โดยมากมีอยู่ตามภูเขาที่มีน ้าใต้ดินไหลผ่านกัดเซาะหรือถ ้าที่เกิดตามชายฝั่งทะเล” 
ถ ้าท่ีมีขนาดใหญ่มากๆ หรือประกอบด้วยหลายๆท่านติดต่อกันเรียกว่า ถ ้าหลวง (Cavern) 
 4.1  ถ ้าหินปูน  เป็นถ ้าที่พบมากที่สุดและมีความส้าคัญมากทางการท่องเที่ยว พบใน
บริเวณที่เป็นหินปูนซึ่งมักจะเป็นบริเวณที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบประเทศคาร์สต์ ถ ้ามักจะพบในชั น
หินปูนที่หนามากๆ และเนื อแน่นเพราะน ้าฝนจะไหลจ้ากัดอยู่เฉพาะตามแนวชั นหิน หรือตามรอยแยก
ในหิน เมื่อนานเข้าน ้าฝนซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์ปนอยู่กลายเป็นกรดคาร์บอลิก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
กรดอ่อนๆ จะค่อยๆ ละลายหินปูนตามแนวที่ไหลผ่านเกิดเป็นช่องกว้างออกไปทุกทีจนกระทั่งเป็น
โพรงใหญ่ เรียกว่า ถ ้า 

ภายในถ ้าจะพบลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้แก่ 
หินงอก  หินย้อย เสาหิน เป็นต้น 
  4.1.1  หินงอก  คือคราบหินปูนที่งอกจากพื นถ ้าหินปูนขึ นไปหาเพดานถ ้า น ้าที่หยด
จากเพดานถ ้าหรือจากปลายล่างของหินย้อยมีสารประกอบหินปูนละลายอยู่ในตัว เมื่อตกถึงพื นจะ
กระเซ็นไปรอบๆ รอยหยาดและทิ งคราบหินปูนไว้จนสะสมตัวสูงขึ นๆ จากพื นถ ้า หินงอกจึงมีขนาด
ใหญ่กว่าหินย้อย (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์,2549) 
  4.1.2  หินย้อย  คือคราบหินปูนที่ย้อยมาจากเพดานถ ้าหินปูน มีลักษณะเป็นท่อน
เป็นกรวยหรือเป็นแผงย้อนลงมา ปกติแวววาวเมื่อต้องแสง และมีสีอ่อนๆ จางๆ หรือเป็นสีต่างๆ ตรง
ปลายสุดของหินย้อยจะมีน ้าหยดลงสู่พื นถ ้าด้วย หินย้อยเกิดจากการที่น ้าเป็นกรดเล็กน้อยได้ละลาย
เอาสารประกอบในหินปูนออกมาแล้วหยดจากรอยร้าวในเพดานถ ้า เมื่อน ้าระเหยไปจึงปล่อยให้
สารประกอบที่ละลายมาพอกพูนจับตัวกันเป็นหินย้อยเคยมีผู้วัดอัตราการงอกของหินย้อยในถ ้าที่มี
ชื่อเสียงหลายแห่งของโลกพบว่า มีอัตราการงอกแต่ละเซนติเมตร กินเวลานับร้อยปี หินย้อยนี บางถิ่น
เรียกว่า นมผา (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์,2549) 
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หินงอกและหินย้อยนี   เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะบรรจบกันกลายเป็นรูปเสารองรับเพดานถ ้า 
เรียกว่า เสาหิน (Column in Cavern) เสาหินนี จะปรากฏอยู่ตามถ ้า บางครั งเสาหินย้อยที่อยู่ในแนว
เดียวกันอาจจะขยายความกว้างออกมาจนกระทั่งติดต่อกันเป็นพืดเดียวกัน เรียกว่า ผนังหินปูน หิน
งอกและหินย้อยจะมีรูปร่างต่างๆ สวยงาม (ภาพที่ 3.11) บางครั งหินปูนจะตกผลึก ซึ่งผลึกเหล่านั นจะ
มีแสงแวววาวอยู่ภายในถ ้าถ้าถูกแสงไฟจะส่งประกายเป็นสีต่างๆ อย่างสวยงาม เช่น บางจุดของถ ้า
พระยาพายเรือ จังหวัดอุทัยธานี  พื นของถ ้าบางแห่งจะส่งประกายเป็นสีฟ้าเมื่อต้องแสงไฟ เรียกว่า 
ถ ้าดาว เป็นต้น หรือถ ้าบางแห่งจะเป็นแหล่งที่พบฟอสซิลอยู่เป็นจ้านวนมาก เช่น ถ ้า คชสารคีรี 
จังหวัดเลย ปรากฏการณ์เหล่านี เกิดจากการที่ปูนหรือซิลิกาที่ละลายปนอยู่ในน ้าใต้ดินไปท้าหน้าที่เป็น
ยาประสาน หรือเชื่อมเม็ดทรายกรวดหินเข้าด้วยกันท้าให้กลายเป็นหินแข็ง ซากต้นไม้หรือเปลือกหอย
และกระดูกสัตว์ที่ถมทับกันอยู่อาจจะเปลี่ยนสภาพเป็นหินได้ เพราะถูกน ้าใต้ดินที่มีซิลิกาละลายอยู่ซึม
เข้าไป และค่อยๆ เปลี่ยนอณูของซากต้นไม้หรือเปลือกหอย หรือกระดูกสัตว์เหล่านั นอย่างช้าๆ มา
เป็นซิลิก้า โดยยังคงรักษารูปร่างคงเดิมอยู่ เหมือนไม้ที่กลายเป็นหิน (Petrified Wood) ที่พบอยู่ใน
บางแห่ง  เกิดเนื่องจากการกระท้าของน ้าใต้ดิน (ไพบูลย์ บุญไชย,2550) 

ในประเทศไทยมีถ ้าที่สวยงามอยู่เป็นจ้านวนมากเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ถ ้าจอมพล 
จังหวัดราชบุรี ถ ้าพระยานคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาพที่ 3.12) ถ ้าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นต้น ถ ้าแต่ละท่านอาจจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เช่น มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีหินรูปร่าง
ประหลาด หรือบางถ ้าเป็นที่อยู่ของสัตว์บางชนิดเป็นจ้านวนมาก เช่น ค้างคาว หรืออาจจะมีรูปภาพ 
หรือภาพเขียนสมัยโบราณเนื่องจากถ ้านั นเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์สมัยโบราณ  เป็นต้น ซึ่ ง
ลักษณะเฉพาะนี จะเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

นอกจากถ ้าลักษณะต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีถ ้าอีกชนิดหนึ่ง อาจไม่ถือเป็นถ ้าแต่ชาวบ้าน
ในท้องถิ่นเรียกว่า ถ ้า เนื่องจากถ ้าชนิดนี มีความส้าคัญในการค้นคว้าทางโบราณคดีเป็นอย่างมาก จึง
อาจอนุโลมได้ว่าเป็นถ ้าอีกชนิดหนึ่ง ถ ้าชนิดนี คือ "เพิงผา" (Rock Shelter) 

4.2  เพิงผา  เกิดจากการที่ก้อนหินต่างๆ พิงกันระเกะระกะ ประกอบกันขึ นเป็นเพิงผา หรือ
เกิดจากการกัดกร่อนโดยน ้าท้าให้ชั นหินส่วนที่อ่อนกว่าเช่น หินชิลท์ หรือหินดินดาน หรือหินกรวดมน 
ถูกกดักรอ่นออกไปเหลือแต่หินที่แข็งและทนทานกว่า หินทรายเป็นชะง่อนยื่นเป็นเพิงออกไป เช่น เพิง
ผาภูผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่  3.13) 

ในประเทศไทยจะพบถ ้าเพิงผามากที่สุดในตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณเทือกเขาภูพาน และ
มันจะมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ มีความส้าคัญทางด้านโบราณคดีอยู่เป็นจ้านวนมาก อาจจะ
เนื่องมาจากหินในบริเวณนี มีความแข็งแกร่งคงทนมากกว่าหินชนิดอื่นๆ จึงท้าให้เกิดเพิงผ่าขึ น 
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ภาพที่  3.11  หินงอก หินย้อย ที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่มา :  www.ท่องทั่วไทย.com/ 

 
 

ภาพที่  3.12  ถ ้าพระยานคร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่มา :  http://www.thaitravelphotos.com/ถ ้าพระยานคร/ 

 
 

ภาพที่  3.13  เพิงผาภูผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่มา :  http://www.thaitravelphotos.com/เพิงผาภูผาแต้ม/ 

http://www.thaitravelphotos.com/ถ้ำพระยานคร/
http://www.thaitravelphotos.com/ถ้ำพระยานคร/
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4.3  หลุมยุบ  เป็นลักษณะภูมิประเทศที่จะเป็นได้ในพื นที่ที่เป็นหินปูน หลุมยุคนี มีลักษณะ
เป็นแอ่งเกิดขึ นเนื่องจากโพลงใต้ดินบริเวณหินปูนถูกกัดก่อนขยายกว้างขึ น ท้าให้บางส่วนของเพดาน
ถ ้าบางลงทุกทีในท่ีสุดกจ็ะทรุดลงเป็นหลุมหรือถล่มลงมายังพื นถ ้า ลักษณะภูมิประเทศแบบนี  เรียกว่า 
หลุมยุบ จะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะพบได้ทั่วไปในบริเวณเขตหินปูนทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย เช่น จังหวัดกระบี่ พังงา สตูล ยะลา และบริเวณภาคตะวันตก คือ จังหวัดราชบุรี 
เพชรบุรี และกาญจนบุรี ถ้าหากหลุมยุบนี อยู่ต่้ากว่าระดับน ้าใต้ดิน จะท้าให้มีน ้าขังอยู่ตลอดปี
กลายเป็น ทะเลสาบยุบ เช่น ทะเลสาบ หรือทะเลภายในที่ปรากฏอยู่ในอุทยานแห่งชาติ  หมู่เกาะ
อ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งท้าให้เกิดมีทะเลภายในที่มีความกว้างประมาณ 200 เมตร ท้าให้หมู่
เกาะอ่างทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีทะเลในเป็นจุดเด่นและมีทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
 

4.4  สะพานหินธรรมชาติ  เป็นสะพานลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการที่น ้าใต้ดินกัดกร่อน
ถ ้าเป็นโพรงและขยายกว้างขึ นทุกทีแต่จะมีบางส่วนของเพดานถ ้าที่มีความแข็งแกร่งทนต่อการกัด
กร่อน เมื่อนานเข้าโพรงนี จะขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ เกิดเป็นช่องเขาขึ น เรียกว่า สะพานหิน
ธรรมชาติ เช่น เขาช่องกระจก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่บริเวณเกาะไข่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
ปัจจุบันช่องนี สูงกว่าระดับน ้าทะเล สามารถมองเห็นโพรงถ ้าทะลุเป็นช่องชัดเจน  (ภาพที่ 3.14) 

 
 

 
 

ภาพที่  3.14  ซุ้มประตูหินธรรมชาติที่เกาะไข่  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล 

ที่มา :  https://travel.mthai.com/blog/4719.html 
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ภาพที่  3.15  สุสานหอย 40 ล้านปี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ 
ที่มา :  http://www.painaidii.com 

 

4.5  ป่าช้าหินปูน  เป็นบริเวณที่ชั นของหินปูนฝังตัวอยู่ใต้ผิวดินไม่ลึกมากนัก เวลาผ่านไป
พื นดินที่อยู่เบื องบนถูกท้าลายสึกกร่อนไป เหลือแต่แท่งหินหรือเป็นก้อนหินปูน โผล่พ้นพื นดินออกมา
กระจายเต็มหมดทั่วบริเวณ เรียกบริเวณหินปูนลักษณะนี ว่า ป่าช้าหินปูน ซึ่งจะพบได้ทั่วไปในเขต
หินปูนจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และที่มีลักษณะเด่นชัดมากคือ ที่ต้าบลหมูสี อ้าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

4.6  ซากดึกด้าบรรพ์  (Fossil) นับเป็นเวลาหลายล้านปีที่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ นบนโลกและได้
วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ วิวัฒนาการอันยาวนานนี ได้มีทั งการเกิดขึ นใหม่และการสูญพันธุ์ไป เมื่อสิ่งมีชีวิต
ตายลงซากของสิ่งมีชีวิตทั งพืชและสัตว์ได้ถูกค้นพบฝังอยู่ในหินชั นทั่วโลก ในบางแห่งซากพืชและซาก
สัตว์จะถูกทับถมด้วยตะกอนของดินทรายเป็นเวลานาน ในที่สุดตะกอนดินทรายและซากพืชซากสัตว์
เหล่านี จะแปรสภาพกลายเป็นหิน ซึ่งเราเรียกว่าซากดึกด้าบรรพ์ (Fossil) พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2549 ได้เขียนอธิบายไว้ว่า ซากดึกด้าบรรพ์ คือ ร่องรอยของบรรพชีวิน 
(Ancient Life) ที่ประทับอยู่หินบางแห่งเป็นแต่รอยพิมพ์บางแห่งก็มีสร้างเดิมปรากฏอยู่  รอยน ้าฝน 
รอยตีนสัตว์ มูลสัตว์ ถ่านหิน รวมอยู่ในหมู่ซากดึกด้าบรรพ์นี เหมือนกัน ถ้าเป็นจ้าพวก (Phylum) 
หรือชั น  (Class)  ของชีวินใดที่สามารถใช้บ่งบอกอายุหินได้ เรียกว่า ซากดึกด้าบรรพ์ดรรชนี (Index 
Fossil) 

จากการศึกษาซากดึกด้าบรรพ์ชนิดต่างๆ  ท้าให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของโลกในอดีต ท้าให้เราได้รู้ว่ามีพืชและสัตว์เป็นจ้านวนมากที่ได้สูญพันธุ์ไป และมีสัตว์
ใหญ่หลายชนิด เช่น ช้างดึกด้าบรรพ์และไดโนเสาร์เกิดขึ นในโลกและสูญพันธุ์ไป ซากดึกด้าบรรพ์ที่
รวมตัวกันเป็นจ้านวนมากๆ จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นข้อมูลส้าหรับนักวิชาการในการค้นคว้าถึง
เรื่องราวต่างๆ ทางด้านวิชาการ 
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ส้าหรับประเทศไทยได้พบซากดึกด้าบรรพ์ทั งของพืชและสัตว์ทั งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
หลายแห่งด้วยกัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี  

4.7  สุสานหอย  เป็นซากหอยดึกด้าบรรพ์จ้านวนมากตายสะสมกันเป็นเวลาหลายปี จับตัว
กันเป็นชั นกลายเป็นหินที่อ้าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ซึ่งอยู่ติดกับชายทะเลเรียกกันว่า สุสานหอย 
ซากหอยดึกด้าบรรพ์เหล่านี  เป็นหอยขมโบราณชนิดหนึ่งและเป็นต้นตระกูลของหอยขมต่างๆ ใน
ปัจจุบัน มีอายุประมาณ 40 ล้านปี (ภาพที่ 3.15) เป็นแหล่งที่น่าสนใจส้าหรับนักท่องเที่ยวและเพ่ือ 

4.8  แหล่งซากสัตว์คตข้าวสาร  (Fusulinids) ที่เขาวัดคีรีรัตน์วราราม อ้าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ตัวฟูชิลินิต หรือคตข้าวสารมีรูปร่างคล้ายข้าวสาร ส่วนมากจะมีลักษณะแหลมหัวแหลม
ท้าย ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหรือเล็กกว่าเป็นสัตว์มีกระดองเปลือกที่สูญพันธุ์ไปแล้ว พบอยู่ในหินเป็น
กระดองเปลือกที่มีอายุประมาณ 230 ล้านปี 

4.9  แหล่งซากปะการังดึกด้าบรรพ์  บ้านนาเจริญ อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบเป็นพืด
เป็นหย่อมในหินปูน  เป็นซากปะการังดึกด้าบรรพ์ที่สมบูรณ์ส้าหรับการศึกษาทางวิชาการ ซาก
ปะการังดึกด้าบรรพ์นี มีอายุประมาณ 300 ล้านปี  

4.10  แหล่งซากกระดูกไดโนเสาร์  พบที่กิโลเมตรที่ 84 เส้นสายอุดร - หนองบัวล้าภู ที่ภูหิน
ลาดฟ้าในท่ีแห่งนี ได้มีการระเบิดหิน เพ่ือใช้ในการสร้างถนน ได้พบกระดูกไดโนเสาร์ท่อนขาปะปนอยู่
ในกองหินอายุของกระดูกไดโนเสาร์นี ได้วิจัยแล้วว่ามีอายุประมาณ 135  ล้านปี ล่าสุดได้มีการค้นพบ
กระดูกไดโนเสาร์ที่วัดป่าสักกะวัน ต้าบลโนนบุรี อ้าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4.11  ซากใบไม้กลายเป็นหิน  ไม้กลายเป็นหิน (petrified wood) คือซากดึกด้าบรรพ์ของ
พืชประเภทหนึ่ง เกิดขึ นจากท่อนไม้ถูกฝังกลบอยู่ใต้ผิวดินในสภาพที่ขาดออกซิเจนท้าให้เนื อไม้ไม่เน่า
เปื่อย และถูกฝังแช่อยู่ในสารละลายซิลิก้าที่มีความเข้มข้นสูงเพียงพอ ในสภาพแวดล้อมที่ท่อนไม้และ
สารละลายซิลิกาได้สัมผัสกับออกซิเจนเป็นบางช่วงเวลาท้าให้สารละลายซิลิกาตกตะกอนในรูปของซิลิ
กาเจล สะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื อไม้ (replacement) จนท้าให้ท่อนไม้ที่เป็นเนื อสารอินทรีย์
เปลี่ยนไปเป็นเนื อหินซิลิกาแต่ยังคงรักษาโครงสร้างเนื อไม้ดั งเดิมเอาไว้ 

มีการค้นพบไม้กลายเป็นหินในประเทศไทยหลายแห่ง เช่น ที่อ้า เภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  บ้านโกรกเดือนห้า อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และที่เขตวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน 
(Bantak Petrified Forest Park) อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้มีการขุดขึ นมาเพ่ือจัดแสดงและ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขุดพบจ้านวน 8 ท่อน จากจ้านวน 7 หลุมขุดค้นพบว่าเป็นไม้ทองบึ ง 
(Koompassioxylon elegans) จ้านวน 6 ท่อน และไม้มะค่าโมง (Pahudioxylon sp.) จ้านวน 2 
ท่อน (วิฆเนศ ทรงธรรม, 2553) ถือว่าเป็นแหล่งไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ซากดึกด้าบรรพ์ที่พบในประเทศไทยนั น ยังมีอีกหลายชนิดได้หลายบริเวณบางแห่งท้าลาย
โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนประกอบกับยังไม่มีมาตรการที่ดีพอที่จะอนุรักษ์หรือรักษา
ซากดึกด้าบรรพ์ไว้ และซากดึกด้าบรรพ์นี เป็นสิ่งที่เมื่อถูกท้าลายไปแล้วไม่สามารถจะสร้างขึ นมา
ทดแทนได้อีก  นอกจากนี จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ซากดึกด้าบรรพ์ยัง
จัดเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชนิดหนึ่งที่แปลกประหลาดได้เป็นสิ่งที่หายาก ฉะนั นบริเวณที่เป็น
แหล่งค้นพบซากดึกด้าบรรพ์จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญอย่างหนึ่งที่น้ารายได้มาสู่บริเวณ
นั นเป็นอย่างมาก 
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ลักษณะภูมิประเทศซึ่งเกิดจากการกระท้าของน ้าใต้ดินนี ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการกัดเซาะ
หรือการทับถม  ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในบริเวณเขตหินปูน จะก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบ
ต่างๆ  เกิดขึ นมีทั งสวยงาม แปลกตา ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเหล่านี จะแตกต่างกันไปตามกาลเวลาและ
สถานที่  นับว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวขึ นในบริเวณนั น  และ
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิมไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะท้าได้   ถึงแม้ว่า
บางครั งลักษณะภูมิประเทศนั นจะไม่เกิดประโยชน์ทางด้านอ่ืนเลยก็ตาม เช่น บริเวณป่าช้าหินปูนแถบ
จังหวัดลพบุรี สระบุรี เป็นบริเวณท่ีดินอุดมสมบูรณ์แต่หินปูนที่โผล่ขึ นมาจะเป็นอุปสรรคต่อการเพราะ
ปลูก เป็นต้น ถ้าพิจารณาในแง่ของประโยชน์ของการท่องเที่ยวแล้ว บริเวณนี จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศโดยอาศัยภูมิประเทศที่เด่น หรือแปลกตานั นเป็นจุดขาย
ของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของน้ าทะเล 

พื นน ้าส่วนที่เป็นทะเลและมหาสมุทรจะมีเนื อที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื นที่เปลือกโลก
ทั งหมดโดยอาจจะอยู่ระหว่างทวีปหรืออยู่ล้อมรอบทวีปก็ได้ ส่วนที่อยู่ริมมหาสมุทรเรามักจะเรียกกัน
ว่าทะเล ส่วนบริเวณท่ีอยู่ไกลออกไปจึงเรียกว่า มหาสมุทร และบางครั งก็เรียกควบกันไปว่า ทะเลและ
มหาสมุทร ผิวหน้าของทะเลมหาสมุทรหรือที่เรียกว่า ระดับน ้าทะเล จะมีลักษณะโค้งนูนตามลักษณะ
ของเปลือกโลกบริเวณท้องมหาสมุทรระดับน ้าทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะขึ น
เกิดขึ นจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น น ้าขึ นน ้าลง ฝนตกมาก หรือกระแสลมพัดผ่าน ท้าให้เกิดคลื่นและ
กระแสน ้า ซึ่งคลื่นและกระแสน ้านี จะเป็นตัวการส้าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
บริเวณชายฝั่งทะเล 

การเคลื่อนไหวของน ้าทะเล เราเรียกว่า คลื่น ซึ่งคลื่นนี จะเกิดจากลมที่พัดผ่าน หรือเกิด
แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟที่ระเบิดบริเวณพื นมหาสมุทร ท้าให้เกิดขึ นขนาดต่างๆ ขึ นแต่ส่วนใหญ่แล้ว
คลื่นจะเกิดจากลมพัดมากระทบผิวหน้าน ้า ท้าให้นูนสูงขึ นมาเป็นแนวเหมือนสันเขา ซึ่งความสูงของ
คลื่น ระยะห่างของคลื่นและความแรงของคลื่นขึ นอยู่กับความแรงของลมที่พัดผ่าน เมื่อคลื่นซัดเข้ามา
กระทบชายฝั่งเกิดการหักเหของคลื่นโค้งไปตามชายฝั่ง ผิวหน้าของคลื่นจะแตกเป็นฟองไหลไปยังบน
ชายหาด  แล้วไหลกลับลงทะเลตามความเดิมพร้อมกับกวาดเอาตะกอนต่างๆ  ลงสู่ท้องทะเลด้วย 

คลื่นและกระแสน ้าในทะเลและมหาสมุทร เป็นตัวการส้าคัญที่ท้าให้ชายฝั่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั งในด้านการกัดกร่อน และการทับถมแรงปะทะของคลื่นที่มีก้าลังแรงมาก 
สามารถที่จะกัดกร่อนชายฝั่งให้แตกท้าลายหรือพัดพาเอากรวดทรายโคลนตะกอนมาทับถมกัน อันจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศบริเวณชายฝั่งทะเลหลายลักษณะ เช่น หาด สัน
ทราย ชายฝั่งทะเลชนิดต่างๆ หน้าผา ชายทะเล รวมทั งเกาะต่างๆ เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศเหล่านี 
จะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ 

1.  หาด  เป็นพื นที่ระหว่างขอบฝั่ง กลับแนวน ้าลงเต็มท่ี พื นที่นี โดยทั่วๆ ไปมักจะเรียกว่า ฝั่ง
ทะเลหรือชายหาด ตามปกติจะปรากฏว่าหาดบางส่วนจะอยู่ใต้น ้าเกือบตลอดเวลา คือ เมื่อขณะน ้าขึ น 
น ้าจะท่วมขึ นไปถึงยอดของสันทราย แต่ขนาดน ้าลงหาดจะแห้ง 
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หาดทรายโดยทั่วไปจะมีขนาดและสีของเม็ดทรายต่างกัน หาดทรายบางแห่งค่อนข้างจะ
ละเอียด  หาดทรายบางแห่งค่อนข้างจะหยาบ สีของหาดทรายอาจจะมีสีขาว สีน ้าตาลอ่อน น ้าตาลแก่ 
เม็ดทรายจะประกอบด้วยแร่ที่มีความแข็ง มีความต้านทานต่อการผุกร่อนได้สูง ส่วนใหญ่เม็ดทรายใน
หาดทรายทั่วโลกจะประกอบด้วย แร่ควอตซ์ (Quartz)  ซึ่งมีความแข็งและการต้านทาน การผุกร่อน
สูง (แร่ควอตซ์ คือ แร่ที่ใช้ท้ากระจก และมีประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ อีกหลายอย่าง) หาดทรายนอกจาก
จะประกอบไปด้วยแร่ควอตซ์ เป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังมีแร่ชนิดอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ซิลิกา (Silica) และโม
โนไซต ์(Monozite) เป็นต้น 

ความส้าคัญของหาดทรายทางด้านธรณีวิทยานั นเป็นที่สะสมของแร่ เช่น หาดทรายทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยได้พบว่าเป็นแหล่งสะสมแร่ ดีบุก และหาดทรายด้านอ่าวไทยด้านตะวันตก 
ได้แก่ หาดทรายบริเวณหัวหินจนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ พบและโมโนไซต์ ซึ่งเป็นแร่กัมมันตรังสีที่
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต 

ส้าหรับเรื่องการท่องเที่ยว หาดทรายถือว่าเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง 
หาดทรายที่สะอาดสวยงามปราศจากโคลนตมและสิ่งสกปรกต่างๆ จะเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไป
เที่ยวยังบริเวณหาดทรายต่างๆ เพื่อพักผ่อน เล่นน ้าทะเล อาบแดด หรือเล่นกีฬาทางน ้าก็ได้ 

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวหลายพันกิโลเมตร รวมทั งเกาะต่างๆ เป็นจ้านวนมาก มีหาด
ทรายแห่งที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น หาดบางแสน หาดพัทยา หาดหัวหิน หาด
ชะอ้า หาดสงขลา หาดภูเก็ต เป็นต้น หาดเหล่านี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว
ทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าสวยงาม มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวชมความงามของ
หาดทรายเป็นจ้านวนมาก ในแต่ละปี  

หาดทรายแม้แต่มีความสวยงามทางธรรมชาติแต่จะต้องได้รับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ควบคู่ไป
ด้วยจึงจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น การสร้างถนนเข้าสู่ชายหาด ที่พักแรมที่
สะดวกสบาย เป็นต้น นอกจากนี การอนุรักษ์หาดทรายมีความส้าคัญอย่างยิ่ง การรักษาความสะอาด
ของชายหาดทรายให้ปราศจากจากขยะมูลฝอย การรักษาอากาศบริเวณชายหาดให้บริสุทธิ์ไม่เป็นพิษ  
เพ่ือรักษาสภาพของชายหาดให้มั่นคงสภาพเดิมตามธรรมชาติ 

2.  สันทราย  คลื่นเป็นตัวการที่พัดพาเอาวัตถุต่างๆ ให้มาทับถมกัน เช่น ตามบริเวณชายฝั่ง
อาจจะมีแนวทรายมาทับถมเป็นแนวขนานไปกับชายฝั่ง เรียกว่า สันทราย สันทรายนี บางแห่งจะยื่น
ออกไปในทะเลและเมื่อยื่นออกไปมากๆ กระแสน ้าจะพัดพาให้ปลายของสันทรายโค้งงอ เช่น บริเวณ
แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ในบริเวณชายฝั่งบางแห่งจะพบว่ามีเกาะบางเกาะอยู่
ใกล้กัน และมีสันทรายยื่นไปจบกันได้เวลาน ้าลงไปเห็นสันทรายนี อย่างชัดเจน เรียกว่า สันทรายเชื่อม
เกาะ เช่น เกาะปอดะ จังหวัดกระบี่ เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น (ภาพที่ 3.16) นับเป็น
ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่ท้าให้ท้องทะเลบริเวณจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีน่าท่องเที่ยว
ยิ่งขึ น นอกเหนือไปจากความสวยงามตามธรรมชาติในด้านอ่ืนๆ 

นอกจากนั นกระแสน ้าจะพัดพาเอาตะกอนต่างๆ มาทับถมกันบริเวณปากเอา หรือปากแม่น ้า
ท้าให้พื นที่บริเวณนั นตื นเขินและบางแห่งทับถมกันมากๆ จะเป็นเขตน ้าตื นขนาดใหญ่ เมื่อน ้าลดจะ
โผล่ขึ นมาเหนือพื นน ้าเป็นลานโคลนขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น บริเวณปากแม่น ้าแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม มีโคลนตะกอนมาทับถมบริเวณปากน ้าแม่น ้าเป็นจ้านวนมาก ฉะนั นในระยะที่น ้าลดลง
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มากๆ หลานคนนี อาจจะโตขึ นมาเหนือน ้า ที่รู้จักกันมากคือ บริเวณดอนหอยหลอด ซึ่งมีหอยหลอดชุก
ชุม  นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีผู้คนนิยมไปท่องเที่ยวกันมาก หรือบริเวณ
ลานโคลนปากแม่น ้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่  3.16  เกาะนางยวม อ้าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
ที่มา  http://www.ekohchang.com 

 
3.  ชายฝั่งทะเล  ชายฝั่งทะเลจะมีลักษณะแตกต่างกันไป บางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่งมาก 

บางแห่งเว้าแหว่งน้อย และบางแห่งเป็นเขตน ้าตื นมีหาดทราย หรือเป็นแหล่งน ้าลึกเต็มไปด้วยโขดหิน 
การที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะแตกต่างกันนั นเนื่องจาก การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกที่ท้าให้พื นที่
ชายฝั่งทะเลนั นถูกยกตัวสูงขึ น หรือ ทรุดต่้าลงเกิดจากการกระท้าของคลื่นและกระแสน ้า ตลอดจน
ตัวการอ่ืนๆ ท้าให้ชายฝั่งทะเลมีลักษณะที่แตกตา่งกัน จากการกระท้าดังกล่าวอาจแยกชายฝั่งได้หลาย
ลักษณะ เช่น ชายฝั่งยุบตัวหรือยุบจม ชายฝั่งยกตัว ชายฝั่งปกติ ชายฝั่งแบบผสม 

4.  ชายฝั่งยุบตัว  เป็นชายฝั่งที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกตามแนวชายฝั่ง ท้าให้น ้า
ทะเลไหลเข้ามาท่วมเกิดลักษณะชายฝั่งที่แตกต่างไปจากเดิม ชายฝั่งลักษณะนี มักจะมีอ่าวลึก และมี
เกาะอยู่ตามบริเวณริมทะเลฝั่งทะเล ฝั่งทะเลประเภทนี เรียกว่า ฝั่งทะเลแบบรีอา (Ria Shoreline) 
เช่น ชายฝั่งแถบจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ และตรัง เป็นต้น 

5.  ชายฝั่งยกตัว  เป็นชายฝั่งที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบริเวณชายฝั่งทะเล จะเห็น
ได้ว่ามีชายหาดยกสูงขึ นหรือเกิดที่ราบริมฝั่งบางแห่ง ประกอบกับบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีการทับถม
ของตะกอนชนิดต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าที่ราบชายฝั่ง (Coastal Plain) เช่น บริเวณที่ราบชายฝั่ง
ทะเลของอ่าวไทย เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่งคือการที่เปลือกโลกบริเวณชายฝั่งยกตัวสูงขึ น จะท้าให้
ชายฝั่งที่เกิดขึ นใหม่นี มีระดับน ้าทะเลลึกและมีเกาะปรากฏอยู่บริเวณใกล้ๆ กับชายฝั่งบ้าง ชายฝั่งยก
ตัวแบบนี  เรียกว่า ชายฝั่งยกตัวลาดชัน (Steeply Sloping Shoreline) เราทราบว่าชายฝั่งใดเป็น

http://www.ekohchang.com/
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ชายฝั่งยกตัวนั นดูได้จากรอยคลื่นเซาะท่ีปรากฏตามบริเวณหน้าผา ซึ่งปัจจุบันอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล
มาก เช่น ชายฝั่งตามแนวภูเขาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

6.  ชายฝั่งปกติ หรือชายฝั่งคงระดับ  เป็นลักษณะชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของโคลน
ตะกอนต่างๆ จนชายฝั่งยื่นงอกออกไปในทะเล เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ นตามปกติ และ
เป็นชายฝั่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าทะเลเป็นชายฝั่งที่มีอยู่ทั่วไปและมีหลายรูปแบบ เช่น 
ชายฝั่งดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น ้า ชายฝั่งปะการัง เป็นต้น 

7.  ชายฝั่งแบบผสม  เป็นลักษณะชายฝั่งส่วนใหญ่ และมีอยู่ทั่วไปไม่สามารถจะจัดเข้าอยู่ใน
ลักษณะใดได้ โดยชายฝั่งชนิดนี มีลักษณะแบบผสมผสานกันกับชายฝั่งแบบต่างๆ 

8.  อ่าว  เป็นผลเนื่องมาจากการกระท้าของน ้าทะเลบริเวณชายฝั่งที่มีโครงสร้างของหินที่
แตกต่างกัน เช่นหินปูน หินทราย หินดินดาน ฯลฯ หินที่แข็งจะทนต่อการกัดกร่อนจากการกระท้าน ้า
ทะเลได้ดี ส่วนพื นที่อ่อนกว่าจะผุพังและถูกกัดกร่อนอย่างรวดเร็ว ท้าให้ชายฝั่งเว้าแหว่งไม่เท่ากัน
กลายเป็นอ่าว (Bay) เช่น อ่าวพระนาง จังหวัดกระบี่ หรืออ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

9.  สะพานหินธรรมชาติ เกาะหินโด่ง  คือบริเวณชายฝั่งที่เป็นหน้าผาสูง เมื่อเวลาผ่านไป
นานๆ การกระท้าของคลื่นและกระแสน ้าจะท้าให้ชายฝั่งถูกกัดก่อนพาให้พังทลาย โดยเฉพาะหินที่
อ่อนจะถูกกัดกร่อนอยู่ตลอดเวลา แต่หินที่แข็งแรงจะยังคงสภาพเดิมอยู่ คือ มีบางส่วนยังคงติดกับ
พื นดิน กลายเป็นชะง่อนผายื่นออกไปในทะเลบางส่วนบริเวณฐานหรือตอนล่างของหน้าผาหินที่อ่อน
จะถูกกัดกร่อน เกิดเป็นโพรงหินชายฝั่งหรือถ ้าทะเล (Sea Cave) ซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นได้จาก
ด้านบน กระบวนการกัดกร่อนของคลื่นจะกระท้าอยู่อย่างต่อเนื่อง และกัดกร่อนโพรงหินชายฝั่งทะเล
นี กว้างขึ นเป็นรูปโค้งคล้ายกับซุ้มประตู เรียกว่า สะพานหินธรรมชาติ (Sea Arch) ในประเทศไทยจะ
พบภูมิประเทศแบบนี อยู่หลายบริเวณ เช่น เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ ้าลอดและเกาะทะลุใน
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ถ ้าลอด อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เกาะไข่ในอุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล บางครั งส่วนของหินที่แข็งแกร่งแต่เดิมอยู่ติดกับชายฝั่ง ต่อมาถูก คลื่น
กัดกร่อนท้าให้ชายฝั่งพังทลายมากยิ่งขึ น ท้าให้หินบริเวณนั นถูกตัดขาดออกไปจากชายฝั่งกลายเป็น
เกาะ เรียกว่า เกาะหินโด่ง หรือ เกาะหินชะลูด เช่น เกาะตะปู ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (ภาพที่ 
3.17) 
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ภาพที่  3.17 เกาะหินชะลูดหรือเกาะเขาตะปู อุทยานแห่งชาติพังงา จังหวัดพังงา 
ที่มา  www.panfantour.com 

 

 

10.  พืดหินปะการัง  เป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการทับถมของซากปะการัง ซึ่งตามปกติแล้ว
ปะการังสามารถจัดสร้างหินปูนขึ นมาเองได้  หินปูนที่สะสมอยู่ตามพืดหินปะการังนี จะเป็นโครงร่างให้
ปะการังเกาะตัวกันเป็นแนวปะการัง และแนวปะการังนี ถูกน ้าทะเลกัดกร่อนให้แตกและถูกน ้าพัดมา
ทับถมบริเวณชายหาดเป็นแนวยาว พืดหินปะการังนี จะได้พบ ได้ในเขตทะเลเมืองร้อน เนื่องจากมี
อุณหภูมิสูงกว่า 20  องศาเซลเซียส พืดหินปะการังมี 3 ชนิดคือ (ประมาณ เทพสงเคราะห์,2541) 
 10.1  หาดปะการัง  (Fringing Reef) จะพบอยู่ตามบริเวณด้านหน้าของชายฝั่งเพราะ
บริเวณนี น ้าจะใสและไม่เข้มมาก ขนาดของหินทรายปะการังชายฝั่งจับกว้างมาก โดยขึ นอยู่กับ
ระยะเวลาที่ก่อตัวเป็นหาดปะการัง 
 10.2  เทือกปะการังใกล้ฝั่ง  (Barrier Reef)เป็นแนวปะการังท่ีทอดตัวอยู่ห่างจากชายฝั่ง
โดยมีน ้าทะเลกั นระหว่างเพ่ือปะการังกับชายฝั่ง ตัวอย่างของชื่อปะการังที่มีชื่อมากคือ เกรด แบเรีย 
ริฟ อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของรัฐควีนส์แลนด์ ทวีปออสเตรเลีย 
 10.3  หมู่เกาะปะการัง  (Atoll)หมู่เกาะปะการังแก่นมีลักษณะคล้ายเทือกปะการังใกล้
ฝั่ง แต่หมู่เกาะปะการังจะเกิดขึ นในมหาสมุทรและอยู่ห่างชายฝั่งมาก  หมู่เกาะปะการังบางส่วน
อาจจะเกิดการกระท้าของคลื่นลมในทะเล ท้าให้แนวปะการังทรุดต่้าลง โดยมีแนวของพืดปะการัง
เชื่อมเกาะเหล่านี เข้าด้วย 
 

ประเทศไทยได้ชื่อว่าประเทศหนึ่งที่มีปะการังที่สวยงามติดอันดับโลกโดยเฉพาะชายฝั่งด้าน
ตะวันตกและบริเวณทะเลอันดามัน เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน  เป็นแนวปะการังที่มีความ
หลากหลายและสวยงาม เมื่อเทียบกับบริเวณอ่ืนๆ (ภาพที่ 3.18) นักท่องเที่ยวที่มายังบริเวณชายฝั่ง
ทะเลของไทยโดยเฉพาะภูเก็ต และบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาพักผ่อนใน
การด้าน ้าดูปะการัง และชมภาพธรรมชาติใต้ท้องทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวที่อาศัยประโยชน์จาก
ปะการังมีหลายรูปแบบ เช่น การด้าน ้า การเที่ยวชมโดยเรือท้องกระจก และตกปลา 
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จากการกระท้าของน ้าทะเลและคลื่น จะท้าให้บริเวณชายฝั่งทะเลมีลักษณะภูมิประเทศและ

ภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันไป มีความสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุดแห่ง
หนึ่ง 

 

 

 
 

ภาพที่  3.18  ปะการังในท้องทะเลไทย 
ที่มา  www.manager.co.th 

 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของลม 

ลมเป็นตัวการที่ส้าคัญที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทั งด้านการสึกกร่อนและการ
ทับถมแต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวกลางชนิดอ่ืนๆ ลมจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการกระท้า
ของน ้า คลื่นและธารน ้าแข็ง การกระท้าของลมนั นส่วนใหญ่จะพบในบริเวณที่มีอากาศแห้งแล้ง 
เนื่องจากดินร่วนแตกระแหงและ ไม่มีพืชปกคลุมดิน ในเขตชุ่มชื นดินจะเกาะตัวกันแน่น ลมไม่สามารถ
ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิประเทศได้มากนัก เช่น บริเวณชายฝั่งทะเล บางครั งจะมีเนินทราย
ที่เกิดจากการพัดพาของลมได้บ้างการกระท้าของลมท้าให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่แปลกออกไป หิน
รูปร่างต่างๆ ที่เกิดการกระท้าของลม เช่น หินรูปช้างในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น (ภาพที่  3.19) และ
เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ทางเข้าไปชมลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

http://www.manager.co.th/
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ภาพที่  3.19  หินรูปช้าง ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เกิดจากการกระท้าของลม 
ที่มา : http://www.clipmass.com/board/forum_read.php?id=8805 

 

1.  แอ่งในทะเลทราย  แอ่งทะเลทราย ในทะเลทรายมักจะมีการสึกกร่อนเป็นแอ่งขนาด
ต่างๆ เนื่องจากลมพัดพาเอาทรายละเอียดบริเวณพื นผิวหน้าไป ท้าให้เกิดเป็นแอ่งขนาดเล็กๆ และ
เมื่อเวลาผ่านไป แอ่งเหล่านี ถูกลมพัดผ่านมากขึ นก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ น ตามบริเวณแอ่งเหล่านี  ถ้า
หากมตีาน ้าก็จะมีน ้าซึมขังอยู่กลายเป็นบริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์มีพืชขึ น ซ่ึงเรียกว่า โอเอซิส (Oasis) แอ่ง
น ้าบางแห่งมีขนาดใหญ่มาก มีผู้คนเข้าไปตั งถิ่นฐานอยู่เป็นจ้านวนมากก็เกิดเป็นเมืองขึ น เช่น เมือง  
Alice Spring เมืองโอเอซิสในประเทศอิสราเอล 

2.  แป้นหินรูปเห็ดหรือแป้นหิน  เป็นหินชั นเนื อแข็ง มีลักษณะเป็นแป้นหินหรือเสาหิน 
มองดูคล้ายรูปเห็ด พบมากในเขตทะเลทราย เกิดจากการพัดพาเอาทะเลทรายมาปะทะขัดกับโขดหิน
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างหรือฐานของโขดหินจะถูกปะทับขัดสีมากกว่าบริเวณอ่ืน จึง
ค่อยๆ คอดกิ่วลงท้าให้มีรูปร่างคล้ายเห็ดคือ ข้างล่างเล็กหรือแคบ ส่วนตอนบนใหญ่ 

3.  เขาโดดในทะเลทราย  เป็นภูเขาหินที่แข็งแกร่งทนทานต่อการสึกกร่อนจากลมจึงท้าให้
ทรงตัวอยู่ได้ ลักษณะทั่วๆ ไปมีไหล่เขาที่สูงชัน และยอดเขากลม เขาโดนบางแห่งเกิดจากบริเวณนั น
เคยเป็นที่ราบสูงมาก่อน และผ่านการกระท้าของลมมาเป็นเวลานาน ท้าให้ภูมิประเทศบริเวณนี เกิด
การสึกกร่อนเหลือเพียงหินที่แข็งปรากฎอยู่โดดเด่นภูเขาโดดนี พบมากในเขตทะเลทรายตะวันตกของ
ออสเตรเลียที่มีชื่อมากคือ เอเยอร์สร็อค Ayers Rock กลางทวีปออสเตรเลีย และบริเวณทะเลทราย
ในไนจีเรีย 

4.  สันทราย (Sand Dune)  เป็นเนินทรายที่เตี ยๆ  เกิดจากลมพัดพาเอาทรายมาทับถมกัน 
สันทรายมี 2 ชนิดคือ 
 4.1  สันทรายชายฝั่ง พบอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีหาดทราย และมีลมพัดเข้าสู่ฝั่งโดยลม
จะพัดพาเอาทรายจากชายหาดเข้ามายังบริเวณตอนใน เมื่อมาปะทะกับสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ หรือ
เนินดิน เป็นต้น ทรายที่ถูกพัดพามาก็จะท้าผมกันอยู่บริเวณนั น เวลาผ่านไปทรายเหล่านี จะทับถมกัน
สูงขึ นจนกลายเป็นสันทราย 
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 4.2  สันทรายทะเลทราย สันทรายที่เกิดขึ นบริเวณทะเลทรายนั นจะมีรูปร่างแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะการพัดของลมที่พัดผ่านบริเวณนั น ตัวอย่างเช่น สันทรายรูปพระจันทร์ครึ่งเสี ยว 
(Baechan) เกิดจากลมพัดพาทรายมารวมกันเป็นเนินและขยายแนวออกไปตามทางทิศที่ลมพัดและ
ทับถมกันมากขึ น หรืออาจจะมีรูปร่างเป็นริ วหรือเป็นแนวยาว (ภาพที่ 3.20) 

 

 
 

ภาพที่  3.20  เนินทราย เกิดจากลมพัดหอบทรายมากองรวมกัน 
ที่มา : http://www.clipmass.com 

 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของธารน้ าแข็ง 
 ธารน ้าแข็ง (Glacier) คือ มวลน ้าแข็งขนากใหญ่เกิดจากหิมะตกมาสะสมตัวกันเป็นจ้านวน
มากจับตัวเป็นชั นหนาปกคลุมพื นที่ หิมะที่ทับถมกันนี จะมีการละลายและแข็งตัวสลับกันตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงท้าให้หิมะผนึกกันแน่นเป็นน ้าแข็ง ต้นก้าเนิดของธารน ้าแข็งพบที่บริเวณ
ทุ่งหิมะถาวร (Permanent Snow Field) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่เป็นประจ้า ต่อมาหิมะที่
จับกันและเปลี่ยนสภาพเป็นน ้าแข็งและค่อยๆ แผ่ขยายใหญ่ขึ น เนื่องจากน ้าหนักที่กดทับกันอยู่ชั นบน
จนในที่สุดน ้าแข็งจากยอดเขาเคลื่อนตัวลงมาตามหุบเขาเป็นระยะทางยาวคล้ายธารน ้าไหล ธาร
น ้าแข็งนี จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ นอยู่กับปริมาณหิมะที่ตกลงมาทับถมกันว่ามีปริมาณมากหรือน้อย
และขึ นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วย 

ธารน ้าแข็ง  เป็นตัวการที่ท้าให้เกิดภูมิประเทศหลายรูปแบบ และมีอ้านาจในการก่อให้เกิด
การสึกกร่อนและทับถมเช่นเดียวกับตัวการอ่ืนๆ ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของธาร
น ้าแข็งที่ส้าคัญมีดังนี  

1.  หุบเขาธารน้ าแข็ง  ธารน ้าแข็งจะเคลื่อนตัวลงมาตามหุบเขาอย่างช้าๆ ในธารน ้าแข็งจะมี
หินและเศษวัตถุติดมาด้วย ซึ่งสิ่งที่ติดมากับธารน ้าแข็งจะขัดถูหรือครูดพื นหินพื นดินเป็นแอ่งยาวไป
ตามทาง  การเคลื่อนตัวของธารน ้าแข็งท้าให้ลักษณะของหุบเขาเปลี่ยนไปจากเดิมคือ กว้างออกและ
ลึกมากขึ นมีรูปร่างเหมือนตัวยู (U) 
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2.  ฟยอร์ด  เมื่อธารน ้าแข็งเคลื่อนตัวลงมาถึงบริเวณชายฝั่งทะเล และกัดกร่อนหุบเขา
บริเวณชายฝั่งเป็นรูปตัวยูลดต่้าลงไปในระดับน ้าทะเล เมื่อน ้าแข็งละลาย น ้าทะเลจะไหลเข้ามาแทนที่
และท่วมหุบเขานั นเกิดเป็นอ่าวน ้าลึก มีรูปร่างยาวและแคบ เรียกว่า ฟยอร์ด ซึ่งมีลักษณะต่างจากที่
เกิดจากการกระท้าของคลื่นและกระแสน ้า คือ ฝั่งทะเลที่มีฟยอร์ดลักษณะเว้าแหว่งมากกว่าปกติ พบ
ในบริเวณท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีราบสูงติดกับฝั่งทะเล ซึ่งมีธารน ้าแข็งปกคลุมมาก่อน เช่น ประเทศนอรเวย์ 
สกอตแลนด์ อแลสก้า โดยเฉพาะนอรเวย์มีฟยอร์ดมากที่สุดในโลก 

3.  ทะเลสาบ  บริเวณที่เคยมีธารน ้าแข็งปกคลุม มักจะมีทะเลสาบเกิดขึ นเป็นจ้านวนมาก 
ทะเลสาบนี เกิดได้ 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเกิดจากการกัดกร่อนของธารน ้าแข็งท้าให้เกิดเป็นแอ่ง
เมื่อธารน ้าแข็งละลายจะมีน ้าขังกลายเป็นทะเลสาบ ลักษณะที่สอง เกิดจากการทับถมของมอเรนที่สูง
ต่้าไม่เท่ากันปิดกั นการไหลของน ้าท้าให้มีน ้าขังอยู่กลายเป็นทะเลสาบ พบได้บริเวณตอนเหนือของ
แคนาดาและฟินแลนด์ 

ภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของธารน ้าแข็งจะมีลักษณะที่สวยงาม ท้าให้ประเทศในเขต
อากาศหนาว เช่น ประเทศนอรเวย์มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนและชมสภาพภูมิประเทศที่สวยงามและแปลกตาโดยเฉพาะฟยอร์ดเป็น
จ้านวนมาก  เช่น Sogne Fjord ซึ่งเป็นฟยอร์ดที่ลึกท่ีสุด ยาวที่สุด และสวยงามที่สุดในโลก ถือว่าเป็น 
King of Fjord 
 
ภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว  

ก่อนที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศกับการท่องเที่ยวนั น ผู้ศึกษาควรที่จะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของโลกเสียก่อน ซึ่งจะท้าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทบาท
และอิทธิพลของภูมิอากาศที่มีต่อการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ น  ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศนี นักท่องเที่ยว 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั งนี เพ่ือจะได้น้า
ความรู้และข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนการเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
และเพ่ือมิให้สภาพภูมิอากาศเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวมากนัก 

1.  ภูมิอากาศ (Climate)  หมายถึงสภาพอากาศที่เกิดขึ นเป็นประจ้าในระยะเวลานาน แต่
ถ้าเป็นลักษณะอากาศที่เกิดขึ นในช่วงระยะเวลาสั นๆ เราเรียกว่า ลมฟ้าอากาศ (Weather) ทั ง
ภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศจะประกอบไปด้วยสิ่งส้าคัญอยู่ 3 อย่างคือ 
 1.1  อุณหภูมิของอากาศ คือ ระดับความร้อน หนาวของอากาศ โดยมีมาตราที่นิยมใช้
วัดอุณหภูมิอยู่ 2 แบบ คือ 

1.1.1  แบบเซลเซียส มีจุดเดือดท่ี 100 องศาและจุดเยือกแข็งท่ี 0 องศา 
1.1.2  แบบฟาเรนไฮต์ มีจุดเดือดท่ี 212 องศาและจุดเยือกแข็งท่ี 32 องศา 

 1.2  ความกดของอากาศ และลมประจ้าที่พัดผ่าน ความกดของอากาศจะแตกต่างกันไป
ตามสถานที่และเวลา และอาจเปลี่ยนแปลงได้ อากาศที่อยู่ชั นล่างจะมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศที่
อยู่ชั นบน ยิ่งสูงมากขึ นเท่าใดมีความกดอากาศก็จะลดน้อยลงตามล้าดับ หรืออากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะ
ขยายตัวออกไป ท้าให้มีความหนาแน่นน้อย ความกดอากาศจึงลดลงด้วย ในขณะเดียวกันอากาศที่มี
อุณหภูมิต่้าอากาศจะรวมตัวกันเกิดความหนาแน่นมากขึ นและจะมีความกดสูง 
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 1.3  ความชื นของอากาศคือ ปริมาณของไอน ้าในอากาศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเวลา
และสถานที่ถ้ามีไอน ้าปะปนอยู่น้อยเรียกว่า อากาศแห้ง แต่ถ้ามีไอน ้าปนอยู่มากเรียกว่าอากาศชื น 
ความชื นของอากาศนี ถ้ามีมากและอุณหภูมิจะลดลงเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นละอองหรือหยดน ้าใน
รูปแบบน ้าค้าง หมอก เมฆ ฝน หิมะ และลูกเห็บ 

จากองค์ประกอบดังกล่าว ท้าให้แต่ละพื นที่มีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันเพ่ือความสะดวก
ในการก้าหนดลักษณะภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นว่ามีลักษณะอย่างไร จึงจะได้มีการจ้าแนกประเภท
ของภูมิอากาศทั่วโลก วิธีจ้าแนกภูมิอากาศที่ได้รับความนิยมมากคือ วิธีการของ ดร.วลาดิเมียร์ เคิป
เปน (Dr. Wladimir KÖppen) ซึ่งใช้อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนกับปริมาณน ้าฝนทั งปีเป็นหลักในการ
จ้าแนกเขตภูมิอากาศและใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษร A, B, C, D, E และ H แทนเขตภูมิอากาศที่ส้าคัญ
แต่ละเขต จากนั นได้ใช้ตัวอักษรแถวที่สองและแถวที่สาม ประกอบเพ่ือจ้าแนกประเภทย่อยๆ ออกไป
ดังนี คือ 

 
กลุ่ม  A  ภูมิอากาศร้อนชื้น แบ่งเป็น 

Af อากาศร้อนชื น  มีฝนตกตลอดทั งปี 
Am อากาศร้อนชื นแถบมรสุม 
Aw อากาศร้อนชื น  มีฤดูหนาวแล้ง 

 

กลุ่ม  B  ภูมิอากาศแห้งแล้ง แบ่งเป็น 

BWh อากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายแถบร้อน 

BWk อากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายแถบหนาว 
BSh อากาศแห้งแล้งแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราบแถบร้อน 
BSk อากาศแห้งแล้งแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายแถบหนาว 

 

กลุ่ม  C  อากาศชื้นอุณหภูมิปานกลางหรือสูง แบ่งเป็น 

Csa,  Csb อากาศชื นอุณหภูมิปานกลาง  มีฤดูร้อนแล้ง  และมีฤดูร้อนที่ร้อนมากหรือ
ร้อนปานกลาง  

Cfa, Cwa อากาศชื นอุณหภูมิปานกลาง มีฝนตกตลอดทั งปีหรือมีฤดูหนาวแล้ง  มีฤดูร้อน
ที่ร้อนมาก 

Cfb, Cfc อากาศชื นอุณหภูมิปานกลาง  มีฝนตกตลอดทั งปี  มีฤดูร้อนที่ร้อนปานกลาง 
หรือค่อนข้างหนาวเย็น 
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กลุ่ม  D  ภูมิอากาศชื้นอุณหภูมิต่ า แบ่งเป็น 

Dfa, Dwa อากาศชื นอุณหภูมิต่้า  มีฝนตกตลอดทั งปี หรือมีฤดูหนาวแล้ง มีฤดูร้อนที่ร้อน
มาก 

Dfb, Dwb อากาศชื นอุณหภูมิต่้า  มีฝนตกตลอดทั งปี หรือมีฤดูหนาวแล้ง มีฤดูร้อนที่ร้อน
ปานกลาง 

Dfc, Dwc, Dwd อากาศชื นอุณหภูมิต่้า มีฝนตกตลอดทั งปี หรือมีฤดูหนาวแล้ง มีฤดูร้อนที่
อากาศค่อนข้างหนาวเย็น  หรือมีฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดมาก 

 

กลุ่ม  E  ภูมิอากาศแทบทั่วโลก แบ่งเป็น 

ET อากาศแถบขั วโลก มีบางเดือนที่อุณหภูมิสูงกว่าขีดเยือกแข็ง 
EF อากาศแถบขั วโลก มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่้ากว่าขีดเยือกแข็งทุกเดือน 

 

กลุ่ม  H  เขตภูมิอากาศแถบภูเขาสูง 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ของเคิปเปน 

A = อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนสูงกว่า 18 C  (64.4 F) ของทุกเดือน 

B = การระเหยตัวมีมากกว่าปริมาณฝนที่ได้รับ 
C = อุณหภูมิเฉลี่ยบางเดือนต่้ากว่า 18 ซ แต่ไม่ต่้าไปกว่า  - 3 ซ (26.6 ฟ.) 
D = อุณหภูมิบางเดือนต่้ากว่า  - 3 ซ  แต่มีบางเดือนที่สูงกว่า 10 ซ. 
E = อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนต่้ากว่า 10 ซ ทุกเดือน 
a = เดือนที่ร้อนที่สุดมีอุณหภูมิสูงกว่า 22 ซ (71.6 ฟ) 
b = เดือนที่ร้อยที่สุดต่้ากว่า 
c = ฤดูร้อนสั นไม่ร้อนจัด   และมีเดือนที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 
d = เดือนที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิต่้ากว่า 
f = ไม่มีฤดูแล้ง 
s = ฤดูร้อนแห้งแล้ง 
w = ฤดูหนาวแห้งแล้ง 

 
ที่มา : ไพฑูรย์  พงศะบุตร. 2534. 
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ภาพ
ที่ 3.21  เขตภูมิอากาศตามการจ้าแนกเคิปเปน 
ที่มา : http://geographical.weebly.com/ 

 

 
 

ภาพที่  3.22  การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

http://geographical.weebly.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/
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ภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการพิจารณาบริเวณต่างๆ ที่จะใช้เพ่ือการท่องเที่ยว แต่
ลมฟ้าอากาศจะปัจจัยในการพิจารณาว่า เมื่อใด เวลาใด จึงจะเหมาะสมที่จะไปท่องเที่ยวยังบริเวณ
เหล่านั น 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ท้ารายได้ให้แก่ประเทศมากขึ น โดย
ประชาชนนิยมการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากการพักผ่อนจากการท้างาน ตลอดจนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและมีเวลาว่างมากพอที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ ประกอบกับสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ มีมากขึ น ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย หรือการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนธุรกิจการจัดบริการด้าน
การท่องเที่ยวมีเพิ่มมากขึ น แต่สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวจะต้องค้านึงถึง
นอกเหนือไปจากสิ่งอ่ืนๆ คือ การเรียนรู้ถึงสภาพของลมฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่น หรือของ
ต่างประเทศล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรม ตลอดจนการ
เตรียมตัวของนักท่องเที่ยว เช่น การเดินทางไปยังต่างประเทศ นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมเสื อผ้าเครื่อง
แต่งกาย ตลอดจนสุขภาพและร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพลมฟ้าอากาศของท้องถิ่นที่เราจะเดินทาง
ไป โดยศึกษาจากข้อมูลต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต ทั งนี เพราะสภาพ
อากาศในบางแห่งจะท้าให้นักท่องเที่ยวปรับตัวไม่ได้หากไม่รู้ตัวล่วงหน้า เช่น อากาศหนาวจัด หรือ
ร้อนจัด กล่าวโดยสรุปคือ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศ หรือฤดูกาลของแต่ละท้องถิ่นที่
ตนจะไปท่องเที่ยวโดยจ้าเป็นต้องให้ความสนใจและพิจารณาดูว่า สถานที่ที่ตนจะไปเที่ยวนั นอยู่ในช่วง
ฤดูกาลใด สภาพอากาศเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้วางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม และสามารถที่
จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้เหมาะตามความต้องการ ตลอดจนศึกษาหาความรู้ บริเวณใด ฤดูกาลใดมี
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใดบ้างเกิดขึ น เช่น พระอาทิตย์เที่ยงคืน หรือฤดูกาลใดเป็นช่วงดอกไม้เริ่ม
ผลิต เช่น ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือดอกชมพูภูคา ตลอดจนฤดูกาลใดเป็นฤดูกาลของการเล่นเรือใบ 
หรือฤดูกาลใดมีพายุพัดผ่าน เป็นต้น 

สภาพภูมิอากาศมีผลต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วย
เช่น สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีความสวยงาม หรือน่าเที่ยวในช่วงฤดูร้อน บางแห่งแต่น่าเที่ยวในช่วง
ฤดูหนาว ดังนั นถ้ามีความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศจะท้าให้สามารถแบ่งฤดูกาลในการท่องเที่ยวตาม
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่ได้ สามารถเลือกวันเวลาในการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี 
ลักษณะภูมิอากาศยังมีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาการท่องเที่ยว เช่น การจัดกิจกรรม
โดยการเล่นกีฬากลางแจ้ง ควรจะมีลักษณะอากาศที่เย็นสบาย แสงแดดไม่จัด และฝนไม่ตก การเล่น
น ้าทะเลหรือการเล่นกีฬาต่างๆ ทางน ้า เช่น กระดานโต้คลื่น สกีน ้า  ควรตรวจสอบถึงทิศทางของ
กระแสลมและความรุนแรงของคลื่น การเล่นกีฬาบางอย่างจะต้องมีสภาพภูมิอากาศที่เอื ออ้านวย เช่น
เล่นสกี เป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศในที่สูง จะต้องเป็นแหล่งที่มีอากาศ
หนาว หิมะหนาและแข็งตัวพอส้าหรับการเล่นสกี ท้องฟ้าแจ่มใส อันตรายที่นักเล่นสกีประสบคือ หิมะ
ถล่ม ซึ่งอาจเกิดจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ท้าให้หิมะละลาย และถล่ม แม้กระทั่งการท่องเที่ยวของนัก
นิยมไพร เช่น การดูนกก็จะต้องค้านึงถึงฤดูกาลว่าจะมีลูกหรือไม่ มากน้อยเพียงไหน หรือการแข่งเรือ 
เครื่องร่อนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพลมฟ้าอากาศทั งสิ น ตัวอย่างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิอากาศกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ได้แก่ (วรรณา วงษ์วานิช,2546) 
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1.  การเล่นเครื่องร่อน  จะต้องพิจารณาถึงกระแสลมที่ช่วยส่งเครื่องร่อน  ทิศทางและความ
แรงของลมที่พัดจะช่วยส่งให้เครื่องร่อนร่อนขึ นได้สูงและร่อนได้เป็นระยะเวลายาวนานเท่าใด 

2.  การกระโดดร่ม นอกจากจะขึ นอยู่กับความสามารถในการบังคับร่มของนักกระโดดร่มแล้ว
ยังขึ นอยู่กับความแรงหรือความเร็วของลมที่พัดในขณะที่กระโดดว่า ควรจะมีความเร็วเท่าไรจึงจะ
ปลอดภัยและลงได้ตรงเป้าหมาย ซึ่งต้องค้านึงถึงความเร็วของลมในระดับสูงและระดับพื นดินด้วย 
ส่วนใหญ่แล้วควรจะมีลมพัดเบาๆ มีความเร็วของลมไม่เกิน 7 เมตรต่อวินาที ท้องฟ้าแจ่มใส ทัศนวิสัย
ดี อากาศไม่หนาวจัด และเมฆไม่มากนัก ซึ่งลักษณะดังกล่าวขึ นอยู่กับแต่ละสถานที่ เช่นประเทศทาง
ยุโรปจะประสบปัญหาเรื่องอากาศหนาวจัด หิมะตก ส่วนประเทศไทยจะประสบปัญหากระแสลมที่พัด
แรง และฝนตกหนัก 

ลมฟ้าอากาศยังมีอิทธิพลต่อจ้านวนหรือการผันแปรของจ้านวนนักท่องเที่ยวด้วย เช่น อากาศ
ที่เลวร้าย หรือทัศนะวิสัยที่ไม่ดี จะเป็นตัวกีดขวางในการเดินทาง ตลอดจนมีความสัมพันธ์ต่อการขาย
สินค้าด้วย ทั งในด้านชนิดและจ้านวนของสินค้าที่จะขายได้ เช่น ฤดูฝน สินค้าที่จะน้าออกมาขายคือ 
เสื อกันฝน ร่ม หรือฤดูหนาว เสื อผ้ากันหนาวจะมีปริมาณการขายส่ง ฤดูร้อนการขายเสื อผ้าจะเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับอากาศและสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั งสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น  ตู้เย็น พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ และน ้าดื่ม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลงฟ้าอากาศ หรือฤดูกาลต่างๆ ของแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีอิทธิพลต่อการซื อ ขายเสื อผ้าและเครื่องส้าอางต่างๆ เช่น ครีมทาผิวในฤดูหนาว หรือครีม
กันแดดในฤดูร้อน เป็นต้น 

ในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติของการท่องเที่ยวจะพบว่า สภาพอากาศมีอิทธิพลต่อทรัพยากร
การท่องเที่ยวมากทั งในด้านการส่งแสริมและการท้าลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอาจจะ
ก่อให้เกิดภูมิประเทศแบบต่างๆ หรือลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป การกัดกร่อนของน ้าท้าให้
ชายฝั่งทะเลเปลี่ยนแปลงหรือการที่มีแม่น ้าตื นเขินก็เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวทางน ้าหรือกระแส
ลมที่พัดแรงในบริเวณทะเลทรายจะท้าให้เกิดการสึกกร่อนของสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น ตัวสฟิงซ์ 
(Spkinx) จะมีลวดลายและสึกกร่อนไปตามเวลาเพราะกระแสลม แต่บางครั งการกระท้าของน ้าหรือ
น ้าฝนก็อาจจะก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ นเช่น แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ โป่งยุบ จังหวัด
ราชบุรี หรือหินงอกหินย้อยอันสวยงามตามห้างต่างๆ เป็นต้น 

ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะหรือสถาปัตยกรรม สภาพภูมิอากาศจะมีผลต่อ
รูปแบบของการก่อสร้างบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซ่ึงจะแตกต่างกันออกไป เช่น ในแถบยุโรป
รูปแบบการก่อสร้างจะต้องค้านึงถึงความหนาวเย็นของอากาศ การทับถมของหิมะ ส่วนในเขตร้อน
ก่อสร้างจะต้องค้านึงถึงทิศทางลมที่พัด ความลาดชันของหลังคาที่จะรองรับการไหลของน ้าฝนและ
การสะท้อนของแสงดวงอาทิตย์จากลักษณะดังกล่าว จะก่อให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกัน
ออกไป เช่น บ้านทรงไทย หรือบ้านทรงยุโรปเป็นต้น 
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 2.  ภูมิอากาศกับการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  
 การคมนาคมขนส่งนับเป็นปัจจัยส้าคัญส้าหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั งนี เพราะ

ถึงแม้แหล่งท่องเที่ยวใดจะมีสิ่งดึงดูดความสนใจมากสักเพียงใด แต่ถ้าขาดเส้นทางการคมนาคมที่จะ
น้านักท่องเที่ยวให้ไปเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนั นได้อย่างสะดวกแล้ว การท่องเที่ยวก็ย่อมจะไม่
เกิดขึ น หรือเกิดขึ นได้ยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท้าให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวใดๆ ก็ตาม
จ้าเป็นต้องพิจารณาถึงรูปแบบของการเดินทางที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวต้องการพัฒนาด้วย  ซึ่ง
รูปแบบของการขนส่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) การขนส่งทางบก  2)  การขนส่งทางน ้า และ 
3)  การขนส่งทางอากาศ 

 การคมนาคมทั ง 3 ประเภทดังกล่าว จะท้าประโยชน์ให้แก่การท่องเที่ยวได้มากน้อย
เพียงใดนั นขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายอย่าง ภูมิอากาศเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
คมนาคมขนส่งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมกรมขนส่งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ มักจะ
พบว่า อัตราความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ นตามสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบการคมนาคม
ขนส่งนั น การคมนาคมขนส่งทางอากาศจะได้รับความเสียหายและค่าใช้จ่ายสูงกว่าคมนาคมขนส่งด้าน
อ่ืนๆ ทั งในด้านรูปแบบของยานพาหนะ อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ ที่จะอ้านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัย การสร้างสนามบิน ตลอดจนความเสียหายที่เกิดอาจมีการต้องเลื่อน หรืองดเที่ยวบิน 
เนื่องจากสภาพลมฟ้าอากาศไม่เอื ออ้านวย การสูญเสียน ้ามันเชื อเพลิงที่จะต้องเพ่ิมขึ นเมื่อเปลี่ยน
เส้นทางการบิน หรือบินช้า เป็นต้น ส่วนการคมนาคมขนส่งทางน ้านั นสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อ
การเดินเรือเช่นกัน ทั งด้านสภาพของเรือเดินทะเลและเส้นทางเรือเดิน ส่วนการคมนาคมทางบกนั น 
อาจจะประสบปัญหาบ้าง เช่น น ้าท่วม หิมะถล่ม ท้าให้เส้นทางคมนาคมขาด เป็นต้น แต่เมื่อ
เปรียบเทียบแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ นจะน้อยกว่าทางน ้า และทางอากาศ 

 
 2.1.  ภูมิอากาศกับการคมนาคมขนส่งทางบก  
โดยทั่วไปภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการคมนาคมทางบกน้อยมาก ที่ส้าคัญคือ 

  2.1.1  การวางแผนการเดินทาง ในการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่
จะต้องศึกษาถึงสภาพภูมิอากาศของสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนจะเดินทางไป เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
เตรียมตัวเพ่ือท่องเที่ยว เช่น การเดินทางในฤดูฝนจะท้าให้การเดินทางยากล้าบากและล่าช้า 
  2.1.2  ชนิดและคุณภาพของยานพาหนะที่จะเผชิญต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น อากาศ
ร้อนจัด หนาวจัด หิมะตก หรือน ้าท่วม จ้าเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ น 
  2.1.3  สภาพถนนหรือเส้นทางที่จะผ่านไป บางครั งเกิดน ้าท่วมท้าให้ถนนช้ารุดเสีย 
หาย หรือสะพานขาดเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 
  2.1.4  สภาพภูมิอากาศจะมีอิทธิพลต่ออัตราการใช้รถใช้ถนน เช่น ถ้าทัศนวิสัยไม่ดี
จะมีรถแล่นน้อย 
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  2.1.5  สภาพภูมิอากาศมีผลต่อปริมาณการใช้บริการรถรับจ้าง เช่น ถ้าลมฟ้าอากาศ
ดีผู้คนก็ใช้บริการรถของบริษัทขนส่งมวลชนหรือรถประจ้าทางตามปกติ แต่ถ้าลมฟ้าอากาศเปลี่ยนไป 
เช่น ฝนตกท้าให้เกิดการใช้รถประจ้าทางยากล้าบากท้าให้บุคคลกลุ่มบางส่วนเปลี่ยนมาใช้บริการรถ
รับจ้างอ่ืนๆแทน เช่น รถแท็กซ่ี เป็นต้น 
  2.1.6  ความปลอดภัยขณะที่ขับรถ ทัศนวิสัยที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดอันตรายและ
อุบัติเหตุได้ง่าย เช่น ฝนตกหนักถนนลื่น หมอกลงจัด ท้าให้มองไม่เห็นทางหรือการที่หิมะตกหนักหรือ
การละลายของหิมะหรือน ้าแข็งในเขตอากาศหนาว อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ นได้ 
  2.1.7  สภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อรูปแบบของการสร้างถนน ซึ่งจะต้องมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เช่น สภาพของพื นผิวถนน ระบบการระบายน ้า การเสริมถนน
สูงพ้นจากน ้าระดับน ้าท่วม หรือความลาดเอียงของถนน เป็นต้น 
  2.1.8  ในด้านคมนาคมขนส่งทางรถไฟก็เช่นเดียวกับทางถนน คือ ปัญหาเส้นทาง
รถไฟถูกตัดขาด เนื่องจากฝนตกหนักน ้าท่วมหรือหิมะถล่มหรือทัศนวิสัยไม่ดี เป็นต้น ท้าให้เกิดความ
ยากล้าบากในการเดินทางรวมทั งสภาพอากาศยังมีผลต่อการขยายตัวของเหล็กอุปกรณ์ในการสร้าง
รถไฟด้วย 

 2.2  ภูมิอากาศกับการคมนาคมขนส่งทางน้ า 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านการต่อเรือและอุปกรณ์ที่ช่วยในการเดินเรือ
ได้พัฒนามากขึ น ท้าให้อันตรายจากการเดินเรือลดน้อยลง อย่างไรก็ตามภูมิอากาศที่ยังคงมีอิทธิพลต่อ
การเดินทางเรือด้านต่างๆ เช่น 
  2.2.1  รูปแบบของการสร้างเรือต้องแข็งแรง 
  2.2.2  การเลือกสถานที่สร้างท่าเรือที่เหมาะสม และเป็นเขตก้าบังลม 
  2.2.3  ทิศทางของลมพายุในทะเลแต่ละแห่ง จะมีอิทธิพลต่อการเดินเรือและ
อันตรายต่างๆ 
  2.2.4  สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นท้าให้น ้าทะเลเป็นน ้าแข็ง โดยเฉพาะในบริเวณที่
ละติจูดสูงๆ ท้าให้สามารถเดินเรือได้ในระยะสั นๆ หรือเดินเรือได้เฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั น 
  2.2.5  การก้าหนดเส้นทางเดินเรือ จะต้องพิจารณาเลือกเส้นทางเดินเรือที่อยู่ในแนว
เส้นทางท่ีปลอดภัยจากพายุกลม 
  2.2.6  คลื่นลมในทะเลและมหาสมุทรมีอิทธิพลต่อการเดินเรือในแง่ของความ
ปลอดภัย ความเร็วของการเล่นเรือ และการสิ นเปลืองของเชื อเพลิงบางครั งจะท้าให้ความเสียหายกับ
สินค้าหรือผู้โดยสาร ต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือ 
  2.2.7  อุณหภูมิและความชื นของอากาศมีผลต่อสินค้าที่บรรทุกมาด้วย สินค้าบาง
ชนิดที่เสียง่าย เช่น ดอกไม้ หรือผลไม้ เป็นต้น 
  2.2.8  ส้าหรับการเดินทางโดยทางน ้าภายในประเทศ ประสบปัญหาเรื่องปริมาณน ้า
มากหรือน ้าน้อยในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนทัศนวิสัยที่ไม่ดีในขณะที่เรือตามแม่น ้าล้าคลองบางครั งท้า
ให้เกิดการเดินเรือต้องล่าช้า หรือหยุดชะงักไป 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางการออกสื่อสารต่างๆ  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิอากาศและความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยการคมนาคมขนส่งทางน ้าปลอดภัยขึ น 
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 2.3  ภูมิอากาศกับการคมนาคมขนส่งทางอากาศ 

     ภูมิอากาศจะมีอิทธิพลต่อการคมนาคมขนส่งทางอากาศหลายประการคือ 
  3.3.1  การเลือกสถานที่ก่อสร้างสนามบินหรือท่าอากาศยาน นอกจากจะต้อง
ค้านึงถึงลักษณะภูมิประเทศและยังต้องค้านึงถึงสภาพภูมิอากาศในบริเวณนั นว่าเหมาะสม หรือ
เอื ออ้านวยต่อการลงของเครื่องบินหรือไม่ สิ่งที่จะต้องค้านึงถึงมากที่สุด คือจุดที่ตั งของสนามบินนั น
อยู่ในบริเวณนั นแต่มีทัศนวิสัยดีหรือไม่ มีฝนตกหนัก หิมะตกมากหรือมีเมฆหมอกหนาทึบ ตลอดจน
ทิศทางของลมประจ้าที่พัดผ่านในบริเวณนั น 
  3.3.2  ข้อมูลของพื นผิวตลอดจนทัศนวิสัยของอากาศ และเมฆหมอกบริเวณ
สนามบินจะมีผลต่อการขึ นลงของเครื่องบิน ถ้าทัศนวิสัยดี อากาศแจ่มใสนักบินจะมองเห็นสนามบิน
และทางวิ่งได้ชัดเจน 
  3.3.3  ระบบการสื่อสารที่ช่วยอ้านวยความสะดวกแก่นักบิน สนามบินบางแห่งที่
ต้องมีระบบการสื่อสารและเครื่องมือหลายชนิดแตกต่างกันไปตามสถานที่ และสภาพภูมิอากาศ เช่น
เครื่องมือก้าจัดหมอก เครื่องมือละลายน ้าแข็ง เครื่องสูบน ้า ฯลฯ 
  3.3.4  การวางแผนการบินหรือเส้นทางการบินเป็นสิ่งส้าคัญ ลักษณะภูมิอากาศ 
อัตราความเร็วของลม จะมีผลต่อการเลือกเส้นทางการบิน ถ้ามีลมพัดส่งจะช่วยให้บินได้เร็วขึ น ให้
ประหยัดน ้ามันเชื อ เพลิง นอกจากนี ชั นของบรรยากาศยังมีอิทธิพลต่อเพดานบิน ซึ่งตามหลักทั่วไป
มักจะเลือกเส้นทางที่บินได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย แต่ความแปรปรวนของภูมิอากาศก็อาจจะ
เกิดขึ นได้โดยคาดไม่ถึง เช่น เกิดลมพายุ ซึ่งจะมีผลต่อการทรงตัวของการบังคับเครื่องบิน หรือการเกิด
พายุน ้าแข็ง จะเกิดมีเกร็ดน ้าแข็งเกาะอยู่บนตามตัวเครื่องบินในขณะที่บินเข้าสู่ความกดอากาศสูงหรือ
เขตอากาศหนาวจัด 
  3.3.5  อันตรายจากสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ นโดยมิได้คาดคิด เช่น ฟ้าผ่า ขณะที่เกิด
พายุฝนฟ้าคะนอง 
  3.3.6  สภาพภูมิอากาศจะมีส่วนในการเลือกชนิดรูปแบบ ตลอดจนการสร้างเครื่อง 
บินแต่ละชนิดว่าจะมีความสามารถในการต่อต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศได้มากน้อยเพียงใด รวมทั ง
ประหยัดเชื อเพลิงด้วย 
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ตารางที่  3.1  รายชื่อพายุที่ก่อตัวทางตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิก 
 

 
 

หมายเหตุ  :    1.  เริ่มใช้ตั งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 จากการประชุมคณะกรรมการพายุไต้ฝุ่น ครั งที่ 
43  วันที่ 17- 22 มกราคม 2554  ณ เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี 

2.  การตั งชื่อใช้หมุนเวียนกันไปตามล้าดับตัวอักษรและล้าดับ column  เมื่อถึงชื่อ
สุดท้ายคือ SAOLA จะเริ่มต้นที่ column 1 ใหม่คือ DAMREY (ตัวอักษร Q ไม่ใช้ตั งชื่อ) 
 
ที่มา : วิกิพีเดีย และ thaipbs และกรมอุตุนิยมวิทยาไทย และ http://www.oknation.net/blog/ 
pen/2007/08/06/entry-2. ค้นเมื่อ 27  สิงหาคม 2559. 

http://www.oknation.net/blog/
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บทสรุป 

การท่องเที่ยวเป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อม ตาม
แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ 
แหล่งท่องเที่ยวมีคุณสมบัติเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้พิจารณาตัดสินใจท่องเที่ยว  คุณสมบัติทาง
ภูมิศาสตร์มีความส้าคัญต่อการท่องเที่ยว มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทส้าคัญในแง่ทีเ่ป็นทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว การที่จะเกิดทรัพยากรได้ต้องพิจารณาองค์ประกอบของโลก โลกประกอบไปด้วย
องค์ประกอบทางธรรมชาติที่ส้าคัญ 4 อย่างคือ ของแข็ง ของเหลว อากาศและสิ่งมีชีวิต สิ่งเหล่านี 
เกิดขึ นในโลกและเกิดมานานหลายล้านปี ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ การเปลี่ยนแปลงนี อาจจะด้าเนินไปอย่างช้าๆ หรือ
อย่างฉับพลันก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมตลอดจน การ
ด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ นในโลก ปัจจัยที่ท้าการเกิดลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนโลกนั น
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผันแปรของเปลือกโลก ท้าให้เกิดสภาพภูมิประเทศต่างๆ กัน การผันแปร
อันเนื่องมาจากกรรมวิธีการแปรโครงสร้าง คือการผันแปรอันเนื่องมาจากการได้รับพลังงานที่เกิดขึ น
ภายในโลก ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระท้าอันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและการกระท้าอัน
เกี่ยวกับภูเขาไฟ และปัจจัยอีกอย่างคือ การผันแปรอันเนื่องมาจากกรรมวิธีปรับระดับ คือการผันแปร
ที่มีตัวกระท้าให้เปลือกโลกส่วนที่สูงเกิดจากการกัดกร่อนหรือพังทลาย และส่วนที่อยู่ต่้าเกิดการทับถม
ให้สูงขึ น ตัวกระท้าท่ีส้าคัญได้แก่ แม่น ้า ล้าธาร ธารน ้าแข็ง คลื่น และลม ฯลฯ การผันแปรของเปลือก
โลกทั งสองกระบวนการ ก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศหลัก เช่น ที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขา ภูเขา และ
ลักษณะภูมิประเทศรอง เช่น ฝั่งทะเล ชายหาด ถ ้า หุบเขา การผันแปรของเปลือกโลกก่อให้เกิด
ลักษณะภูมิประเทศอันเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งและดึงดูดให้ผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยว
และศึกษาลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างไปจากสถานที่ที่ตนเคยอยู่ หรือเคยพบเห็นมาก่อน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ข้อ  1.  จงอธิบายองค์ประกอบและความส้าคัญของโลก 
ข้อ  2.  จงอธิบายลักษณะภูมิประเทศทีเ่ป็นผลสืบเนื่องจากการผันแปรของเปลือกโลก ว่ามีก่ีแบบ 
อะไรบ้าง  
ข้อ  3.  ให้อธิบายว่า ภูเขาไฟ แบ่งออกได้ชนิดอะไรบ้าง  
ข้อ  4.  ให้อธิบายว่า เกาะ คืออะไร  
ข้อ  5.  จงอธิบายว่าน ้าพุร้อนเกิดจากอะไร และมีประโยชน์อย่างไร  
ข้อ  6.  จงบอกชื่อน ้าพุร้อนที่เด่นในประเทศไทย และสามารถน้ามาพัฒนาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
กระแสไฟฟ้า จ้านวน 7 ชื่อ 
ข้อ  7.  ให้อธิบายความหมายของ หินงอก- หินย้อย  
ข้อ  8.  จงอธิบายเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศท่ีเกิดจากการกระท้าของน ้าทะเล 
ข้อ  9.  จงบอกชื่อ เพิงผา ที่มีอยู่ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ มาสัก 5 แหล่ง 
ข้อ  10  ให้อธิบายว่าภูมิอากาศมีความส้าคัญอย่างไรกับการท่องเที่ยว  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  4 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย 

 
 

เวลาเรียน   8  ชั่วโมง 
 
หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 

ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของไทย 
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย  
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล 
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ 
ลักษณะภูมิประเทศและทิวทัศน์ต่างๆ 
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเข่ือนและอ่างเก็บน ้า  

   
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของไทย 

2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศ
ไทย 

3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางทะเล 

4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ 

5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศและทิวทัศน์ต่างๆ 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเข่ือนและอ่างเก็บน ้า 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  บรรยายสรุปเนื อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน้าไปประยุกต์ใช้ 
2.  การอภิปรายร่วมกัน 
3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.  ทบทวนเนื อหาโดยแบบฝึกหัด 
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สื่อการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี  
2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
3.  Power Point ที่น้าเสนอการสอน 
4.  แบบฝึกหัด 

 
การวัดและการประเมิน 

1.  การสังเกตความตั งใจในการเรียน 
2.  สังเกตจากการเข้าชั นเรียน 
3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
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บทที่  4 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย 

 
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่ดึงดูดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยวมาก ทั งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม สถาบัน Economist 
intelligence Unit หรือ EIU ได้พยากรณ์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยวของไทยในช่วงปี 
พ.ศ. 2533-2549 ไว้ว่า ไทยจะเป็นผู้น้าทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี ควบคู่ไปกับฮาวาย โดยจะมี
อัตราเพ่ิมของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี จะมีคืนพักของนักท่องเที่ยวถึง 100 ล้านคืน ซึ่งสูง
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจัยเกี่ยวกับด้านสถานที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมไม่
รวมปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น ชายหาดของไทยได้รับความนิยมจากชาวยุโรปที่มีรายได้สูง ซึ่งเริ่มหันเหจาก 
แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือนักท่องเที่ยวรู้จักประเทศไทยดีขึ น เนื่องจากสามารถเดินทางมายัง
ประเทศไทยได้สะดวก ตลอดจน แหล่งท่องเที่ยวของไทยมีความหลากหลายครบทุกรูปแบบที่
นักท่องเที่ยวนิยมคือ Shopping Paradise, City’Tourism และ Beach Resort Destination ซึ่งใน
ภูมิภาคนี มีเพียงไทยกับออสเตรเลียเท่านั นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครบทุกรูปแบบ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นการยืนยันได้ดีว่า แหล่งท่องเที่ยวของไทย มีมากมายและน่าสนใจ  
ในเนื อที่ของประเทศไทย ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในบทนี จะกล่าวถึงรายละเอียดของ
ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั งทางด้านธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นของ
ประเทศไทย โดยจะแยกเป็นภูมภิาคต่างๆ ดังนี  
 

ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของไทย 
ประเทศไทยมีพื นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศอินโดนีเซียและพม่า ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย มีลักษณะดังนี  

1.  ภาคเหนือ 
ภาคเหนือมีพื นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศหลายรูปแบบ ทั งภูเขา หุบเขา ที่

ราบเป็นบ่อเกิดของสิ่งต่างๆ ทางธรรมชาติมากมาย เช่น แหล่งต้นน ้าล้าธาร ปาาไม้ น ้าตก และเมื่อรวม
กับสภาพแวด ล้อมทางด้านอ่ืนๆ ท้าให้ภาคเหนือมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
สวยงาม ภาคเหนือได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขา จุดสูงสุดของประเทศคือ ดอยอินทนนท์ (สูง 2,590 
เมตร) ค้าว่า“ดอย” หรือ “ภู”หมายถึง ที่สูง ดอยหรือภู ในภาคเหนือที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ 
ดอยอินทนนท์ ดอยห่มปก ดอยปุย ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง ดอยสุเทพ ภูชี ฟ้า เป็นต้น 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทดอยจะมีสภาพธรรมชาติอ่ืนมาเป็นองค์ประกอบให้แต่ละดอยมีความโดดเด่น
ต่างกันออกไปเช่น น ้าตก ถ ้า หน้าผา พืชพรรณธรรมชาติ ดอกไม้ สัตว์ปาา นก ผีเสื อ แมลง ฉะนั นจึง
อาจกล่าวได้ว่าไปเที่ยวดอยแห่งเดียว เก็บเกี่ยวธรรมชาติได้หลายอย่าง 

สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้มีการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาวแตกต่าง
ไปจากภาคอ่ืนๆ แหล่งเพาะปลูกเหล่านี กลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น โครงการปลูกพืชเมือง
หนาว (ผัก ผลไม้ ดอกไม้) สวนลิ นจี่ สวนล้าไย สวนส้ม รวมทั งอุทยานแห่งชาติต่างๆ ด้วย 
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ในด้านของศิลปวัฒนธรรม ภาคเหนือได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีโบราณสถานที่สวยงามและเก่าแก่ 
และขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย และศรีสัชนาลัย พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
จังหวัดพิษณุโลก ประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ การฟ้อนเล็บ ฟันดาบ และ
การตีกลองสะบัดชัย ซึ่งมีลีลาที่สวยงามมาก และท่ีแปลกไปจากภูมิภาคอ่ืนก็คือ ชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น 
ม้ง เย้า กะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ ซึ่งอาศัยอยู่ตามเทือกเขาต่างๆ ยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว 

ภาคเหนือได้พยายามปรับปรุงและใช้สภาพภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น เช่น การท่องเที่ยวตามอ่างเก็บน ้า หรือบริเวณเขื่อนต่างๆ ตลอดจนได้มีการ
สร้างสถานที่พักผ่อนหรือรีสอร์ทต่างๆ เกิดขึ นเป็นจ้านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่น เชียงดาวรีสอร์ท เอราวัณรีสอร์ท และ กฤษฏาดอย 
เป็นต้น 

2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ประมาณ 1.75 ของประเทศเป็นภูมิภาคที่ประกอบด้วย 

เทือกเขาหลายเทือกเขา และส่วนใหญ่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินทราย เช่น เทือกเขาดงพญา
เย็น เทือกเขาเพชรบูรณ์ เทือกเขาพนมดงรัก บริเวณเทือกเขาเหล่านี มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลาย
แห่ง เช่น ภูกระดึง ภูเรือ และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะเป็นภูเขายอดตัดคล้ายโต๊ะ  มีที่ราบกว้างใหญ่บนภูเขา เช่น ภูหลวง ภูกระดึง และมีลักษณะ
คล้ายสันมีดอีโต้  เช่น เทือกเขาภูพาน เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาสันก้าแพง และจากโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาที่เป็นหินทราย เมื่อผ่านการสึกกร่อนเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดโขดหินรูปร่างต่างๆ ทั ง
แปลกประหลาดและสวยงามจัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก 
เช่น ปาาหินงาม อ้าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเสาเฉลียง อ้าเภอโขงเขียม จังหวัดอุบลราชธานี 
หรือภูผาเทิบ อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น นอกจากนั นบริเวณท่ีสูงหรือตามภูต่างๆ บางแห่ง
ยังมีหน้าผาสูงชัน และน ้าตกที่สวยงาม  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีทั่วโลก ทั งนี เพราะได้มีการค้นพบหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์หลายอย่าง เช่น 
การขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม 
จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนโบราณสถานอันเก่าแก่ต่างๆ ที่สร้างขึ นในสมัยขอม เช่น ปราสาทหิน   
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และปูชนียสถานที่ส้าคัญ คือ พระธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร 

นอกจากสิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวหลายอย่าง เช่น งานบุญบั งไฟ จังหวัดยโสธร งานแห่
ปราสาทผึ ง จังหวัดสกลนคร งานช้าง จังหวัดสุรินทร์ การละเล่นพื นเมืองต่างๆ เช่น โปงลาง และเปาา
แคน ประเพณีต่างๆ เหล่านี ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนในแต่
ละท้องถิ่นมากขึ นและพยายามอนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตองตน ทั งนี เพราะได้เล็งเห็นถึง
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ความส้าคัญของประเพณีดั งเดิมว่า นอกจากจะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาตั งแต่สมัยโบราณแล้ว ยัง
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังภูมิภาคนี มากขึ นอีกด้วย  

3.  ภาคกลางและภาคตะวันตก 
ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น ้าส้าคัญ แม่น ้าเจ้าพระยา แม่

กลอง แม่น ้าท่าจีน และแม่น ้าบางปะกง ทางตะวันตกจะเป็นภูเขาสูง ต่อเนื่องมากจากภาคเหนือและ
กั นเขตแดนระหว่างไทยกับสหภาพพม่า คือ เทือกเขาตะนาวศรี ท้าให้ภาคกลางและภาคตะวันตกมี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง อุทยานแห่งชาติถ ้าธารลอด หรืออุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติน ้าตกห้วยขมิ น จังหวัดกาญจนบุรี และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปาาวทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลก (ดูรายละเอียด
บทที่ 5) นอกจากนี ยังมีภูเขาและถ ้าต่างๆ ที่มีหินงอกและหินย้อยที่งดงามมาก เช่น ถ ้า ละว้า ถ ้า
ดาวดึงส์ จังหวัดกาญจนบุรี ถ ้าจอมพล ถ ้าเขาบิน จังหวัดราชบุรี จังหวัดตากมีน ้าตกทีลอซู น ้าตกทีลอ
เล นอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติดังกล่าวมาแล้ว ยังมีการล่องแพไปตามแม่น ้า
แควน้อย และทะเลสาบเหนือเขื่อนอันสวยงาม และที่ส้าคัญคือ ในด้านประวัติศ าสตร์จังหวัด
กาญจนบุรีมีสุสานทหารสัมพันธมิตร ทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น ้าแคว เป็นสิ่งที่ท้าให้
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่รู้จักของคนทัว่ไปทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ในด้านศิลปวัฒนธรรมและพระเพณีต่างๆ นั น กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญในด้านนี  ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอนันต
สมาคม พระท่ีนั่งวิมานเมฆ ตลอดจนวัดส้าคัญๆ เช่น วัดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม วัดเบญจมบพิตร วัดอรุณราชวราราม ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลปแห่งชาติ สวยงู สภากาชาติ เป็นต้น ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ร่วมกัน 

จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถานและโบราณวัตถุอันเก่าแก่
มากมายอันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติในสมัยโบราณ และได้รับการประกาศให้เป็น
มรดกโลกทางด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณ อันควรอนุรักษ์ไว้ถึง 2 แห่ง คือ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก้าแพงเพชร (ดูรายละเอียดบทที่ 
5) นอกจากนั นแล้วภาคกลางยังมีประเพณีการละเล่นพื นเมืองที่น่าสนใจหลายอย่าง  เช่น ประเพณี
สงกรานต์ (พระประแดง) พิธีโยนบัวของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระเพณีแห่เจ้า และเชิด
สิงโตของจังหวัดนครสวรรค์ การเล่นสะบ้ามอญ การเล่นเพลงฉ่อย เพลงล้าตัด เป็นต้น และที่ส้าคัญ
ภาคกลางมีโรงละครแห่งชาติที่จัดแสดงการละเล่นต่างๆ ของไทย เช่น การแสดงโขน หุ่นกระบอก 
ละครและการฟ้อนร้าต่างๆ 

เนื่องจากภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า แม่น ้าล้าคลองจึงเปรียบเสมือนสายโลหิตที่ส้าคัญใน
การด้ารงชีพของประชาชนในภูมิภาคนี  มีการตั งถิ่นฐานและสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น ้าเป็น
จ้านวนมากแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติให้ความสนใจในเรื่องนี 
มากฉะนั นภาคกลางจึงมีการท่องเที่ยวอีกลักษณะหนึ่งคือ การล่องเรือตามแม่น ้าล้าคลองต่างๆ เช่น 
ล่องเรือตามล้าน ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และชมตลาดน ้าด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาด
น ้าอัมพวา ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น การท่องเที่ยวแบบนี จะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ 
การนั่งเรืออาจจะใช้เรือหางยาว เรือรับจ้างหรือเรือที่แล่นเป็นประจ้าอยู่ในคลองก็ได้ บริเวณภาคกลาง
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ตอนก้นอ่าวคือพื นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะมีแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
ปาาชายเลน ดอนหอยหลอด นาเกลือ สวนผลไม้ต่างๆ และตลาดน ้า 

4.  ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ของประเทศทั งปาาเขา มีทั งน ้าตกและชายฝั่งทะเล อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา เขาวง อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า น ้าตกพลิ ว  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาาเขาสอยดาว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ฯลฯ 

ภาคตะวันออกมีชายฝั่งทะเลอันสวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว (ทั งชายฝั่งที่มีหาดสวย 
งาม และชายฝั่งที่มีเกาะอันสวยงาม) เช่น บางแสน พัทยา บางเสร่ หาดแม่พิม แหลมเสด็จ คุ้งวิมาน 
และเกาะต่างๆ เช่น เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก เกาะไผ่ เกาะแสมสาร จัดเป็นแหล่งพักผ่อนและ
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก 

นอกจากนี ในด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์  ภาคตะวันออกยังมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ คือ ตึกแดง และคุกขี ไก่ จังหวัดจันทบุรี 

ส้าหรับงานประเพณีของภาคตะวันออกเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ แล้วจะมีน้อยที่น่าสนใจ ได้แก่ 
ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี งานเทศกาลพัทยา งานเทศกาลประกวดผลไม้ประจ้าปี เป็นต้น 

5.  ภาคใต้ 
ภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรอยู่ระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน  ดังนั นภาคใต้จึงเป็น

บริเวณที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายแห่งโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแต่ละ
แห่งล้วนสวยงามและน่าสนใจทั งสิ น ทั งฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันมีชายหาดยาวตั งแต่
ชะอ้า หัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร ชายทะเลดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ 
ธานี ไปจนถึงหาดสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา หาดชลาลัยจังหวัดปัตตานี 
หาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส ชายหาด จังหวัดภูเก็ต ชายหาดจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง เป็นต้น 

นอกจากจะมีชายฝั่งทะเลอันสวยงาม หาดทรายขาว อ่าว แหลม และถ ้าต่างๆ อันสวยงาม
แล้วภาคใต้ยังมีหมู่เกาะและปะการังที่สวยงามมาก เช่น หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา 
เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
รวมทั งเกาะภูเก็ตอันสวยงาม เกาะต่างๆ ยังมีถ ้าที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ถ ้ามรกต ในจังหวัดตรัง ซึ่ง
จะต้องเดินทางไปทางเรือและจะเข้าไปภาคในถ ้าได้เฉพาะเวลาที่น ้าทะเลลดลงจึงจะเห็นปากถ ้า
ภายในถ ้าจะมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมากทั งสีสันของหิน ผนังถ ้า และหอนงอกหินย้อยภายในถ ้า 

ภาคใต้ประกอบด้วยเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันการาคีรี 
ซึ่งบริเวณเทือกเขาเหล่านี จะมีน ้าตกที่งดงามและมีน ้าอยู่ตลอดปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
หลายแห่ง เช่น น ้าตกปุญญบาล จังหวัดระนอง น ้าตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา น ้าตกพรหมโลก 
น ้าตกกะโรม จังหวัดนครศรีธรรมราช น ้าตกบาโจ จังหวัดนราธิวาส น ้าตกโตนเต๊ะ และน ้าตกเขาช่อง 
จังหวัดตรัง 

ภาคใต้มีประเพณีท่ีน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์ของภาค คือ เทศกาลกินเจจังหวัดภูเก็ต งาน
แข่งเรือกอและ จังหวัดนราธิวาส งานชักพระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และงานฉลองการถือศีลอดของ
ชาวไทยมุสลิมที่เรียกว่า งานฮารีรายอ การแสดงโนรา หนังตะลุง รองเง็ง ซึ่งเป็นการละเล่นพื นเมือง
ของชาวภาคใต้ 
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ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย 
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความหลากหลายครบทุกรูปแบบ ทั งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน ทั งในด้านการบริการและแหล่ง
ท่องเทีย่วปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าประเทศอ่ืนๆ ทั งนี เพราะประเทศไทยมีสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างพร้อมมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา และมีจุดเด่นที่แตกต่างไปจาก
ทวีปยุโรปและอเมริกา 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สรุปข้อมูลพื นฐานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวประเทศไทยมีจ้านวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการรวบรวมไว้ทั งสิ น (พ.ศ. 2540) 2,579 แห่ง เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1,386 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1,193 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา อุทยาน เกาะ ถ ้า สวนต่างๆ (ผลไม้ ดอกไม้ 
พฤกษชาติ สวนปาา สวนสาธารณะ) ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นวัดซึ่งมี
ประมาณ 529 แห่ง โบราณสถาน 173 แห่ง อนุสาวรีย์ 102 แห่ง นอกจากนั นเป็นศูนย์วัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง บ้าน อาคารสถานที่ โบราณสถานต่างๆ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ปาา และ
พันธุ์พืช,2558.) 

แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สูงค่าและเป็นสิ่งที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวทั งสิ น เนื อหาต่อไปจะกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ โดยจะเน้นเฉพาะ
ลักษณะเด่น หรือลักษณะพิเศษของทรัพยากรแต่ละประเภท และเพ่ือความสะดวกในการศึกษาจึงขอ
แยกทรัพยากรการท่องเที่ยวดังกล่าวเป็น 2 ประเภท คือ  

1.  การท่องเที่ยวประเภทชายหาดหรือทะเล 
ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลรวมความยาวประมาณ 2,775 กิโลเมตร หรือ 1,500 ไมล์ มีทะเล

ล้อมรอบ 3 ด้าน ซึ่งจะแบ่งตามลักษณะที่ตั งได้เป็น 3 เขต คือ 
 1.1  ภาคตะวันตก หรือบริเวณอ่าวไทยตอนบน  มีจุดเริ่มต้นจากต้าบลท้ายบ้าน อ้าเภอ
เมืองจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น ้าเจ้าพระยาไปจนจรดปลายแหลมสารพัดพิษ 
อ้าเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด มีความยาว 475 กิโลเมตร 
 1.2  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก หรืออ่าวไทยตอนล่าง  มีความยาวจากชายฝั่งบริเวณฝั่งขวา
ของแม่น ้าเจ้าพระยาจรดฝั่งซ้ายของแม่น ้าตากใบ อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส มีความยาว
ประมาณ 1,405.6 กิโลเมตร 
 1.3  ภาคใต้ฝั่งตะวันตก หรือทะเลอันดามัน  ความยาวของฝั่งเริ่มจากชายฝั่งบริเวณ
ปากแม่น ้ากระบุรี จังหวัดระนอง จรดชายแดนของจังหวัดสตูล ยาวประมาณ 894.4 กิโลเมตร 

บริเวณชายฝั่งทะเลทั ง 3 บริเวณนี อยู่ในพื นที่ของจังหวัดต่างๆ 22 จังหวัด คือ บริเวณอ่าว
ไทยตอนบน ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด บริเวณอ่าว
ไทยตอนล่าง ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรี 
ธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ด้านทะเลอันดามัน ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและ
สตูล พื นที่ทั งหมดนี รวมเรียกว่า “น่านน้ าไทย” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามติดอันดับ
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ของโลก ซึ่งนอกจากจะมีลักษณะชายฝั่งที่เว้าแหว่งแล้วยังมีหาดทรายแก้วที่ขาวสะอาด สามารถน้าไป
เป็นวัตถุดิบในการประกอบอุตสาหกรรมการท้าแก้วและกระจกได้ มีหาดทรายสีนวลและหาดหินงาม
ซึ่งประกอบไปด้วยหินและกรวดสีต่างๆ เรียงซ้อนกันอยู่บนบริเวณชายหาด เช่น บริเวณอ่าวแม่ร้าพึง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล เป็นต้น 

บริเวณชายฝั่งบางพื นที่จะมีปาาชายเลน  หรือปาาโกงกาง  ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่ง
อาหารของสัตว์ต่างๆ  ทั งสัตว์บกและสัตว์น ้า ปาาชายเลนของประเทศไทยมีพื นที่ทั งหมดประมาณ 1.2 
ล้านไร่ หรือ 1,920 ตารางกิโลเมตร พื นที่ปาาชายเลนจะเป็นพื นที่ต่อเชื่อมระหว่างน ้าจืดกับน ้าเค็ม 
ประกอบด้วยต้นไม้ที่มีรากยาวช่วยยึดฝั่ง เช่น ต้นโกงกาง ตันเสม็ด รากของต้นไม้เหล่านี จะสะสม
อินทรียวัตถุ และก่อให้เกิดตะกอนทับถมกันท้าให้พื นที่ชายฝั่งกว้างขึ น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ 
ทั งสัตว์น ้า สัตว์บกและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า เป็นแหล่งปาาไม้ แหล่งการประมง รัฐบาลได้เล็งเห็นถึง
ความส้าคัญของปาาชายเลนจึงได้ประกาศพื นที่ปาาชายเลนบางแห่งเป็นอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยาน
แห่งชาติสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติแหลมสนบางเบน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา (ดูรายละเอียดที่บทที่ 6) เป็นต้น ทั งนี  เพ่ือที่จะอนุรักษ์พื นที่ปาาชายเลนให้คงความ
สมบูรณ์ไว้เช่นเดิม  

ชายฝั่งทะเลของไทยนั นเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นบริเวณที่มีสภาพธรรมชาติที่งดงามแห่งหนึ่ง
ของโลก หาดทรายขาวสะอาด น ้าทะเลใส และที่ส้าคัญคือได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีแหล่งปะการังที่
สวยงามที่สุด มีซากฟอสซิลซึ่งทับถมกันมาเป็นเวลาหลายล้านปี  เช่น สุสานหอยที่ต้าบลบ้านแหลม
โพธิ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สิ่งเหล่านี เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ส้าคัญของไทยทีมี่เสน่ห์
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเพ่ือชม ถัดจากชายฝั่งทะเลออกไปจะมี
เกาะน้อยใหญ่จ้านวนมาก กระจายอยู่ท่ัวบริเวณน่านน ้าไทย ประมาณ 500 กว่าเกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุด 
คือ เกาะภูเก็ต เกาะช้าง และเกาะสมุย แต่เกาะที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว คือ หมู่เกาะสิมิลัน 
หมู่เกาะอ่างทอง เกาะพีพี เกาะช้าง เกาะสมุย และเกาะภูเก็ต เป็นต้น 

การท่องเที่ยวไปตามบริเวณชายฝั่งทะเลของไทยนั น สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั งปี แต่
เนื่องจากประเทศไทยอยู่ภาคใต้อิทธิพลของลมมรสุม ท้าให้การท่องเที่ยวชายทะเลจะต้องสัมพันธ์กับ
ลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย  ซึ่งฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของไทยอาจจะแบ่งได้ดังนี  

2.  ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 

 2.1  การท่องเที่ยวทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามันจะอยู่ในช่วงระหว่าง
ปลายเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่าน
ทะเลด้านอ่าวไทยเป็นช่วงฤดูฝนของบริเวณอ่าวไทยและคลื่นลมแรง 
 2.2  การท่องเที่ยวบริเวณอ่าวไทย จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 
ทั งนี เพราะช่วงเวลานี เป็นระยะท่ีเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดผ่าน ท้าให้บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นลมแรง 

แต่อย่างไรก็ตามสภาพภูมิอากาศอาจจะผันแปรได้ บางครั งอิทธิพลของกระแสลมจากทะเล
จีนตอนใต้อาจจะมีความรุนแรง พัดผ่านมาถึงประเทศไทย ท้าให้มีฝนตกในบริเวณพื นที่ทะเลทั ง 2 
ด้านก็เป็นไปได้ ฉะนั น เพ่ือความปลอดภัยจึงควรสอบถามเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยว 
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ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลที่สลับกันนี เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย คือ นักท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวทะเลได้ตลอดปี และช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว จะท้าให้ชายฝั่ง และหาดทรายได้มีการพัก
ฟ้ืนและสร้างสมปรับปรุงตัวเองให้สวยงามอยู่เสมอ 

 
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล 

ท้องทะเลมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามอยู่เป็นจ้านวนมาก เรียกว่า เป็นอุทยาน
ทางทะเลประกอบด้วยพืชและสัตว์น ้าต่างๆ สิ่งเหล่านี ท้าให้ทะเลของประเทศไทยกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลดังกล่าว ได้แก่  (ธรณ์ ธ้ารง
นาวาสวัสดิ์,2541) 

1.  ปะการัง 
ท้องทะเลไทยได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีปะการังสวยงามที่สุด ปะการังเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็ก

มากและมีโครงสร้างเหมือนพืช โครงสร้างปะการังนี ศัพท์ทางภูมิศาสตร์เรียกว่า Coralpolyp มีรูป
ทรงกระบอก สิ่งที่เราเห็นเป็นกลีบ หรือกิ่งก้านสาขานั น คือ หนวดส้าหรับจับเหยื่อและล่าอาหาร
จ้าพวกแพลงตอน ตัวปะการังที่มีขนาดเล็กมากนี จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ท้าให้มองเห็นได้ชัด และจะ
ยึดเอาหินปูนที่ละลายสะสมอยู่ในท้องทะเลให้มาเกาะติดกับตัว เพ่ือที่จะท้าเป็นฐานส้าหรับยึดเกาะ
เป็นที่พักอาศัย ปะการังจะเจริญเติบโตในบริเวณชายฝั่งทะเลน ้าตื นในเขตร้อนที่มีแสงสว่างส่องลงไป
ถึง ตัวปะการังจะสร้างฐานที่แข็งแรงเพิ่มขึ นตลอดเวลาอย่างช้าๆ กล่าวกันว่า ปะการังใช้เวลา 1 ปี ต่อ
การเจริญเติบโตเพียง 1 นิ ว เมื่อปะการังตายลง ปะการังตัวใหม่ก็จะเกาะทับและสร้างโครงสร้างทับ
ถมกันไป เป็นเช่นนี หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ท้าให้ขนาดของโครงสร้างขยายขึ นตามล้าดับ กลายเป็น
พืดหินปะการัง เกาะหรือเทือกปะการัง ตามกาลเวลา 

2.  พืดหินปะการัง (Coral Reef) คือ ปะการังที่ขยายตัวทับถมพอกพูนกันและแผ่เป็น
บริเวณกว้างออกไปในระดับใกล้ๆ กับผิวพื นน ้าทะเล เช่น ปะการังบริเวณเกาะสิมิลัน รอบๆ พืดหิน
ปะการัง อาจมีโคลนที่เกิดขึ นจากการสะสมของเศษปะการัง เรียกว่า โคลนปะการัง(Coral Mud) 
(ภาพที่  4.1) 

3.  เทือกปะการัง (Barrier Reef) คือ โขดปะการังใต้น ้าที่สูงขึ นมาเกือบพ้นระดับน ้าทะเล
เกิดขึ นในเขตอากาศร้อนที่มีการทับถมของซากปะการัง เป็นแนวยาวใกล้ชายฝั่ง  ตัวอย่างเช่น เทือก
ปะการังทางชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย ที่เรียกว่า The Great Barrier 
Reef 

4.  เกาะปะการัง (Coral Island) คือ เกาะที่เกิดจากเทือกปะการังที่อยู่ห่างชายฝั่งทะเล
ออกไปในทะเลเกิดขึ นเนื่องจากมีเนินทรายที่เกิดจากเศษละเอียดของปะการัง ที่ถูกกระแสคลื่นใน
ทะเลบดเสียดสีกันจนแตกออกเป็นทรายเม็ดเล็กๆ เนินทรายเหล่านี จะทับถมอยู่ตอนบนของสัน
ปะการัง และพอกพูนขึ นเรื่อยๆ จะท้าให้เกิดเป็นเทือกเขายาวและกว้างออกไป แต่ไม่สูงมากนัก ต่อมา
ผืนแผ่นดินใต้ท้องทะเลได้ยกตัวสูงขึ นเทือกปะการังนี จึงโผล่พ้นระดับน ้าทะเลขึ นมาเป็นเกาะปะการัง 
ซึ่งมีความสูงไม่มากนักเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีต้นไม้เกิดขึ นบนเกาะปะการัง สันนิษฐานว่า พืชพรรณไม้
เหล่านี เกิดจากการน้ามาของนก หรือมีเมล็ดพันธุ์ลอยตามน ้ามาก็เป็นไปได้ 
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โดยทั่วๆ  ไปแล้วปะการังจะอยู่ตามโขดหิน พื นทรายหรือรอบๆ เกาะ โดยวางตัวเป็นแนวยาว
และกว้างขวางมากแนวปะการังนี มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า “ดอกหิน” ปะการังเหล่านี จะมีรูปร่าง
ต่างๆ กัน เป็นดอกบ้างเป็นต้นบ้าง แตกกิ่งก้านสาขามีสีสันสวยสดงดงามแปลกตาเหมือนกับเป็น
อุทยานของปาาไม้ใต้ท้องทะเล ที่กล่าวว่าเหมือนกับปาาไม้นั นเป็นเพราะตามแนวปะการังจะมีสิ่งมีชีวิต
ทั งพืชและสัตว์อาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก และด้ารงชีวิตเหมือนพืชและสัตว์บนบก ซึ่งพืชและสัตว์
เหล่านี นักวิทยาศาสตร์จัดว่าเป็นพืชและสัตว์ชั นต่้า ปะการังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)  ปะการัง
หิน หรือปะการังหินปูน  2)  ปะการังอ่อน 

ปะการังทั ง 2 ประเภทดังกล่าว ยังมีการเรียกชื่อเรียกออก ไปตามรูปร่างที่เห็นได้อีกหลาย
ร้อยชนิดส่วนใหญ่แล้วจะเรียกชื่อตามรูปร่างที่มองเห็น เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังเห็ด ปะการัง
ผักกาด ปะการังดอกจอก ปะการังอ่อนหรือปะการังดอกไม้ ปะการังจะมีสีเหมือนดอกไม้ต่างๆ หลาย
สี เช่น สีแดง ขาว เหลือง น ้าเงิน ชมพู ส้ม และสีม่วง (ภาพที่  4.2) 

แนวปะการังเป็นแหล่งรวมชีวิตใต้ทะเลที่มีความสลับซับซ้อนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ 
ดังนี  

1)  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าชนิดต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านการประมง 
2)  เป็นแหล่งที่มีสัตว์น ้าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ 
3)  เป็นแนวป้องกันชายฝั่งจากพายุและการกัดเซาะของคลื่น 
4)  เป็นบ่อเกิดของทรายตามชายหาด 
5)  เป็นแหล่งท่องเที่ยว นันทนาการ และศึกษาค้นคว้าทางด้านต่างๆ 
สภาพของปะการังในปัจจุบัน   
ในท้องทะเลไทยมีปะการังอยู่ทั่วไปทั งด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน  แต่ปะการังบริเวณ

ท้องทะเลรอบๆ เกาะภูเก็ตและเกาะต่างๆ เช่น เกาะแก้ว เกาะราชา เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะดอกไม้ 
เกาะปิตะห์ และเกาะที่ห่างไกลออกไปทางฝั่งทะเลอันดามันคือ เกาะพีพี และเกาะสิมิลัน บริเวณ
แหล่งปะการังดังกล่าวจะมีปะการังหลายชนิดและสวยงามมากกว่าบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
โดยเฉพาะปะการังบริเวณเกาะสิมิลันได้รับยกย่องว่ามีความงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งคน
ไทยทุกคนจะต้องสงวนรักษาไว้ให้คงความงามอยู่ตลอดไป 

ปัจจุบันปะการังดังกล่าวได้รับความเสียหายเพ่ิมมากขึ น บางแห่งถูกท้าลายจนกระทั่ง
เกือบจะไม่มีสภาพของความสวยงามเหลืออยู่เลย ความเสียหายที่เกิดขึ นนี มาจากสาเหตุหลาย
ประการด้วยกันคือ 

1)  ถูกท้าลายจากการทอดสมอเรือ 
2)  น ้าทะเลไม่สะอาด เช่น ตะกอนจากการท้าเหมืองแร่ในทะเล การระบายน ้าเสียลงสู่ทะเล 
3)  การประมงโดยเฉพาะการระเบิดปลาในแนวปะการัง 
4)  การขยายตัวของนักท่องเที่ยวและนักด้าน ้า และเรือน้าเที่ยว 
5)  การเก็บปะการังและการเหยียบย่้าปะการัง 
6)  การทิ งขยะในท้องทะเล 
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ธรณ์ ธ้ารงนาวาสวัสดิ์,2541. ได้กล่าวในหนังสือทะเลไทย ว่าสาเหตุที่สร้างความเสียหายแก่
ปะการังในท้องทะเลไทย เนื่องจากปริมาณการท่องเที่ยวทางทะเลได้มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ น แต่ละปีจะ
มีเรือน้าเที่ยวพานักท่องเที่ยวไปยังบริเวณแหล่งปะการังต่างๆเป็นจ้านวนมากจนเกินขีดความสามารถ
ที่จะรองรับการท่องเที่ยวตามบริเวณแนวปะการังได้ ประกอบกับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ผู้น้า
เที่ยวยังไม่มีความรู้และความส้านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการังดีพอ และไม่ได้ตระหนักถึงความ
เสียหายที่พวกตนได้กระท้าขึ น สภาพการเช่นนี ได้เกิดขึ นเช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวตามแนวปะการัง
ในส่วนอ่ืนๆ ของโลก ฉะนั นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งให้ความรู้
เกีย่วกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะปะการังเป็นการด่วน และให้นักท่องเที่ยว
ตลอดจนประชากรในท้องถิ่นมีความส้านึกถึงคุณค่าและหวงแหน ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาแนว
ปะการังไว้ให้คงสภาพธรรมชาติมากที่สุดเพ่ือประโยชน์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งน้ารายได้มาสู่
ประเทศชาติเป็นอันดับหนึ่งของรายได้ประเทศ 

การอนุรักษ์แนวปะการังนั นจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่ส้าคัญ คือ 
กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ปาา และพันธุ์พืช กรมปาาไม้ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
โดยมีแนวทางก้าหนดขอบเขตของการใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล 3 เขต คือ 

1.  เขตที่เป็นพื นที่ส้าคัญจะต้องท้าการอนุรักษ์ เพ่ือรักษาบริเวณพื นที่เหล่านั นให้คงสภาพ
เดิมตามธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย และจัดเป็นแหล่งอนุรักษ์และเพาะเลี ยง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น ปะการัง หรือเต่าทะเล บริเวณนี เรียกว่า เขตอนุรักษ์ จะประกาศ
ห้ามท้าการประมงและประกอบกิจการใดๆ ทางธุรกิจทั งสิ น 

2.  เขตท่ีใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ เป็นพื นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว มี
บริการน้าเที่ยวทางทะเล การด้าน ้า บริการเรือท้องกระจกดูปะการัง แต่จะห้ามท้าการประมงเพ่ือ
การค้า ยกเว้นเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั น เช่น การตกปลา นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

3.  เขตท่ีใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ จะอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ทั งด้านการท่องเที่ยว 
และธุรกิจต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ 

มาตรการต่างๆ เหล่านี จะประสบผลส้าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝาายที่จะท้าให้
บรรลุผลส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั งไว้ 

ตามแนวปะการังมีสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ปะปนอยู่ด้วยหลายชนิด เช่น 
1.  กัลปังหา  ใกล้ๆ กับปะการังจะมีสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งฝังร่างอยู่กับหินปูน คือ กัลปังหา มี

รูปร่างแปลกประหลาดแตกต่างกันออกไป รวมทั งมีสีสันต่างๆ เช่น ด้า แดง หรือขาว จึงมักจะเรียกชื่อ
ตามรูปร่างที่ปรากฏให้เห็น เช่น พัดทะเล และเขากวาง เป็นต้น  (ภาพที่  4.4) 

2.  ฟองน ้า  เป็นสัตว์ทะเล มีรูปร่าง ขนาด และสีต่างๆ เช่น รูปร่างกลม  เรียวยาว รูปร่าง
เหมือนต้นไม้ หรือเป็นแผ่น ส่วนสีนั นจะมีสีเช่นเดียวกับปะการัง 

3.  ดอกไม้ทะเล  มีรูปร่างยาวเกาะกันเป็นกลุ่มยึดติดกับแนวปะการัง หรือหินใต้ท้องทะเล 
ล้าตัวกลวงมีปล่องข้างบนซึ่งท้าหน้าทีเป็นปาก และมีหนวดกระจายอยู่โดยรอบ ท้าหน้าที่จับเหยื่อ 
และหาอาหาร ดอกไม้ทะเลมีอยู่หลายชนิด และมีสีสันเหมือนปะการังและกัลปังหา 
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4.  หนอนดอกไม้  เป็นสัตว์รูปร่างเหมือนไส้เดือนดิน แต่บริเวณส่วนหัวจะมีลักษณะเหมือน
ดอกไม้ท้าหน้าที่หาอาหารและมีลักษณะยืดและหดอยู่ตลอดเวลา ขณะขยายตัวจะมีรูปร่างเหมือน
ดอกไม ้(ภาพที่  4.3) 

5.  ปลิงทะเล  เป็นสัตว์ทะเลที่มีหลายชนิดทั งที่กินเป็นอาหารได้ และไม่ได้ 
6.  เม่นทะเล  เป็นสัตว์ที่มีหนามรอบตัว 
7.  พลับพลึงทะเลและดาวทะเล  เป็นสัตว์ทะเลรูปร่างเป็นแฉกๆ ซึ่งท้าหน้าที่เหมือนเป็นขา

เคลื่อนที่ไปตามแนวปะการัง จับปลาตัวเล็กๆ เป็นอาหาร  (ภาพที่  4.5) 
8.  สัตว์ทะเลที่มีเปลือกและโครงร่างแข็งห่อหุ้ม ได้แก่ กุ้ง กั ง ปู หอย มีทั งขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ หากินอยู่ตามแนวปะการัง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่า ปู และหอยจะมีรูปร่างและ
สีสันที่สวยงาม เช่น ปูม้า ปูเสฉวน หอยทับทิม หอยสังข์ หอยมุก และหอยบางชนิดมีพิษ เช่น หอย
เม่น เป็นต้น 

9.  สัตว์จ้าพวกปลา  มีอยู่หลายร้อยชนิด ทั งปลาเล็ก ปลาใหญ่ ปลาน ้าตื น ปลาน ้าลึก บาง
ชนิดเป็นปลาที่สวยงาม ปลาทะเลส่วนมากจะมีลวดลายและสีสันต่างๆ ขึ นอยู่กับรงควัตถุ (Pigment) 
หรือสารเมลามีนที่อยู่บนตัวปลาและปลาจะขับเมือกออกมาท้าให้เกิดสีสันต่างๆ บางครั งปลาจะมี
ระบบพิเศษในตัวที่จะปรับสีของตัวตามสภาพแวดล้อม 

ปลาบางชนิดจะมีลักษณะพิเศษคือ ลอยตัวในแนวดิ่ง เช่น ม้าน ้า  ซึ่งม้าน ้านี ยังมีลักษณะ
พิเศษแตกต่างจากปลาชนิดอ่ืนๆ คือ ตัวผู้เป็นผู้อุ้มท้องและเลี ยงดูตัวอ่อน ส่วนปลาที่เป็นอันตรายต่อ
มนุษย์คือปลาฉลาม 

10.  เต่าทะเล  จัดเป็นสัตว์ดึกด้าบรรพ์และมีอายุยืน การด้ารงชีวิตของเต่าทะเลเป็นสิ่งหนึ่งที่
ท้าให้เต่าสูญพันธุ์เร็วก็คือ เต่าจะขึ นมาวางไข่บนชายฝั่งและไข่จะฟักตัวอยู่ในพื นทรายจนกว่าจะเป็น
ตัวอ่อนออกจากไข่แล้วจะว่ายลงสู่ทะเล ไข่เต่าหรือที่เรียกกันว่าไข่จาระเม็ดนั นเป็นอาหารอันโอชะ
ของมนุษย์จึงท้าให้เต่าสูญพันธ์ได้เร็ว ปัจจุบันได้มีการก้าหนดเขตอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล โดยความ
ร่วมมือของรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทหารเรือ เต่าทะเลที่รู้จักกันทั่วไปคือ เต่า
มะเฟือง เต่ากระ และเต่าตะนุ 

11.  ปลาพะยูน  เป็นสัตว์ทะเลที่หายาก และนับวันจะสูญพันธ์ ปลาพะยูนเป็นสัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนมเป็นปลาที่มนุษย์ไม่นิยมจับมาเป็นอาหาร มีชื่อเรียกตามภาษาพื นบ้านว่า “หมูน ้า” เมื่อโต
เต็มที่จะมีความยาวประมาณ 3-4 เมตร หนักได้ 300-400 กิโลกรัม ล้าตัวไม่มีเกล็ด เป็นเพียงผิวหนัง
ที่มีไขมันหุ้มหนา ผิวล้าตัวมีสีเทาหรือสีน ้าตาล การหายใจจะอาศัยการโผล่ขึ นน ้ามาหุบอากาศด้านบน 
ปากมีขนาดใหญ่ ภายในปากมีเขี ยว 1 คู่ ส่วนหางมีลักษณะเป็นแฉก คล้ายหางปลาวาฬ ส่วนครีบ
ประกอบด้วยครีบข้างล้าตัว 1 คู่ หรือเรียกว่า ขาหน้า มีลักษณะคล้ายแผ่นใบพายสั นๆ อยู่บริเวณอก
ของล้าตัว ท้าหน้าที่ในการบังคับทิศทาง และใช้ส้าหรับเดินบนพื นทะเล และครีบหางส้าหรับใช้ในการ
ว่ายน ้า ซึ่งว่ายน ้าได้ช้ามาก  (ภาพที่  4.6) 
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12.  พืชชั นต่้า  เป็นอาหารของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เช่น สาหร่ายทะเล อยู่ตามบริเวณน ้าตื น 
ตามพื นทราย โขดหิน และอยู่ปะปนกับแนวปะการัง ได้แก่ สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีแดง และ
สาหร่ายสีน ้าตาล และจะมีรูปร่างต่างๆกัน เช่น สาหร่ายเห็ดหูหนู สาหร่ายใบผักกาด สาหร่ายเขา
กวาง สาหร่ายเม็ดองุ่น สาหร่ายเหล่านี บางชนิดกินได้ บางชนิดกินไม่ได้ 
 สัตว์ต่างๆ ที่อยู่ตามท้องทะเลและแนวปะการังนี จะพ่ึงพาอาศัยกัน เช่น ปลาที่เรียกว่า “ปลา
พยาบาล” เป็นปลาตัวเล็กๆ ท้าหน้าที่ท้าความสะอาดให้ปลาตัวใหญ่ การท้าความสะอาดนั นก็คือ การ
กินเมือกหรือตัวพยาธิ และเศษอาหารต่างๆ ที่ติดอยู่ต่างตัวปลา หรือเหงือกของปลาใหญ่ๆ จึงเรียกว่า 
“ปลาพยาบาล” เป็นต้น 
 
 

 
ภาพที่  4.1  พืดหินปะการัง 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 
 

 
ภาพที่  4.2  ปะการังหินอ่อน 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 
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ภาพที่  4.3  หนอนดอกไม้ 
ที่มา : http://www.marinerthai.net/sara/viewsara1238.php 

 
 

 
ภาพที่  4.4  กัลปังหา 

ที่มา : http://www.samunpri.com/กัลปังหา 
 

 
ภาพที่  4.5  พลับพลึงทะเล 

ที่มา :  http://www.takieng.com/stories/262 

http://www.samunpri.com/กัลปังหา
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ภาพที่  4.6  พะยูน 

ที่มา : http://pasusat.com/พะยูน 
 

 การด้ารงชีวิตของสัตว์ในท้องทะเลนั นจะมีพฤติกรรมและชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดียวกับการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์ปาาและสร้างสีสันให้แก่ท้องทะเลเป็นอันมาก จัดเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเจริญก้าวหน้า และท้อง
ทะเลไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของโลก เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามความต้องการและ
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลแต่ละแห่งจะมีสิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์
พร้อมทั งด้านอาหาร ที่พักอาศัย และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการท่องเที่ยวทางทะเล เช่น เรือและอุปกรณ์
การด้าน ้า เป็นต้น 
 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยมีหลายแห่งดังตัวอย่างท่ีปรากฏอยู่ในตารางที่  4.1 
 
ตารางที่  4.1  แหล่งท่องเที่ยวในท้องทะเลไทย 

เขตน่านน ้าไทย จังหวัด ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว 
อ่าวไทยตอนบน 1.  สมุทรปราการ -  สถานทีต่ากอากาศบางปู 

 
2.  ชลบุร ี -  หาดบางแสน 

-  เขาสามมุก 
-  อ่างศิลา 
-  เกาะสีชัง 

3.  พัทยา -  หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดเทียนทอง 
-  เกาะในอ่าวพัทยา เช่น เกาะล้าน เกาะสาก 
-  บางเสร่ 
-  แสมสาร 
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เขตน่านน ้าไทย จังหวัด ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว 
4.  ระยอง -  หาดบ้านแพ 

-  อุทยานห่งชาติเกาะเสม็ด และเขาแหลมหญ้า 
-  เกาะมันนอก เกาะมันกลาง 

5.  จันทบุรี 
 

-  แหลมสิงห์ 
-  อ่าวกระทิง 

6.  ตราด 
 

-  หาดบานชื่น 
-  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
-  เกาะกระดาษ 
-  เกาะหมาก 
-  เกาะกูด 

อ่าวไทยตอนล่าง 1.  เพชรบุรี -  หาดเจ้าส้าราญ 
-  หาดปีกเตียน 
-  หาดชะอ้า 

2.  ประจวบคีรีขันธ์ -  หัวหิน 
-  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
-  อ่าวประจวบ 
-  หาดวนกร 
-  อ่าวแม่ร้าพึง 
-  หาดแก้วบ้านกรูด 

3.  ชุมพร -  อ่าวทุ่งวันแล่น 
-  อุทยานแห่งชาติกรมหลวงชุมพร 
-  หาดอรุโณทัย 

4.  สุราษฏร์ธาน ี -  เกาะสมุย 
-  เกาะพงัน 
-  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

5.  นครศรีธรรมราช -  หาดชลาลัย 
-  หาดปากพนัง 
-  แหลมตะลุมพุก 

6.  สงขลา -  แหลมสมิหลา 
-  หาดแก้ว 
-  หาดเทพา 
-  หาดสะกอม 

7.  ปัตตานี -  หาดแฆแฆ 
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เขตน่านน ้าไทย จังหวัด ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว 
8.  นราธิวาส -  หาดนราทัศน์ 

ทะเลอันดามัน 1.  ระนอง 
 

-  อุทยานแห่งชาติแหลมสน-บางเบน 

 

2.  พังงา 
 

-  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
-  เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ 
-  หาดท้ายเหมือง 
-  วนอุทยานแห่งชาติเกาะสุรินทร์ 
-  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

3.  ภูเก็ต -  ชายหาดต่างๆ รอบเกาะภูเก็ต 
-  หมู่เกาะรอบๆ เกาะภูเก็ต 

4.  กระบี่ -  อ่าวลึก 
-  อ่าวนาง 
-  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา 
-  หมู่เกาะพีพี 
-  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันดา 
-  เกาะไหง เกาะรอก 
-  สุสานหอย 

5.  ตรัง -  หาดปากเมง 
-  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
-  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 

6.  สตูล 

 
-  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 

 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ปาา และพันธุ์พืช,2558. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

130 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติจ้าแนกออกได้หลายประเภทดังนี  
 1)  ถ ้าและน ้าตก 
 2)  ภูเขา 
 3)  อุทยานแห่งชาติ 
 4)  ลักษณะภูมิประเทศและทิวทัศน์ต่างๆ 
 5)  แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเข่ือนและอ่างเก็บน ้า 
 ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติครบทุกประเภทแต่ละประเภทล้วนสวยงาม
และมีเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ผู้คนได้ไปท่องเที่ยวและสัมผัสกับธรรมชาติ และสร้างความประทับใจใน
สภาพธรรมชาติต่างๆ ที่ตนได้ไปท่องเที่ยวมา และประสงค์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่อไปได้อีกเรื่อยๆ
สภาพธรรมชาติที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดรูปแบบของการท่องเที่ยวต่างกันออกไป การเดินทางไป
เที่ยวทะเลย่อมต่างจากการไปเท่ียวปาาหรือภูเขา ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์ต่างๆ ได้กว้างไกล การเที่ยวปาา
เป็นการผจญภัย หรือแม้แต่การไปเท่ียวถ ้าก็จะให้รสชาติหรือความสนุกสนานที่ต่างกันไป 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติทุกประเภท
และแต่ละประเภทล้วนสวยงามแปลกตา ดังนั นจึงเป็นการที่ยากจะอธิบายถึงแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
ได้ครบทุกแห่ง และทุกประเภทจึงขอยกตัวอย่างเฉพาะบางประเภทที่น่าสนใจและมีจุดเด่นหรือมี
บทบาททางการท่องเที่ยวมากท่ีสุดเท่านั น 
 

1.  แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ าและน้ าตก 
ประเทศไทยมีภูเขากระจายอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันตกตลอดจนถึงภาคใต้ ภูเขาเหล่านี แทบทุกแห่งจะมีถ ้าและน ้าตกอยู่ทั่วไปทั งท่ีค้นพบมานานแล้ว
และเพ่ิงค้นพบบางแห่งการคมนาคมสะดวก บางแห่งการคมนาคมยังไปไม่ถึงต้องเดินเท้าเข้าไป กล่าว
กันว่าการเที่ยวชมธรรมชาตินั น ธรรมชาติที่ให้รสชาติทางการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ การเที่ยวถ ้า  
น ้าตก ภูเขา และปาาไม้ซึ่งการท่องเที่ยวทั ง 4 อย่างนี มักจะเกี่ยวพันกันคือ เมื่อไปเที่ยวชมสิ่งหนึ่งก็
มักจะได้รับผลพลอยได้จากอีกสิ่งหนึ่งตามมา เช่น ไปเที่ยวปาามักจะได้ปีนเขา หรือไปถ ้าจะได้เที่ยว
น ้าตก หรือปีนเขาไปด้วย 

(วรรณา วงษ์วานิช,2546) กล่าวในหนังสือภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวว่า ความรู้สึกในด้านการ
เที่ยวถ ้าจะมีลักษณะแตกต่างจากน ้าตก คือ น ้าตกให้ความสดชื่นและเพลิดเพลินส่วนถ ้าให้ความรู้สึก
เร้นลับ น่ากลัว และเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าภายในถ ้าจะเป็นอย่างไร ความรู้สึกดังกล่าวจึงเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้ถ ้ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ คุณสมบัติของถ ้าที่มีความพิเศษออกไป
คือ ความงามภายในถ ้า ซึ่งมักจะมีหินงอกหินย้อย รวมทั งหลักฐานหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์จึง
ท้าให้มีผู้นิยมไปเที่ยวถ ้าต่างๆ เพิ่มมากขึ น ส่วนน ้าตกนั นโดยธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวตก
ปลา เป็นต้น แต่มีบางครั งที่การไปเที่ยวน ้าตกบางแห่งจะมีความต้องการที่จะผจญภัยอีกด้วย เช่น 
น ้าตกที่การคมนาคมยังเข้าไม่ถึง การเดินทางยากล้าบาก ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็นปัจจัยอย่างที่ดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวชมถ ้าและน ้าตก โดยแต่ละแห่งจะมีรูปแบบในการท่องเที่ยวต่างกัน
ออกไป  
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ถ ้าและน ้าตกของแต่ละท้องถิ่นย่อมจะมีความงาม ความสะดวก หรือความยากล้าบาก ในการ
เดินทางแตกต่างกันออกไป จะน้ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ฉะนั นก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวควรจะ
ศึกษาให้ดีเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั งของแหล่งท่องเที่ยวนั นเสียก่อน จะท้าให้
เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวและเกิดความชื่นชมในสภาพธรรมชาตินั นๆ  

ในเนื อหาต่อไปจะแนะน้าเฉพาะถ ้าและน ้าตกที่เห็นว่าเป็นบริเวณที่มีความสวยงาม แปลกตา 
และมีผู้นิยมไปท่องเที่ยวกันมาก พร้อมทั งอธิบายถึงลักษณะเด่นและสถานที่ตั งของถ ้าและน ้าตก
ดังกล่าวเพียงย่อๆ เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการท่องเที่ยว และถ้าต้องการทราบรายละเอียดอาจจะ
สอบถามได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือจากการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด 
 

2.  รายช่ือน้ าตกและถ้ าในภูมิภาคต่างๆ 
 

ตารางที่  4.2  รายชื่อน ้าตกภาคกลาง 
ชื่อ ที่ตั ง ลักษณะเด่น 

1.  น ้าตกสาลิกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก -  เป็นน ้าตกที่สูงใหญ่มาก ตกจากหน้า
ผาสูง 9 ชั น จะมีน ้ามากในฤดูฝน ฤดู
ร้อนน ้าจะแห้ง 

2.  น ้าตกนางรอง ต.หินตั ง อ.เมือง จ.นครนายก -  มีลักษณะน ้าตกลดหลั่นเป็นชั นๆ แต่
ละชั นมีอ่างขนาดเล็กรองรับน ้า 

3.  น ้าตกเหวนรก 
 

อ.ปากพลี  จ.นครนายก 
 

-  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
สูงประมาณ 200 เมตร 

4.  น ้าตกวังม่วง อ.เมือง  จ.นครนายก -  เป็นน ้าตกขนาดเล็กไหลผ่านหน้าผา
เตี ยๆ 

5.  น ้าตกเขาอีโต้ อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี -  เป็นล้าธารสายใหญ่ ไหลผ่านแก่งหิน
และมีน ้าตกหลายชั น มีน ้าเฉพาะฤดูฝน
และฤดูหนาว 

6.  น ้าตกห้วยเกษียร ต.ดงขี เหล็ก อ.เมือง จ.
ปราจีนบุรี 

-  เป็นน ้าตกที่มีลักษณะที่สวยงามและ
มีปาาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

7.  น ้าตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี -  เป็นน ้าตกหลายชั น มีบางบริเวณ
กว้างขวางมากเหมาะแก่การเล่นน ้า 

8.  น ้าตกเขาพัง 
 

- อยู่ริมถนนสายกาญจนบุรี 
อ. ไทยโยค และ อ.ทองผาภูมิ 

-  เป็นน ้าตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง บริเวณ
น ้าตกจะเต็มไปด้วยต้นไม้ 

9.  น ้าตกไทยโยค หรือ
น ้าตกเขาโจน 

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี -  เป็นน ้าตกที่ไหลแรงจากหน้าผาลงสู่
แม่น ้าแควน้อย และมีน ้าตลอดปี 

10.  น ้าตกเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี -  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
เป็นน ้าตกที่ใหญ่และสวยงามมีน ้าตก
เป็นชั นๆ 7 ชั น 
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ชื่อ ที่ตั ง ลักษณะเด่น 

11.  น ้าตกธารเงิน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี -  เป็นน ้าตกขนาดเล็ก มี 7 ชั น 
12.  น ้าตกผาตาด อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี -  ขนาดเล็ก ทางเข้าน ้าตกจะผ่านปาาไม้ 

ซึ่งมีสัตว์ปาาชุกชุม 
13.  น ้าตกห้วยขมิ น อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี -  เป็นน ้าตกที่สวยงามแบ่งเป็น 2 ตอน 

คือ ตอนบนและตอนล่าง ไหลลงสู่
แม่น ้าแควใหญ่ 

 

ตารางที่  4.3  รายชื่อถ ้าภาคกลาง 
ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

1.  ถ ้าจอมพล อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี -  เดิมชื่อถ ้ามุจลินทร์ ภายในถ ้ามีหิน
งอกหินย้อยที่สวยงาม บริเวณหน้าถ ้า
เป็นสวนรุกขชาติ 

2.  ถ ้าเขาบิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี -  อยู่บนเทือกเขาบิน สูงประมาณ 200 
เมตร ภายในถ ้ามีหินงอกหินย้อยคล้าย
รูปนกกางปีก 

3.  ถ ้าค้างคาว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี -  ถ ้าใหญ่และมีดมีค้างคาวมาก 
4.  ถ ้ามังกรทอง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -  เป็นถ ้าขนาดเล็ก และสวยงามมีหิน

ย้อยจากเพดาน 
5.  ถ ้าขุนแผน - ริมถนนสายกาญจนบุรี              

อ.ไทรโยก   
-  เป็นถ ้าขนาดใหญ่ อยู่บนเขาสูง รถ
เข้าไปไม่ถึงจะต้องเดินไปอีกประมาณ 1 
กิโลเมตร 

6.  ถ ้าละว้า อยู่บนฝั่งแม่น ้าแควน้อย          
จ.กาญจนบุรี 

-  ภายในถ ้ากว้างใหญ่ แบ่งเป็นห้องๆ 
เช่น ห้องพระโรง ห้องดนตรี และห้อง
ม่าน เป็นต้น แต่ละห้องมีความงามมาก 
และได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัย
โบราณอยู่ภายในถ ้าด้วย 

7.  ถ ้าดาวดึงส์ อยู่ริมฝั่งแม่น ้าแควน้อย  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

-  ภายในถ ้า มีหินงอกหินย้อยแบ่งเป็น
ห้องๆ รูปร่างต่างๆ เช่น รูปโคม รูปสไบ 
และรูปพระปรางค์ ฯลฯ 

8.  ถ ้าพระธาตุ อยู่ห่างจากถ ้าเอราวัณ 8 กม. 
อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี 

-  มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและเป็น
หินที่โปร่งแสง 

9.  ถ ้าธารลอด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์                   
จ.กาญจนบุรี 

-  ภายในถ ้ามีหินงอกหินย้อยและมีล้า
ธารไหลผ่านถ ้า มีสองถ ้าอยู่ห่างและ
ทะลุถึงกันได้ 
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10.  ถ ้าวังตะเคียน อยู่ในเขตบ้านตะเคียน  
จ.กาญจนบุรี 

-  มีหินงอกหินย้อย 

11.  ถ ้าเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี -  ภายในถ ้ามีพระพุทธรูปปางต่างๆ 
12.  ถ ้าเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี -  เป็นถ ้าขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีหินงอก
หินย้อยสวยงาม 

13.  ถ ้าสายแก้ว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ - เป็นถ ้าที่สวยงาม และมืดมาก ต้องใช้
ไฟฉายส่องดู 

14.  ถ ้าไทร อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ -  เป็นถ ้าที่สูงมาก อยู่ติดชายทะเล 
ปากปล่องบนผนังถ ้ามีต้นไทรสูงพ้น
ปากปล่อง 

15.  ถ ้าพระยานคร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- การไปชมถ ้าจะต้องนั่งเรือ
เลียบทะเลไปขึ นที่อ่าวบางปู 

-  ภายในถ ้ามีปล่องให้แสงส่องลงมาได้ 
ภายในถ ้ามีพระท่ีนั่งคูหาสวรรค์ สร้าง
สมัยรัชกาลที่ 5 และมีหินย้อยสีขาว
เป็นสายเหมือนน ้าตก 

 

ตารางที่ 4.4  รายชื่อน ้าตกภาคตะวันออก 

ชื่อ ที่ตั ง ลักษณะเด่น 

1.  น ้าตกซันตาเถร อ.เมือง จ.ชลบุรี -  เป็นน ้าตกเล็กๆ มีน ้าตลอดปีสามารถ
เดินขึ นไปได้ถึงชั นสูงๆ ซึ่งจะมีน ้าขังอยู่
และเล่นน ้าได้ 

2.  น ้าตกพลิ ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี -  มีน ้าตก 3 ชั น ใกล้ๆ บริเวณน ้าตกมี
สถูปบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ 

 

ตารางที่  4.5  รายชื่อถ ้าภาคตะวันออก 

ชื่อ ที่ตั ง ลักษณะเด่น 

1.  ถ ้าเขาวง อ.เมือง จ.ระยอง 
 

-  เป็นถ ้าเล็กและใหญ่ ติดต่อทะลุถึงกัน
ประมาณ 80 ถ ้า แต่ละถ ้าจะมีหินงอก
และหินย้อยรูปร่างต่างๆ 
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ตารางที่  4.6  รายชื่อน ้าตกภาคเหนือ 

ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

1.  น ้าตกไซเบอร์ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี - เกิดจากล้าห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจาก
ภูเขาสูง มีน ้าตกหลายชั นบางบริเวณ
ตกลงมาปะทะหินขนาดใหญ่ จึงมีชื่อ
เรียกอีกชื่อว่า น ้าตกหินลาด รอบๆ 
เป็นปาาหวาย 

2.  น ้าตกคลองลาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลอง
ลาน จ.ก้าแพงเพชร 

-  เป็นน ้าตกขนาดกลางมีน ้าไหลตลอด
ปีและบริเวณใกล้ๆ เป็นที่อยู่ของพวก
ชาวเขา 

3.  น ้าตกปางควาย จ.ก้าแพงเพชร -  น ้าตกมี 9 ชั น มีน ้าไหลตลอดปี  
4.  น ้าตกแก่งชอง กิโลเมตรที่ 45  สายพิษณุโลก-

หล่มสัก จ.พิษณุโลก 
-  เป็นน ้าตกที่อยู่บริเวณริมทางหลวง 

5.  น ้าตกปอย จ.พิษณุโลก -  เป็นน ้าตกขนาดใหญ่และเต็มไปด้วย
โขดหิน 

6.  น ้าตกแก่งโสภา จ.พิษณุโลก -  เป็นน ้าตกทีส่วยที่สุดในจังหวัด 
7.  น ้าตกเหวทราย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

 
-  สูง 20 เมตร บริเวณน ้าตกมีแอ่งน ้าที่
เล่นน ้าได้ 

8.  น ้าตกธารารัตน์ อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

-  เป็นน ้าตกขนาดกลางอยู่ใกล้ทาง
หลวง รถแล่นเข้าไปถึงบริเวณน ้าตกได้ 

9.  น ้าตกทีลอซู จ.ตาก -   เป็นน ้าตกที่สวยงามมาก แต่การ
เดินทางข้อนข้างล้าบาก 

10.  น ้าตกแม่พูน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ -  เป็นน ้าตกที่สร้างขึ นได้เหมือน
ธรรมชาติมาก 

11.  น ้าตกตาดหมอก อ.เมือง จ.แพร่ -  เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ สูง 3 ชั น 
12.  น ้าตกห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ -  เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ และมี 3 ชั น 
13.  น ้าตกจ้าปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา -  สวยงาม รถแล่นเข้าไปถึงบริเวณ

น ้าตกได้สะดวก 
14.  น ้าตกน ้าปิ่น อ.เชียงค้า จ.พะเยา -  สวยงามมาก ตกจากหน้าผาสูงถึง 

10 เมตร 
15.  น ้าตกภูซาง อ.เชียงคาน จ.พะเยา -  เป็นน ้าตกที่สูงจากหน้าผา 8 เมตร 
16.  น ้าตกศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน -  เป็นน ้าตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง 
17.  น ้าตกวังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง -  สวยที่สุดของจังหวัดล้าปางมีถึง 110 

ชั น ชั นบนสุดเป็นถ ้า 
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18.  น ้าตกแม่บอน อ.แจ้ห่ม จ.ล้าปาง -  สูงจากหน้าผา 10 เมตร 
19.  น ้าตกแจ้ซ้อน กิ่งอ้าเภอปาน จ.ล้าปาง -  มีทั งหมด 7 ชั น ชั นที่ 1 สวยที่สุด 
20.  น ้าตกห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ -  ขนาดเล็ก มีน ้าไหลตลอดปี 
21.  น ้าตกแม่กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ -  เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ สูง 100 เมตร 

และสวยงาม 
22.  น ้าตกวชิรธาร อยู่ทางขึ นดอยอินทนนท์ -  มีหินงอกหินย้อยรถเข้าไม่ถึง 
23.  น ้าตกสิริภูม ิ อยู่ทางขึ นดอยอินทนนท์ -  ขนาดเล็ก น ้าน้อย 
24.  น ้าตกแม่ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ -  เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ และสวยงาม 
25.  น ้าตกแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ -  อยู่ไกลและต้องเดินเท้าเข้าไป เป็น

น ้าตกท่ียาวที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ 
26.  น ้าตกทรายเหลือง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ -  ขนาดเล็กกว่าน ้าตกแม่ปานแต่

สวยงาม 
27.  น ้าตกแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ -  เป็นน ้าตกที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง

และสวยงาม 
28.  น ้าตกแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย -  เป็นน ้าตกที่สูงและสวยที่สุดใน

จังหวัดเชียงราย อยู่บนเทือกเขาดอย
ช้าง น ้าตกชั นล่างสุดสูงถึง 70 เมตร 

29.  น ้าตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย -   เป็นน ้าตกที่ใหญ่ที่สุดของเชียงราย
และมีน ้าไหลแรงตลอดปี 

30.  อุทยานแห่งชาติ
น ้าตกสุริน 

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 
 

-  มีลักษณะสวยงามมาก เป็นน ้าตกชั น
เดียวไหลจากหน้าผาสู่หุบเขาเบื องล่าง 
สูงประมาณ 100 เมตร รถเข้าไม่ถึง
ต้องเดินเท้า 
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ตารางที่  4.7  รายชื่อถ ้าภาคเหนือ 

ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

1.  ถ ้าเขาปฐวี อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี -  ภายในถ ้ามีหินงอกหินย้อย ภายในมีถ ้า
เล็กๆ อีกหลายถ ้า เช่น ถ ้าประทุม ถ ้าฤๅษี 
ถ ้าปลา  ถ ้าค้างคาว 

2.  ถ ้าเขาพระยาพายเรือ ต.ลานรัก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี -  มีลักษณะยาวคล้ายเรือ บริเวณเชิงเขา
ล้อมรอบด้วยคูน ้าธรรมชาติ มองดูคล้าย
เรือส้าเภา  ภายในมีถ ้าอ่ืนๆ อีก เช่น ถ ้า
แก้ว ถ ้าสีชมพู ถ ้าอ่างน ้ามนต์ แต่ละถ ้ามี
ความสวยงามต่างกันไป บางถ ้ามีหินงอก 
หินย้อย 

3.  ถ ้าเขาบ่อปลา ต.หนองกรด  อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 

-  ภายในถ ้ามีบริเวณกว้างขวางมีบ่อน ้า
ทิพย์และหินย้อยตามธรรมชาติ 

4.  ถ ้าแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก -  เป็นถ ้าขนาดกลางอยู่บนทางหลวง 1085 
5.  ถ ้าผานางคอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ -  เป็นถ ้าขนาดใหญ่ และลึกมีหินงอก หิน

ย้อย สีขาวนวล มีประกายคล้ายเพชร  
ปลายถ ้าจะมีรูปร่างเหมือนผู้หญิงอุ้มเด็ก 

6.  ถ ้าผามองหรือถ ้าผาเวียง อ.สา จ.น่าน -  เป็นถ ้าที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม 
7.  ถ ้าผาไท อ.งาว จ.ล้าปาง -  ประกอบด้วยถ ้าเล็กๆ จ้านวนมาก และมี

หินงอกหินย้อย 
8.  ถ ้าบริจินดา อยู่ก่อนขึ นดอยอินทนนท์ 1 

กิโลเมตร  
-  มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก  รถเข้าไม่
ถึงต้องเดินเท้า 

9.  ถ ้าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ -  ภายในถ ้ามีพระพุทธรูปแบบพม่า และมี
หินงอกหินย้อย เป็นถ ้าที่ใหญ่และลึก 

10.  ถ ้าตับเตา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ -  แยกเป็น 2 ถ ้า คือ ถ ้าผาขาวและถ ้าปัญ
เจด  มีขนาดเล็กกว่า ถ ้าเชียงดาว แต่
สวยงามเท่ากัน 

11.  ถ ้าปุามถ ้าปลา อ.แม่สาย จ.เชียงราย -  มีแอ่งน ้าใสอยู่ภายในถ ้า และมีน ้าไหล
ออกมาจากถ ้าตลอดปี  มีปลาอยู่หลายชนิด 
จึงเรียกถ ้าปลา ส่วนถ ้าปุามนั นอยู่บนยอด
เขาสูงขึ นไป ภายในถ ้ามืดมาก 

12.  วนอุทยานถ ้าปลา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 

-  ภายในถ ้ามีแอ่งน ้า ซึ่งมีน ้าไหลออกมา
จากซอกหินและมีปลาเป็นจ้านวนมาก  
ชาวบ้านเรียกปลามุง 
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ตารางที่ 4.8  รายชื่อน ้าตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

1.  วนอุทยานน ้าตกตาด
ขาม 

อ.บ้านแพง จ.นครพนม -  เป็นน ้าตกขนาดเล็กบริเวณรอบๆ
เต็มไปด้วยต้นไม้ 

2.  น ้าตกตาดสาน อ.ด่านซ้าย จ.เลย -   น ้าจะตกลงมาจากยอดเขาแล้วไหล
ลอดหายไปใต้โขดหิน ซึมลงสู่ล้าธาร
เบื องล่าง 

3.  น ้าตกห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ -  เป็นน ้าตกขนาดเล็กที่ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้นานาชนิด 

4.  น ้าตกธารทิพย์  อ.สังคม จ.หนองคาย -  สวยงาม มีน ้าไหลตลอดปี เป็นน ้าตก
ขนาดเล็กที่มี 3 ชั น 

5.  น ้าตกธารทอง อ.สังคม จ.หนองคาย -  มีขนาดเดียวกับน ้าตกธารทิพย์ 
6.  น ้าตกตาดโตน 
 

อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 
 

เป็นน ้าตกทีร่่มรื่นและมีทิวทัศน์
สวยงาม 

 

ตารางที่  4.9  รายชื่อถ ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

1.  วนอุทยานถ ้าผาพวง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น -  เป็นถ ้าใหญ่ที่งดงาม บริเวณปาก
ทางเข้าถ ้าจะเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์
อันงดงามของปาาและเขา 

2.  พระพุทธบาทถ ้าผาบิ ง อ.วังสะพุง จ.เลย -  มีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่
ปรากฏอยู่บนเพดานถ ้า มีขนาดกว้าง 2 
ฟุต ยาว 3 ฟุต 

3.  ถ ้าเอราวัณ อ.วังสะพุง จ.เลย 
 

-  มีลักษณะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ มีหิน
งอกหินย้อยเหมือนม่านตรงกลางถ ้า
เป็นคูหาขนาดใหญ่ มีหินงอกสีขาว 
รูปร่างเหมือนช้าหมอบซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของถ ้านี  

4.  ถ ้ามโหฬาร อ.ภูกระดึง จ.เลย 
 

-  เป็นถ ้าขนาดใหญ่ 

5.  ถ ้าโพธิสัตว ์ อ.ภูกระดึง จ.เลย 
 

-  ภายในถ ้าประกอบด้วยถ ้าเล็กๆ 
เหมือนคูหาประมาณ 14 คูหา  

6.  วนอุทยานถ ้าผาพวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
 

-  เป็นถ ้าเล็กๆ แต่สวยงาม 
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ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

7.  ถ ้าเอราวัณ อ.เมือง จ.อุดรธานี -  เป็นถ ้าขนาดใหญ่อยู่บนถูเขาสูง 
ภายในมีหินงอกหินย้อย 

8.  ถ ้าฝาามือแดง อ.เมือง จ.มุกดาหาร -  อยู่บนยอดภูจอมนาง ภายในถ ้ามีรูป
มือสีแดงติดอยู่ 10 มือ สันนิษฐานว่ามี
อายุประมาณ 5,000 ปี 

9.  ภูถ ้าพระ อ.เมือง จ.มุกดาหาร -  มีลานหินเรียงรายด้วยหินรูปร่าง 
ขนาด และสีสันต่างๆ ใต้หน้าผามีถ ้า
ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ 

 

ตารางที่  4.10  รายชื่อน ้าตกภาคใต้ 
ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

1.  วนอุทยานน ้าตกกะ
เปาะ 

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร -  เป็นน ้าตกเล็กๆ มีพันธุ์ไม้หลายชนิด 

2.  น ้าตกปุญญบาล อ.เมือง จ.ระนอง -  เป็นน ้าตกขนาดเล็กอยู่ริมทางและ
ตกจากหน้าผาสูง 

3.  วนอุทยานน ้าตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง -  มีขนาดเล็กและตกจากภูเขาสูง
มองเห็นได้ไกล 
 

4.  น ้าตกโตนพังงา อ.เมือง จ.พังงา -  น ้าตกไหลมาจากเทือกเขาและหิน
หลายชั น 

5.  น ้าตกล้าปี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา -  น ้าตกจะตกจากหน้าผาสูงลงสู่ล้า
ธารเบื องล่าง 

6.  น ้าตกโตนไทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต -  บริเวณน ้าตกเป็นสวนรุกขชาติ 
7.  น ้าตกพรหมโลก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช -  เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ และสวยงาม 
8.  น ้าตกกระโรม อ.สานสะภา จ.

นครศรีธรรมราช 
-  สูงและสวยกว่าน ้าตกพรหมโลกน ้า
ใสสะอาด มีแอ่งขนาดใหญ่ส้าหรับเล่น
น ้า 

9.  น ้าตกโตนเต๊ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง -  สวยงามมาก และอยู่ไม่ไกลจากตัว
เมือง 

10.  น ้าตกเขาคราม อ.เมือง จ.พัทลุง -  ไหลมาจากหน้าผาสูและตกเป็นชั นๆ 
ลงสู่แอ่งเบื องล่าง 

11.  น ้าตกโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -  สวยงามมากและมีน ้าตลอดปี 
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ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

12.  น ้าตกปาหนัน อ.เมือง จ.สตูล -  เป็นน ้าตกสูง 10 ชั นรอบๆ บริเวณ
เป็นปาาไม้ 

13.  วนอุทยานน ้าตก
ทรายขาว 

อยู่บนเส้นทางโคกโพธิ์ยะลา       
จ.ปัตตานี 

-  น ้าตกไหลผ่านไปตามหมู่ต้นไม้ต่างๆ 

14.  วนอุทยานน ้าตกธาร
โต 

อยู่บนเส้นทางยะลา-เบตง -  น ้าตกไหลจากยอดเขาสูงตกเป็น
ชั นๆ 7 ชั น 

15.  น ้าตกปาโจ อ.เบาเจาะ จ.นราธิวาส -  น ้าตกจะตกจากหน้าผาสูงและใหญ่
ที่สุดของภาคใต้ มีน ้าไหลแรง 

16.  วนอุทยานน ้าตก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส -  เป็นน ้าตกสูง 7 ชั น ชั นล่างสุดมี
ศาลาพักร้อน 

 
ตารางที่  4.11  รายชื่อถ ้าภาคใต้ 

ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

1.  ถ ้าเขาเงินและถ ้าเขา
เกรียบ 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร -  มีลักษณะสวยงามมาก กว้างใหญ่
หลายคูหา กลางถ ้ามีหินงอกก้อนใหญา
รูปร่างคล้ายมะเฟือง 

2.  ถ ้าพระขยางค์ อ.กระบุรี จ.ระนอง -  ภายในถ ้ามีหินงอกหินย้อยและมี
เหล็กไหลอยู่ในถ ้าด้วย 

3.  ถ ้าพุงช้าง อ.เมือง จ.พังงา -  เป็นถ ้าใหญ่สวยงาม มีลักษณะเป็น
โพรงลอดภูเขา  มีหินงอกหินย้อย
รูปร่างแปลกๆ คล้ายโคมไฟ 

4.  ถ ้าน ้าผุด อ.เมือง จ.พังงา -  บริเวณปากถ ้ามีธารน ้าและน ้าผุด
ขึ นมาตรงปากถ ้า 

5.  ถ ้าสุวรรณคูหา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา -  เป็นถ ้าขนาดใหญ่และมีหินงอกหิน
ย้อย 

6.  ถ ้าลอด อยู่บริเวณอ่าวพังงา -  เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุปากถ ้า
กว้าง เรือแล่นผ่านได้และมีหินย้อย
ระย้าสวยงาม 

7.  ถ ้าเพชร อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ -  ภายในถ ้ามีหินงอกหินย้อย เมื่อส่อง
ไฟจะมีประกายเหมือนเพชร 

8.  ถ้าลอดและถ ้าผีหัวโต อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ -  ภายในถ ้าผีหัวโตมีภาพเขียนสีก่อน
ประวัติศาสตร์ ส่วนถ ้าลอดจะมีหินงอก
หินย้อยที่สวยงาม 
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ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะเด่น 

9.  ถ ้าพระนาง อ่าวนาง จ.กระบี่ -  ภายในถ ้ามีหินย้อยเป็นกลีบห้อยลง
มาเหมือนม่าน 

10.  ถ ้าสุรินทร ์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง -  อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนักภายใน
ถ ้าสวยงามมาก 

11.  ถ ้ามรกต เกาะมุก จ.ตรัง -  เข้าถ ้าได้เฉพาะช่วงเวลาที่น ้าลด
เท่านั น  ปากถ ้าเป็นโพรงให้เรือลอดเข้า
ไปได้ ภายในถ ้ามีหาดทรายขาวสะอาด 
ผนังจะมีลวดลายสีเขียวสวยงาม 
เหมือนใบไม้ 

12.  ถ ้าคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง -  มีลักษณะเหมือนถ ้าคูหาสวรรค์
จังหวัดพังงา 

13.  ถ ้ามาลัย อ.เมือง จ.พัทลุง -  ภายในถ ้ามีหินงอกหินย้อยสีขาว
เหมือนน ้านม และมีแอ่งน ้าใหญ่ใส
สะอาด 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ปาา และพันธุ์พืช, 2558. 
 
ลักษณะภูมิประเทศและทิวทัศน์ต่างๆ 

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะจ้าแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้นแล้ว 
ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มลีักษณะพิเศษ กล่าวคือ มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อ่ืน ซึ่ง
เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท้าให้บางบริเวณของประเทศมีลักษณะของสภาพทางธรรมชาติ
แตกต่างไปจากบริเวณอ่ืน กลายเป็นลักษณะพิเศษของแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว ลักษณะดังกล่าวมีหลายลักษณะและหลายบริเวณ ดังตัวอย่างต่อไปนี  

1.  สะพานหินธรรมชาติ  มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เชื่อมหน้าผาสองแห่งเข้าด้วยกันมี
ความสูงและความกว้างประมาณ 25 เมตร เบื องล่างมีล้าธารไหลผ่าน ถัดจากสะพานหินธรรมชาติจะ
มีถ ้าซึ่งภายในถ ้ามีหินงอกหินย้อยท่ีงดงาม เช่นสะพานหินธรรมชาติที่จังหวัดตาก หรือเกาะไข่ จังหวัด
สตูล 

2.  เนินพิศวง  มีลักษณะเป็นทางขึ นเนินเขา อยู่บนถนนสายตาก – แม่สอด ตรงหลักกิโลที่ 
68 มีลักษณะที่แปลกคือ เมื่อน้ารถไปจอดไว้ตรงข้างทางเดินโดยไม่ติดเครื่องยนต์ รถจะไหลขึ นเนินไป
เองนักวิทยา ศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าเกิดจากภาพลวงตาเนื่องจากได้มีการวัดระดับความสูงของพื นที่ของ
เนินเขาช่วงนี แล้ว ปรากฏว่าช่วงที่มองเห็นว่าที่เป็นสูงนั นมีระดับต่้ากว่าช่วงที่เห็นว่าเป็นทางขึ นเนิน
เขา ดังนั นรถที่เราเห็นว่าอะไรขึ นนั น ที่จริงไหลลงสู่ที่ต่้ากว่า เนินพิศวงนี อยู่ในเขตจังหวัดตาก  

3.  เสาดิน  (ฮ่อมจ๊อม)  อยู่ที่อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีลักษณะเป็นดินและหินธรรมชาติ
ลักษณะแปลกประหลาดคล้ายแพะเมืองผี ที่จังหวัดแพร่ เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
อย่างหนึ่งท้าให้พื นดินบริเวณนั นมีรูปร่างคล้ายเจดีย์และปราสาท 
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4.  แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ แพะ แปลว่า ปาาละเมาะ เมืองผี แปลว่า วังเวง เป็นลักษณะภูมิ
ประเทศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของเปลือกโลกและการถล่มของดิน  ส่วนที่เป็นหิน
แข็ง และดินจะคงตัวอยู่มีรูปร่างคล้ายเสาและรูปร่างเหมือนเห็ด และบางแห่งเป็นหน้าผาสวยงาม
เหมือนเสาหิน (ฮ่อมจ๊อม) ที่จังหวัดน่าน 

5.  หอยสมัยหิน จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะคล้ายหอยสังข์ ฝังลึกอยู่ในดินประมาณ 40 ฟุต 
ฝังอยู่ในหินเปลือกโลกที่เป็นชั นหินปูน กรมทรัพยากรธรณีธรณีสันนิษฐานว่าบริเวณที่มีหอยเป็นหินมี
อายุประมาณ 27 ล้านปี 

6.  โป่งยุบ  จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งแผ่นดินยุบท้าให้เกิดลักษณะหน้าผาสูงชัน หรือเป็นเสา
ดินคล้ายกับแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ มีอาณาเขตประมาณ  10 ไร่ 

7.  สุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี  จังหวัดกระบี่ เดิมเป็นแหล่งน ้าจืด มีหอยอาศัยอยู่เป็น
จ้านวนมากโดยเฉพาะหอยขม ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก น ้าทะเลไหลเข้าท่วมบริเวณ
หนองน ้านี  ธาตุหินปูนในน ้าทะเลจะเคลือบเปลือกหอยใต้น ้าให้เป็นเนื อเดียวกันเป็นแผ่นหินแข็งคล้าย
แผ่นซีเมนต์ ต่อมาเม่ือแผ่นดินบริเวณนี ยังยกตัวสูงขึ น ฟอสเฟตเหล่านี จะปรากฏ ให้เห็นเป็นลานกว้าง 
ยื่นลงไปในทะเล 

8.  โป่งเดือด  ปาาแป๋ อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน ้าพุร้อนที่พุ่งขึ นมาจากพื นดินสูง
ถึง 4 เมตร เป็นน ้าพุร้อนที่ใหญ่และสูงที่สุดของประเทศ 

9.  ภูเขาไฟพนมรุ้ง  อยู่เขตอ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นภูเขาโดนๆ สูง
ประมาณ 383 เมตร จากระดับ น ้าทะเลล้อมรอบด้วยที่ราบสูง บริเวณปากปล่องภูเขามีลักษณะคล้าย
หัวเต่ายื่นออกมาบริเวณใกล้ๆ มีภูเขาไฟลูกเล็กๆ ชื่อภูอังคาร อยู่เขตอ้าเภอประโคนชัย ปากปล่อง
ภูเขาไฟมีลักษณะเป็นรูปโค้งและได้สึกก่อนไปมาก 

10.  ป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิเป็นปาาที่มีก้อนหินใหญ่ๆ รูปร่างแปลกๆ กระจายอยู่เต็มพื นที่มี
อาณาเขตกว้างขวางประมาณ 200 ไร่ เรียกว่าหน่อหินทรายกลุ่มเทพสถิตเห็นบางกลุ่มมีรูปร่างเหมือน
ตะปูเหมือนหัวพญานาคหรือปราสาทโบราณ (ภาพที่ 4.7) ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน จะมีดอกกระเจียวบานเต็มท้องทุ่งสีชมพูอมม่วงสวยงามมาก (ภาพที่  4.8) 

11.  ภูผาเทิบ  จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะเป็นหินรูปทรงหลายแบบวางทับซ้อนกันคล้าย
เพิงผาที่กันแดดกันลมได้ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกลักษณะเช่นนี ว่า "เทิบ" บางอันมีลักษณะคล้ายร่ม หรือ
คล้ายเห็ดขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่า แต่เดิมนั นกลุ่มหินเหล่านี คงปกคลุมด้วยดิน เป็นภูเขาดิน ต่อมาถูก
ฝนกัดเซาะพังทลายลงเรื่อยๆ จึงมองเห็นกลุ่มหินโผล่ขึ นมาเป็นก้อนรูปร่างต่างๆกัน 

12.  หน่อหินกลุ่มเสาเฉลียง  อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บนทางหลวงหมายเลข 
2112 (ภาพที่  4.9) เป็นลักษณะภูมิประเทศหินทราย ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางธรณีสัณฐาน โดย
ตัวการต่างๆ เช่น น ้าใต้ดิน น ้าฝน กัดกร่อนหินเปลือกโลก ท้าให้เกิดโขดหิน หน่อหิน ปุามหินรูปร่าง
แปลกๆ มีลักษณะเป็นหินตั งซ้อนกันโดยธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่เป็นจ้านวน
มาก หินดังกล่าวจะปรากฏว่ามีซากของหอย กวาด ทราย แทรกอยู่ในเนื อดินสันนิษฐานว่าประมาณ
ล้านกว่าปีมาแล้วบริเวณนี คงเป็นท้องทะเลมาก่อน 
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13.  ละลุ  อ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ละลุ เป็นภาษาเขมร แปลว่าแผ่นดินทะลุหรือ
แผ่นดินยุบตัวเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ถูกกัดเซาะจนเป็นหน้าผาที่เตี ยๆ ร่อง มียอดแหลม หรือเป็น
แท่ง เป็นดอกเห็ดสูงต่้าเรียงรายสลับกันเป็นหย่อมๆ บริเวณที่ตั งของละลุมีลักษณะเหมือนกะทะกว้าง
ประมาณ 200 เมตรและสูงไม่เกิน 5 เมตร ลักษณะโดยทั่วๆ ไปคล้ายกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ 
(ภาพที ่ 4.10) 

14.  หินเจดีย์สมอง  อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นก้อนหินกลมขนาดใหญ่ 1 
ก้อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร) ขนาดเล็ก 1 ก้อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร) หินก้อนเล็กมี
ลักษณะคล้ายผลน้อยหน่า สวนหินก้อนใหญ่มีลักษณะคล้ายหมอนวางเรียงซ้อนกันเป็นแถว  และ
หมอนแต่ละลูกมีหมอนลูกเล็กๆ ซ้อนกันอยู่อย่างเป็นระเบียบเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผุ
กร่อนตามธรรมชาติ ของหินทราย (ภาพที่  4.11) 

15.  แม่น้ าสองสี  คือ แม่น ้ามูล มีสีคราม และแม่โขงสีน ้าตาลอ่อนไหลมาบรรจบกันที่
บริเวณปากแม่น ้ามูล จุดที่แม่น ้าพบกันนี อยู่ในเขตอ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่  4.12) 

16.  วนอุทยานสักใหญ่  ต้าบลน ้าไคร้  อ้าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในอุทยานมีต้น
สักใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุประมาณ 1,500 ปีมีความยาวรอบต้นประมาณ 987 เซนติเมตรและสูง
ประมาณ 47 เมตรปัจจุบันส่วนยอดของต้นถูกพายุพัดหัก แต่ล้าต้นยังคงสภาพเดิม 

17.  อุทยานน้ าแร่แจ้ซ้อน  จังหวัดล้าปาง บริเวณบ่อน ้าร้อนจะเต็มไปด้วยโขดหิน น ้าร้อน
บางแห่งจะร้อนจัดมาก ธารน ้าร้อนนี จะไหลไปบรรจบกับน ้าเย็นที่ไหลมาจากน ้าตกแจ้ซ้อน กลายเป็น
น ้าอุ่น ซึ่งจะใช้อาบได้และมีลักษณะพิเศษคือ ในช่วงฤดูร้อนตอนเย็นๆ จะมีจักจั่นจ้านวนมากนับ
แสนๆ ตัวลงมาเล่นน ้าและส่งเสียงร้องก้องปาา 

18.  ปุ่มหินทราย หรือลานหินปุ่ม  บริเวณภูหินร่องกล้า อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
เป็นลักษณะภูมิประเทศย่อย เรียกว่าจุลสัณฐานหินทราย มีลักษณะการเกิดเหมือนกับหน่อยหินกลุ่ม
เสาเฉลียง อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

19.  หน้าผาต่างๆ บริเวณหน้าผาต่างๆ จะเป็นจุดชมวิว จากยอดของหน้าผาเพ่ือดูภูมิทัศน์
ของเบื องล่างส่วนใหญ่แล้วเมื่อนักท่องเที่ยวขึ นไปเที่ยวตามภูเขา มักจะมองหาแหล่งชมวิว ซึ่งจะอยู่
บริเวณหน้าผากบริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่น บนภูกระดึง จะมีผานกแอ่นเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ น และดูพระ
อาทิตย์ตกที่ผาหมากดูด เป็นต้น จังหวัดอุบลราชธานีจะมีจุดชมวิวที่ผาแต้ม เพ่ือชมภาพวาดและ
ทิวทัศน์ที่สวยงาม 

ปัจจุบันลักษณะภูมิประเทศเหล่านี เป็นทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่
รู้จักกันมากนกัจ้าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ นเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ให้มาเที่ยวมากยิ่งขึ น 
 



 

143 บทที่  4  ทรัพยากรการท่องเทีย่วไทย 

 
 

ภาพที่  4.7  ลักษณะภูมิประเทศหน่อหินทรายต่างๆ 
ที่มา : https://www.thetrippacker.com/th/review 

 

 
 

ภาพที่  4.8  ปาาหินงาน 

ที่มา : https://www.thetrippacker.com/th/review 
 

 
 

ภาพที่  4.9  หน่อหินกลุ่มเสาเฉลียง 
ที่มา : http://www.thailovetrip.com/view.php?id_view=820 

 
 

http://www.thailovetrip.com/view.php?id_view=820
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ภาพที่  4.10  ละลุ 
ที่มา : http://www.amazingthaitour.com/ 

 

 
 

ภาพที่  4.11  หินเจดีย์สมอง 
ที่มา : http://www.amazingthaitour.com/ 

 

 
 

ภาพที่  4.12  แม่น ้าสองสี 
ที่มา : http://www.amazingthaitour.com/ 
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แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ า  
ปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยว คือ สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม ซึ่งสถานที่เหล่านั น

บางแห่งเกิดเองตามธรรมชาติ บางแห่งอาจเกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ  หรือ
สร้างขึ นมาเพ่ือให้ใหม่ให้ทันสมัย เหมาะสม สะดวกสบาย และปลอดภัยจากลักษณะดังกล่าวท้าให้มี
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เกิดขึ นมากมาย บางแห่งสร้างขึ นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง แต่ก่อให้เกิด
ผลพลอยได้ทางการท่องเที่ยวขึ นด้วยตัวอย่างเช่น เขื่อน เป็นต้น 

เขื่อนสร้างขึ นเพ่ือน้าแหล่งน ้าตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีผลพลอยได้ตามมา
หลายประการ ประการส้าคัญอย่างหนึ่งคือ อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดทัศนียภาพของท้องน ้า
และภูเขาอันงดงาม และยิ่งถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนได้พยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
บริเวณใกล้เคียงให้สวยงามมากขึ นแล้วก็ยิ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าไปเที่ยวยังบริเวณเขื่อนเพ่ิมมากขึ น ส้าหรับประเทศไทยนั นส่วนต่างๆ ได้เล็งเห็นความส้าคัญ
และพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงบ้านพักรับรองส้าหรับนักท่องเที่ยว จัดให้มี
ร้านอาหาร ร้านค้า สนามกีฬา ตลอดจนค่ายพักแรมต่างๆ โดยค้านึงถึงความสะดวกปลอดภัย  สร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงามตลอดจนสร้างถนนมายังบริเวณเขื่อนเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ น นับว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
การท่องเที่ยว ท้าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติเช่น การล่องเรือ หรือตกปลา ในอ่างเก็บน ้า
เหนือเขื่อน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกรูปแบบหนึ่ง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการไปเที่ยวเขื่อนเป็นการ
ท่องเที่ยวทางน ้าและทางบกควบคู่กันไป 

ปัจจุบันมีผู้นิยมไปท่องเที่ยวเขื่อนกันเป็นจ้านวนมาก สถิตินักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ นเรื่อยๆ มีทั ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ และรัฐบาลได้พยายามสนับสนุนโครงการของเขื่อนทางด้านนี ควบคู่กันไปกับ
วัตถุประสงค์ด้านอ่ืนๆ ของการสร้างเขื่อน ประเทศไทยมีเขื่อนที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
หลายแห่ง เช่น เขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เลขเขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น นอกเหนือจากการมีทัศนะและภาพอันสวยงามแล้ว สิ่งที่ดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวอีกประการหนึ่งคือ ความปลอดภัย ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้สภาพของเดิมให้มากที่สุด และที่ส้าคัญคือ ความพยายามที่จะ
เสนอรูปแบบต่างๆ ของการพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณเขื่อน เช่น ตกปลา เล่นสกี  ล่องเรือ ล่องแพ 
หรือเดินปาา ฯลฯ สิ่งเหล่านี ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น จากเขื่อนภูมิ
พลสามารถล่องเรือไปจนถึงอ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 
ซึ่งระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศน์สนียภาพ ต่างๆเช่น เกาะ แก่ง น ้าตก หาดทราย เป็นต้น 
ด้วยเหตุนี จึงท้าให้เขื่อนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักทัศนาจรและท้ารายได้
ให้แก่ประเทศเป็นอันมาก 
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เขื่อนเป็นสิ่งก่อสร้างท้าหน้าที่กั นหรือขวางทางน ้าเพ่ือทดน ้า หรือกักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือการ
เพาะปลูกบรรเทาอุทกภัย การคมนาคมทางน ้าและการผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนหรือสิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าวนี มีหลายชนิดคือ 

1.  เขื่อนทดน้ าหรือเขื่อนระบายน้ า (Diversion Dam หรือ Borrage) คือ เขื่อนที่สร้าง
ขึ นส้าหรับทดน ้า ซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า "เหมืองฝาย" โดยมีช่องปิด เปิด ให้น ้าไหลผ่านไปได้ เป็น
อาคารที่สร้างขวางล้าน ้าส้าหรับทดน ้าที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน ้าได้ตาม
ปริมาณที่ต้องการ โดยให้น ้าที่ไหลหลากมาเต็มที่ในฤดูฝนสามารถระบายผ่านไปได้ทันที เช่น เขื่อน
เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เขื่อนวชิราลงกรณ์ กั นแม่น ้าแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรี 

2.   เขื่อนกักเก็บน้ าหรือเขื่อนอเนกประสงค์ (Storage Dam  หรือ Impounding Dam) 
คือ เขื่อนที่สร้างปิดกั นล้าน ้าระหว่างหุบเขา หรือเนินเขาสูง เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในบริเวณเหนือเขื่อนไม่ให้
ไหลไปยังแม่น ้าล้าคลอง เรียกว่า อ่างเก็บน ้า เขื่อนชนิดนี จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากเขื่อน
แบบอ่ืน คือ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น เพ่ือการเกษตร ผลิตไฟฟ้าพลังงานน ้า บรรเทา
อุทกภัย และเพ่ือความคมนาคม เป็นต้น และสามารถใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลารวมทั งใช้เป็นสถานที่ 
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ตัวอย่างของเขื่อนชนิดนี  ได้แก่ เขื่อนภูมิพลกั นแม่น ้าปิง จังหวัดตาก 
เขื่อนสิริกิต์ แม่น ้าน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนแก่งกระจานกั นแม่น ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เขื่อน
กระเสียวกั นล้าน ้ากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น 

ปัจจุบันเขื่อนที่ส้าคัญในประเทศไทยทั งเขื่อนทดน ้าและเขื่อนกักเก็บน ้ามีอยู่ 47 แห่ง เป็น
เขื่อนทดน ้า 24 แห่ง และเขื่อนกักเก็บน ้าหรือเข่ือนเอนกประสงค์ 23 แห่งและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
อีกหลายแห่ง เช่น เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนน ้าโจน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น มี
โครงการ ที่จะสร้างเขื่อนเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน ้า
หลากหลาย เช่น แม่น ้าปาย แม่น ้าริด แม่น ้าเงา แม่น ้ายวม จะมีโครงการสร้างเขื่อนถึง 10 เขื่อน 

ถ้าพิจารณาในแง่แหล่งท่องเที่ยวแล้ว จะท้าให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น และจังหวัดต่างๆ 
ที่มีเขื่อนตั งอยู่ก็จะสามารถใช้เขื่อนเป็นจุดขายหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพ่ิม
มากขึ นและก่อให้เกิดการขยายตัวของนักของการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางอีกด้วย เช่น ธุรกิจการล่อง
แพหรือล่องเรือ ท่องเที่ยวในบริเวณอ่างเก็บน ้า เป็นต้น 
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บทสรุป 
 

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความหลากหลายครบทุกรูปแบบ ทั งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน สิ่งที่ท้าให้ไทยมีความโดดเด่นทางการ
ท่องเที่ยว เกิดจากลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในแต่ละพื นที่
ที่มีความแตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือ พื นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศที่หลายรูปแบบ 
ทั งภูเขา หุบเขา ที่ราบเป็นบ่อเกิดของสิ่งต่างๆ ทางธรรมชาติมากมาย ทั งมีสภาพภูมิอากาศที่หนาว
เย็น ส่งผลให้พืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ปาามีความอุดมสมบูรณ์ ส้าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จุดเด่นทางการท่องเที่ยวของภาคนี  คือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนัก
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั่วโลก เพราะได้มีการค้นพบหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์
หลายอย่าง เช่น การขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ในภาคกลางและภาค
ตะวันตกจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของภาคนี คือเที่ยวถ ้า เพราะมีหินงอกและหินย้อยที่งดงามมาก และ
ภาคกลางมีการท่องเที่ยวอีกลักษณะหนึ่งคือ การล่องเรือตามแม่น ้าล้าคลอง เนื่องจากภาคกลางเป็นที่
ราบลุ่มแม่น ้า มีแม่น ้าล้าคลองมากมายที่ใช้ในการด้ารงชีพของประชาชนในภูมิภาค และนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจมาก ภาคตะวันออกได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมี
ทั งปาาเขา น ้าตกและชายฝั่งทะเลอันสวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ภาคใต้มีลักษณะเป็น
คาบสมุทรอยู่ระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่น่าสนใจมากมาย มี
ชายฝั่งทะเล หาดทรายขาว อ่าว แหลม และยังมีหมู่เกาะและปะการังที่สวยงามมาก จะเห็นว่า
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวครบทุกประเภทแต่ละประเภทล้วนสวยงามและทรงคุณค่า ท้าให้ผู้คนที่
ได้เดินทางไปท่องเที่ยวมีความประทับใจ ที่ตนได้ไปท่องเที่ยวมา และประสงค์ที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ต่อไปได้อีกเรื่อยๆ เพราะทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างพร้อมมูล 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

ข้อ  1.  จงอธิบายชื่อเทือกเขา และความส้าคัญของเทือกเขา ในภาคเหนือของประเทศไทย 
ข้อ  2.  จงอธิบายชื่อแม่น ้า และความส้าคัญของแม่น ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ข้อ  3.  จงยกตัวอย่างความส้าคัญของทิวทัศน์ที่มีต่อการท่องเที่ยวมาให้ทราบ 
ข้อ  4.  จงเขียนรูปภาพอธิบายการไหล (การเกิด) แม่น ้าเจ้าพระยา 
ข้อ  5.  จงอธิบายลักษณะเด่นของปลาพะยูน 
ข้อ  6.  จงอธิบายความแตกต่างระหว่างเสาหินกับโปางยุบ 
ข้อ  7.  จงอธิบายปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลถูกท้าลายลงไป
มาก ในฐานะที่คุณจะเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต  
ข้อ  8.  จงบอกชื่อถ ้าในประเทศไทยที่นักศึกษาต้องการที่จะเที่ยวมา 5 ถ ้า พร้อมบอกเหตุผล 
(บรรยายในลักษณะความงามทางภูมิศาสตร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

149 บทที่  4  ทรัพยากรการท่องเทีย่วไทย 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ปาา และพันธุ์พืช. (2557). แหล่งท่องเที่ยวในท้องทะเลไทย.  

ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2558 , จาก http://portal.dnp.go.th/ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ปาา และพันธุ์พืช. (2557). การอนุรักษ์แนวปะการัง.  

ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2558 , จาก http://portal.dnp.go.th/ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ปาา และพันธุ์พืช. (2558). ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 

และแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย. ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2558 , จาก 
http://portal.dnp.go.th/ 

ธรณ์ ธ้ารงนาวาสวัสดิ์. (2541). ทะเลไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ นติ ง เฮ้าส์ จ้ากัด 
ยุพดี เสตพรรณ. (2543). ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. พิมพ์ครั งที่ 3. กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์ 
วรรณา วงษ์วานิช. (2546). ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. พิมพ์ครั งที่ 2. กรุงเทพ: ภาควิชาภูมิศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี.(2553, 10 กันยายน).ปะการังหินอ่อน. ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557, 

จาก https://th.wikipedia.org/wiki. 
วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี.(2553, 10 กันยายน). พืดหินปะการัง. ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557, 

จากที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 
ส้านักจัดการที่ดินปาาไม้ กรมปาาไม้, (2557). เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย. ค้นเมื่อวันที่ 

11 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.forest.go.th/fl_mgt/. 
อะเมสซิ่งไทยทัวร์เที่ยวไทย 77 จังหวัด. (2554, 11 พฤษภาคม). ละลุ ดินแดน มหัศจรรย์. 

ค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557,จาก http://www.amazingthaitour.com/ 
อะเมสซิ่งไทยทัวร์เที่ยวไทย 77 จังหวัด. (2555, 1 มีนาคม). แม่น้ าสองสี. ค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน  

2557,จาก http://www.amazingthaitour.com/ 
อะเมสซิ่งไทยทัวร์เที่ยวไทย 77 จังหวัด. (2557, 8 ตุลาคม).หินเจดีย์สมอง. ค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน  

2557,จาก http://www.amazingthaitour.com/. 
Marinerthai. (2554, 11 พฤษภาคม). หนอนดอกไม้. ค้นเมื่อวันที่ 23กันยายน 2557, 

จาก http://www.marinerthai.net/sara/viewsara1238.php 
pasusat. (2557, 9 มกราคม). พะยูน. ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557, จาก http://pasusat.com/  

พะยูน. 
Samunpri.  (2557, กุมภาพันธ์). กัลปังหา.ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557, 

จาก http://www.samunpri.com/กัลปังหา 
takieng (2557, 12 เมษายน). พลับพลึงทะเล.ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557, 

จาก http://www.takieng.com/stories/262 
Thailovetrip. (2556, 2 เมษายน). หน่อหินกลุ่มเสาเฉลียง. ค้นเมื่อวันที่ 25กันยายน 2557, 

จาก http://www.thailovetrip.com/view.php?id_view=820 
 

http://portal.dnp.go.th/
http://portal.dnp.go.th/
http://portal.dnp.go.th/
https://th.wikipedia.org/wiki
http://www.forest.go.th/fl_mgt/
http://www.marinerthai.net/sara/viewsara1238.php
http://pasusat.com/
http://www.samunpri.com/กัลปังหา
http://www.thailovetrip.com/view.php?id_view=820


 

150 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 
 

thesea. (2557). มหัศจรรย์แห่งท้องทะเล สิ่งมีชีวิต – สัตว์ทะเล , ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2558 จาก 
https://amazingthesea.wordpress.com/ทรัพยากร ทางทะเล/.  

thetrippacker . (2554, 11 พฤษภาคม). ลักษณะภูมิประเทศหน่อหินทรายต่างๆ. 
ค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557,จาก https://www.thetrippacker.com/th/review. 

thetrippacker . (2554, 11 พฤษภาคม).ป่าหินงาน.ค้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557, 
จาก https://www.thetrippacker.com/th/review. 
 
 



 

151 บทที่  5  มรดกโลกกับการท่องเที่ยว 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
มรดกโลกกับการท่องเที่ยว 

 

 
เวลาเรียน   4   ชั่วโมง 
 
หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 

ความหมายและความเป็นมาของมรดกโลก 
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกมรดกโลก 
ขั้นตอนการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
บทบาทของประเทศไทยกับคณะกรรมการมรดกโลก 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมรดกโลก 
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
มรดกโลกในอาเซียน 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจ ความหมายและความเป็นมาของมรดกโลก 
2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกมรดกโลก 
3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้น 

ทะเบียนเป็นมรดกโลก 
5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจบทบาทของประเทศไทยกับคณะกรรมการมรดกโลก 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมรดกโลก 
7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 1.  บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ การน าไปประยุกต์ใช้ 

2.  กิจกรรม แบ่งนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม หาข้อมูลเกี่ยวกับมรดกโลกในอาเซียน ในเรื่อง
ความเป็นมาและความส าคัญ ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนของมรดกโลกในแต่ละประเทศในอาเซียน 

3.  การอภิปรายร่วมกัน 
 4.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 5.  ทบทวนเนื้อหาโดยแบบฝึกหัด 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้ 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
 3.  Power Point ที่น าเสนอการสอน 
 4.  แบบฝึกหัด 
 
การวัดและการประเมิน 
 1.  การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 
 2.  สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน 

3.  การปฏิบัติงานกลุ่มและการน าเสนอตามที่มอบหมาย 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
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บทที่ 5 
มรดกโลกกับการท่องเที่ยว 

 
ภาพเขียนบนผนังถ้ า โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องประดับของมนุษย์ในสมัย 

ก่อนที่จะถูกค้นพบศาสนสถาน และสภาพที่อยู่อาศัยภายในถ้ า หรือเพิงผา หรือแม้กระทั่งซากพืชและ
เมล็ดพืช คือหลักฐานส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยในปัจจุบันเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญ
ของมนุษยชาติอีกแหล่งหนึ่งมาตั้งแต่ ครั้งอดีตกาลนานนับหมื่นปี  ในขณะเดียวกันด้วยสภาพภูมิ
ประเทศท่ีประกอบด้วย เกาะ แก่ง โขดหิน เชิงผา ภูเขา ป่าไม้ ฯลฯ ประกอบกับที่ตั้งของประเทศไทย
อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น จึงท าให้ประเทศของเรามั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว เป็นป่าไม้เขตร้อน เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง และป่าดึกด าบรรพ์ของ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่มีคุณค่าในความหลากหหลายทางชีวภาพและความงามตาม
ธรรมชาติ สีเขียวมรกตของน าทะเลที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ แนวปะการังที่งดงามและอุดม
สมบูรณ์ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีอุทยานเห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันทรงคุณค่าของประเทศไทย ที่บรรพบุรุษของ
เราได้สร้างสรรค์รักษาและสืบทอดไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานชาวไทย 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงมรดกโลกกับการท่องเที่ยว โดยจะกล่าวในเรื่องของประวัติความ
เป็นมาของมรดกโลก และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมรดก  ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตลอดจนความช่วยเหลือที่มรดกโลกมีให้ในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อีกทั้งยังได้กล่าวถึงมรดกโลกในอาเซียน ซึ่งมีความส าคัญและสัมพันธ์
กันในเรื่องของการท่องเที่ยวในระดับอาเซียน เพราะอีกไม่นานเกินรอ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ก็จะเกิดข้ึนแล้ว ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยว 

 
ความหมายและความเป็นมาของมรดกโลก 

มรดก คือสิ่งที่ตกทอดมาจากอดีต คือสิ่งที่ยังคงด ารงอยู่ให้เราได้ใช้ในปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่
เราจะส่งต่อให้กับคนในรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต  

แหล่งมรดกโลก หรือมรดกโลก (World Heritage Site) คือสถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา 
ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา 
และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพ่ือให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต (วิกิพิเดีย, ค้นเมื่อ 19 
สิงหาคม 2558) 
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1.  ความเป็นมาของมรดกโลก 
จากความคิดที่ว่า การรักษาและการปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกเป็น

ความจ าเป็นและเป็นภาระร่วมกันของมนุษย์ทั่วไป ท าให้เกิดองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นองค์กร
กลางในการร่วมมือและสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ด้วยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้มีมติรองรับ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติของโลก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1972 โดยมีประเทศต่างๆ ให้สัญญามันเพ่ือเข้า
มาเป็นสมาชิก 20 ประเภท อนุสัญญาดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1975 และจ านวนสมาชิก
เพ่ิมเป็น 125 ประเทศ ในปี ค.ศ. 1992 จากทุกภูมิภาคทั่วโลก (กระทรวงวัฒนธรรม. ศูนย์ข้อมูล
มรดกโลก,2558) 

 

 
 

ภาพที่  5.1  สัญลักษณ์ของยูเนสโก  และ ตราสัญลักษณ์มรดกโลก 
ที่มา : http://www.raorakpar.org/raorakparboard/index.php?topic=327.0 

 
 

2.  ความหมายของสัญลักษณ์มรดกโลก 
สัญลักษณ์ มรดกโลก ออกแบบโดย Mr. Michel Olyff มีความหมายเน้นย้ าความสัมพันธ์

ระหว่างสมบัติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ สี่เหลี่ยมจตุรัสหมายถึงรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์และ
วงกลมหมายถึงธรรมชาติ ซึ่ง 2 สิ่งนี้เชื่อมโยงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ภายนอกเป็นสัญลักษญ์วงกลม
คล้ายโลก และยังหมายถึงการปกป้องคุ้มครอง ซึ่งแสดงว่ารัฐภาคีนั้นได้อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลก ท าหน้าที่ในการจ าแนกแจกแจงทรัพย์สมบัติที่ได้จารึกในบัญชีมรดกโลก รวมถึง
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกแก่สังคม เพ่ือเป็นการแสดง
ถึงความมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล 

องค์กรยูเนสโกได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการมรดกโลก เพ่ือท าหน้าที่
ในการพิจารณาสมบัติทางวัฒนธรรมและสมบัติทางธรรมชาติที่เสนอมาจากประเทศภาคีหรือประเทศ
สมาชิกให้เข้ามาอยู่ในการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญา โดยแบ่งการขึ้นบัญชีหรือทะเบียนเป็น การขึ้น
บัญชีหรือทะเบียนเป็น 2 ประเภท คือ บัญชีมรดกโลก และบัญชีมรดกโลกท่ีอยู่ในอันตราย 

กรรมการการมรดกโลกประกอบไปด้วย กรรมการจาก 21 ประเทศ ที่คัดเลือกจากประเทศ
สมาชิก 125 ประเทศ ด้วยการรับลงต าแหน่งครั้งละ 6 ปี และยังตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาการกรองและคัดเลือกแหล่งมรดกโลกก่อนที่จะเข้าสู่พิจารณาของกรรมการมรดก
โลก ซึ่งจะประชุมในเดือนธันวาคมของทุกปี  

http://www.raorakpar.org/raorakparboard/index.php?topic=327.0
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องค์กรยูเนสโกได้มีการแบ่งประเภทของมรดกโลกออกเป็น 2 ประเภทคือ มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 2.1  มรดกทางวัฒนธรรม องค์กรยูเนสโกได้ให้ค าจ ากัดความของมรดกทางวัฒนธรรม 
ดังนี้ 

2.1.1  โบราณสถาน เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรม และผลงานการแกะสลักทาง
โบราณสถาน และภาพเขียนทางโบราณคดี รอยจารึกในถ้ าและลักษณะต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าอย่างเด่นชัด
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะหรือวิทยาการ 

2.1.2  กลุ่มสารที่ก่อสร้างหมายถึง กลุ่มสถานที่ที่แยกหรือเชื่อมต่อกันซึ่งมีความเด่น
และมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอย่างเด่นชัดในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาการ 

2.1.3  แหล่งสถานที่ส าคัญ เป็นสถานที่ส าคัญที่เป็นผลงานจากฝีมือมนุษย์ หรือ
ผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ รวมทั้ง เป็นพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีซึ่งมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และมานุษวิทยาตลอดจนศิลปะและวิทยาการ 
 2.2  มรดกทางธรรมชาติ องค์กรยูเนสโกได้ให้ค าจ ากัดความของมรดกทางธรรมชาติ 
ดังนี้ 

2.2.1  สิ่งที่เป็นตัวแทนแสดงแสดงถึงวิพัฒนาของภูมิศาสตร์กายภาพ 
2.2.2  เป็นพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยลักษณะเด่นทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทูพลัส 

ซึ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างเด่นชัด 
2.2.3  เป็นพ้ืนที่ที่มีวิวัฒนาการทางธรณีวิทยา วิวัฒนาการทางธรณีชีววิทยา และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
2.2.4  มีลักษณะทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ ปรากฏเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์

และพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์หรือพืชที่ก าลังจะสูญพันธ์ทางนี้จะต้องมีคุณค่า
เด่นชัดในระดับสากลทั้งแง่มุม ทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ 

 
ปัจจุบัน (กรกฎาคม 2559) มีมรดกโลกทั้งหมด 1,049 แห่ง ใน 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง

แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 814 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 202 แห่ง และอีก 33 แห่งเป็น
แบบผสมทั้งสองประเภท โดยอิตาลีเป็นประเทศที่มีจ านวนมรดกโลกมากที่สุด คือ 51 แห่ง(วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี,2558) แม้ว่ายูเนสโกจะอ้างอิงถึงมรดกโลกแต่ละแห่งด้วยหมายเลข แต่การขึ้น
ทะเบียนในหลายครั้งก็จะผนวกเอามรดกโลกท่ีได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่มี
พ้ืนที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีหมายเลขมรดกโลกเกิน 1,200 แม้ว่าจะมีจ านวนมรดกโลกน้อยกว่าก็ตาม 
มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้ถูก
พิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น  

สถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนั้น หากภายหลังสถานที่นั้นทรุดโทรมลงมาจาก 
การสูญเสียส าคัญลักษณะส าคัญดังกล่าวข้างต้นก็จะถูกลบชื่อออกจากบัญชีมรดกโลกได้เช่นเดียวกัน 

 
 
 



 

156 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกมรดกโลก 
ประเทศสมาชิกจะเสนอรายชื่อสถานที่ในประเทศของตนเข้ามาสู่การพิจารณาให้มรดกโลก

โดยน าเสนอไปยังส านักงานเลขานุการคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งมีส านักงานใหญ่ที่องค์กร ยูเนสโก 
กรุงปารีส ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงรายละเอียดต่างๆ ของ
สถานที่นั้น พร้อมทั้งข้อมูลและแสดงถึงความเด่นของสถานที่นั้นว่า มีลักษณะพิเศษกว่าที่อ่ืนอ่ืน
อย่างไร พร้อมทั้งแสดงโครงการที่จะจัดการพัฒนาและอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหาสถานที่ใดดังกล่าวได้รับการคัดเลือก 

การพิจารณาในครั้งแรกจัดกระท าโดยกรรมการกลาง ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมี
องค์กรเอกชนระหว่างประเทศให้ค าปรึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ทางวัฒนธรรม ส่วน
สถานที่ทางธรรมชาตินั้น เป็นองค์กรให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการกลาง  หลังจากพิจารณาใน
ขั้นแรกแล้วคณะกรรมการกลางจะส่งรายชื่อและสถานที่ที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการมรดกโลก
พิจารณาตัดสินชี้ขาดอีกครั้งหนึ่ง โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ  1-2 ปี  
 
ขั้นตอนการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ประเทศท่ีต้องการเสนอชื่อสถานที่ในประเทศของตนให้ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกอันดับแรกจะต้องจัดท าบัญชีรายชื่อสถานที่ที่มีความส าคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทั้งหมดภายในประเทศของตน บัญชีนี้จะเรียกว่าบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งมีความ 
ส าคัญมาก เพราะมีเพียงสถานที่ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ ขั้นต่อมา 
ประเทศนั้นๆจะต้องเลือกรายชื่อสถานที่ที่ต้องการเสนอชื่อมาจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพ่ือจัดท าเป็น
แฟ้มข้อมูล (Nomination File) โดยทางศูนย์มรดกโลกจะให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการจัดท า
แฟ้มข้อมูลนี้ 

เมื่อถึงข้ันตอนนี้ แฟ้มข้อมูลจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจากองค์กร 2 แห่ง ได้แก่สภานานา 
ชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี(International Council on Monu- ments 
and Sites) และสหภาพสากลเพ่ือการอนุรักษ์ (World Conservation Union)แล้วทั้งสององค์กรนี้
จะยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก ทางคณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันปีละหนึ่ง
ครั้ง เพ่ือตัดสินว่าสถานที่ที่มีการเสนอชื่อแห่งใดบ้างที่ควรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือทาง
คณะกรรมการอาจร้องขอให้ประเทศที่เสนอชื่อได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เพ่ิมเติม โดยการพิจารณา
ว่าจะข้ึนทะเบียนสถานที่แห่งใดจะต้องมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 

1.  ความช่วยเหลือจากมรดกโลก คณะกรรมการมรดกโลกได้จัดกองทุนเพ่ือคุ้มครองทาง
มรดกโลกวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ชื่อว่ากองทุนมรดกโลก ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ คือ 
 1.1  ความช่วยเหลือขั้นเตรียมการให้ค าปรึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาจัดท ารายงานการ
สถานที่นั้นท าการเสนอขั้นต้นในการพิจารณามรดกโลกท าให้อุปกรณ์และเครื่องมืออุดหนุนทางการ
เงินและการใน การด าเนินการศึกษาขั้นต้น 
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 1.2  ให้ความร่วมมือทางเทคนิคฝึกอบรมด้านต่างๆรวมทั้งการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือ
ด าเนินการอนุรักษ์ มรดกโลก 
 1.3  ความช่วยเหลือเร่งด่วนในการจัดการกับภยันตรายที่ร้ายแรงต่อมรดกโลก 
 
 

 

รูปภาพ  5.2  ขั้นตอนการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ปี พ.ศ. 2548 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
ได้มีมติรับรองในข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทั้งหมด 6 ข้อส าหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ 4 ข้อ
ส าหรับมรดกโลกทางธรรมชาติเพ่ือใช้ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้ 

1.  หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

 1.1  เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดท าขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาด
ของมนุษย์ 
 1.2  เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทาง
สถาปัตย กรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพ้ืนที่
ใดๆ ของโลกซ่ึงทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
 1.3  เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว 
 1.4  เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา
ทาง ด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ 

การเสนอชื่อข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลก 

ยูเนสโก กรรมการกลาง ยูเนสโก 

เอกชนให้ค าปรึกษา   
ICOMOS   , ICCROM  , 

IUCN 

ข้ันตอนการเสนอชื่อข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลก

ยูเนสโก 

ตรวจสอบจากองค์กร 

ICOMOS 
ยูเนสโก พิจารณา 

ประกาศเป็นมรดกโลก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548


 

158 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

 1.5  เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง
สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 
 1.6  มีความคิดหรือความเชื่อที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งใน
ประวัติศาสตร์ 

 
2.  หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ  ประกอบด้วย 

 2.1  เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการส าคัญต่างๆในอดีตของโลก 
เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ าแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบน
พ้ืนโลก 
 2.2  เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทาง
ธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก าลัง
เกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได 
 2.3  เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงาม
เป็นพิเศษ เช่น แม่น้ า น้ าตก ภูเขา 
 2.4  เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือท่ีตกอยู่ในสภาวะอันตราย 
แต่ยังคงสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและ
สัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย 

 
บทบาทของประเทศไทยกับคณะกรรมการมรดกโลก 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.1987และในปี ค.ศ. 
1989 ไทยได้คัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก ประเทศไทยได้ส่งศาสตราจารย์ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 
เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 ธันวาคม ค.ศ. 1989 ที่
ฝรั่งเศส และได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการกลางประเทศไทยโดยได้เสนอรายชื่อและ
จัดท ารายงานละเอียดข้อมูลของแหล่งวัฒนธรรมทางธรรมชาติเพ่ือขึ้นบัญชีมรดกโลกโดยเสนอต่อ
คณะกรรมการมรดกโลกเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1990 รวม 6 แห่งเพ่ือบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่ง
มรดกโลก ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะ
ตะรุเตา และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (ทวี หนูทอง,2541) 

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกเป็นประจ าทุกปี เพ่ือรับทราบแนวทางในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับ
สากล เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการด าเนินงานในประเทศ นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับการคัดเลือก
ให้ป็นหนึ่งในคณะกรรมการมรดกโลกซ่ึงมีทั้งหมด 21 คนจาก 21 ประเทศ โดยได้รับการเลือกตั้งใน
สมัยประชุมของสมัชชาของประเทศภาคีในอนุสัญญาฯครั้งที่ 7 ปีพ.ศ. 2532 และมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 6 ปี 
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ต่อมาในปีพ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกข้ึน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นประธาน และส านักนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อด าเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามข้อผูกพันของอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 
การเสาะแสวงหาแหล่งมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณค่าและความส าคัญ เสนอเพ่ือบรรจุไว้ใน
บัญชีแหล่งรายชื่อมรดกโลกรวมทั้งการให้ความคุ้มครอง สงวนรักษาส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติให้คงอยู่เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติตลอดไป เป็นต้น 

นอกจากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนี้ ยังมีหน้าที่ในการ
ประสานงานและสอดส่องดูแลให้มีการด าเนินงาน ตามแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกด้วย ซึ่ง
คณะกรรมการแห่งชาติฯได้ร่วมกันปรับปรุงข้อมูลายละเอียดของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 6 แหล่งที่ได้ท าการเสนอไปแล้วให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของคณะกรรมการ
มรดกโลก และคณะกรรมการมรดกโลกได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและศักยภาพ ของ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทั้ง 6 แหล่ง โดยละเอียดและในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก ครั้งที่ 15 ปีพ.ศ. 2534 ที่ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจ านวน 2 
แหล่ง คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยากับแหล่งมรดกทางธรรมชาติ 1 แหล่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง 
ได้รับการประกาศให้บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก และในปีถัดมาคือพ.ศ. 2535 ในการ
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 16 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง 

ในปีพ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีของอนุสัญญาคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของโลกระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2535 ณ ส านักงานใหญ่ 
องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการเผยแพร่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติของไทย ทั้งในรูปนิทรรศการ การแสดงสไลด์มัลติวิชั่น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่
แหล่งมรดกโลกของไทยแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รู้จัก
แก่นานาประเทศอีกด้วย 

นอกจากนี้ประเทศไทย โดยส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 18 
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2537 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้แทนจากประเทศภาคีสมาชิกต่างๆทั่วโลก 
เดินทางมาร่วมประชุมรวม 45 ประเทศ จ านวน 149 คน รวมทั้งผู้แทนองค์กรที่ปรึกษาทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ คือ ICOMOS ICCRM และ IUCN โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรีชา มุสิกุลรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งวดล้อมในขณะนั้น เป็นประธานเปิดการประชุม 
ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนและเป็นประธานคณะกรรมการมรดกโลก
ในการประชุมครั้งนั้นด้วย การประชุมดังกล่าวได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้บทบาทของ
ประเทศไทยในคณะกรรมการมรดกโลกมีความโดดเด่นชัดเจน และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ
มากขึ้นอีกด้วย 
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บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมรดกโลก 
การร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ประเทศ

ภาคีจะร่วมให้สัตยาบันในอันที่จะอนุรักษ์แหล่งมรดกที่มีคุณค่าของโลกในพ้ืนที่ความคุ้มครองของ
ประเทศนั้นๆ อาจกล่าวได้ว่าประเทศดังกล่าว คือ ตัวแทนของมวลมนุษย์บนโลกที่มีหน้าที่ในการ
คุ้มครองดูแลแหล่งมรดกโลก ให้เป็นสมบัติต่อชุมชนรุ่นหลังสืบไป ในขณะเดียวกันนานาประเทศก็ให้
การสนับสนุนประเทศนั้นๆ ในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยด้วย 

ภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแลธรรมชาติของโลกได้ก าหนดให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลกขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประหนึ่งเป็นกลไกประสานความร่วมมือของประเทศ
ภาคีสมาชิก คณะกรรมการมรดกโลกประกอบด้วยกรรมการจาก 21 ประเทศ ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
จากประเทศภาคีสมาชิกทั้งมวล โดยจะร่วมประชุมกันปีละหนึ่งครั้ง โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 

1.  พิจารณาคัดเลือกแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยมี (International 
Council on monuments and Sites : ICOMOS) และ ( World Conservation Union : IUCN) 
เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในการพิจารณาข้อเสนอของแหล่งมรดกโลก ตลอดจนจัดท ารายงาน
ผลการประเมินความเหมาะสมของแหล่งที่น าเสนอเป็นมรดกโลกด้วย 

2.  บริหารกองทุนมรดกโลก รวมทั้งพิจารณาจัดสรรให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและ
การเงินต่อประเทศที่ร้องขอมาอีกด้วย 
 
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

ความยิ่งใหญ่ และความงดงามของปิรามิดแห่งอียิปต์ แกรนด์แคนยอนแห่งมลรัฐโคโรลาโด 
หรือแม้แต่มาซูปิกซูของนครโบราณอินคา และทะเลสาบปล่องภู เขาไฟโงรองโกรแห่งแอฟริกา
ตะวันออกนั้น มีลักษณะใดคล้ายคลึงกันบ้างหรือไม่ แม้สถานที่เหล่านั้นแทบจะไม่มีลักษณะใด
คล้ายคลึงกัน ต่างล้วนก็เป็นสถานที่อันมีความส าคัญต่อมวลมนุษย์ หากเราสูญเสียสถานที่เหล่านี้ไป 
เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างกลับคืนมาได้ดังเดิมอีก สถานที่เหล่านี้ พร้อมทั้งสถานที่อ่ืนๆ อีกหลายแห่ง
ทั่วโลกต่างได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือ วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกที่ได้รับการรับรองใน
การประชุมประจ าปีของยูเนสโก ในปีพุทธศักราช 2515 โดยบทบาทของอนุสัญญาฯ คือการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่ต่างๆ ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมทั้ง
จัดท าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกเหล่านี้อันเป็นแหล่งที่น่าสนใจ และมีคุณค่าระดับนานาชาติ ทั้งนี้ 
การอนุรักษ์สถานที่เหล่านี้ คือความรับผิดชอบของมนุษยชาติทั้งปวง เพระฉะนั้นเป้าหมายหนึ่งของ
อนุสัญญาฯ ก็คือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนานาอารยประเทศและมวลมนุษย์ เพ่ือให้การอนุรักษ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กล่าวคือ
การอนุรักษ์ท่ีค านึงถึงการอนุรักษ์ทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของกันและ
กัน เป็นระยะเวลายาวนานมาแล้วที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน
ในมวลมนุษย์ ต่างพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติเพ่ือการอยู่รอด ในขณะที่วัฒนธรรมกลับกลายเป็น
สัญลักษณ์ท่ีมีคุณค่าเพียงนามธรรม แม้ว่าอันที่จริงแล้วธรรมชาติและวัฒนธรรมต่างเป็นสิ่งเอ้ืออ านวย
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ซึ่งกันและกัน เพราะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของมนุษย์ถูกก าหนดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ 
และบ่อยครั้งที่ผลงานสร้างสรรค์ของมวลมนุษย์ มีความสวยงามได้ก็เพราะธรรมชาติที่แวดล้อม 

อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้ตระหนักถึงความคงอยู่ของมรดกโลกอันเป็นสมบัติของมวล
มนุษย์ทั้งปวง และพยายามกระตุ้นให้เกิดการตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนมีภาระหน้าที่ร่วมกัน ในการปก
ปักรักษามรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติไว้ ด้วยการจัดท าบัญชีรายชื่อมรดกโลกข้ึน 
 
มรดกโลกในอาเซียน 

จนกระทั่งถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 
กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้มีการประกาศมรดกโลกแห่งใหม่
เพ่ิมเติมนั้น ในจ านวนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั้น มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  อยู่จ านวน 37 แห่ง ใน 9 ประเทศ คือ กัมพูชา 
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
เวียดนาม ดังนี้ 

 
 

ตารางที่  5.1  กลุ่มประเทศในอาเซียนที่ได้รับเลือกข้ึนทะเบียนมรดกโลก 

ประเทศ จ านวนมรดกโลก เกณฑ์พิจารณา 

 เวียดนาม 
8 แห่ง 

วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง 
 อินโดนีเซีย วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง 
 ฟิลิปปินส์ 6 แห่ง วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง 
 ไทย 5 แห่ง วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง 
 มาเลเซีย 4 แห่ง วัฒนธรรม 2 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง 
 กัมพูชา 

2 แห่ง 
วัฒนธรรม 2 แห่ง 

 ลาว วัฒนธรรม 2 แห่ง 
 สิงคโปร์ 

1 แห่ง 
วัฒนธรรม 1 แห่ง 

 พม่า วัฒนธรรม 1 แห่ง 
 
ที่มา :  วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี. ค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2558. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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1.  ประเทศกัมพูชา   
มีมรดกโลกประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน 2 แห่ง คือ 
 1.1 แองกอร์ หรือ เมืองพระนคร  (Angkor) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2535 
 ชื่อเป็นทางการ : เมืองพระนคร (Angkor)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดเสียมราฐ (เสียมเรียบ) กัมพูชา 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : เมืองพระนคร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้าน

วัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ "พระนคร" เมื่อปี พ.ศ. 2535 หลังจากสงครามกลางเมืองในเขมรยุติแล้ว 
องค์การยูเนสโกได้เข้ามาช่วยบูรณะฟ้ืนฟูปราสาทและได้จัดตั้งโครงการอย่างกว้างขวาง เพ่ือป้องกัน
สถานที่และบริเวณโดยรอบ เมืองพระนครได้ถูกรับเลือกเป็นมรดกโลกโดยมีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 4 ข้อ
ได้แก่ (1.1)  (1.2)  (1.3)  (1.4) 

 1.2  ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2551 
 ชื่อเป็นทางการ : ปราสาทพระวิหาร  (Temple of Preah Vihear)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดพระวิหาร กัมพูชา 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : ปราสาทพระวิหารได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ

ปี พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้าน
วัฒนธรรมจ านวน 1 ข้อ คือ (1.1) 

 

 
 

ภาพที่  5.3  ปราสาทพระวิหาร  ประเทศกัมพูชา 
ที่มา : http://aseannotes.blogspot.com/2014/07/1_20.html 
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2.  ประเทศอินโดนีเซีย 
มีมรดกโลกจ านวน 8 แห่ง แบ่งเป็นประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน 4 แห่งและ 

มรดกโลกทางด้านธรรมชาติจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
 2.1  ปรัมบานัน (Prambanan) หรือกลุ่มวัดพรัมบานัน (Prambanan Temple 

Compounds) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2534 
 ชื่อเป็นทางการ : กลุ่มวัดพรัมบานัน (Prambanan Temple Compounds)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดชวากลาง เกาะชวา อินโดนีเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : ปราสาทหินปรัมบานันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ในการประชุมคณะกรรม การมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ " กลุ่มวัดปรัมบานัน 
(Prambanan Temple Compounds) " เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ โดยมีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 2 ข้อ ดังนี้ (1.1) และ (1.4) 

 2.2  บูโรบูดูร์ (Borobudur) หรือ กลุ่มวัดบุโรพุทโธ (Borobudur Temple 
Compounds) 

 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2534 
 ชื่อเป็นทางการ :  กลุ่มวัดบุโรพุทโธ  (Borobudur Temple Compounds) 
 ที่ตั้ง : จังหวัดชวากลาง เกาะชวา อินโดนีเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : โบโรบูดูร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้าน

วัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ "กลุ่มวัดบรมพุทโธ" เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญครั้งที่ 15 เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
ในการพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 3 ข้อ คือ (1.1)  (1.2) และ (1.4) 

 

 
 
รูปภาพ  5.4  บูโรบูดูร์ (Borobudur) หรือ กลุ่มวัดบุโรพุทโธ (Borobudur Temple Compounds) 

ที่มา : http://www.tripdeedee.com/traveldata/bali/bali15.php 
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 2.3  แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2539 
 ชื่อเป็นทางการ : แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site) 
 ที่ตั้ง : จังหวัดชวากลาง เกาะชวา อินโดนีเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรันได้รับขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 20 ภายใต้ชื่อ “แหล่งมนุษย์ยุค
เริ่มแรกซังงีรัน  (Sangiran Early Man Site) เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก โดยมี
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 2 ข้อ 
ดังนี้  (1.3) และ (1.4) 

 2.4  อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2534 
 ชื่อเป็นทางการ : อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดบันเตน (เกาะชวา) และจังหวัดลัมปุง (เกาะสุมาตรา) อินโดนีเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ 
ประเทศตูนิเซียภายใต้ชื่อ อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน Ujung Kulon National Park. โดยมีคุณสมบัติ 
ตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านธรรมชาติ จ านวน 2 ข้อ ดังนี้  (2.1) 
และ (2.4)  

 

 
 

 

ภาพที่  5.5  ภาพแรดชวาที่อุทยานแห่งชาติอูจูงกูลอน 

ที่มา : http://beautyof-theworld.blogspot.com/2013/09/ujung-kulon-national-park.html 
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 2.5  อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2534 
 ชื่อเป็นทางการ : อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออก หมู่เกาะซุนดาน้อย ประเทศอินโดนีเซีย 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานแห่งชาติโคโมโดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ.2534 ที่เมืองคาร์เทจ 
ประเทศตูนิเซีย ภายใต้ชื่ออุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park) โดยมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านธรรมชาติ จ านวน 2 ข้อ คือข้อ (2.1) 
และ (2.4) 

 

ภาพที่  5.6  มังกรโคโมโด อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติโคโมโด 

ที่มา : ภาพจาก http://www.listofwonders.com/new-seven-wonders-of-nature 
 
 2.6  อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ (Lorentz National Park) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2542 
 ชื่อเป็นทางการ : อุทยานแห่งชาติโลเรนซ์ (Lorentz National Park) 
 ที่ตั้ง : จังหวัดปาปัว (เกาะนิวกินี) อินโดนีเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่ ที่ 23 เมื่อปี พ.ศ.2542 ที่เมืองมาร์รา
เกช ประเทศโมร็อกโก ภายใต้ชื่ออุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ Lorentz National Park โดยมีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านธรรมชาติ จ านวน 3 ข้อดังนี้ (2.2) 
(2.3) และ (2.4) 
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ภาพที่  5.7  อุทยานแห่งชาติโลเรนซ์ (Lorentz National Park) 
ที่มา :  http://aseannotes.blogspot.com/2014/07/7.html 

 

 2.7  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : ระบบสุบักหลักการตามปรัชญาไตรหิตครณะ 
(Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri 
Hita Karana Philosophy) 

 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2555 
 ชื่อเป็นทางการ : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : ระบบสุบัก หลักการตามปรัชญาไตร

หิตครณะ (Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation 
of the Tri Hita Karana Philosophy)  

 ที่ตั้ง : จังหวัดบาหลี หมู่เกาะซุนดาน้อย อินโดนีเซีย 

 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : ระบบสุบัก หลักการตาม
ปรัชญาไตรหิตครณะ  ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามัญครั้งที่ 36 ภายใต้ชื่อ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : ระบบสุบัก หลักการตามปรัชญาไตร
หิตครณะ (Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of 
the Tri Hita Karana  Philosophy) เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, สหพันธรัฐรัสเซีย โดย
มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 4 ข้อ 
ดังนี้ (1.2)  (1.3)  (1.5) และ (1.6) 

 
 
 
 
 
 

http://aseannotes.blogspot.com/2014/07/7.html
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 2.8  มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest Heritage of 
Sumatra) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 

 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2547  
 ชื่อเป็นทางการ : มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest 

Heritage of Sumatra) 
 ที่ตั้ง : เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก :  มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่
เมืองซูโจว ประเทศจีน ภายใต้ชื่อ มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา Tropical Rainforest 
Heritage of Sumatra โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลก
ด้านธรรมชาติ จ านวน 3 ข้อ ดังนี้  (2.1) (2.3) และ (2.4) 
 

3.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีมรดกโลกประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

 3.1  เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang) 
 ประเภท : มรดกโลกด้านวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2538 
 ชื่อเป็นทางการ :  เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang) 
 ที่ตั้ง : แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 3 ข้อ คือ (1.2)  (1.4) และ (1.5) 

 3.2 ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจ าปาสัก (Vat Phou and 
Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape ) 

 ประเภท : มรดกโลกด้านวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2544 
 ชื่อเป็นทางการ : ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจ าปาสัก (Vat Phou 

and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape) 
 ที่ตั้ง : แขวงจ าปาศักดิ์ ประเทศลาว 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 25  เมื่อปี พ.ศ. 2544 
ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม ดังนี้ (1.3) (1.4) และ(1.6) 
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ภาพที่  5.8  ปราสาทหินวัดพู แขวงจ าปาศักดิ์ ประเทศลาว 
ที่มา : www.artphotoasia.net/southeast-asia/luang-prabang-images/ 

 
4.  ประเทศมาเลเซีย   
มีมรดกโลกจ านวน 4 แห่ง แบ่งเป็นประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน 2 แห่งและ 

มรดกโลกทางด้านธรรมชาติจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
 4.1 มะละกา และจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา (Melaka and 

George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca) 
 ประเภท : มรดกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2551 
 ชื่อเป็นทางการ : มะละกาและจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา 

(Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca) 
 ที่ตั้ง : มะละกาและปีนัง มาเลเซีย 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : มะละกาและจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่อง

แคบมะละกา (Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca)  ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามัญครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนนาดา ด้วยข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ ดังนี้  (1.2)  (1.3) และ (1.4)   
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ภาพที่  5.9  โบสถ์คริสต์ (Chirst Church) อาคารสตัดธิวท์ (Stadhuys) อาคารดัตช์เก่าแก่ที่สุดใน
มาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณจัตรัสแดง 

 
 4.2 แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง (Archaeological Heritage of the Lenggong 

Valley) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2555 
 ชื่อเป็นทางการ : แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง (Archaeological Heritage of the 

Lenggong Valley) 
 ที่ตั้ง : รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง ได้รับลงทะเบียนเป็น

มรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่เมืองควิเบก 
ประเทศแคนนาดา ด้วยข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกทางวัฒนธรรม จ านวน 2 
ข้อ ดังนี้  (1.3) และ (1.4)   

 4.3  อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National Park) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน :  พ.ศ. 2543 
 ชื่อเป็นทางการ : อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National Park) 
 ที่ตั้ง : รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2543 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้าน
ธรรมชาติ จ านวน 4 ข้อ คือ (2.1)  (2.2)  (2.3) และ (2.4) 
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ภาพที่  5.10  เดอะ พินนาเคิล ในอุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู 
ที่มา : en.wikipedia.org/wiki/Gunung_Mulu_National_Park 

 
 4.4  อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park) 
 ประเภท : มรดกโลกด้านธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2543 
 ชื่อเป็นทางการ : อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park) 
 ที่ตั้ง : รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานคินาบาลู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
มรดกโลกด้านธรรมชาติ จ านวน 2 ข้อ คือ (2.3) และ (2.4) 

 

 
 

ภาพที่  5.11  ภูเขาคินาบาลู  ประเทศมาเลเซีย 
ที่มา :  http://aseannotes.blogspot.com/world-heritage-site/kinabalu-park/. 

 

http://aseannotes.blogspot.com/
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5.  ประเทศพม่า 
มีมรดกโลกจ านวน 1แห่ง เป็นประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรม คือ 

 5.1  กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities) 
 ประเภท : มรดกโลกด้านวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2557 
 ชื่อเป็นทางการ : กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities) 
 ที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองแปร ประเทศพม่า  
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพะยู ได้รับการจัดตั้งให้เป็น

มรดกโลก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 38 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ด้วย
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ (1.2) (1.3) และ (1.4) 

 
 

ภาพที่  5.12  เมืองโบราณพยู ประเทศพม่า 
ที่มา : http://magazine.tripzilla.com/wp-content/uploads/2014/06/myanmar.jpg 

6.  ประเทศฟิลิปปินส์   
มีมรดกโลกจ านวน 6 แห่ง แบ่งเป็นประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน 3 แห่งและ 

มรดกโลกทางด้านธรรมชาติจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
 6.1  นครประวัติศาสตร์วีกัน (Historic Town of Vigan) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2542 
 ชื่อเป็นทางการ : เมืองประวัติศาสตร์วีกัน (Historic Town of Vigan) 
 ที่ตั้ง : จังหวัดอิโลโกสซูร์ ฟิลิปปินส์ 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : เมืองประวัติศาสตร์วีกัน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2542 โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 2 ข้อ ดังนี้ (1.2) และ (1.4) 

 

http://magazine.tripzilla.com/wp-content/uploads/2014/06/myanmar.jpg


 

172 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

 
 

ภาพที่  5.13  รถม้าเท่านั้นที่อนุญาตให้สัญจรได้ เมืองประวัติศาสตร์วีกัน 
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Vigan 

 

6.2  โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines) 
ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2536 
ชื่อเป็นทางการ : โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines) 
ที่ตั้ง : กรุงมะนิลา จังหวัดอิโลคอสซูร์ จังหวัดอิโลคอสนอร์เต และจังหวัดอิโลอิโล ฟิลิปปินส์ 

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : โบสถ์ทั้ง 4 แห่งนี้ นอกจากจะแสดงถึงการเข้ามาของศาสนาคริสต์ใน
ฟิลิปปินส์แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางอ านาจของสเปนในภูมิภาคนี้ในสมัยนั้นอีกด้วย และได้รับการยกย่อง
ในด้านสถาปัตยกรรมด้วยศิลปะแบบบารอคของยุโรป ที่สร้างสรรค์ด้วยช่างชาวจีนและฟิลิปปินส์ 
โบสถ์ทั้ง 4 แห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมกันในปี พ.ศ.2536 โดยมีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 2 ข้อ ดังนี้ (1.2) และ (1.4) 
 

 
 

ภาพที่  5.14  โบสถ์ซานอกัสติน ในปาโออาย จังหวัดอิโลโคสนอร์เต (San Agustin Church in 
Paoay, Ilocos Norte)  1 ใน 4 ของโบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ 

ที่มา  : http://www.traveltrilogy.com/2014/04/earthquake-baroque-churches-in.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vigan
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 6.3  นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ (Rice Terraces of the Philippine 
Cordilleras) 

 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2538 
 ชื่อเป็นทางการ : นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ (Rice Terraces of the 

Philippine Cordilleras) 
 ที่ตั้ง : จังหวัดอิฟูเกา เขตบริหารกอร์ดิลเยรา เกาะลูซอน ฟิลิปปินส์ 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : นาขั้นบันไดบานาเว เป็นสถานที่ที่มีการปลูกข้าวแบบ

ขัน้บันได บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ใน
ปี พ.ศ 2538 โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้าน
วัฒนธรรมจ านวน 3 ข้อ ดังนี้ (1.3)  (1.4) และ (1.5) 

 

 
 

ภาพที่  5.15  นาขั้นบันไดในอิฟูเกา ฟิลิปปินส์ 
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Rice_Terraces_of_the_Philippine_Cordilleras 

 

 6.4  อุทยานแห่งชาติแม่น้ าใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา (Puerto-Princesa 
Subterranean River National Park) 

 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2542 
 ชื่อเป็นทางการ : อุทยานแห่งชาติแม่น้ าใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา (Puerto Princesa 

Subterranean River National Park)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดปาลาวัน ฟิลิปปิสน์ 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานแห่งชาติแม่น้ าใต้ดินปวยร์โตปรินเซซา ได้รับ

การจัดเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1999 โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
ในการพิจารณามรดกโลกทางธรรมชาติจ านวน 2 ข้อ ดังนี้ (2.1) และ (2.4) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rice_Terraces_of_the_Philippine_Cordilleras


 

174 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

 6.5  อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2536 (และขยายเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2552) 
 ชื่อเป็นทางการ : อุทยานธรรมชาติปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha Reefs Natural 

Park) 
 ที่ตั้ง : จังหวัดปาลาวัน ฟิลิปปินส์ 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานธรรมชาติปะการังตุบบาตาฮา ได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 17 ในปี 
พ.ศ. 2536 โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกทางธรรมชาติ
จ านวน 3 ข้อ ดังนี้  (2.1) (2.3) และ (2.4) 

 6.6  เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าภูเขาฮามิกีตัน (Mount Hamiguitan Range Wildlife 
Sanctuary) 

 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2557 
 ชื่อเป็นทางการ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาฮามิกิตัน(Mount Hamiguitan Range 

Wildlife Sanctuary)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดดาเวาโอริเอนตัล (ทางใต้ของเกาะมินดาเนา) ฟิลิปปินส์ 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาฮามิกิตัน ได้รับขึ้น

ทะเบีบนเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 38 เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ด้วยข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา ดังนี้  (2.4) 
 

7.  ประเทศไทย   
มีมรดกโลกจ านวน 5  แห่ง แบ่งเป็นประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน 3 แห่งและ 

มรดกโลกทางด้านธรรมชาติจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
 7.1  เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and 

Associated Historic Towns) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2534 
 ชื่อเป็นทางการ : เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of 

Sukhothai and Associated Historic Towns)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดก าแพงเพชร ประเทศไทย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพง 

เพชร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมือง
บริวาร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) จากการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งท่ี 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย โดยมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรม จ านวน 2 ข้อ ดังนี้  (1.1) และ (1.3) 
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ภาพที่  5.16  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ที่มา : http://www.sony.net/united/clock/share/sukhothai/fp_04.html 

 
 7.2  นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (Historic City of 

Ayutthaya) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2534 
 ชื่อเป็นทางการ : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (Historic City 

of Ayutthaya)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการ

ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรง
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1.3) 

 7.3  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2535 
 ชื่อเป็นทางการ : แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก :  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการประกาศขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พุทธศักราช 2535 จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 
ครั้งที่ 16 ที่เมืองแซนตาเฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตาม
หลักเกณฑ์ คือ (1.3)  
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ภาพที ่ 5.17  วัตถุโบราณคดีบ้านเชียง 
ที่มา : http://www.tripdeedee.com/traveldata/bali/bali15.php 

 
 7.4  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng 

Wildlife Sanctuaries) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2534 
 ชื่อเป็นทางการ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha 

Khaeng Wildlife Sanctuaries)  
 ที่ตั้ง : จังหวัด กาญจนบุรี ตาก และอุทัยธานี ประเทศไทย 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง 

ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยและของภูมิภาค
เอเชียออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเป็นมรดกโลก โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรง
ตามหลักเกณฑ์ 3 ข้อที่ ดังนี้ (2.2)  (2.3) และ (2.4) 

 7.5  ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2548 
 ชื่อเป็นทางการ : ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest 

Complex) 
 ที่ตั้ง : จังหวัด สระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีณบุรี สระแแก้ว และ บุรีรัมย์ 

ประเทศไทย  
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก :  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อุทยานแห่งชาติทับลาน 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับการ
ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันภายใต้ชื่อ “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-
Khao Yai Forest Complex)” จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 เมื่อปี 
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พ.ศ. 2548 ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มรดกโลกด้าน
ธรรมชาติ จ านวน 1 ข้อ คือข้อ (2.4) 

ยูเนสโกได้เสนอข้อเสนอแนะตามมาอีก 7 ข้อ หลังจากได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ได้แก่ ข้อ
ที่ควรจะปรับปรุง 

1)  ให้มีการจัดระบบการจัดผืนป่าทั้งหมดแบบบูรณาการ ไม่ใช่แยกจัดแบบต่างคนต่างดูแล
เหมือนเช่นที่ผ่านมา 

2)  รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารจัดการพ้ืนป่า
อย่างเต็มที่ 

3)  ดูแลนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
4)  ต้องให้การส่งเสริมการส ารวจ และวิจัยสถานภาพของป่า และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง 
5)  จะต้องหาหนทางเชื่อมผืนป่าต่างๆเข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมต่อกับป่าอนุรักษ์ในกัมพูชา 
6)  ต้องหาทางแก้ปัญหาถนนที่ตัดแยกผืนป่าออกจากกัน โดยจะต้องศึกษา และหามาตรการ

ให้ผืนป่าเชื่อมต่อกันภายในปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
7) ด าเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือจากชาวบ้าน และชุมชนในการอนุรักษ์ผืนป่า เพื่อ

เป็นหลักประกันในสถานภาพมรดกโลก 
 

 
ภาพที่  5.18  น้ าตกเหวสุวัต ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ที่มา : http://aseannotes.blogspot.com/world-heritage-site/khao-yai-forest-complex/ 
 

8.  ประเทศเวียดนาม  
มีมรดกโลกจ านวน 8  แห่ง แบ่งเป็นประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน 5 แห่งและ 

มรดกโลกทางด้านธรรมชาติจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
 8.1  หมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2536 
 ชื่อเป็นทางการ : หมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ เวยีดนามกลาง เวียดนาม 

http://aseannotes.blogspot.com/
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 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : เมืองเว้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุม
คณะ กรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ที่เมืองการ์ตาเฮนา ประเทศ
โคลอมเบีย ภายใต้ชื่อหมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments) โดยมีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรม คือ (1.4)  

 

 
ภาพที่  5.19  พระราชวังเว้หรือวังหลวงแห่งเมืองเว้ 

ที่มา : http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=225396 
  

8.2  เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2542 
 ชื่อเป็นทางการ : เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town)  
 ที่ตั้ง : เมืองฮอยอัน จังหวัดกว๋างนาม เวียดนาม 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : เมืองฮอยอันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ 

เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town)  ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ 23 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลด้านวัฒนธรรมจ านวน 2 ข้อ คือ  (1.2) และ (1.5) 

 
ภาพที่  5.20  เมืองฮอยอัน 

ที่มา : https://travel.mthai.com/world-travel/95329.html 

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=225396
https://travel.mthai.com/world-travel/95329.html
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 8.3  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน (My Son Sanctuary) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2542 
 ชื่อเป็นทางการ : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน (My Son Sanctuary) 
 ที่ตั้ง : จังหวัดกว๋างนาม เวียดนาม 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก : ปราสาทหมีเซินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศ
โมร็อกโก โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลด้านวัฒนธรรม
จ านวน 2 ข้อ คือ ดังนี้ (1.2) และ (1.3) 

 

 
 

ภาพที่  5.21  ปราสาทหมีเซิน ประเทศเวียดนาม 
ที่มา : http://travel.nationalgeographic.com/travel/365-photos/my-son-sanctuary-

vietnam/ 
 8.4  พระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง-ฮานอย (Central Sector of the Imperial 

Citadel of Thang Long-Hanoi) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2553 
 ชื่อเป็นทางการ : ป้อมปราการจักรพรรดิแห่งทังลอง-ฮานอย (Central Sector of the 

Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi) 
 ที่ตั้ง : ฮานอย เวียดนาม 
 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก :  ป้อมปราการหลวงทังลองได้รับลงทะเบียนเป็นมรดก

โลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 34 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่กรุงบราซีเลีย 
ประเทศบราซิล ด้วยข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ (1.2) (1.3) และ 
(1.4) 
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ภาพที่  5.22  ประตูดวาน โมน  ในพระราชวังหว่าง แถ่ง ทัง ลอง ประเทศเวียดนาม 

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Citadel_of_Thang_Long 
 

 8.5  พระราชวังแห่งราชวงศ์โฮ (Citadel of the Ho Dynasty) 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2554 
 ชื่อเป็นทางการ : ป้อมปราการราชวงศ์โฮ (Citadel of the Ho Dynasty)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดทัญฮว้า เวียดนาม 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก :  ป้อมปราการราชวงศ์โฮ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรมจ านวน 2 ข้อ คือ (1.2) และ (1.4) 

 

 
 

ภาพที่  5.23  ประตูหลักของป้อมปราการราชวงศ์โฮ 
ที่มา :  http://www.thanhniennews.com/travel/old-great-walls-18031.html 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Citadel_of_Thang_Long
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 8.6  อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) 
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2537 
 ชื่อเป็นทางการ : อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดกว๋างนิญ เวียดนาม 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : อ่าวฮาลอง ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ที่ภูเก็ต 
ประเทศไทย ด้วยข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทางธรรมชาติ 2 ข้อดังนี้  (2.1) และ (2.2) 

 
 

ภาพที่  5.24  บรรยากาศของอ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม 

ที่มา : http://www.abroadtour.com 
 

 8.7  อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park)  
 ประเภท : มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2546 
 ชื่อเป็นทางการ : อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National 

Park)  
 ที่ตั้ง : จังหวัดกว๋างบิ่ญ เวียดนาม 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก :  อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งท่ี 27 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ที่กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส ด้วยข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 1 ข้อ คือข้อ (2.3) 
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ภาพที่  5.25 ถ้ าซันดอง  อยู่ในอุทยานแห่งชาติฟง งา-เค ปาง 
ที่มา: http://aseannotes.blogspot.com/hang-son-doong-vietnam-hd-background-

wallpaper.html 
 

 8.8  แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (Trang An Landscape Complex) 
 ประเภท : มรดกโลกแบบผสม (วัฒนธรรมและธรรมชาติ) 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2557 
 ชื่อเป็นทางการ : แหล่งภูมิทัศน์จางอัน (Trang An Landscape Complex) 
 ที่ตั้ง : จังหวัดนิญบิ่ญ เวียดนาม 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกมรดกโลกแบบผสม ทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ด้วยข้อก าหนด
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทางวัฒนธรรม 1 ข้อ และทางธรรมชาติ 2 ข้อดังนี้ 

หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม 
(1.5) เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง

สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 

หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ 
(2.1) เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการส าคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น 

ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ าแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้น
โลก 

(2.2) เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทาง
ธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก าลัง
เกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได 

 

http://aseannotes.blogspot.com/
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ภาพที่  5.26  บรรยากาศแหล่งภูมิทัศน์จางอัน  ประเทศเวียดนาม 

ที่มา  : http://meracushotels.com/trang-an-bai-dinh-tour/#.VeWppfmqqko 
 

9.  ประเทศสิงคโปร์ 
มีมรดกโลกประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน 1   แห่ง คือ 
 9.1  สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์  Singapore Botanic Gardens 
 ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ.2558 
 ชื่อเป็นทางการ : สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Botanic Gardens) 
 ที่ตั้ง :  ใจกลางเมืองสิงคโปร์  ประเทศสิงคโปร์ 
 การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก : สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 29 
เดือนมิถุนายน – วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ด้วย
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จ านวน 2 ข้อ ดังนี้  (1.2) และ (1.4) 

 

 
 

ภาพที่  5.27  บางส่วนของสวนกล้วยไม้แห่งชาติ (National Orchid Garden) 
ในสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ 

ที่มา  : เว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์  http://www.sbg.org.sg 

http://meracushotels.com/trang-an-bai-dinh-tour/#.VeWppfmqqko
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บทสรุป 
 

แหล่งมรดกโลกหรือมรดกโลกคือสถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย 
อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ .ศ. 2515 เพ่ือ
เป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่ง
เหล่านั้น เพ่ือให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต ในปัจจุบัน(กรกฎาคม 2559) มีมรดกโลกทั้งหมด 1,049 แห่ง 
ใน 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 814 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 202 
แห่ง และอีก 33 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาเมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2530 และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจ านวน 5 แห่ง แบ่งเป็นประเภทมรดก
โลกทางวัฒนธรรมจ านวน 3 แห่ง และมรดกโลกทางด้านธรรมชาติจ านวน 2 แห่ง ได้แก่  

1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร  2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร  3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และ5. ผืนป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่  ส าหรับมรดกโลกในอาเซียน มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 39 ณ 
กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้มีการประกาศมรดกโลกในจ านวนประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ อยู่จ านวน 37 แห่ง ใน 9 ประเทศ คือ กัมพูชาขึ้นทะเบียน 2 แห่ง อินโดนีเซียขึ้นทะเบียน 
8 แห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นทะเบียน 2 แห่ง มาเลเซียขึ้นทะเบียน 4 แห่ง เมียน
มาร์ขึ้นทะเบียน 1 แห่ง ฟิลิปปินส์ขึ้นทะเบียน 6 แห่ง สิงคโปร์ขึ้นทะเบียน 1 แห่ง ไทยขึ้นทะเบียน 5 
แห่ง และเวียดนามขึ้นทะเบียนไว้ 8 แห่งโดยสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากคณะกรรมการมรดกโลก มีกองทุนเพ่ือคุ้มครองทางมรดกโลกวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของโลก ชื่อว่ากองทุนมรดกโลก ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ให้ความร่วมมือทางเทคนิค
ฝึกอบรมรวมทั้งการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือด าเนินการอนุรักษ์ มรดกโลกความช่วยเหลือเร่งด่วนใน
การจัดการกับภยันตรายที่ร้ายแรงต่อมรดกโลก 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

ข้อ  1.  จงอธิบายความส าคัญของมรดกโลกว่ามีความส าคัญอย่างไร  
ข้อ  2.  จงอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นบัญชีมรดกโลก พอสังเขป 

ข้อ  3.  จงอธิบายว่ามีความช่วยเหลือใดบ้างท่ีทางมรดกโลกด าเนินการมอบให้แหล่งมรดกโลก 

ข้อ  4.  จงอธิบายว่าประเทศไทยมีสถานที่ใดบ้างที่ข้ึนเป็นมรดกโลกและมีความส าคัญอย่างไรถึงได้ 
ข้อ  5.  จงอธิบายว่า AEC  คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร ส าคัญกับเราอย่างไร 
ข้อ  6.  ให้นักศึกษาหาค าทักทาย ในกลุ่มประเทศ AEC ประเทศละ 2 ค าทักทาย 

ข้อ  7.  ให้มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมรดกโลกในอาเซียน ในเรื่องความเป็นมาและความส าคัญ ที่
สามารถขอขึ้นทะเบียนของมรดกโลกในแต่ละประเทศในอาเซียน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม 
รวบรวมข้อมูล 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

อุทยานแห่งชาติกับการท่องเที่ยว 

 

 

เวลาเรียน   8  ชั่วโมง 
 

หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 

ความหมายของอุทยานแห่งชาติ 
ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติประเทศไทย 
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ  
การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยที่น่าสนใจต่อการท่องเที่ยว 
ฤดูกาลกับการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตภูเขาและอุทยานแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายของอุทยานแห่งชาติ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติประเทศไทย 

3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ  
4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษารู้จัก เข้าใจและอธิบายการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ   
5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษารู้จัก เข้าใจและสามารถอธิบายอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยที่น่าสนใจ

ต่อการท่องเที่ยว 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจในฤดูกาลกับการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตภูเขาและอุทยาน

แห่งชาติ   
8.  เพ่ือให้ผู้ศึกษารู้จักอุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทย 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน าไปประยุกต์ใช้ 
 2.  การอภิปรายร่วมกัน 
 3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 4.  ทบทวนเนื้อหาโดยแบบฝึกหัด 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้ 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
 3.  Power Point ที่น าเสนอการสอน 
 4.  สื่อวีดีทัศน์  (VDO) 

5.  แบบฝึกหัด 
 

การวัดและการประเมิน 

 1.  การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 
 2.  สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน 

3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
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ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญ เป็นต้นทุนหรือวัตถุดิบที่มนุษย์น ามาใช้เพ่ือความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ประเทศใดก็ตามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั้นจะมีความร่ ารวย
และมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ไม่ถูกวิ ธีก็ท า
ให้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดหมดสิ้นไปจากโลกนี้ได้ ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์พืชและสัตว์ ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์และสัตว์ป่า มี
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยล้วนมีความสวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ าล า
ธารมีดอยสูง มีป่าไม้ มีสัตว์ป่า มีชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะอันสวยงามแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรที่จะ
เรียนรู้ถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะสิ่งเหล่านี้สมควรที่จะได้รับการสงวนอนุรักษ์ และ
ได้รับการปกป้องคุ้มครองไว้ในรูปแบบของ "อุทยานแห่งชาติ"  

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงความหมายและความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย แหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติใน
ประเทศไทยที่น่าสนใจต่อการท่องเที่ยว ฤดูกาลกับการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ  กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตภูเขาและอุทยานแห่งชาติ   

 
ความหมายของอุทยานแห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติ หมายถึง พ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ได้สงวนรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพ
ธรรมชาติเดิม เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน โดยมีพระราช
กฤษฎีกาประกาศก าหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2559) 

อุทยานแห่งชาติ (National Park) หมายถึง พ้ืนที่ที่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส าคัญทางระบบนิเวศ สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพอันงดงาม ดอกไม้ 
น้ าตก ภูเขา ถ้ า และสัตว์นานาชนิดที่ซึ่งเก่ียวข้องกันและกัน (ธรรมนูญ สุวรรณมณี และคณะ,2544) 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความหมายอุทยานแห่งชาติไว้ว่า  หมายถึง 
ที่ดินซึ่งรวมความถึงพ้ืนที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลองบึง บาง ล าน้ าทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลที่ได้รับการก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในทางปฏิบัติอุทยานแห่งชาติ  คือพ้ืนที่ที่สงวนไว้
เพ่ือคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ธรรมชาติที่
สวยงาม สงวนไว้เพื่อให้คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิม เพ่ือรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้อนุชนรุ่นหลังๆ ได้
ชมและศึกษาค้นคว้ามีลักษณะที่ส าคัญ คือเป็นสถานที่ที่สภาพธรรมชาติเป็นที่โดดเด่นน่าสนใจและ
งดงามมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด โดยทั่วไปต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10 
ตารางกิโลเมตร 
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ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติประเทศไทย 

 หลักสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด ความพยายามในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
เริ่มจริงจัง เกิดผลส าเร็จมากขึ้น โดยสาเหตุส าคัญสืบเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร
ในประเทศ  เกิดความบีบคั้นทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน มีการรุกล้ าถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยเปลี่ยนเป็น
ชุมชนและพ้ืนที่เกษตร ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นไร่ร้างและป่าเสื่อมโทรมสัตว์ป่าถูกล่า
น าเป็นสิ้นค้าและอาหาร บางชนิดอยู่ในสภาพที่ก าลังจะสูญพันธุ์และบางชนิดสูญพันธ์ไปแล้ว กรมป่า
ไม้ในขณะนั้นจึงเสนอรัฐบาลให้ก าหนดพ้ืนที่ป่าไม้ที่ยังคงมีอีกหลายแห่งเป็นอุทยานแห่งชาติ แต่
เนื่องจากขาดงบประมาณ ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะด าเนินการให้เป็ น
ผลส าเร็จ  จึงให้ประกาศมีการจัดตั้งสวนรุกขชาติ วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ โดยก าหนดให้ป่าภู
กระดึง จังหวัดเลย เป็นวนอุทยานแห่งแรกในปีพ.ศ. 2486 แต่ด้วยเป็นช่วงสงครามโลกการด าเนินงาน
เพ่ือประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจึงมีอุปสรรคและต้องระงับไปจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2502 ฯลฯ จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาด ไทยร่วมกัน
พิจารณาก าหนดพื้นท่ีป่าเพ่ือจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้น 

คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ประชุมปรึกษาและลงมติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2502 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติขึ้น เพ่ือจัดท าโครงการและด าเนินงานเกี่ยวกับการสงวนและ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นประธานกรรมการ
โดยต าแหน่งมีอธิบดีกรมป่าไม้ กรมที่ดิน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร กระทรวง
คมนาคม ส านักงบประมาณ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
และสมาคมโรงแรม และกรรมการผู้มีเกียรติได้รับแต่งตั้ง มีนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นายเล็ก จุณณา
นนท์ พลตรีเสถียร พจนานนท์ พันเอกหลวงวิจิตรวาทการ พันเอกทวนชัย สาริกขกานนท์ และนาวา
โทประสาท พรหมประวัติ รน. (ส านักอุทยานแห่งชาติ. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
,2556) 

คณะกรรมการฯ ได้เลือกให้หัวหน้ากองบ ารุง กรมป่าไม้ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
โดยต าแหน่ง ผลการประชุมของคณะกรรมการได้ก าหนดให้คัดเลือกพ้ืนที่ป่าเพ่ือจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติขึ้นรวม 14 แห่ง ได้แก่ป่าดอยสุเทพ ป่าดอยอินทนนท์ ป่าดอยขุนตาล ป่าลานสาง ป่าน้ า
หนาว ป่าทุ่งแสลงหลวง ป่าภูกระดึง ป่าภูพาน ป่าเขาใหญ่ ป่าเขาสระบาป ป่าเขาคิชฌกูฏ ป่าเทือก 
เขาสลอบ ป่าเขาสามร้อยยอด และป่าเขาหลวง การคัดเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจาก 
Dr.George D. Ruhle ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติของ U.S. National Park Service ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2504 ซึ่งมีผลบังคับใช้ถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 4 ตุลาคม 2504 
หลังจากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้พ้ืนที่ต่างๆ เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีเขาใหญ่ได้รับการ
พิจารณาในการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในเวลาต่อมา โดยวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมผืนป่าจ านวนกว่า 1.3 ล้านไร่ รวมพ้ืนที่ถึง 4 จังหวัด 11 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอปากช่อง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนาดี อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อ าเภอปากพลี อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอ าเภอมวก 
เหล็ก อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เขาใหญ่ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย  
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ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการประกาศจัดตั้งแล้วทั้งสิ้น 148 แห่ง รวม
พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 39.01 ล้านไร่ และอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งอีก 22 แห่ง 

1.  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 
     ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 3 ประการใหญ่ๆ คือ

เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือการศึกษาค้นคว้า วิจัย อธิบายได้ดังนี้ 
 1.1  เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ คือต้องการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ให้คงอยู่
ตามธรรมชาติ ป้องกันการรบกวนโดยมนุษย์โดยเฉพาะทรัพยากรที่ส าคัญๆ เช่นสัตว์ป่า พืชพรรณและ
ลักษณะธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษรวมทั้งแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมที่ส าคัญ จะให้มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึน โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดจากการกระท าของธรรมชาติ 
 1.2  เพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติ
ที่สวยงามเหมาะกับการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความสุข ทั้งทางกายและทางจิตใจ
แก่ผู้เข้าไปเที่ยวชมรวมทั้งอาจจะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงานประจ า 
 1.3  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัย พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสามารถจัดเป็นห้องทดลองทาง
ธรรมชาติกลางแจ้ง ที่สามารถค้นคว้าวิจัยไม่มีที่สิ้นสุด เหมาะเป็นที่ศึกษาของนักศึกษา 
นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป เพราะภายในอุทยานแห่งชาติมีสิ่งมีชีวิตส าหรับนักศึกษ า 
นับตั้งแต่การเจริญเติบโต การพัฒนาทางชีววิทยา วิวัฒนาการ และจ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 2.  กรอบภารกิจในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 
      ความส าคัญของการคงไว้ซึ่งธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อม 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงก าหนดกรอบภารกิจในการจัดการอุทยานแห่งชาติด้าน
ต่างๆ ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ  ดังนี้ 
 2.1  ด้านการสื่อความหมาย 
 2.2  ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

2.2.1  การป้องกันรักษาทรัพยากร 
2.2.2  การศึกษา วิจัย และค้นคว้า 

 2.3  ด้านการพัฒนา  ได้แก่ 

2.3.1  เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
2.3.2  เพ่ือการท่องเที่ยว 

 2.4  ด้านนันทนาการและด้านการบริการท่องเที่ยว 
 2.5  ด้านการวางแผน 

ความจ าเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชีวภาพ 
และระบบนิเวศที่อยู่ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติมีความส าคัญ ท าให้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติของไทย
ต้องได้รับการประกาศ จัดตั้งให้ครอบคลุมและกระจายทุกภาค รวมถึงยอดเขาสูงสุดของประเทศไทย 
เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ไล่ระดับความสูงมาถึงที่ต่ าลงไปถึงปากแม่น้ า เช่น อุทยาน
แห่งชาติล าน้ ากระบุรี ต่อไปถึงชายทะเลและจนถึงกลางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
เป็นต้น 
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ธรรมชาติและทรัพยากรมีค่าในเขตอุทยานแห่งชาติของไทยอีกประเภทหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมา
โดยธรรมชาติ โดดเด่นด้วยลักษณ์ทางธรณีสัณฐาน คือ สุสานหอย 75 ล้านปี ปัจจุบันซากฟอสซิลนี้อยู่
ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เขาตะปู อุทยานแห่งชาติอ่าวพัง
งาน หาดหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล ซึ่งในปีพ .ศ. 2525 ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็น “มรดกแห่งอาเซียน” เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย 

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาตินั้นมีพ้ืนฐานจากความต้องการรักษา โดยอาศัย
ปรัชญาของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติและความหลากหลากทางชีวภาพให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและ
รวมถึงหลักการพ้ืนฐานในการจัดการอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ การสงวนรักษา การอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์แบบชื่นชม และคงไว้ซึ่งความยั่งยืน 

3.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ  ได้แก่ 

 3.1  พ้ืนที่นั้นจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่เพียงพอที่จะรักษาสถานะทาง
นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ไว้ได้ ซึ่งตามหลักสากลได้ก าหนดมาตราฐานไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางกิโลเมตร 
แต่ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับคุณค่าของพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
 3.2  พ้ืนที่นั้นจะต้องประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้สัตว์
ป่า หรือมีพืช สัตว์ ที่น่าสนใจและหายาก มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม หรือมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่น่าสนใจหรือมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์หาได้ยาก หรือมีประวัติความเป็นมาที่มีคุณค่าในด้านทาง
ประวัติศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ 
 3.3  พ้ืนที่นั้นจะต้องเหมาะต่อการท่องเที่ยว พักผ่อน พักแรม หรือการศึกษาหาความรู้ 
ซึ่งจะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับขนาดของพ้ืนที่และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
 3.4  พ้ืนที่ที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

3.4.1  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 
3.4.2  เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิชาการในเรื่องของธรรมชาติวิทยาและ

นิเวศวิทยา 
3.4.3  เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่าง

ต่อเนื่องและถาวรตลอดไป 
4.  คุณค่าของอุทยานแห่งชาติ  ได้แก่ 

 4.1  อุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่ที่ซึ่งพืชและสัตว์ป่าทุกชนิดจะได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายที่มีความเข้มงวดมีบทลงโทษรุนแรง 
 4.2  เป็นระบบนิเวศตัวอย่าง อุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่จะบรรยายสภาพของพ้ืนที่และเป็นตัวอย่างให้แก่พ้ืนที่อ่ืน 
 4.3  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้นิยมบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ 
 4.4  เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารช่วยหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง ท าให้ราษฎรมี
ความเป็นอยู่ดีข้ึน จึงเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของชาติ 
 4.5  เป็นแหล่งคุ้มครองสายพันธุ์ธรรมชาติของพืชและสัตว์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้าน
การเกษตร และสายพันธุ์ธรรมชาติดังกล่าวบางชนิดอาจจะมีคุณค่ามหาศาลในด้านการแพทย์ 
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 4.6  เป็นสถานที่สามารถอ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาและสถาบันที่จะท าให้
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในวิชาการสาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเวศวิทยา และธรณีวิทยา 
 4.7  เป็นที่มาซึ่งรายได้ของราษฎรในท้องถิ่น เกิดอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น การผลิต
ของที่ระลึก ส าหรับในบางประเทศทางแอฟริกา อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งที่สามารถดึงดูดเงินตรา
จากชาวต่างประเทศปีละมากๆ และเป็นรายได้หลักของประเทศด้วย 
 4.8  เป็นสถานที่ซึ่งมีคุณค่าในด้านวัฒนธรรม ซึ่งช่วยบันดาลใจให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของศิลปะ ความเป็นระเบียบวินัย 
และความเอ้ือเฟ้ือระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
 4.9  พ้ืนที่ที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จะช่วยลดความตึงเครียดทางการเมืองและลด
ปัญหาก่อการร้ายเนื่องจากพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาขึ้น 

 
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ  

อุทยานแห่งชาติ (National Park) จัดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านการรักษาระบบนิเวศวิทยา มี
ลักษณะเด่นทางธรรมชาติและลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ หรือทิวทัศน์ที่งดงามเป็นแหล่งที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและเป็น
แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยว การจัดอุทยานแห่งชาติจะแตกต่างจากพ้ืนที่อนุรักษ์อ่ืนๆ แต่จะ
เหมือนกันคือ ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสิ้น 148 แห่ง (ส านัก
อุทยานแห่งชาติ. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช : 2556) 

อุทยานแห่งชาติของไทยมีกระจายทั่วไปทั้ง 6 ภาค ซึ่งเป็นอุทยานที่ได้รับการประกาศจัดตั้ง
แล้ว รวมทั้งอุทยานที่อยู่ในช่วงของการด าเนินการส ารวจรออนุมัติจัดตั้งในเวลาต่อมา นอกจาก
อุทยานแห่งชาติทั่วไปโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ พ้ืนที่สองภาคนี้มีบริเวณที่อยู่ติดกับทะเล 
จึงมีอุทยานแห่งชาติทางทะเล แต่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทใดก็ตาม ล้วนมีสิ่งซึ่งสวยงาม
น่าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้ในรูปแบบที่
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
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ตารางที ่ 6.1  อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ 

จังหวัด ชื่ออุทยาน 

จังหวัดก าแพงเพชร 
   อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
   อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
   อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

จังหวัดเชียงราย 
   อุทยานแห่งชาติขุนแจ 
   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
   อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก (เตรียมการฯ) 

จังหวัดเชียงใหม่ 

   อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
   อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 
   อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย 
   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
   อุทยานแห่งชาติผาแดง 
   อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติแม่วาง 
   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง 
   อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติออบหลวง 

จังหวัดตาก 

   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ 
   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติแม่เมย 
   อุทยานแห่งชาติลานสาง 
   อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) 

จังหวัดน่าน 

   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 
   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
   อุทยานแห่งชาติถ้ าสะเกิน 
   อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติแม่จริม 
   อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
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จังหวัด ชื่ออุทยาน 

จังหวัดพะเยา 
   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
   อุทยานแห่งชาติภูซาง 
   อุทยานแห่งชาติแม่ปืม 

จังหวัดพิษณุโลก 

   อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ 
   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 
   อุทยานแห่งชาติตาดหมอก 
   อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 

จังหวัดแพร่ 
   อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 
   อุทยานแห่งชาติแม่ยม 
   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา - น้ าตกผาเสื่อ 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกแม่สุรินทร์ 
   อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติสาละวิน 

จังหวัดล าปาง 

   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
   อุทยานแห่งชาติดอยจง (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติแม่วะ 

จังหวัดล าพูน 
   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 

จังหวัดสุโขทัย 
   อุทยานแห่งชาติรามค าแหง 
   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ 
   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
   อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน 
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ตารางที่  6.2  อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัด ชื่ออุทยาน 

จังหวัดขอนแก่น 

   อุทยานแห่งชาติน้ าพอง 
   อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานค า 
   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
   อุทยานแห่งชาติภูเวียง 

จังหวัดชัยภูมิ 

   อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
   อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
   อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
   อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

จังหวัดนครพนม    อุทยานแห่งชาติภูลังกา 
จังหวัดนครราชสีมา    อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

จังหวัดมุกดาหาร 
   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 
   อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 

จังหวัดเลย 
   อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
   อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
   อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 

จังหวัดศรีสะเกษ    อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

จังหวัดสกลนคร 
   อุทยานแห่งชาติภูผายล 
   อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 
   อุทยานแห่งชาติภูพาน 

จังหวัดอุดรธานี    อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ าโสม (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติภูผายา (เตรียมการ) 

จังหวัดอุบลราชธานี 
   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 
   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
   อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย 

 
ตารางที ่ 6.3  อุทยานแห่งชาติภาคกลาง 

จังหวัด ชื่ออุทยาน 

จังหวัดสระบุรี    อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น 

จังหวัดสุพรรณบุรี    อุทยานแห่งชาติพุเตย 
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ตารางที่  6.4  อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออก 
จังหวัด ชื่ออุทยาน 

จังหวัดจันทบุรี 
   อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ 
   อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 

จังหวัดตราด 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี    อุทยานแห่งชาติทับลาน 

จังหวัดระยอง    อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด 

จังหวัดสระแก้ว 
   อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
   อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

 

ตารางที่  6.5  อุทยานแห่งชาติภาคตะวันตก 
จังหวัด ชื่ออุทยาน 

จังหวัดกาญจนบุรี 

   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 
   อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
   อุทยานแห่งชาติไทรโยค 
   อุทยานแห่งชาติล าคลองงู 
   อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง 
   อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 
   อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) 

จังหวัดเพชรบุรี    อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดราชบุรี    อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ตารางที่  6.6 อุทยานแห่งชาติภาคใต้ 
จังหวัด ชื่ออุทยาน 

จังหวัดกระบี่ 

   อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 
   อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
   อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี 

จังหวัดชุมพร    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
จังหวัดตรัง    อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

   อุทยานแห่งชาติเขานัน 
   อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด 
   อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ) 

จังหวัดนราธิวาส 
 
 

   อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี 
   อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง (เตรียมการฯ) 

จังหวัดปัตตานี    อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 

จังหวัดพังงา 

   อุทยานแห่งชาติเขาล าปี - หาดท้ายเหมือง 
   อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ล ารู่ 
   อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
   อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 

จังหวัดพัทลุง    อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า 
จังหวัดภูเก็ต    อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
จังหวัดยะลา    อุทยานแห่งชาติบางลาง 

จังหวัดระนอง 

   อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
   อุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี 
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง 
   อุทยานแห่งชาติแหลมสน 

จังหวัดสงขลา    อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
   อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการฯ) 

จังหวัดสตูล 
   อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
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จังหวัด ชื่ออุทยาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
   อุทยานแห่งชาติคลองพนม 
   อุทยานแห่งชาติเขาสก 
   อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 
   อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - หมู่เกาะพงัน (เตรียมการฯ) 
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช, 2559. 
 

การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ   
การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มี

การจัดแบ่งหลักเกณฑ์ เป็น 2 แนวทางดังนี้ 
1.  พื้นที่เขตบริการ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขต คือ 
 1.1  เขตบริการหรือเขตใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใช้พัฒนาสิ่งก่อสร้างและ

อ านวยความสะดวก เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก ร้านค้า ลานจอดรถ ซึ่งพัฒนาจากพ้ืนที่เสื่อม
โทรม โดยอาจจะมีจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่นักท่องเที่ยว
และความสามารถในการรองรับของแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป 

 1.2  เขตนันทนาการ เป็นเขตที่รวมเอาสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ที่เหมาะกับกิจกรรมนันทนา 
การต่างๆ รวมเข้าด้วยกัน เช่น น้ าตก ถ้ า หรือที่ตั้งแคมป  และมีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติจาก
การใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ด้านอ่ืนๆ 

 1.3  เขตป่าเปลี่ยว เป็นเขตสงวนสภาพธรรมชาติเป็นเขตที่เปราะบางและมีผลกระทบ
กับทรัพยากร ธรรมชาติจากการใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ 

หลักส าคัญที่สุดคือ ต้องยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ และสามารถเอ้ืออ านวย
ประโยชน์แก่สาธารณชนตลอดไป และการจัดการรูปแบบนันทนาการการท่องเที่ยวการคิดค้นวิจัย
และพัฒนาชนบทซึ่งเป็นผลพลอยได้เท่ากับเป็นการจัดอุทยานแห่งชาติให้ตอบสนองทางการอนุรักษ์
และการท่องเที่ยว  

2.  ข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ  โดยอุทยานแห่งชาติได้ก าหนดข้อ
ปฏิบัติ 12 ข้อ ดังนี้ 
 2.1  ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของทางอุทยานฯ ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 2.2  ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด 
 2.3  ควรเคารพสิทธิ์ผู้อ่ืนในการเข้าไปใช้พื้นที่ธรรมชาติร่วมกัน 
 2.4  ไม่ส่งเสียงดัง อันจะเป็นการรบกวนผู้อ่ืนหรือรบกวนความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า 
 2.5  การเดินป่าศึกษาธรรมชาติควรเดินตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ ไม่ควรเดินออกนอก
เส้นทางเดินถาวร ซึ่งอาจจะไปเหยียบย่ าพืชพรรณหรือสัตว์เล็กๆ 
 2.6  ห้ามเก็บ หรือน าออก หรือกระท าการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อสภาพของก้อนหิน 
พืชพรรณ และสัตว์ป่า ในเขตอุทยานฯ 
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 2.7  ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานฯ เพราะอาจจะเป็นการน าโรคเข้าไปแพร่ใน
ธรรม ชาติหรือในทางตรงกันข้าม ก็อาจจะรับโรคติดต่อจากสัตว์ป่าภายในออกมา 
 2.8  ไม่ควรก่อไฟในอุทยานฯ เพราะการก่อไฟจ าเป็นจะต้องใช้ฟืนในธรรมชาติและก่อ
เกิดมลพิษ ปัจจุบันมีเตาน้ ามัน เตาแก๊สสารพัดประโยชน์ขนาดพกพาสามารถใช้การได้ดีและไม่ท าลาย
ธรรมชาติ หรือหากจ าเป็นต้องก่อกองไฟจริงๆ ควรก่อในที่ท่ีทางอุทยานฯ ก าหนดและดับให้เรียบร้อย 
 2.9  ไม่ควรน าสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในอุทยานฯ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด 
กระป๋อง หากน าเข้าไปกรุณาเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด 
 2.10  เมื่อพบเห็นการกระท าผิดกฏระเบียบอุทยานฯ หรือการกระท าอันเป็นผลกระทบ
ต่อธรรมชาติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อด าเนินต่อไป 
 2.11  ไม่ควรน้ าสุราและของมึนเมาไปดื่มในอุทยานฯ เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาทะเลาะวิวาทได้ 
 2.12  ร่วมกันสอดส่องดูแล หรือชักชวนให้เพื่อนฝูงหรือเพ่ือนร่วมทาง ช่วยกันดูแลรักษา
ธรรมชาติ 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปเที่ยวยังบริเวณอุทยานแห่งชาติเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน จากการส ารวจของกรมป่าไม้พบว่าในปีพ.ศ. 2550 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
ในเขตอุทยานแห่งชาติ จ านวนถึง 12,232,785 คน (ที่ฐาน 65 ล้านคน เท่ากับเที่ยวคนละ0.19 ครั้ง
ต่อปี เฉลี่ย 82,654 คน/อุทยานฯ (148 แห่ง) แสดงว่าอุทยานแห่งชาติมีส่วนส่งเสริมนโยบายการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559) 

 
ตารางที่  6.7  อันดับอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด 

ล าดับ อุทยานแห่งชาติ ที่ตั้ง สถิติปี 2559

จ านวน (คน) 
1 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-

หมู่เกาะพีพี 
จังหวัดกระบี่ 1,731,573 

2 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  จังหวัดพังงา  1,371,741 
3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี 

นครนายก ปราจีนบุรี 
1,276,363 

4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 806,133 
5 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 691,721 
6 อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี  667,465 
7 อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี  583,012 
8 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  จังหวัดพังงา  490,913 
9 อุทยานแห่งชาติตาดโตน   จังหวัดชัยภูมิ 452,147 
10 อุทยานแห่งชาติเขาสก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 342,144 

ที่มา :  ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 2558, ส านักอุทยานแห่งชาติ,2559. 
 



 

203 บทที่  6  อุทยานแห่งชาติกับการท่องเที่ยว 

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยที่น่าสนใจต่อการท่องเที่ยว 

จากการที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งล้วนมีความงามอันเป็นเอกลักษณ์และความพิเศษ
แตกต่างกัน อีกทั้งในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้จัดให้มีกิจกกรมเพ่ือตอบสนองความต้องการอัน
หลากหลายของนักท่องเที่ยว เพ่ือใช้เป็นสื่อชักน าให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในการรักษา
ทรัพยากรและความงามตามธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีความน่าสนใจต่อ
การท่องเที่ยว ดังนี้ 

1.  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  เป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน อยู่ในเขตอ าเภอปัว 
อ าเภอท่าวังผา อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอสันติสุข อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ และอ าเภอแม่จริม มีพ้ืนที่ประมาณ 1,704 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่าพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์และ
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เช่น วัวแดง กระทิง กวาง เก้ง ฯลฯ และมีต้นน้ าล าธารที่เป็นต้น
ก าเนิดของแม่น้ าปิง และมีจุดเด่นคือต้นไม้ที่หายาก คือ ต้นชมพูภูคา ต้นชมพูภูคาเป็นพืชหายากชนิด
หนึ่งของโลก มีดอกสีชมพูอมขาว(ภาพที่.6.1) พบแห่งเดียวที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เคยค้นพบใน
พ้ืนที่ตอนใต้ของประเทศจีนและตอนเหนือของประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ไม่มีการค้นพบอีกเลยและ
อาจจะสูญพันธ์จากโลกไปแล้ว(ในปีพ.ศ. 2532 ได้มีการค้นพบโดย ดร.ธวัชชัย สันติสุข นักพฤกษ 
ศาสตร์ของประเทศไทย ณ อุทยานแหงชาติดอยภูคา) 

2.  อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร  อยู่ในเขตอ าเภอดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มี
เนื้อท่ีทั้งหมด 31,725 ไร่ ประกอบด้วย ภูนางหงส์ ภูถ้ าพระ ภูหินเทิบ ภูรัง ภูจอมสี และภูมโน สภาพ
ทั่วไปเป็นป่าสูงชัน  มีเทือกเขาติดกันหลายเทือกยอดสูงที่สุดคือ ภูจอมสี สูงจากระดับน้ าทะเล 
ประมาณ 460 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีหินรูปร่างต่างๆ อยู่เป็น
จ านวนมากภายในอุทยานนี้มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น 
 2.1  ภูผาเทิบ มีลักษณะเป็นกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ หลายแบบวางซ้อนกัน คล้ายเพิงผาที่
กันแดดกันลม ได้ ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เทิบ” ที่แปลว่า ร่ม ก้อนหินบางก้อนมีรูปคล้ายร่มดอก
เห็ด หรือรูปมงกุฎ สันนิษฐานว่าเกิดจากการกัดกร่อนพังทลายของลมและน้ าฝน 
 2.2  ภูนางหงส์ เขตอ าเภอดอนตาล มีลักษณะทั่วไปเป็นลานหินสลับกับป่าแคระ มีหิน
รูปร่างคล้ายหงส์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางลานหิน 
 2.3  ถ้ าฝ่ามือแดง ลักษณะถ้ าเป็นเพิงหินยาว ภายในถ้ ามีรูปมือแดงสันนิษฐานว่า มีอายุ
ไม่ต่ ากว่า 5,000 ปี (ภาพที่  6.3 ) 

3.  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จุดเด่นของอุทยานนี้คือ ทุ่งหญ้าอันงดงามมีพ้ืนที่อุทยาน
อยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ประกอบไปด้วยภูเขาหินปูน หิน 
ชนวนและหินดินดานหลายลูก มีความสูงระหว่าง 300 – 1,028 เมตร ป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจ
พรรณ และจะปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้า บริเวณอุทยานนี้จะมีทุ่งหญ้าที่ส าคัญ 3 แห่งคือ 
 3.1  ทุ่งหญ้าสะวันนา (ทุ่งแสลงหลวง) อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ 
10 ตารางกิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าที่ล้อมรอบด้วยป่าและเขา ทุ่งหญ้าบางแห่งถูกเปลี่ยนไปทุ่งนาส าหรับ
ปลูกข้าวและข้าวโพด โดยกระท าของผู้ก่อการร้าย 
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 3.2  ทุ่งนางพญา อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ มีทุ่งหญ้าและต้นสนที่สูงสวยงามมาก 
 3.3  ทุ่งโนนสน อยู่บนที่ราบใจกลางของอุทยาน อุดมไปด้วยดอกไม้ป่านานาชนิด เช่น 
กระดุมเงิน พวงชมพู หยาดน้ าค้าง หม้อข้าวแกงลิง และเอ้ืองม้าวิง ฯลฯ 

ในบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีน้ าตกแก่งโสภา  ซึ่งเป็นน้ าตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทยโดยเฉพาะฤดูฝน เป็นน้ าตก 3 ชั้น คล้ายบันได ได้ชื่อว่าเป็น“น้ าตกไนแอกะราของ
ไทย” ช่วงที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยวมากคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  มี
อากาศที่เย็นสบายและดอกไม้ป่าจะบานเต็มท้องทุ่ง 

4.  อุทยานแห่งชาติภูพาน  ในอดีตคือ สมรภูมิรบของไทย แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่งดงาม ด้วยป่าเขาและพรรณไม้ โดยเฉพาะดอกดุสิตา อุทยานแห่งชาติภูพาน มีพ้ืนที่ 
699 ตารางกิโลเมตรคุมพ้ืนที่ของ 3 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ จุดท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ได้แก่ ผานางเมินเป็นหน้าผาประกอบด้วยลานหินกว้างทอดยาวไปทางตะวันตก เป็นจุดดู
ทิวทัศน์เบื้องล่าง ลานสาวเอ้เป็นหน้าผาที่สูงชันประกอบด้วย ลานหินกว้าง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม น้ าตก
ตาดโตนและน้ าตกค าหอม 

5.  อุทยานแห่งชาติภูเรือ  อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูง
สลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิตสลับกันไป ลักษณะ
เช่นนี้จึงท าให้มีที่ราบสูงสลับกับยอดเขาสูงทั่วไป มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 
เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ด้วยอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศ
หนาวเย็นที่สุดของประเทศไทยและอยู่บนยอดเขาสูง จึงท าให้มีอากาศเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ าค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ าแข็ง ซึ่ งมีภาษา
พ้ืนเมืองเรียกว่า “แม่คะนิ้ง” ภูเรือ มีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันอย่างสวยงาม ทั้งป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขา ไม้พ้ืนล่างที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ กุหลาบป่า มอส เฟิน และกล้วยไม้ที่
สวยงาม เช่น ม้าวิ่ง สามปอย ไอยเรศ เอื้องค า เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน ซึ่งข้ึนตามต้นไม้และโขดหิน  

6.  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ล าดับที่ 2 ของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย ครอบคลุมพ้ืนที่ 348.13 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด 
จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร สภาพทั่วไปของภูกระดึงประกอบไปด้วยพรรณ
ไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ป่านานาพันธุ์ หน้าผา ทุ่งหญ้า ล าธาร และน้ าตก อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าของ
ล าน้ าพองซึ่งเป็นล าน้ าสายส าคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความสูงและสภาพ
อากาศที่เย็นสบายตลอดปีบนยอดภูกระดึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดต่ าจนถึง 0 
องศาเซลเซียส จึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวปรารถนาที่หวังจะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงสักครั้งหนึ่ง
ในชีวิต   

7.  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2505 มี
เนื้อที่ 2,172 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 
สระแก้วและนครราชสีมา อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาดงรัก บริเวณที่สูงที่สุด คือ
เขาร่มซึ่งสูง 1,351 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงหินทราย สูงระหว่าง 600 - 1000 เมตร ส่วน
บริเวณที่ต่ าสุดจะเป็นหุบเขาคือหุบเขาคลองวังตะไคร้ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ และล าธารห้วยใส
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ใหญ่ทางตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ บริเวณที่ราบต่ าจะเป็น
ป่าละเมาะและทุ่งหญ้าลักษณะเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ อากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์ 
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นสถานที่ที่มีความงามทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก เช่น น้ าตก
เหวนรก น้ าตกเหวสุวัต น้ าตกผากล้วยไม้ เนื่องจากมีสัตว์ป่าเป็นจ านวนมาก จึงได้สร้างหอดูสัตว์ไว้
ส่องสัตว์ เป็นอุทยานแห่งเดียวที่มีนกเงือกมารวมกันมากที่สุด ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าสายส าคัญคือ ล าตะคลองแม่น้ านครนายก 

8.  อุทยานแห่งชาติทับลาน  มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอปักธงชัย อ าเภอวังน้ าเขียว 
อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาและอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพป่ามีความ
อุดมสมบูรณ์และมีป่าลาน ซึ่งหาดูได้ยากที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น มีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติเป็น
แหล่งก าเนิดของแม่น้ า ล าธารต่างๆ และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หุบผา หน้าผา น้ าตกเป็นอุทยาน
แห่งชาติที่มีเนื้อท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ คือ มีเนื้อที่ประมาณ 1,397,375 ไร่ หรือ 2,235.80 
ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติทับลานมีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต าที่มีความสมบูรณ์มาก หาก
พิจารณาตามประเภทของป่าแล้วสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น เบญจ
พรรณ และป่าเต็งรัง จัดเป็นสังคมพืชที่มีการซ้อนทับกันของลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าภาคกลาง
กับนิเวศวิทยาของป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชุม
ชุม 

9.  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  เป็นอุทยานที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด ตั้งอยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี บนเทือกเขาตะนาวศรี พื้นที่อุทยานปกคลุมไปด้วยป่าไม้ผลัดใบและป่าไผ่ สิ่งที่ดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยว คือ น้ าตกเอราวัณ ซึ่งเป็นน้ าตกที่สวยงามที่สุด สูงถึง 1,500 เมตร ลดหลั่น
กันลงมา 7 ชั้น แต่ละชั้นจะเต็มไปด้วยต้นไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่า ส่วนที่เป็นแหล่งน้ าลึก
จะมีสีเขียวเหมือนมรกตความสนุกสนานและความตื่นเต้นผจญภัยคือ  การที่จะต้องปีนขึ้นไปยังชั้นที่ 
6 และชั้นที่ 7 ของน้ าตกซ่ึงชั้นบนสุดคือ ชั้นที่ 7 จะมีก้อนหินเหนือน้ าตกมีลักษณะเหมือนหัวช้างเอลา
วัณ เป็นช้างสามเศียร ในฤดูฝนมีน้ ามากจะมีน้ าตกพุ่งออกมาเป็น 3 สาย แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
บริเวณอุทยานนี้คือ ถ้ าพระธาตุ และถ้ าวังบาดาล ซึ่งเป็นถ้ าหินปูนที่มีหินงอกหินย้อยสีต่างๆ สวยงาม 

10.  อุทยานแห่งชาติไทรโยค  เป็นอุทยานที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อ าเภอ ของ
จังหวัดกาญจนบุรีคืออ าเภอไทรโยคและอ าเภอทองผาภูมิ มีเนื้อที่ 958 ตารางกิโลเมตรเนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นพ้ืนที่สูงและยังคงพ้ืนที่ป่าไม้ ทั้งยังมีแนวสันเขายาวกั้นแนว
พรมแดนสภาพพ้ืนที่เป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อน มีเขาแขวะเป็นยอดสูงสุด สูง 1,327 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ท าให้ลักษณะอากาศภายในพ้ืนที่มีความผันแปรค่อนข้างมาก ประกอบกับ
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง และได้รับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝนท าให้มีฝนตกและอากาศชุ่มชื้น สภาพป่ามีทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งและป่า
เบญจพรรณ ซึ่งมีป่าไผ่ปะปนอยู่ด้วย อุทยานแห่งชาติไทรโยคเป็นแหล่งต้นน้ าและที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง กระทิง กวางป่า เสือโคร่ง และยังเป็นแหล่งอาศัยเพียงแห่งเดียวของค้างคาว
คุณกิตติ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 
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11.  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าเขาคิชฌกูฏหรือเขาพระบาท ใน
อ าเภอมะขาม และกิ่งอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขา ทิวทัศน์ที่งดงาม มียอด
เขา และมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ าตกกระทิง และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง
กับต านานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อถือทางศาสนาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบน
ยอดเขาคิชฌกูฏ สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีสภาพทางธรรมชาติสวยงาม ประกอบด้วย ถ้ า 
น้ าตก และมีสัตว์ป่าชุกชุมได้แก่ ช้าง กระทิง เสือปลา หมีควาย กวางป่า เก้ง เลียงผา หมูป่า ชะนี
มงกุฎ เม่นใหญ่ อีเห็นข้างลาย พังพอนเล็ก ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง นกกระทาทุ่ง ไก่ฟ้าหลังขาวจันท
บูรณ์ ไก่ป่า นกกวัก นกเขาเปล้า นกกระปูดใหญ่ นกตะขาบทุ่ง นกปรอดเหลืองหัวจุก นกแซงแซวหาง
ปลา นกกางเขนดง นกกินปลีอกเหลือง เต่าเหลือง จิ้งจกหางหนาม กิ้งก่าหัวแดง จิ้งเหลนบ้าน งูหลาม 
งูเขียวหางไหมท้องเหลือง ฯลฯ ตามล าห้วยล าธารต่างจะพบปลาตะเพียนทราย ปลาซิวหางแดง ปลา
สร้อยนกเขา ปลาชอนทราย ปลาติดหิน ปลากดเหลือง ปลาแป้น ปลาหมอไทย ปลาบู่  ปลากระทิง 
และปลากระทุงเหว เป็นต้น 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน เนื่องจากการดันตัวของเปลือกโลก หินฐานเป็น
หินอัคนีพวกหินแกรนิต ยุคจูแรสสิค มีอายุประมาณ 135-180 ล้านปี มีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเพียง
เล็กน้อย บนเขาพระบาทมีหินก้อนใหญ่ลักษณะกลมเกลี้ยงกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณรอย
พระพุทธบาทมีหินก้อนใหญ่มาก สามารถมองเห็นได้จากพ้ืนราบนอกเขตอุทยานแห่งชาติ  

12.  อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 134 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน
อ าเภอเมือง อ าเภอมะขาม อ าเภอแหลมสิงห์ และอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สภาพพ้ืนที่เป็นป่าดิบ
ชื้น มียอดสูงสุด คือ ยอดมาบหว้ากรอก สูง 924 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น 
เสือ หมี เลียงผา เก้ง และนกนานาชนิด แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจภายในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกพริ้ว ได้แก่ น้ าตกพลิ้ว น้ าตกคลองนารายณ์และอ่างหงส์ กลุ่มน้ าตกตรอกนอง และ
น้ าตกมะกอก ในบริเวณของน้ าตกที่กล่าวมา มีมอส และเฟินปกคลุมหนาแน่นแสดงถึงความชุมชื้น
ของป่า 

13.  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 
47 เกาะเรียงราย ตั้งแต่เขตอ าเภอแหลมงอบ อ าเภอเมือง และอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีเกาะ
ต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายเกาะ  เช่น 

 13.1  เกาะช้าง มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากเกาะภูเก็ต บนเกาะมีจุดเด่นคือ น้ าตก
ธารมะยมเป็นน้ าตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น 
 13.2  เกาะเหลายา  มีชายหาดสวยงาม 
 13.3  เกาะหวาย  มีชายหาดสวยงาม และมีแนวปะการังขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเกาะ 
 13.4  เกาะง่าม มีลักษณะพิเศษคือ เป็นเกาะแฝด 2 เกาะ ขนานกันมีโขดหินและเนิน
ทรายเชื่อมอยู่ตรงกลาง 
 13.5  เกาะกระดาษ  มีชายหาดที่สวยงามสามารถเดินได้รอบเกาะ 
 13.6  เกาะกระ  มีปะการังท่ีสวยงาม  และเป็นแหล่งตกปลา 

 

 



 

207 บทที่  6  อุทยานแห่งชาติกับการท่องเที่ยว 

14.  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี  อยู่บริเวณเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง คือ 
 14.1  หาดนพรัตน์ธารา 
 14.2  อ่าวนาง ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ส่วนหนึ่งของชายหาดเป็นภูเขาและมีถ้ าหินงอก
หินย้อย ด้านหน้าของอ่าวนางจะมีเกาะต่างๆ เรียงรายอยู่หลายเกาะ แต่ละเกาะมีรูปร่างต่างๆกัน เช่น 
เกาะส าเภา (ภาพที่ 6.4) เกาะนก (ภาพที่ 6.5) ฯลฯ 

 14.3  หมู่เกาะพีพี ประกอบด้วยประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ๆ คือเกาะพีพีดอน เกาะพี
พีเล และเกาะเล็กๆข้างเคียง คือ เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ อาจกล่าวได้ว่า เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล 
เป็นสุดยอดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เป็นเวิ้ง หรืออ่าวใหญ่ที่ภายในมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม 
น่าเล่นน้ าและดูปะการัง 
 14.4  สุสานหอย จังหวัดกระบี่ (เดิมคือสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี ต่อมาความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการค้นพบหลักฐานด้านธรณีวิทยามีมากขึ้น จึงก าหนดอายุของสุสานหอย ใหม่
เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี ) นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เมื่อแผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นสูง
ซากหอยดึกด าบรรพ์เหล่านี้จึงปรากฏให้เห็นเป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเล และเป็นหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก 

15.  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ด -เขาแหลมหญ้า  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มี
ธรรมชาติที่สวยงาม หาดทรายขาวสะอาดและเงียบสงบ กล่าวกันว่าเกาะเสม็ดคือ เกาะแก้วพิสดาร
ของสุนทรภู่ อยู่ในเขตจังหวัดระยอง สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ข่าวทับทัน อ่าวมะพร้าว อ่าวทรายแก้ว 
ซึ่งมีหาดทรายสวยและขาวสะอาดที่สุด 

16.  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอของจังหวัดพังงา คือ อ าเภอเมือง 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอเกาะยาว สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ได้แก่ 
 16.1  เกาะปันหยี เป็นเกาะเล็กๆ ที่เป็นที่อยู่ของประชานที่นับถือศาสนาอิสลาม 
 16.2  เขาพิงกัน  เป็นภูเขาท่ีแตกแยกจากกัน ส่วนที่เลื่อนต่ าลงมาพิงลงอยู่กับภูเขาอีก
ส่วนหนึ่ง ด้านหลังของเขาพิงกันมองไปจะเห็นเกาะตะปู 
 16.3  เขาหมาจู เป็นภูเขาหินรูปร่างคล้ายสุนัข 
 16.4  ถ้ าลอด อยู่บริเวณอ่าวพังงามีหินงอกหินย้อยอยู่บริเวณเพดานถ้ าสวยงามมาก จะ
เห็นได้เวลาแล่นเรือรอดผ่านถ้ า 
 16.5  เขาเขียน เป็นทางผ่านไปยังเกาะปันหยี  บริเวณผนังถ้ าจะมีรูปเขียนสมัยโบราณ 
เป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ สันนิษฐานว่า นักเดินเรือสมัยโบราณมาแวะลบพายุได้เขียนภาพเหล่านี้ไว้มีอายุ
ประมาณ 3000 ปี 

17.  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  อยู่เขตอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นหมู่เกาะเล็กๆ 
ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ ได้รับการยกย่องว่า มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้ท้องทะเลติด
กับอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเป็นแหล่งด าน้ าดูปะการังและตกปลาระยะเวลาที่น่าเที่ยวมากที่สุดคือ
ปลายเดือนธันวาคมถึงเมษายน โดยเฉพาะเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด ไม่มีมรสุมพัดผ่าน 
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18.  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มี
ชื่อเสียงด้านความงามทางธรรมชาติ อยู่ในทะเลอันดามันของเขตจังหวัดสตูล ระหว่างช่องแคบมะละ
กากับมหาสมุทรอินเดีย ทางตอนใต้ของอุทยานเป็นเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ ประมาณ 50 เกาะ  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,490 ตาราง
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทางทะเล1,260 ตารางกิโลเมตร และมีพ้ืนที่เกาะ 230 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
เกาะใหญ่ 5 เกาะคือเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะดง เกาะหลีเป๊ะ  

บริเวณอุทยานแห่งชาติจะมีที่ท่องเที่ยวมากมาย  เช่น 
 18.1  เกาะตะรุเตา มีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง เช่น อ่าวหินงาม อ่าวเมาะ และอ่าว
สนบริเวณชายฝั่งมีแนวปะการังท่ีสวยงาม มีสถานที่ดูปะการังหลายแห่ง เช่น บริเวณผาปาปิญอง อ่าว
สน และอ่าวตะเกียบ เป็นต้น 
 18.2  หมู่เกาะอาดัง-ราวี ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูง ค าว่า อาดังเพ้ียนมาจากภาษา
เดิมว่าอุดัง แปลว่า กุ้ง ซึ่งหมายความว่าตอนนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเลและมีหาดทรายที่สวยงาม
โดยเฉพาะหาดทรายบนเกาะไข่ นอกจากจะมีหาดทรายที่สวยงามแล้วยังมีจุดเด่นคือมีสะพานหิน
ธรรมชาติรอบๆ เกาะเป็นแนวปะการัง และลักษณะพิเศษอีกอย่างคือ มีหาดทรายที่มีเต่าทะเลขึ้นมา
วางไข่อีกด้วย 
 18.3  เกาะหินงาม อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง เป็นเกาะขนาดเล็ก บริเวณชายฝั่งเต็ม
ไปด้วยหินกลมเกลี้ยงเป็นมันและมีลวดลายที่สวยงาม 

19.  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  อยู่เขตอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นทะเลที่เกิดจากการ
ยกตัวของแผ่นดินระหว่างเขาจีนกับเขาวังประ เกิดเป็นห้วงน้ าขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ประมาณ 63,500 ไร่ 
เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลและนกน้ า และที่พิเศษคือ มีหมาน้ าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า มีเหงือกข้างล าตัว 
ลักษณะคล้ายกบแต่ล าตัวเล็กกว่า แขวนขาจะยาว มีหาง อาศัยอยู่ในน้ า ส่งเสียงร้องคล้ายลูกสุนัข ซึ่ง
จะมีอยู่เฉพาะที่ทะเลบันเพียงแห่งเดียวเท่านั้น บริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบันจะมีนักท่องเที่ยว
หลายแห่ง เช่น 
 19.1  น้ าตกยาโรย มีทั้งหมด 9 ชั้น ไหลผ่านลงมาจากภูเขาและแต่ละชั้นมีแอ่งสามารถ
เล่นน้ าได ้
 19.2  ทุ่งหญ้าวังประ เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างภูเขา มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจ านวน
มากเช่น กระจง สมเสร็จ เม่น และไก่ป่า เป็นต้น 

20.  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  อยู่ในพ้ืนที่ของต าบลอ่างทอง อ าเภอสมุย จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ 102 ตารางกิโลเมตรเป็นพ้ืนดินเพียง 50 ตารางกิโลเมตร นอกนั้นเป็นพ้ืนน้ า 
ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ หลายเกาะ เช่น เกาะเชือก เกาะพลอย เกาะส้ม เกาะคา เกาะไผ่ลวก 
เกาะแม่เกาะ เกาะวัวกันดัง เกาะนกตะเภา เกาะสามเส้า และเกาะวัวตาหลับ  อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะอ่างทองมีธรรมชาติที่สวยงามมาก หาดทรายขาวอุดมไปด้วยสัตว์น้ านานาชนิด มีปะการังอัน
สวยงาม และมีจุดเด่นคือ มีทะเลใน หรือทะเลสาบกลางภูเขาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้าน
ธรณีวิทยา และมีอยู่ 3 แห่งคือ ทะเลในที่เกาะแม่เกาะ และอีก 2 แห่งอยู่ที่เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของที่ท าการอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติมีจุดชมวิว 2 แห่งคือเกาะสามเส้า และเกาะวัวตาหลับ 
ซึ่งเมื่อปีนขึ้นไปถึงจุดชมวิวทั้ง 2 เกาะจะมองเห็นทัศนียภาพที่มีความสวยงามของหมู่เกาะทั้งหมด 
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ฤดูกาลกับการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินั้น ควรจะพิจารณาเลือกสถานที่หรือเลือกอุทยานแห่งชาติ

โดยใช้องค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่นลักษณะทางนิเวศวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 
และฤดูกาลต่างๆ โดยจะต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับเรื่องความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้วย อุทยานแห่งชาติบางแห่งเหมาะที่จะไปท่องเที่ยวในบางฤดู หรือบาง
แห่งอาจจะไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่น่าไปเที่ยวมากที่สุด เพราะจะมีสภาพ
ธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในช่วงนั้นตัวอย่างเช่น 

1.  ฤดูฝน  ฤดูฝนของประเทศไทยเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เป็นฤดูที่มี
นักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวน้อยที่สุด เพราะสภาพลมฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวย แต่ประเทศไทย
นับว่าเป็นประเทศที่โชคดีมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ไป
ท่องเที่ยวหรือสัมผัสธรรมชาติตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่เราได้พบเห็น เห็ดรา ชนิดต่างๆ 
สีสันแปลกตา ขึ้นอยู่ตามป่าเขา ป่าไม้บางชนิดจะผลิใบใหม่ ดอกไม้บางชนิดจะบานในช่วงฤดูฝน 
ฉะนั้นในช่วงฤดูฝนอุทยานแห่งชาติที่อยู่ไม่ไกลมากนักจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งท่อง เที่ยว
ในช่วงฤดูฝนตัวอย่าง เช่น 
 1.1  อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
สลับซับซ้อน เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าป่าสักและแม่น้ าพอง เทือกเขาสูงบางแห่งจะมีหน้าผาสูงชันและ
มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ผากอง ผาล้อม และยังมีถ้ าและน้ าตกอันงดงามเช่น ถ้ ามรกต ถ้ าน้ าหนาว 
น้ าตกทรายทอง เป็นต้น 
 1.2  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี เป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อุดมไปด้วยสัตว์ป่าและนก
มากกว่า 200 ชนิด มีบริเวณต่างๆ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ทางตอนใต้ของอุทยานจะมีเกาะกลาง
ทะเลสาบ ซึ่งเกิดจากยอดเขาโผล่พ้นน้ าหลังจากท่ีปล่อยน้ าออกจากเขื่อนออกมาท่วมบริเวณป่า 
 1.3  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม เดือนสิงหาคมเหมาะแก่การท่องเที่ยวและศึกษาสภาพธรรมชาติมากที่สุด 
 1.4  อุทยานแห่งชาติภูเก้าและภูพานค า จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น สิ่งที่
น่าสนใจคือ การล่องเรือเท่ียวในทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ และท่องเที่ยวตามน้ าตกต่างๆ เหมาะที่
จะไปในช่วงเดือนกันยายน 

2.  ฤดูหนาว  ฤดูหนาวของประเทศไทยเริ่มเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม จากอิทธิพลของ
มรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ ท าให้ตอนบนของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น  และมีหมอกหนาใน
ตอนเช้า อุทยานแห่งชาติที่น่าสนใจในฤดูนี้มีหลายแห่งเช่น 
 2.1  อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่น่า
เที่ยวมากที่สุด เพราะไม่มีฝนและอากาศหนาว เหมาะแก่การปีนเขาและมีดอกไม้ป่า โดยเฉพาะ
กล้วยไม้ป่าบานสะพรั่งเต็มไปหมด 
 2.2  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เหมาะจะไปเที่ยวในช่วงเดือน
ธันวาคมและมกราคม เพราะเป็นช่วงอากาศหนาวที่สุด และจะได้ดูนกที่อพยพจากเขตหนาวเป็น
จ านวนมาก 
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3.  ฤดูร้อน  เริ่มระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เหมาะแก่การท่องเที่ยวทาง
ทะเลทั้งด้านทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามันเพราะจะปลอดภัยจากมรสุม ทะเลเรียบ น้ าทะเลใส และ
ปะการังงดงาม ตัวอย่างเช่น 
 3.1  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากทะเลอันดามัน 20 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยเกาะ 9 เกาะ ทะเลสงบเหมาะแก่การด าน้ า ดูปะการัง และมีนกกระสาคอด าที่ลงมากินปู
และหอย ซึ่งเป็นนกที่หาดูยาก เดือนที่น่าเที่ยวคือ เดือนกุมภาพันธ์ 
 3.2  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ทั้ง 2 เกาะนี้ 
เหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายน เพราะท้องทะเลคลื่นลมสงบเหมาะแก่การเล่นน้ าทะเล
ล่องเรือและด าน้ าดูปะการัง 
 3.3  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน เหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสความงามของดอกชมพูภูคา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่
หายากมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

 
นอกจากนี้กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ยังได้คัดเลือกอุทยานแห่งชาติที่มีจุดเด่นหรือ

ลักษณะพิเศษในด้านต่างๆ  ดังนี้  
1)  อุทยานแห่งชาติเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคมพ.ศ. 2530 ได้แก่ 

1.1)  อุทยานแห่งชาติศรีพังงา  จังหวัดพังงา 
1.2)  อุทยานแห่งชาติห้วยหวด  จังหวัดสกลนคร 
1.3)  อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ 
1.4)  อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี 

2)  อุทยานแห่งชาติเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

2.1)  อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต 
2.2)  อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 

3)  อุทยานแห่งชาติเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเทพรัตน์ราชสุดาฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 รอบวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ได้แก่ 

3.1)  อุทยานแห่งชาติเทิดพระเกียรติ (นาแห้ว) จังหวัดเลย 
3.2)  อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

4)  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กันยายนพ.ศ. 2505 

5)  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่มากที่สุด มีเนื้อที่ 1,821,875  
ไร่ 

6)  อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น อุทยานแห่งชาติที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุด มีเนื้อที่  27,856.25  ไร่ 
7)  อุทานแห่งชาติตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกแห่ง

อาเซียน 
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8)  จังหวัดพังงา  เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติมากที่สุด มีจ านวน 7 แห่ง คือ  

7.1)  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  
7.2)  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  
7.3)  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  
7.4)  อุทยานแห่งชาติแหลมสน  
7.5)  อุทยานแห่งชาติเขาล าปี - หาดท้ายเมือง  
7.6)  อุทยานแห่งชาติศรีพังงา  
7.7)  อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ล ารู่ 

9)  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทยสูงจาก
ระดับน้ า ทะเล 2565 เมตร 

10)  อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่หนาวที่สุดในประเทศไทย มีน้ าค้างแข็ง 
คือ “แม่คะนิ้ง” 

11)  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสุสานหอย 75 
ล้านปี  

12)  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน มีต้นชมพูภูคา ซึ่งพบครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2532 เป็นพืชพรรณไม้ที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลก 

13)  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีต้นกระบากใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดูโดยรอบ 10 
เมตร สูง 50 เมตรโดยประมาณ 

14)  อุทยานแห่งชาติไทยโยค มีค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 
(ภาพที่ 6.2) 

15)  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้
สร้าง “พระท่ีนั่งคูหาคฤหาสน์” เมื่อพ.ศ. 2433 ภายในถ้ าพระยานคร 

16)  อุทยานแห่งชาติทับลาน มีป่าลานพื้นใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย 
17)  อุทยานแห่งชาติน้ าตกแม่สุรินทร์ มีดอกบัวตองมากท่ีสุดในประเทศไทย 
18)  อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร มีรูปรอยฝ่ามือสีแดงของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ

ประมาณ 3,000 ปี 
19)  อุทยานแห่งชาติภูเวียงค้นพบซากไดโนเสาร์ใน พ.ศ. 2515 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย 
20)  อุทยานแห่งชาติเขาสก มีต้นปาล์มพระราหู  ซึ่งเป็นต้นไม้หายาก 

ทีม่า : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช, 2559 
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ภาพที่  6.1  ดอกชมภูคา 
ที่มา : http://www.tlcthai.com/travel/3994/ชมภูคาบาน. 

 

 
ภาพที ่ 6.2  ค้างคาวคุณกิตติ เป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก พบที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค 

ที่มา : https://my.dek-d.com/phannapha/blog/ 
 

 
 

ภาพที่ 6.3   ถ้าผามือแดง  จังหวัดมุกดาหาร 
ที่มา :  http://www.era.su.ac.th/RockPainting/northeast/tumfhamaudang/pic_154-

tha.html 

http://www.era.su.ac.th/RockPainting/northeast/tumfhamaudang/pic_154-tha.html
http://www.era.su.ac.th/RockPainting/northeast/tumfhamaudang/pic_154-tha.html
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ภาพที่  6.4  เกาะส าเภา  จังหวัดกระบี่ 
ที่มา :  http://www.thailovetrip.com/thailand-63.php 

 

 
 

ภาพที่  6.5  เกาะนก  จังหวัดกระบี่ 
 

 

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตภเูขาและอุทยานแห่งชาติ 
ในเขตภูเขาและอุทยานแห่งชาติ  มีกิจกรรมที่เป็นการพักผ่อน และเพ่ือความสนุกสนาน

เพลิดเพลินหลายอย่าง กิจกรรมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความสนใจของ
นักท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ 

1.  การปีนเขาและถ้ าต่างๆ 
2.  การท่องป่า 
3.  การล่องแพหรือการล่องแก่งในแม่น้ าทะเลสาบ 
4.  การว่ายน้ าด าน้ าดูปะการังล่องเรือทะเล 
5.  การส่องสัตว์ 
6.  การดูนก 
7.  การดูแมลง 
8.  การดูทุ่งไม้ซึ่งบานในฤดูกาลต่างๆ 

http://www.thailovetrip.com/thailand-63.php
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กิจกรรมที่กล่าวมา หรือกิจกรรมทางการเที่ยวในการชมธรรมชาติ เช่น ชมดอกไม้หรือดูนก 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงชนิดหรือประเภท ตลอดจนวันที่เหมาะสมจึงจะท าให้ได้สัมผัสหรือชื่น
ชมกับธรรมชาติได้ตรงตามความต้องการซึ่งในเรื่องนี้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2555) 
ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการดูดอกไม้ ไว้ในท่องอุทยานแห่งชาติ ว่าในช่วงเวลาตลอดทั้งปีนั้นจะดูดอกไม้
ป่าอะไรได้บ้าง และจะดูได้ที่ไหนเดือนอะไร ดังนี้ 

แหล่งและฤดูกาลดอกไม้ วรรณา วงษ์วานิช, 2546 กล่าวว่า ฤดูดอกไม้บนลานหินทรายนั้นมี
อยู่ตลอดทั้งปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาและฤดูกาล อันได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดู
หนาว การที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวชมดอกไม้ในธรรมชาตินั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา 
และรู้จักชนิดของดอกไม้ วันเวลาที่ดอกไม้แต่ละชนิดจะบาน ให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อน เพ่ือที่ว่าเวลา
เดินทางไปจะได้พบกบัดอกไม้ต่างๆที่อยากไปชมสมความปรารถนาเนื่องจากดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้
ป่าการเดินทางบางสถานท่ีอาจมีความจ าเป็นต้องเดินป่าหรือปีนเขาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องของรา่งกายด้วยและที่ส าคัญกว่านั้นคือ การเตรียมใจเพ่ือไปเที่ยวชม เพราะธรรมชาติในลักษณะ
นี้เป็นธรรมชาติที่บอบบางอาจถูกท าลายได้โดยง่าย ทั้งด้วยมูลเหตุจงใจและไม่จงใจ ดังนั้น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวชมดอกไม้หรือทุ่งดอกไม้ จึงควรระมัดระวัง ไม่เด็ดดอกไม้ ไม่เหยียบย่ า
ท าลาย เพียงเพราะต้องการเข้าไปดูใกล้ๆ หรือต้องการถ่ายภาพให้ได้ตามที่ตัวต้องการพึงเคารพ
กฎเกณฑ์และสิทธิในการด ารงอยู่ของชีวิตซึ่งกันและกัน และร่วมกันรักษาธรรมชาติอันงดงามไว้เพ่ือ
คนรุ่นต่อๆ ไปจะได้มีโอกาสได้เห็นเช่นเดียวกับเราบ้าง  
 
ตารางที่  6.8  แหล่งและฤดูการเที่ยวชมดอกไม้บนลานหินทรายอาจก าหนดได้โดยสังเขป คือ 

เวลา ชื่อดอกไม้ สถานที่ 
กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม  
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
 
มีนาคม 
 
 
 
มีนาคมถึงเมษายน 
เมษายน 
 
 
 

เอ้ืองสีดา 
เอ้ืองตาเหิน 
ครั่งแสด 

เอ้ืองสร้อยระย้า 
เอ้ืองน้ าเต้าฤษี 
กุหลาบแดง 
เอ้ืองตาเหิน 
ม่อนไข่ 
เอ้ืองเงินหลวง 
เอ้ืองสายน้ าครั่ง 
ประทัดทอง 
กุหลาบขาว 
เอ้ืองค า 
มรกตดอกแดง 
แววมยุรา 
 

ภูหลวง ภูหินร่องกล้า 
ภูหลวง 
ภูหลวง 
ภูหลวง 
ภูหลวง 
ภูหลวง ภูกระดึง ภูหินร่องกล้า 
ภูหลวง 
ภูหลวง ภูกระดึง 
ภูหลวง 
ภูหลวง 
ภูหลวง 
ภูหลวง ภูกระดึง ภูหินร่องกล้า 
ภูหลวง  
ภูหลวง 
ภูหลวง ภูกระดึง  
 



 

215 บทที่  6  อุทยานแห่งชาติกับการท่องเที่ยว 

เวลา ชื่อดอกไม้ สถานที ่
เมษายนถึงพฤษภาคม 
 
พฤษภาคม 
 
มิถุนายนถึงกรกฎาคม 
 
มิถุนายนถึงสิงหาคม 
 
มิถุนายนถึงกันยายน 
มิถุนายนถึงตุลาคม 
กรกฎาคมถึงสิงหาคม 
กรกฎาคมถึงกันยายน 
 
 
สิงหาคมถึงกันยายน 
 
สิงหาคมถึงตุลาคม 
กันยายนถึงพฤศจิกายน 
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
 
 
 
ธันวาคมถึงมกราคม 

เอ้ืองเก้ากิ่ว 
เปราะป่า 
ว่านตูบหมู 
กระเจียว 
ว่านมหาเมฆ 
เปราะภู 
ดอกเข้าพรรษา 
เอ้ืองม้าวิ่ง 
ตาเหินไหว 
หญ้าข้าวก่ า 
ผักชีภู 
บัวสวรรค ์
เทียนน้อย 
มณเฑียรทอง 
เอ้ืองหมายนา 
สังข์หิน 
ผักเบี้ย 

เอ้ืองนวลจันทร์ 
กระดุมเงิน 
ดุสิตา 
สรัสจันทร์ 
สร้อยสุวรรณา 
ทิพเกสร 
เอ้ืองส าเภางาม 
เนียมหาเสือลาย 

ภูหลวง  
ภูหลวง ภูเรือ  ภูกระดึง  
ภูหลวง ภูเรือ  ภูกระดึง  ภูหนิร่องกล้า 
ภูกระดึง 
ภูกระดึง 
ภูหลวง  ภูกระดึง 
ภูวัว 
ภูหลวง ภูกระดึง  ภูหินร่องกล้า 
ภูหลวง  
ภูหลวง  ภูกระดึง 
ภูหลวง  ภูกระดึง 
ป่าหินงาม เทพสถิต  
ภูหินร่องกล้า  ภูหลวง 
ภูหลวง ภูกระดึง 
ภูหลวง ภูกระดึง 
ภูหินร่องกล้า   
ภูหินร่องกล้า  
ทุ่งโนนสน ภูหลวง 
ภูหลวง ภูกระดึง ทุ่งโนนสน 
ภูพาน ภูผาเทิบ 

ภูพาน ภูผาเทิบ 

ภูพาน ภูผาเทิบ 

ภูพาน ภูผาเทิบ 

ภูหลวง  
ภูกระดึง 

ที่มา :  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช, 2559 
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อุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทย 

ประเทศไทยนอกจากมีอุทยานแห่งชาติทั่วไปแล้ว ยังมีอุทยานแห่งชาติทางทะเลรวมอยู่ด้วย 
เนื่องจากชายฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้านของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามทั้งชายหาด เกาะแก่ง 
ปะการัง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามความต้องการและยังเล่นกีฬาทางน้ าได้
หลายประเภท เช่น ว่ายน้ า แล่นเรือใบ สกีน้ า กระดานโต้คลื่น ตกปลา ด าน้ า หรือนั่งเรือล่องทะเลไป
ตามหมู่เกาะต่างๆ ตลอดจนการนั่งพักผ่อนหรืออาบแดด ซึ่งชายทะเลแต่ละแห่งจะมีสิ่งบริการและ
เครื่องอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องที่ 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล ซึ่งมีทั้งหมด 19 แห่ง และเตรียมประกาศอีก 5 แห่ง ดังนี้  
ตารางที่  6.9  รายชื่ออุทยานแห่งชาติทางทะเล  

บริเวณท่ีตั้ง รายชื่ออุทยานแห่งชาติทางทะเล 

1. อ่าวไทยตอนบน 1. อุทยานแห่งชาติทางทะเล  เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
2.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หมู่เกาะข้าง 

2. อ่าวไทย 1.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  เขาสามร้อยยอด 
2.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หาดวนกร 
3.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หมู่เกาะอ่างทอง 
4.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หาดทรายรี 
5.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  น้ าตกธารเสด็จ 
6.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ 

 3. ทะเลอันดามัน 1.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  แหลมสน-บางเบน 
2.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  ล าปี-ท้ายเหมือง 
3.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หมู่เกาะสุรินทร์ 
4.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หมู่เกาะสิมิลัน 
5.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  อ่าวพังงา 
6.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หาดในยาง หรือสิรินาถ 
7.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
8.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หมู่เกาะลันดา 
9.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หาดเจ้าไหม 
10.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หมู่เกาะเภตรา 
11.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  หมู่เกาะตะรุเตา 
12.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  ทะเลบัน 
13.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  เขาหลัก-เขารู่ 
14.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  ธารโบกขรณี 
15.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  กระบุรี 
16.  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  เกาะพยาม 
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ภาพที่  6.6  แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
ที่มา :  http://tumsikwae.blogspot.com/2014/03/mooring-buoys-marine-national-

park.html 
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ภาพที่  6.7  แผนที่แสดงที่ตั้งหาดทราย หมู่เกาะ และน้ าตก ภาคใต้ของประเทศไทย  
ที่มา :  http://tumsikwae.blogspot.com/2014/03/mooring-buoys-marine-national-

park.html 
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บทสรุป 

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินกิจภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกัน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมกระตุ้น และ
ปลุกจิตส านึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับเป็นแหล่ง
ต้นน้ าล าธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของประชาชน อุทยานแห่งชาติตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2502 เพ่ือจัดท าโครงการและ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติใน
ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 3ประการใหญ่ๆ คือเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจ และเพ่ือการศึกษาค้นคว้า วิจัย หลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้พ้ืนที่ต่างๆ เป็น
อุทยานแห่งชาติ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของไทย ความจ าเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทรัพยากรที่มีความหลากหลายทั้ง
ในด้านชีวภาพ และระบบนิเวศที่อยู่ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติมีความส าคัญ ท าให้พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติของไทยต้องได้รับการประกาศ จัดตั้งให้ครอบคลุมและกระจายทุกภาค เพ่ือการสงวนรักษา 
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์แบบชื่นชม และคงไว้ซึ่งความยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยาน
แห่งชาติที่ได้รับการประกาศจัดตั้งแล้วทั้งสิ้น 148 แห่ง แบ่งตามกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืชออกเป็นตามภาคได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ 59 แห่ง กลุ่มภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก 25 แห่ง กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แห่ง และกลุ่มภาคใต้ 40 แห่งรวมพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 39.01 ล้านไร่ 
และอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งอีก 22 แห่ง  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ข้อ  1.  จงบอกแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมา 3 แหล่ง พร้อม
ทั้งบอกลักษณะทางกายภาพ 
ข้อ  2.  จงอธิบายเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ  
ข้อ  3.  จงอธิบายว่าฤดูกาลกับการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ข้อ  4.  จงอธิบายหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ 
ข้อ  5.  จงอธิบายคุณค่าที่เรามีอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 
ข้อ  6.  จงอธิบายว่าจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติมากท่ีสุด 5 ล าดับ 
ข้อ  7.  ให้นักศึกษาไปค้นคว้าในเรื่อง เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธ์แห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN - WEN) เพ่ืออธิบายความหมาย และมีหน้าที่อะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 
การคมนาคมขนส่งทางการท่องเที่ยวไทย 

 
เวลาเรียน   4  ชั่วโมง 
 
หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท0 

ความหมายของการขนส่ง 
 องค์ประกอบของการคมนาคมขนส่ง 

ระบบการขนส่ง 
การเลือกใช้พาหนะในการเดินทาง  
การขนส่งทางรถยนต์ 
การขนส่งทางรถไฟ 
การขนส่งทางน ้า 
การขนส่งทางอากาศ 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของการคมนาคมขนส่ง   
2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายระบบการขนส่ง 
3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการเลือกใช้พาหนะในการเดินทาง  
4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการขนส่งทางรถยนต์ 
5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการขนส่งทางรถไฟ 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการขนส่งทางน ้า  
7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการขนส่งทางอากาศ  

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  บรรยายสรุปเนื อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน้าไปประยุกต์ใช้ 
2.  การอภิปรายร่วมกัน 
3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.  ทบทวนเนื อหาโดยแบบฝึกหัด 
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สื่อการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี  
2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
3.  Power Point ที่น้าเสนอการสอน 
4.  แบบฝึกหัด 

 
การวัดและการประเมิน 

1.  การสังเกตความตั งใจในการเรียน 
2.  สังเกตจากการเข้าชั นเรียน 
3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย  
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
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บทที่  7 
การคมนาคมขนส่งทางการท่องเที่ยวไทย 

 
การท่องเที่ยวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นจากการเคลื่อนย้ายคนจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังท้องถิ่น

อ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั นการขนส่งจึงเป็นองค์ประกอบส้าคัญอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวใดก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งดึงดูดความสนใจมาสักเพียงใด แต่ถ้าขาดเส้นทาง
คมนาคมท่ีจะน้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกแล้วการท่องเที่ยวย่อมจะไม่เกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นได้ช้า 

บทนี ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว ไปยังแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากการขนส่งมี
หน้าที่หลักส้าคัญที่ท้าให้เกิดการท่องเที่ยวก็คือการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวและ
วิธีการในการเดินทางท่องเที่ยว โดยตัวนักท่องเที่ยวเป็นผู้ก้าหนดพาหนะในการเดินทาง 
 
ความหมายของการขนส่ง 
 “การขนส่ง”  ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 หมายถึงการล้าเลียงหรือเคลื่อนย้าย
บุคคล หรือสิ่งของด้วยเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง 

การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่งแบ่งออกเป็น
หมวดใหญ่ดังนี  ทางบก ทางน ้า ทางอากาศ และ อื่นๆ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2559) 

การคมนาคมขนส่ง หมายถึง กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ จาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยสื่อกลางต่างๆภายใต้และราคาที่ตกลงกันไว้  (บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา
,2556 ) 
 จากข้อความดังกล่าว การขนส่ง ต้องประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังนี   

1)  เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของจากท่ีแห่งหนึ่งไปยังอีแห่งหนึ่ง
โดยเส้นทางต่างๆ เช่น ถนน แม่น ้า รถไฟ 

2)  การเคลื่อนย้ายนั นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย ได้แก่ รถยนต์ รถไฟ 
3)  จะต้องเป็นไปตามความต้องการและเกิดประโยชน์ตามที่ท้าการขนส่งต้องการ ส้าหรับ

การท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาแล้ว การท่องเที่ยว คือ การเดินทาง และในปัจจุบันการเดินทางที่สะดวก
เป็นไปได้เพราะมีการขนส่ง ดังนั นการขนส่งจึงเป็นปัจจัยที่ขาดเสียมิได้ในการท่องเที่ยว  

การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ การท่องเที่ยวคือการเดินทาง
ไปในที่ต่างๆ และการคมนาคมขนส่งเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยว ดังนั นการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว จึงมีความสัมพันธ์กันหลาย
ประการคือ 
 1)  การคมนาคมขนส่งได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันความต้องการในการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการ
พัฒนาการคมนาคมขนส่งให้เจริญก้าวหน้า เช่น การคมนาคมขนส่งทางอากาศ เป็นต้น 
 2)  การคมนาคมขนส่งท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามที่
ตั งใจไว้ซึ่งทั งนี ขึ นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคมว่าจะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
เพียงใด 
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 3)  การคมนาคมขนส่งมีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ท้าให้เกิดการจ้างงาน
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ทั งนี เพราะการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ไปตามความเจริญก้าวหน้าของการคมนาคมขนส่ง 
 4)  การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้เกิดการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมขึ น  
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลและท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ น  
และมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ น  และสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ต่างๆ ได้หลายแห่ง 
 รูปแบบของการคมนาคมขนส่งจะสัมพันธ์กับระยะทาง  ซึ่งจะต้องค้านึงถึงหลักส้าคัญหลาย
ประการคือ การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง  ความต้องการที่จะท่องเที่ยว  การเลือกใช้บริการคมนาคม
ขนส่ง ความสามารถทางเศรษฐกิจที่จะใช้บริการด้านคมนาคมขนส่ง  หลักส้าคัญดังกล่าวท้าให้เกิด
รูปแบบทางการคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบ  เพื่อสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 
องค์ประกอบของการคมนาคมขนส่ง 

หน้าที่หลักส้าคัญประการหนึ่งที่ท้าให้เกิดการท่องเที่ยวก็คือการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
ไปท่องเที่ยวและวิธีการในการเดินทางท่องเที่ยว หรือการเลือกพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั น
การคมนาคมขนส่งจึงต้องมีองค์ประกอบส้าคัญ 4 ประการ คือ 1. ยานพาหนะ 2. เส้นทาง 3. สถานี
ขนส่ง 4. ราคาค่าขนส่ง องค์ประกอบเหล่านี เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางท่องเที่ยว และแต่ละองค์ประกอบมีความส้าคัญดังนี  

1.  ยานพาหนะ 
     ยานพาหนะเป็นสิ่งส้าคัญในการเดินทาง  การเลือกใช้ยานพาหนะแต่ละชนิดจะแตกต่าง

กันไปโดยจะขึ นอยู่กับเส้นทาง และรูปแบบของการเดินทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง เช่น การ
คมนาคมขนส่งทางอากาศใช้เครื่องบิน ทางทะเลใช้เรือ ทางบกใช้รถยนต์ รถไฟ เป็นต้น ยานพาหนะ
แต่ละชนิดจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกัน เช่น เครื่องบิน จะมีความคล่องตัวสูง ข้อจ้ากัดมี
น้อย แต่ค่าใช้จ่ายสูง ยานพาหนะบางชนิดมีข้อจ้ากัดบางอย่าง เช่น รถไฟ รถรางถูกจ้ากัดอยู่กับราง 
เป็นต้น ข้อควรค้านึงถึงอีกอย่างคือยานพาหนะบางอย่างสามารถดัดแปลงไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้
หรือไม่ เช่น เรือขนส่งผู้โดยสาร ดัดแปลงเป็นเรือส้าหรับท่องเที่ยว เป็นต้น 

     พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนได้พัฒนามาจากการใช้พลังงานจากธรรมชาติและแรงงาน
สัตว์ เช่น เรือใบ รถม้า มาเป็นเครื่องจักรไอน ้าโดยน้ามาใช้กับเรือและรถไฟ และได้มีการพัฒนาขึ นมา
ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการมาจนถึงปัจจุบันที่มีการใช้พลังงานต่างๆ ที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม
พลังงานที่ใช้ยังต้องสัมพันธ์กับเส้นทางสถานีและยานพาหนะที่ใช้  ตลอดจนความสามารถที่จะบรรทุก
ผู้โดยสารได้มากน้อยเท่าใดและรูปแบบของการเดินทางด้วย 

2.  เส้นทาง 
     เส้นทางเป็นองค์ประกอบของการคมนาคมขนส่งทุกชนิด  ทั งที่มนุษย์สร้างขึ น คือ ถนน 

รถไฟ หรือ รถราง และสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ทางอากาศ ทางน ้า หรือล้าคลอง เส้นทางเหล่านี มี
ความส้าคัญคือ การคมนาคมขนส่งบางประเภทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างเส้นทางในอัตราสูง บาง
ประเภทเสียค่าใช้จ่ายต่้า ทั งนี ขึ นอยู่กับลักษณะเส้นทาง ส้าหรับเส้นทางธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ น
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เองตามธรรมชาติ แต่จะต้องมีการพัฒนาหรือดัดแปลงบางสิ่งบางอย่างเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางนั น ปัจจุบันมีการใช้เส้นทางทั ง 2  ประเภทร่วมกัน เช่น ใช้ทางรถไฟร่วมกับทางน ้า  ใช้ทาง
อากาศร่วมกับทางถนน จึงจ้าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดระบบของเส้นทางให้ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงให้ติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนการควบคุมระบบการจราจรต่างๆ 
ท้าให้ต้องเสียค่าจ่ายเพิ่มมากขึ น 
 การเลือกใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมกับเส้นทางเป็นสิ่งส้าคัญที่จะต้องค้านึง ตัวอย่างเช่น การ
คมนาคมขนส่งทางอากาศเป็นการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว นักท่องเที่ยวนิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวาง การคมนาคมขนส่งทางอากาศจึงได้มีการพัฒนาให้ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
ท้าให้การคมนาคมขนส่งทางอากาศต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 

3.  สถานีขนส่ง 
     สถานีขนส่งเป็นทั งจุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุดของการเดินทาง ยิ่งการคมนาคมขนส่ง

เจริญก้าวหน้าเพียงใดสถานีขนส่งก็ยิ่งต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าให้ทันสมัยยิ่งขึ นเพ่ือรองรับรูปแบบ
ต่างๆ ของการคมนาคมขนส่งและรองรับจ้านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ น รวมทั งความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย และการให้บริการต่างๆ แก่ผู้เดินทางเป็นสิ่งส้าคัญที่สถานีขนส่งแต่ละแห่งจะต้องค้านึงถึง 
การให้บริการต่างๆ ได้แก่ การจองตั๋ว การจ้าหน่ายตั๋ว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง 
สถานที่ท่องเที่ยว การจองที่พัก การบริการด้านการใช้บริการด้านยานพาหนะ และการเปลี่ยนสถานี
ของนักท่องเที่ยวในระหว่างการเดินทาง และวิธีการเดินทางรูปแบบต่างๆ เช่น จากรถไฟไปรถยนต์ 
หรือจากรถไฟไปเครื่องบิน ตลอดจนการบริการด้านศุลกากรเหล่านี เป็นสิ่งที่สถานีขนส่งจะต้องบริการ
แก่นักเดินทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย ดังนั นสถานีขนส่งจึงจ้าเป็นต้องมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ตลอดจนระบบการสื่อสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

4.  ราคาค่าขนส่ง 
     ค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่งและการก้าหนดราคาค่าขนส่งเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่ง

ของการท่องเที่ยว  ราคาค่าขนส่งที่แน่นอนของระบบการขนส่งแต่ละชนิดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการของนักท่องเที่ยวและยังเป็นตัวก้าหนดปริมาณการจราจรบนท้องถนนด้วย 

     ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ค่าใช้จ่ายทางสังคม 
ค่าใช้จ่ายประเภทนี ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่าย แต่ชุมชนเป็นผู้รับภาระเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น การบ้ารุงรักษา
หรือการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง ประเภทที่สองคือค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจาก
ผู้ใช้บริการหรือผู้ด้าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่
ด้าเนินกิจการการขนส่งแล้วจ้าเป็นต้องแยกความแตกต่างทางพื นฐานระหว่างค่าใช้จ่ายคงที่และ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่คงที่ด้วย ค่าใช้จ่ายคงที่จะมีขึ นก่อนที่จะมีการบรรทุกหรือการโดยสาร ค่าใช้จ่ายนี ไม่
อาจจะหลีกเลี่ยงได้และยังรวมรายการอ่ืนๆ ด้วย เช่น การลงทุน ค่าเสื่อมราคาของเส้นทางที่ใช้ ที่พัก
ผู้โดยสาร ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง ค่าบ้ารุงรักษา และการจัดการต่างๆ  

     ลักษณะส้าคัญของค่าใช้จ่ายที่คงที่คือ นอกจากจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วยังผันแปรไปตาม
สัดส่วนของระดับการจราจร ระยะทาง หรือจ้านวนที่บรรทุก เช่น หอบังคับการเครื่องบินต้องสัมพันธ์
กับจ้านวนเครื่องบินที่ขึ นลงบนสนามบินนั นๆ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่คงที่หรือค่าใช้จ่ายที่ติดตามมานั น
ขึ นอยู่กับระดับการบริการจัดหาขึ น ระยะทางที่เดินทางและปริมาณของการจราจรที่ด้าเนินอยู่ 
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ค่าใช้จ่ายนี รวมถึงค่าเชื อเพลิง ค่าจ้างแรงงาน ค่าอ้านวยความสะดวก หรือค่าบริการ และค่า
บ้ารุงรักษายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายนี อาจหลีกเลี่ยงได้โดยไม่ใช้บริการขนส่งนั นๆ จากเหตุผลข้างต้นท้า
ให้ราคาค่าขนส่งต่างกันออกไป ราคาค่าขนส่งนี จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท้าให้ผู้โดยสารตัดสินใจว่าจะ
ใช้บริการการขนส่งประเภทใด และราคาเท่าใด ผู้ประกอบการด้านการขนส่งจ้าเป็นต้องท้าการแข่งขัน
กันเพ่ือให้มีผู้มาใช้บริการของตนมากยิ่งขึ น จ้านวนของนักท่องเที่ยวกับการใช้บริการด้านการคมนาคม
ขนส่งนั นไม่แน่นอนขึ นอยู่กับระยะเวลาในการเดินทางหรือช่วงเวลาของการท่องเที่ยว ฐานะทาง
เศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว เช่น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือการหยุดใน
เทศกาลต่างๆ ที่ต่อเนื่องกันหลายวัน จะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมาก แต่ในช่วง
อ่ืนๆ จ้านวนนักท่องเที่ยวจะน้อยลง ผู้ประกอบการมักจะแก้ปัญหาโดยเสนอราคาค่าโดยสารที่ต่้า
ส้าหรับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวน้อย 
 จากที่ได้ทราบถึงองค์ประกอบของการคมนาคมขนส่งแล้ว ในเนื อหาต่อไป จะน้าเข้าสู่
ระบบการขนส่ง ระบบการขนส่งจะประกอบด้วย ด้วยเส้นทาง สถานีขนส่ง และยานพาหนะ รูปแบบ
ของการขนส่ง ซึ่งทั งหมดนี ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในระบบขนส่ง ที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน อีกทั งยังเป็นทางเลือกให้
นักท่องเที่ยวได้พิจารณาตัดสินใจที่จะเลือกใช้ยานพาหนะใดในการท่องเที่ยว 
 
ระบบการขนส่ง 

ระบบการขนส่งประกอบด้วยเส้นทาง สถานีขนส่ง และยานพาหนะ รูปแบบของการขนส่ง
ระบบการขนส่งจะแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ระบบการ
ขนส่งแต่ละระบบจะมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบต่างกัน เช่น เครื่องบินสามารถไปได้รวดเร็ว
ประหยัดเวลา รถยนต์มีความคล่องตัวและเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ใกล้ที่สุดท้าให้ปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ น การคมนาคมทางรถไฟมีข้อได้เปรียบคือ สามารถบรรทุก
ผู้โดยสารได้มาก มีสิ่งอ้านวยความสะดวกได้มากกว่ารถยนต์ เช่นตู้เสบียง ตู้นอน ฯลฯ ปัจจุบันรถไฟ
ได้พัฒนาด้านความเร็วให้สามารถวิ่งได้ในอัตราความเร็วสูงมาก ท้าให้การคมนาคมทางรถไฟเป็นที่
นิยมของผู้โดยสารมากยิ่งขึ น ความเร็วของรถไฟและความสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารเป็นจ้านวน
มากจึงเหมาะส้าหรับการเดินทางในระยะทางไกลๆ  การเลือกใช้ระบบการขนส่งสัมพันธ์กับจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวว่าเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะใด 

ระบบการคมนาคมขนส่งทางอากาศส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวกระจายไปยังบริเวณต่างๆ 
ของโลกเพ่ิมมากขึ น  การคมนาคมขนส่งทางอากาศมีข้อได้เปรียบ คือ 
 1.  เครื่องบินสามารถบินตรงไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค์ต่างๆ 
เช่น เทือกเขา มหาสมุทร หรือป่าทึบ 
 2.  เครื่องบินมีความเร็วสูงกว่ายานพาหนะชนิดอ่ืนๆ ท้าให้ถึงที่หมายได้รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 
 3.  เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสารได้เป็นจ้านวนมาก 
 ข้อได้เปรียบดังกล่าว ท้าให้การคมนาคมขนส่งทางอากาศเหมาะส้าหรับการเดินทางที่
ต้องการประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆ ทางด้านภูมิศาสตร์ 
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 ข้อเสียเปรียบของการคมนาคมขนส่งทางอากาศคือ ต้องมีท่าอากาศยานหรือสนามบินที่ใช้
พื นที่มาก สนามบินบางแห่งอยู่ห่างจากจุดหมาปลายทาง จ้าเป็นต้องใช้บริการร่วมกับรถไฟหรือ
รถยนต์ ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ราคาค่าขนส่งทางอากาศจึงแพงกว่าระบบอ่ืนๆ ท้าให้นักท่องเที่ยว
บางกลุ่มหันไปใช้ระบบการคมนาคมขนส่งประเภทอื่นแทน 
 การคมนาคมขนส่งทางทะเล เมื่อเปรียบเทียบกับการคมนาคมขนส่งทางอากาศจะพบว่า ทาง
ทะเลมีข้อเสียเปรียบมากคือ ใช้เวลาในการเดินทางมาก แต่ข้อได้เปรียบของการเดินทางทางทะเลคือ 
เสียค่าใช้จ่ายน้อย เรือมีขนาดใหญ่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากๆ สามารถอ้า นวยความ
สะดวกสบายได้มาก  การเดินทางทางทะเลจึงเหมาะส้าหรับการเดินทางในระยะสั นๆ และขึ นอยู่กับ
จุดหมายบางประการของการเดินทาง เช่น ต้องการพักผ่อน และสัมผัสกับธรรมชาติ ปัจจุบันได้มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลเพ่ิมมากขึ นโดยปรับปรุงทั งด้านบริการ และเรือที่ใช้ในการเดินทางให้
ทันสมัยและมีความปลอดภัย ตลอดจนการใช้บริการของการขนส่งทางอากาศและทางเรือร่วมกัน 
 
การเลือกใช้พาหนะในการเดินทาง  
 นักเดินทางท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนี มีโอกาสเลือกพาหนะเดินทางเพ่ือไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ในปกติแล้วการตัดสินใจเลือกพาหนะเดินทางขึ นอยู่กับองค์ประกอบส้าคัญ 3 ด้านคือ 
ระยะเวลาของการเดินทาง จ้านวนคนในกลุ่มที่เดินทาง (มีผลต่องบประมาณการเดินทาง) และเงิน
ส้ารองที่มีอยู่เพ่ือการเดินทาง ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวหรือขึ นอยู่
กับปัจจัยร่วมต่างๆ เหล่านี  
 1.  ความสะดวกสบายของพาหนะเดินทาง เช่น หาง่าย เคยใช้บ่อยๆ มีความยืดหยุ่นสูง 
 2.  เวลาที่จะใช้ในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของยานพาหนะประเภทต่างๆ  
 3.  ความหรูหรา สะดวกสบาย ของพาหนะเดินทางเม่ือเปรียบเทียบกับประเภทอ่ืนๆ 
 4.  ความสามารถของยานพาหนะที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 5.  บริเวณหรือสถานที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภาคพื นดินหรืออุปกรณ์อ้านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการใช้พาหนะประเภทนั น เช่น สถานขนส่ง หรือบริการ ต้นทาง ระหว่างทาง หรือปลายทาง 
 6.  ความรู้สึกด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ 

ปัจจัยเหล่านี อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการการขนส่ง
ประเภทใด เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 
ปัจจุบันการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากยิ่งขึ น การขนส่งโดยทั่วไปแบ่ง

ตามลักษณะของเส้นทางหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง โดยมีวิธีการขนส่งหลายประเภท บุญเลิศ จิต
ตั งวัฒนา,2556  ได้กล่าวไว้ว่า การคมนาคมขนส่งทางการท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ 
ได้แก่ การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางเครื่องบิน ซึ่งแต่
ละประเภทของการขนส่งมีหลายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ดังนี  
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การขนส่งทางรถยนต์ 
ปัจจุบันรถยนต์เป็นยานพาหนะส้าคัญที่ใช้กันมากที่สุด  ทั งนี เพราะรถยนต์ช่วยให้ผู้เดินทาง

ได้รับประโยชน์มากกว่าการใช้พาหนะอ่ืนๆ  หลายอย่าง เช่น  การเลือกเส้นทางตลอดจนการก้าหนด
จุดหยุดพักในระหว่างการเดินทาง  เหมาะส้าหรับการเดินทางที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย  สามารถ
เข้าถึงสถานที่หรือจุดหมายปลายทางได้  รถยนต์สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เป็นจ้านวนมากโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ นเพียงเล็กน้อย  และข้อส้าคัญคือ มีรถยนต์และสถานีต่างๆ คอบบริการอยู่ตามจุด
ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปถึง  ท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า  จาก
ข้อได้เปรียบดังกล่าวจึงท้าให้การเดินทางโดยรถยนต์ได้รับความนิยมสูง  การเดินทางโดยรถยนต์นั น
ประกอบด้วยรถยนต์ประเภทต่างๆ  ดังนี  
 1.  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Private Automobile) 

     รถยนต์คันแรกสร้างขึ นในประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1855 โดยบริษัท เดม เลอร์-เบนซ์ 
(Daimler-Benz)  ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ชั นน้าของโลกและจากนั นมาได้มีการใช้รถยนต์กัน
อย่างแพร่หลายทั่วโลก การขยายตัวของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในโลกยุคปัจจุบันจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มากจนน่าพิศวง มนุษย์กับการเดินทางโดยเฉพาะรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้และ
ดูเหมือนว่าจะยิ่งเพ่ิมปริมาณขึ นเรื่อยๆ และอาจจะไม่มียานพาหนะอ่ืนใดมาแทนที่รถยนต์ได้ 

     การขนส่งด้วยรถยนต์นับว่ามีบทบาทส้าคัญยิ่งต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนตัว ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมาก เพราะท้าให้มีอิสระในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ถ้าเป็นการเดินทางระยะใกล้ การเดินทางโดยรถยนต์จะได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจาก
มีความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเดินทางในรูปแบบอื่น 

     การเดินทางโดยรถยนต์เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เพ่ิมขึ น เช่น การสร้างโรงแรม 
สร้างบ้านพัก ลานจอดรถยนต์ส้าหรับนักเดินทาง สิ่งต่างๆ เหล่านี จะมีอยู่ทั่วไปตามเส้นทางคมนาคม
โดยจะมีมากบริเวณเส้นทางสายส้าคัญๆ 

2.  บ้านรถยนต์ 
     บ้านรถยนต์ (Motor car) เป็นรถยนต์แบบใหม่ที่นิยมกันมากในหมู่นักท่องเที่ยวโดย 

เฉพาะนักท่อง เที่ยวไปเป็นครอบครัวเพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้องช่วยเหลือตนเองใน
ระหว่างเดินทางท่อง เที่ยว เช่น เตรียมอาหาร จัดเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินทาง บ้านรถยนต์มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง แต่อาจมีปัญหาเรื่องที่พักและการรับประทานอาหารระหว่างทาง สิ่งจ้า 
เป็นส้าหรับการเดินทางโดยใช้บ้านรถยนต์คือสถานท่ีจอดรถยนต์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือที่จอด
รถระหว่างทาง การจอดพักในระหว่างเส้นทางเป็นลักษณะที่พักริมทางบางแห่งติดกับถนน มีบริการ
ห้องน ้า ประปา ไฟฟ้า ที่ทิ งขยะ ปั๊มน ้ามัน ปัจจุบันได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ เช่น สหรัฐ  
อเมริกา ส้าหรับในประเทศไทยบ้านรถยนต์เช่ามีการบริหารแบบแฟรนส์ไชส์ที่เข้ามา คือ Alamo, 
Avis,  Budget rental car, Hertz และ Japanrent (Thailand) Public Company Limited โดยมี
ข้อก้าหนดบางอย่างในการเช่ารถ หรือรูปแบบที่มีให้เช่า (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2555)คุณสมบัติของ
ลูกค้าต้องมีใบอนุญาตขับขี่ บางแห่งอาจก้าหนดให้ใช้ใบขับขี่นานาชาติ อายุระหว่าง 18-65 ปี ทั งนี 
ขึ นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ มีบัตรเครดิต หรือจ้านวนเงินประกันไว้ในราคาที่ก้าหนดพร้อมที่
อยู่ ที่ท้างานที่ได้ระบุไว้ชัดเจนและสามารถติดตามได้ ส้าหรับประเภทและรูปแบบดีไซน์รถที่ให้เช่าได้



 

231 บทที่  7  การคมนาคมขนส่งทางการท่องเที่ยวไทย 

แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ รถขนาดเล็ก (Subcompact) เป็นรถที่มีขนาดประมาณ 1.3-1.5 ซีซี รถ
ขนาดกลาง (Compact) เป็นรถที่มี เครื่องยนต์ขนาดประมาณ 1.6-2.0 ซีซี  รถขนาดใหญ่ 
(Standard/Full size car)เป็นรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดประมาณ 2.1-2.3 ซีซี และรถขนาดใหญ่พิเศษ 
(Deluxe) เป็นรถขนาดใหญ่ หรูหรา เป็นรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า 2.5 ซีซี ส่วนอัตราค่าเช่าจะ
อยู่ 3 รูปแบบ คือ ราคาปกติจะคิดราคาเป็นระยะทางโดยคิดค่าเช่าแบบก้าหนดระยะทางและเสีย
ค่าธรรมเนียมในอัตราเดียว หากใช้เกินจะถูกปรับตามอัตราที่ก้าหนดหรือคิดค่าเช่าเป็นรายวันและ
บวกเพ่ิมตามจ้านวนระยะทางที่ใช้เกิน อีกรูปแบบของราคาคือ ราคาพิเศษเป็นราคาลดพิเศษส้าหรับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดในช่วงเทศกาลและราคาส้าหรับกลุ่มบริษัทเป็นราคาลดพิเศษให้กับ
บริษัทที่มีการเช่ารถในปริมาณมาก รวมทั งการคิดราคาพิเศษส้าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการบ่อยครั ง ซึ่ง
การบริการดังกล่าวรัฐหรือเอกชนจะเป็นผู้จัดท้าก็ได้  สิ่งส้าคัญที่สุดคือความปลอดภัยขณะที่จอดรถ
ส้าหรับพักแรม 

 

 
 

ภาพที่  7.1  บ้านรถยนต์ (Motor car) 
ที่มา :  http://www.autocar.in.th/auto/20214 

 

 
ภาพที่  7.2  บ้านรถยนต์ขนาดใหญ่ (Motor car) 

ที่มา :  http://www.autocar.in.th/auto/20214 
 

http://www.autocar.in.th/auto/20214
http://www.autocar.in.th/auto/20214
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ภาพที่  7.3  ภายในบ้านรถยนต์ 
ที่มา :  http://www.autocar.in.th/auto/20214 

 
3.  รถโดยสารรับจ้างและรถยนต์เช่า 
     นักท่องเที่ยวบางครั งไม่สามารถจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยพาหนะส่วนตัว

ก็อาจจะใช้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะซึ่งมีไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางในรูปแบบของ
รถโดยสารรับจ้าง (Taxi) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรับจ้างของสนามบิน (Limousines) หรือรถบัส 
(Buses) โดยสารรับจ้าง 

     การบริการรถยนต์เช่าเป็นผลเนื่องมาจากการที่นักเดินทางบางกลุ่มมีความต้องการจะใช้
รถยนต์เพ่ือกิจการต่างๆ เพราะไม่สะดวกที่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  จึงมีธุรกิจรถเช่าเกิดขึ น ธุรกิจ
ประเภทนี มีสิ่งที่ต้องการคือ ส้านักงาน ลานจอดรถ และรถยนต์ที่มีสภาพดี การบริการที่ดีจะเป็นสิ่งที่
ท้าให้ผู้มาใช้บริการมากขึ น 

4.  รถโดยสารประจ าทาง 
     รถโดยสารประจ้าทางเป็นยานพาหนะหลักที่ใช้เดินทางตามเส้นทางต่างๆ  และเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราคาท่ีถูกกว่าใช้ยานพาหนะอ่ืนๆ  ในระยะทางท่ีเท่ากัน ปัจจุบันรถโดยสาร
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย  สะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ นโดยใช้รถยนต์ที่ทันสมัย  ที่นั่ง
กว้างปรับเอนได้  มีระบบปรับอากาศ  และมีพนักงานบริการบนรถ  เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้
บริการรถโดยสารประจ้าทางเพ่ิมมากขึ น  บริษัทรถโดยสารประจ้าทางได้เพ่ิมมากขึ นเป็นบริษัทขนาด
ใหญ่ขยายสาขาออกไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ น  และมีธุรกิจต่อเนื่องกับบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกระดับ  ตลอดจนขยายเส้นทางไปยังชุมชนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไป 

5.  รถโดยสารท่องเที่ยว 
     รถโดยสารท่องเที่ยว (Bus Tour) หรือรถโค้ช (Coach) เกิดจากบริษัทท่องเที่ยว

ด้าเนินการขนส่งผู้โดยสารเอง บางบริษัทก็จะมีรถโค้ชขนาดใหญ่และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกทุกอย่าง
เป็นของตนเอง และบางบริษัทก็เช่าจากบริษัทรถข้างนอกซึ่งราคาต้องแล้วแต่ละวันและเวลาและการ
ตกลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า 
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ปัจจุบันรถโค้ชได้พัฒนาให้มีความสะดวกสบายเพ่ิมขึ นมากมีการดัดแปลงรถโค้ช ให้มีความ
ทันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสิ่งอ้านวยความสะดวกในรถ เช่น ห้องน ้า ปูพรม  โทรทัศน์  ระบบwifi  และที่
นั่งผู้โดยสารจะยกขึ นสูงกว่าคนขับ  และจากแต่ก่อนรถโค้ชเป็นรถชั นเดียวบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 
40-42 คน แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแบบ 2 ชั น บรรจุผู้โดยสารได้ถึง 55-60 คน ซึ่งมีลักษณะชั นล่าง
สามารถเป็นห้องนอนบริการแก่นักท่องเที่ยวได้ 

บริษัทรถโดยสารท่องเที่ยวเหล่านี จะบริการนักท่องเที่ยวในรูปของการจัดรายการท่องเที่ยว 
ซึ่งรวมทั งที่พัก  อาหารและโปรแกรมการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางบริการประเภทนี เป็นที่นิยมกันมาก
ในปัจจุบัน 

จากการที่ผู้คนชอบเดินทางโดยรถยนต์และได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวก
และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเดินทางในรูปแบบอ่ืน จึงได้มีการสร้างถนนขึ นอย่างมากมาย มี
ทางหลวงซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ถนนเหล่านี จะเชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัด และทาง
หลาวงสายเอเชียเป็นเส้นทางที่ส้าคัญมาก เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชีย  ปัจจุบันประเทศไทยมีทางหลวง 7 ประเภท คือ 
  1.  ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่สร้างขึ นเพ่ือให้การจราจรผ่านได้รวดเร็วเป็นพิเศษ  

2.  ทางหลวงแผ่นดิน เป็นเส้นทางถนนที่สร้างขึ นเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคต่างๆ กรมทาง
หลวงเป็นผู้ด้าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบ้ารุงรักษา มีการก้าหนดหมายเลข ดังนี  

ภาคเหนือ ใช้หมายเลข 1 สายพหลโยธิน 
ภาคอีสาน ใช้หมายเลข 2 สายมิตรภาพ  
ภาคกลาง ใช้หมายเลข 3 สายสุขุมวิท 
ภาคใต้  ใช้หมายเลข 4  สายเพชรเกษม 
ทางหลวงแผ่นดินที่มีเลขก้ากับหนึ่งหลัก หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน ทางหลวง

แผ่นดินที่มีเลขก้ากับสองหลัก หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายย่อย ส่วนทางหลวงที่มีหมายเลขก้ากับสี่
หลักหมายถึง ทางหลวงจังหวัด 

ถนนสายหลักของประเทศไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย (Asian Highway) ซึ่ง
มีเส้นทางใหญ่จดชายแดนทุกประเทศ กล่าวคือเส้นทางจดชายแดนพม่าที่แม่สอด และแม่สาย จด
ชายแดนกัมพูชาที่อรัญประเทศ จดชายแดนลาวที่หนองคาย และจดชายแดนมาเลเซียที่สะเดา 

3.  ทางหลวงจังหวัด คือทางหลวงที่สร้างเพ่ือการคมนาคมระหว่างจังหวัดกับท้องที่ต่างๆ ใน
จังหวัดนั นๆ กรมทางหลวงเป็นผู้ด้าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบ้ารุงรักษา 

4.  ทางหลวงสายชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาลที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ด้าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ บ้ารุงรักษา 

5.  ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาลที่เทศบาลเป็นผู้ด้าเนินการก่อสร้าง ขยาย 
บูรณะ และบ้ารุงรักษา 

6.  ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลเป็นผู้ด้าเนินการก่อสร้าง 
ขยาย บูรณะ และบ้ารุงรักษา 

7.  ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานแก่เอกชน สร้างขึ นเพ่ือ 
คมนาคมหรือเพ่ือการอุตสาหกรรม ให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง 
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ทางหลวงแผ่นดิน (Highway System) จะเจริญ ก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ น
ตามอัตรา และปริมาณการใช้รถใช้ถนน  ทางหลวงสายใหม่ๆ ได้ถูกสร้างเพ่ิมมากขึ นทั งทางหลวง
ภายในประเทศและทางหลวงระหว่างประเทศ  เช่น ในทวีปเอเชียมีทางหลวงสายเอเชียที่เชื่อม
ประเทศต่างๆ ระหว่างทวีปเอเชียเข้ากับทวีปยุโรปนั น  มีถนนทางหลวงที่เชื่อมผ่านประเทศไทย 2 
สาย ได้แก่ 

1.  ทางหลวงเอเชียสาย 1 (AH1) เป็นถนนที่ยาวที่สุดในเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย 
ระยะทางทั งสิ น 12,845 ไมล์ (20,557 กิโลเมตร) จากโตเกียว ญี่ปุ่น ผ่านเกาหลี, จีน,เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (แผ่นดินใหญ่), อินเดีย, ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน และอิหร่าน สิ นสุดที่ตุรกี และบัลแกเรีย 
โดยมีเส้นทางต่อไปทางทิศตะวันตกต่อจากอิสตันบูล ซึ่งเป็นจุดสิ นสุดของทางหลวงยุโรป E80 

ทางหลวงเอเชียสาย 1 ช่วงที่ผ่านประเทศไทย เริ่มจากพรมแดนพม่าที่อ้าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ นครนายก ปราจีนบุรี จนจรดพรมแดนกัมพูชาที่อ้าเภออรัญประเทศ 
ระยะทางประมาณ 703 กิโลเมตร 

2.  ทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) เป็นเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย ระยะทาง 8,230 ไมล์ 
(13,177 กม.) จากเดนพาซาร์, อินโดนีเซีย ถึง โคสราวี, อิหร่าน โดยช่วงที่ผ่านประเทศไทย เริ่มจาก
พรมแดนพม่าท่ีอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ลงมาจนจรดชายแดนบ้านจังโหลน จังหวัดสงขลา เป็น
ระยะทาง 2,254 กิโลเมตร 

ทางหลวงเอเชียสาย 2 ช่วงที่ผ่านไทยเริ่มจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) บริเวณด่านศุลกากรสะเดา พรมแดนไทย-มาเลเซีย ในเขตอ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผ่าน
อ้าเภอหาดใหญ่ ถึงจังหวัดพัทลุง ถึงบริเวณสี่แยกเอเชียพัทลุง อ้าเภอเมืองพัทลุง ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 41 ผ่านบางอ้าเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ถึงสี่แยกปฐมพร 
ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) อีกครั ง ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม ถึงทางแยกต่างระดับบางแค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

จากนั นแยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ผ่านบางอ้าเภอในจังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี ถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไป
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บริเวณอ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผ่าน
จังหวัดนครสวรรค์ ก้าแพงเพชร ตาก ล้าปาง พะเยา เชียงราย สิ นสุดที่พรมแดนไทย-พม่าด้านอ้าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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การอ่านหมายเลขทางหลวง  เดิมทางหลวงสายส้าคัญๆ ปรกติใช้ชื่อสกุลของบุคคลที่มี
ความส้าคัญซึ่งเก่ียวข้องกับทางสายนั นๆ เช่น เป็นผู้บุกเบิก ผู้ก่อสร้าง มาตั งเป็นชื่อถนน แต่เมื่อมีการ
สร้างทางมากขึ น การใช้ชื่อสกุลมีความยุ่งยากและสับสน ทั งไม่สามารถทราบได้ว่าทางสายนั นอยู่ทาง
บริเวณภาคใดของประเทศ จึงได้มีการน้าระบบหมายเลขมาใช้ก้ากับทางหลวงต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในการดูแล
ของกรมทางหลวง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน และทางหลวงพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ 
(ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา,2559)  ดังนี  

1.  ทางหลวงที่มีเลขหนึ่งตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงพิเศษที่เป็นถนนสาย
หลัก เชื่อมการคมนาคมระหว่างภาคต่อภาค ได้แก่ 
 1.1  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธินเป็นถนนสายหลักท่ีไปสู่      
ภาคเหนือ ตั งต้นจากกรุงเทพฯ ไปสิ นสุดที่จังหวัดเชียงราย 
 1.2  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ เป็นถนนสายหลักท่ีไปสู่      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั งต้นที่จังหวัดสระบุรี และไปสิ นสุดที่จังหวัดหนองคาย 
 1.3  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 หรือ ถนนสุขุมวิท เป็นถนนสายหลักท่ีไปสู่จังหวัด
ทางภาคกลางรวมถึงชายทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตั งต้นจากกรุงเทพฯ ไปสิ นสุดที่จังหวัดตราด 
 1.4  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษม เป็นถนนสายหลักท่ีไปสู่ภาคใต้ 
ตั งต้นจากกรุงเทพฯ ไปสิ นสุดที่อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 1.5  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 เป็นถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถึง
จังหวัดเชียงราย 
 1.6  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 เป็นถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถึง
จังหวัดหนองคาย 
 1.7  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถึง
จังหวัดจันทบุรี 
 1.8  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 เป็นทางเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถึง  
สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 1.9  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ 

2.  ทางหลวงที่มีเลขสองตัว คือ ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษที่เป็นสายประธานตาม
ภาคต่างๆ เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สายอุดรธานี-นครพนม ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๕๑ หมายถึง ทางหลวงซึ่ง
เชื่อมต่อจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ สุพรรณบุรี 

3.  ทางหลวงที่มีเลขสามตัว คือ ทางหลวงแผ่นดินสายรอง เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๐๒ หมายถึงทางหลวงแผ่นดินสายรองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายชัยภูมิ -เขมราฐ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ หมายถึงทางหลวงแผ่นดินสายรองในภาคกลางสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา 
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4.  ทางหลวงที่มีเลขสี่ตัว คือ ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอ้าเภอ หรือสถานที่
ส้าคัญของจังหวัดนั น เช่น ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ หมายถึงทางหลวงในภาคใต้สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๔ (ราชกรูด-หลังสวน) 

ในการอ่านหมายเลขทางหลวงให้อ่านเรียงตัว ดังนี  
หมายเลขทางหลวง ๒๑  อ่านว่า     หฺมาย-เลก-ทาง-หฺลวง สอง-หฺนึ่ง 
หมายเลขทางหลวง ๓๑๔  อ่านว่า     หฺมาย-เลก-ทาง-หฺลวง สาม-หฺนึ่ง-สี่ 
 
 

 
 

ภาพที่  7.4  ภาพจ้าลองเส้นทางของทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org 

 
นอกจากทางหลวงทั ง 7 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยยังมีถนนอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ใน

การคมนาคมขนส่งให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ น คือ ทางด่วน  ทางด่วนในประเทศไทย เป็นถนนที่เก็บค่า
ผ่านทาง มีการควบคุมจุดเข้าออกของรถยนต์ แบ่งออกเป็น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ก้ากับดูแล
โดยกรมทางหลวง และทางพิเศษ ที่ก้ากับดูแลโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด้าเนินงานโดย
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดให้บริการครั งแรกในปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันทางด่วนที่เปิดใช้
งานมีทั งหมด 10 เส้นทาง เป็นทางพิเศษ 7 เส้นทาง ทางหลวงพิเศษ 2 เส้นทาง นอกจากนี ยังมี ทาง
ยกระดับอุตราภิมุข เป็นทางหลวงที่มีลักษณะเป็นทางด่วน โดยบางช่วงเป็นทางหลวงแผ่นดิน บางช่วง
เป็นทางหลวงสัมปทาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และบริษัททางยกระดับดอนเมือง 
จ้ากัด ตามล้าดับ 
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ทางหลวงของประเทศไทยมีมากกว่า 97,903 กิโลเมตร แต่ทางหลวงที่มีลักษณะทางด่วนมี
เพียง 382 กิโลเมตร ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางพิเศษ และทางยกระดับอุตราภิมุข 
ปัจจุบัน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเปิดให้บริการ 2 
เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร–บ้านฉาง ระยะทาง 82 กิโลเมตร 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (บางพลี–บาง
ปะอิน) ระยะทาง 64 กิโลเมตร รวมระยะทางทั งหมด 146 กิโลเมตร 

ตามกฎหมายไทย จะเรียกทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยว่า ทางพิเศษ เรียก
ทางด่วนของกรมทางหลวงว่า ทางหลวงพิเศษ (ระหว่างเมือง) และเรียกทางด่วนอุตราภิมุขว่า ทาง
ยกระดับ 
 
 

 
 

ภาพที่  7.5  สัญลักษณ์ทางหลวงพิเศษในไทย 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org 

 
ถนนเป็นสิ่งส้าคัญในการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์  ถ้าถนนมีสภาพดี ก็สร้างความปลอดภัย

ให้กับผู้เดินทาง  สภาพถนนที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน ้ามัน ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์
ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับนักท่องเที่ยว  และการสร้างถนนยังท้าให้เกิดธุรกิจต่างๆ ตามเส้นทาง เช่น จุด
พักรถ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สร้างขึ นเพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพ่ือ
รองรับนักเดินทางที่ต้องการใช้เส้นทางนี  
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การขนส่งทางรถไฟ 
รถไฟคันแรกที่น้ามาใช้เป็นรถลากด้วยม้าบนรางเหล็ก สร้างขึ นเพ่ือใช้ในเหมืองแร่ และเริ่ม

บริการขนส่งผู้โดยสารเป็นครั งแรกในประเทศอังกฤษ 
การเดินทางโดยรถไฟนั น  เนื่องจากใช้เวลานานในการเดินทาง ท้าให้ต้องมีการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงด้านการบริการเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารมากขึ น มีตู้นอน ตู้เสบียง ไว้บริการใน
เส้นทางไกลๆ ตลอดจนการสร้างรถไฟที่แล่นด้วยความเร็วสูงและพัฒนารถไฟด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น รถไฟระบบล้อ TGV POS ได้รับการขนานนามว่าเป็น เพชรเม็ดงามแห่งการรถไฟของ
ฝรั่งเศส ให้บริการเส้นทาง ปารีส – ฝรั่งเศสเขตตะวันออก – เยอรมันตอนใต้ วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 
357 ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานของรถไฟ รถไฟด่วน 
Supertrains ในประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางด้วยความเร็วสูงถึง 500กิโลเมตรหรือ 168 ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่ง
นิยมเรียกกันทั่วๆ ไปว่า “รถไฟหัวกระสุน” (Bullet Trains) เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมมากจาก
นักท่องเที่ยวทั งภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าไปทดลองใช้บริการรถไฟดังกล่าวนี   
หรือรถไฟพลังแม่เหล็ก ชินคันเซน JR-Maglev MLX01 ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 361 
ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นรถไฟฟ้าแม่เหล็กที่ไม่มีแรงเสียดทานและไม่ต้องการการบ้ารุงรักษาเช่น รถไฟชนิด
อ่ืนๆ  

ปัจจุบันกิจการรถไฟได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนได้มีการเพ่ิมเส้นทางเชื่อมกับ
บริเวณต่างๆ มากขึ น ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขยายเครือข่ายของการรถไฟให้กว้างขวาง
ขึ นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มาก และสร้างทางรถไฟผ่านเข้าไปยังบริเวณที่มีทิศทัศน์ที่สวยงาม 
แปลกตา ผ่านภูเขาหรือตัดผ่านบริเวณที่มีทัศนียภาพ 2 ข้างทางรถไฟที่สวยงาม เป็นต้น  สิ่งเหล่านี 
เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการของการรถไฟมากขึ น 

การท่องเที่ยวทางรถไฟไม่เพียงแต่ค้านึงถึงความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวขณะที่อยู่บน
รถไฟเทา่นั น แต่ยังต้องค้านึงถึงสิ่งประกอบอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้นิยมท่องเที่ยวโดยทางรถไฟเพ่ิม
มากขึ น เช่น สถานที่ท่องเที่ยวและการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั น ทิวทัศน์สองข้างทางรถไฟ โรงแรม
หรือบ้านพัก โรงแรมหลายแห่งจะถูกสร้างขึ นใกล้กับสถานีรถไฟและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ิมมาก
ขึ น เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารรถไฟที่ผ่านไปมา 

การขนส่งทางรถไฟเป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนสูงมาก เพราจะต้องลงทุนสร้างสถานี รางรถไฟ 
และยานพาหนะทั งหมด แต่จะให้ประโยชน์สูง การปรับปรุงกิจการเพ่ือขยายบริการต้องใช้เวลาใน
การศึกษาวิเคราะห์มากกว่าการลงทุนในการขนส่งแบบอ่ืนๆ การขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และ
น ้าหนักมากได้ มีความปลอดภัย เสียค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายถูก สามารถขนส่งได้ทั งสินค้าที่มีขนาด
ใหญ่และน ้าหนักมาก 

1.  ประวัติความเป็นมาของการรถไฟ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: รฟท.; อังกฤษ: State Railway of Thailand ; SRT) 

เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ท้าหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย มีทางรถไฟอยู่
ภายใต้ขอบเขตด้าเนินการทั งหมด 4,070 กิโลเมตร ทางรถไฟในประเทศถูกระเบิดได้รับความเสียหาย
เป็นอันมากในช่วงสงครามโลกครั งที่สอง ท้าให้มีความต้องการกู้เงินจากต่างประเทศ ธนาคารโลกซึ่ง
เป็นเจ้าหนี บีบให้แปรรูปกรมรถไฟเป็นรัฐวิสาหกิจในปีพ.ศ. 2494 สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
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และมีการตราพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา เลขที่ 40 หมวด ก ฉบับพิเศษ ลงในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494 และให้ประกาศใช้ตั งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน ดังนั น การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงถูกจัดตั งขึ นอย่างเป็นทางการ โดย
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม และให้มีการโอนกิจการ 
ทรัพย์สิน หนี สิน สิทธิ หน้าที่ต่างๆ รวมไปถึงข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์ ลูกจ้าง และสายงาน
ทั งหมด ของกรมรถไฟไปอยู่ในการด้าเนินงานของ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ 
(จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) เป็นผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรก และเป็นอธิบดีกรมรถไฟคน
สุดท้าย 

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการเดินรถมีระยะทางที่เปิดการเดินรถ รวมทั งสิ น 4,346 
กิโลเมตร โดยเป็นทางคู่ช่วง กรุงเทพ - รังสิต ระยะทาง 31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วง รังสิต - 
ชุมทางบ้านภาชี ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี  (การรถไฟแห่งประเทศไทย,2558) 
 1.1  ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง(สถานีรถไฟอุบลราชธานี อ้าเภอวารินช้า
ราบ) จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ จังหวัดหนองคาย และต่อจากหนองคายไป
ยัง สถานีรถไฟท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ระยะทาง 627.5 กิโลเมตร 
 1.2  ทางรถไฟสายเหนือ ถึง สถานีรถไฟเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีรถไฟ 
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 751 กิโลเมตร 
 1.3  ทางรถไฟสายใต้ เริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพ ถึง(สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อ้าเภอสุไหง
โกลก) จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1,159 กิโลเมตร และ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 
ระยะทาง 974 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียไปถึงยังประเทศ
สิงคโปร์และ สถานีรถไฟกันตัง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 850 กิโลเมตร และสถานีรถไฟ
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 816 กิโลเมตร 
 1.4  ทางรถไฟสายตะวันออก ถึง จังหวัดสระแก้ว (สถานีรถไฟอรัญประเทศ อ้าเภออรัญ
ประเทศ) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และ จังหวัดระยอง ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต สถานีรถไฟ
มาบตาพุด ระยะทาง 200 กิโลเมตร 
 1.5  ทางรถไฟสายตะวันตก จากสถานีธนบุรีถึง(อ้าเภอไทรโยค สถานีรถไฟน ้าตก) 
จังหวัดกาญจนบุรีระยะทาง 194 กิโลเมตร และถึงสถานีรถไฟสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะทาง 157 กิโลเมตร 
 1.6  ทางรถไฟสายแม่กลอง ช่วง สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ - สถานีรถไฟมหาชัย 
ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วง สถานีรถไฟบ้านแหลม - สถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 34 
กิโลเมตร 

 และการรถไฟฯ ยังได้เปิดเดินเส้นทางรถไฟฟ้าจ้านวน 1 เส้นทาง ระยะทาง 28.6 
กิโลเมตร โดยให้บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จ้ากัด (SRT Electrified Train Co., Ltd. หรือ SRTET) ซึ่ง
เป็นบริษัทลูกที่ก่อตั งขึ นโดยได้รับความร่วมมือจาก Deutsche Bahn AG ประเทศเยอรมนี เป็น
ผู้ด้าเนินการในการเดินรถ โดยเส้นทางดังกล่าวคือ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 1.7  รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย กรุงเทพมหา 
นคร เป็นเมืองเดียวที่มีระบบรถไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบ คือรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร 
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และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอนาคตอาจมีความยาวเกือบ 400 กิโลเมตร ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนี  ยังมีโครงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามหัวเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบโครงการ 
 1.8  รถไฟฟ้าบีทีเอส  ชื่อทางการคือ รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
ด้าเนินการโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี (BTSC) และบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ้ากัด หรือ เคที (KT) เริ่มเปิดให้บริการครั งแรกเม่ือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542  เปิด
บริการตั งแต่เวลา 6 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกา รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือท่ีคนส่วนใหญ่เรียกว่า รถไฟฟ้าบนดิน 
ประกอบด้วยสายหลัก 2 คือสายสีลม และ สายสุขุมวิทย์ 
 1.9  รถไฟฟ้ามหานคร  รถไฟฟ้ามหานครที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบันได้แก่ รถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ด้าเนินการโดยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) (BMCL) โดย
ได้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2542 
(ค.ศ. 1999) และหลังจากที่เกิดความล่าช้าขึ นหลายครั ง ในที่สุดได้เปิดให้สาธารณชนทดลองใช้งานใน
วงจ้ากัดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 
กรกฎาคม ปีเดียวกัน ปัจจุบันมีระยะทางรวม 21 กิโลเมตร เส้นทางเริ่มต้นจากสถานีหัวล้าโพง ถึง
สถานีบางซื่อ มีสถานี 18 สถานี 
 1.10  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ City Line  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน 
(อังกฤษ: Airport Rail Link) หรือ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ หรือ แอร์พอร์ตลิงก์ หรือชื่อโครงการอย่างเป็น
ทางการว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับ -ส่ง
ผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบ
รถไฟฟ้าชานเมือง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้าเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเปิดด้าเนินการเชิงพาณิชย์
โดย บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จ้ากัด รถไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการทั งหมดเป็นรถไฟฟ้าประเภทความเร็วสูง ซึ่ง
มีความเร็วปกติอยู่ที่ 160-200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
 

 
 

ภาพที่  7.6  รถไฟฟ้าบีทีเอส 
ที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้า
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ภาพที่  7.7  รถไฟฟ้า City Line 
ที่มา  https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน 

 

 
 

ภาพที่  7.8  รถไฟฟ้า Express Line  
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน 

 

 
2.  ทางรถไฟสายข้ามทวีป 
     ทางรถไฟสายข้ามทวีปสายแรกคือทางรถไฟสาน Union Pacific ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองชิ

คาโกกับซานฟรานซิสโก  โดยสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1869 ต่อมามีการสร้างทางรถไฟ  สายข้ามทวีป
เพ่ิมขึ น  เช่น ออสเตรเลียได้สร้างทางรถไฟข้ามทวีปจากเมืองซิดนีย์ไปยังเมืองเพิร์ท  ทางรถไฟสาย
ยาวที่สุดคือ สาย Trans- Siberia  เป็นระยะทางประมาณ 10,000 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 สัปดาห์ ตัวอย่าง รถไฟสายข้ามทวีปที่ส้าคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กระจายไปยั ง
บริเวณต่างๆ ตัวอย่าง เช่น 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้า
https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้า
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 2.1  เส้นทางรถไฟสาย Trans Europe Express  เป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่าง
เมืองใหญ่ๆ ของทวีปยุโรปเข้าด้วยกันด้วยระบบรถไฟที่สะดวกรวดเร็ว  เปิดบริการครั งแรกปี ค.ศ. 
1987 โดยให้บริการเฉพาะผู้โดยสารชั นหนึ่งเท่านั น ต่อมาได้เพ่ิมบริการแก่ผู้โดยสารชั นสองและใช้
ระบบปรับอากาศทั งขบวน บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านเมืองต่างๆ และแล่นผ่านประเทศในกลุ่ม Euro 
City Network 12 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลีลักเซมเบิร์ก 
เนเธอร์แลนด์ นอรเวย์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์  
 2.2  รถไฟ Eurailpass  การเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟเป็นที่นิยมกันมากในทวีปยุโรป
โดยเฉพาะการเดินทางโดยระบบ Eurailpass โดยนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการจะเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังทวีปยุโรปโดยทางรถไฟ จะต้องซื อตั๋วรถไฟระบบ Eurailpass ก่อนที่จะเข้าสู่ทวีปยุโรป เพราะว่า
ไม่มีจ้าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้าไปในยุโรปแล้ว ฉะนั นนักท่องเที่ยวจะต้องซื อตั๋วจาก
สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา หรือประเทศที่เป็นตัวแทนจ้าหน่ายตั๋วรถไฟ สามารถซื อใช้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นรายกลุ่มก็ได้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับบริการดังนี คือ การเดินทางโดยรถไฟชั นหนึ่งไม่จ้ากัด
เที่ยว คือประเทศในเครือ Euro City Network 12 ประเทศและประเทศอ่ืน ๆ อีก 4 ประเทศ คือ 
ฟินแลนด์ กรีก โปรตุเกส และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

 นอกจากนี ระบบ Eurailpass ยังเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งทางทะเล เช่น เรือเฟอร์รี่ 
และรถโดยสารต่างๆ ที่ผู้ถือตั๋ว Eurailpass อาจจะไม่ต้องช้าระเงินเพ่ิมเติม หรือได้รับส่วนลดพิเศษใน
การใช้พาหนะต่างๆที่อยู่ในเครือข่าย นับเป็นการเดินทางที่อ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดียิ่ง รถไฟจะตรงตามเวลาที่ก้าหนด สถานีที่จอดมีข้อมูลและข่าวสาเกี่ยวกับการเดินทางไว้
บริการ  รวมทั งการส้ารองห้องพัก การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการอ้านวยความสะดวก
ด้านต่างๆ ในการเปลี่ยนพาหนะที่ใช้เดินทาง 
 2.3  รถด่วน Eastern & Oriental Express  อีสเทิร์นแอนด์โอเรียนทัลเอ็กซ์เพรส 
(อังกฤษ: Eastern and Oriental Express, ตัวย่อ: E&O) เป็นขบวนรถไฟผู้โดยสารขบวนหนึ่ง วิ่งใน
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ รถไฟขบวนนี ให้บริการโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยและเคเรตาปิทะนาห์มลายู (เคทีเอ็ม) รถไฟขบวนนี ติดอันดับขบวนรถไฟที่ดีที่สุดในโลก 
25 อันดับแรก วิ่งระหว่างจุดผ่านรถไฟวูดแลนด์ กับสถานีรถไฟกรุงเทพ หยุดตามสถานีรายทางส้าคัญ 
ได้แก่ สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, สถานีรถไฟบัตเตอร์เวอร์ธ และสถานีรถไฟกาญจนบุรี ตั งแต่ปีพ.ศ. 
2550 ได้เปิดเส้นทางใหม่ระหว่างกรุงเทพ-เวียงจันทน์ รถด่วนโอเรียนเต็ลนี เป็นรถไฟพิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ที่ให้ทั งความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง ใช้ เวลาเดินทาง 41 
ชั่วโมง เป็นระทางยาวประมาณ 1,200 ไมล์ (2,318  กิโลเมตร) ในขบวนประกอบด้วยรถตู้ 22 มี
ความยาวทั งขนวน 500 เมตร 
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ภาพที่  7.9  ภาพรถไฟอีสเทิร์นแอนด์โอเรียนทัลเอ็กซ์เพรส 

ที่มา  : board.postjung.com / wegointer.com 
 

 
ภาพที่  7.10  ห้องรับรองภายในรถไฟอีสเทิร์นแอนด์โอเรียนทัลเอ็กซ์เพรส 

ที่มา  : board.postjung.com / wegointer.com 
 

 
 

ภาพ  7.11  ห้องพักภายในรถไฟอีสเทิร์นแอนด์โอเรียนทัลเอ็กซ์เพรส 
ที่มา  : board.postjung.com / wegointer.com 
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ภาพที่  7.12  การบริการภายในรถไฟอีสเทิร์นแอนด์โอเรียนทัลเอ็กซ์เพรส 

ที่มา  : board.postjung.com / wegointer.com 
การขนส่งทางน้ า 

การขนส่งทางน ้าโดยใช้เรือเป็นพาหนะเกิดขึ นในสมัยของชาวฟินิเชียน (Phoenicians) โดย
เดินเรืออยู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และนับจากนั นเป็นต้นมาเรือก็กลายเป็นพาหนะหลักทาง
ทะเลเรื่อยมา ในยุคของการค้นพบทางทะเลได้มีการใช้เรือเพ่ือส้ารวจดินแดนและเพ่ือการค้ามาเป็น
เวลาหลายพันปีมาแล้ว นอกจากนี เรือยังถูกใช้เป็นพาหนะขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองท่าต่างๆ และ
บางครั งใช้เป็นพาหนะส้าหรับท่องเที่ยวไปตามล้าน ้าต่างๆ ด้วย เรือจึงมีบทบาทต่อการท่องเที่ยวของ
มนุษย์มาเป็นเวลานานแล้วตั งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและยังคงมีต่อไปเรื่อยๆ รูปแบบของการ
ท่องเที่ยวทางเรือจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการปรับปรุงและพัฒนา
เรือมากขึ นทั งในด้านความเร็ว ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตลอดจนความสามารถในการ
บรรทุกผู้โดยสาร จากความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวท้าให้รูปแบบของการท่องเที่ยวทางเรือเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม  เรือที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวมีหลายชนิด  ตัวอย่างเช่น 

1.  เรือส าราญ (Cruise Ships)  
 เรือส้าราญสร้างขึ นมาเพ่ือบริการแก่ลูกค้าส้าหรับเดินทางท่องเที่ยวไปในทะเลหรือมหาสมุทร 
นักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกับการพักผ่อนอยู่ในโรงแรม มีบริการอาหารพร้อม
เครื่องดื่มตลอดจนรายการบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ค่าบริการจะแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับขนาดและ
ประเภทของห้องพักและการบริการต่างๆ ภายในเรือ ปัจจุบันเรือส้าราญขนาดใหญ่จะมีรายการ
บันเทิงไว้บริการลูกค้า อาทิ ไนต์คลับ ดิสโก้เธค ห้องออกก้าลังกาย สระว่ายน ้า ร้านค้า โรงภาพยนตร์ 
ฯลฯ 

การล่องเรือส้าราญเพ่ือท่องเที่ยวไปในทะเล หรือมหาสมุทรนั น จุดมุ่งหมายหลัก คือ การ
พักผ่อนและชมทิวทัศน์หรือทัศนียภาพอันสายงามของหมู่เกาะ ทะเลหรือชายฝั่งอันงดงาม เช่น หมู่
เกาะแคริบเบียน หมู่เกาะแปซิฟิก ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตลอดจนเมืองท่าต่างๆ ที่งดงามและทันสมัย 
สิ่งเหล่านี ท้าให้การท่องเที่ยวโดยเรือส้าราญเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น ปัจจุบันทวีป
เอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว
ทางเรือมากขึ น จะเห็นได้ว่ามีเรือส้าราญขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเดินทางมาแวะยังประเทศต่างๆ ในแถบ
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เอเชีย เช่น ประเทศไทย สิงคโปร์ และญี่ปุ่นมากยิ่งขึ น เรือส้าราญที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกใน
ปัจจุบันนี คือ โอเอซิสออฟเดอะซีส์ (อังกฤษ : MS Oasis of the Seas) เป็นเรือส้าราญขนาดใหญ่ 
ของบริษัทรอยัลแคริบเบียนอินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีเรือคู่แฝดอีกล้าคืออัลลัวร์ออฟเดอะซีส์  เรือทั ง
สองล้ามีระวางขับน ้า 225,282 ตัน มิติเรือกว้าง 60.5 ม. สูง 72 ม. และยาว 361.8 ม.กินน ้าลึก 
22.55 ม. ตัวเรือแบ่งออกเป็น 16 ชั น ความเร็ว 22.6 นอต บรรทุกผู้โดยสาร 5,400 คน (สูงสุด 6,296 
คน) ลูกเรือ 2,165 คน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เรือทั งสองล้าเดินทางจากอู่ต่อเรือในฟินแลนด์สู่
ท่าเรือพอร์ตเอเวอร์เกลดส์ เมืองฟอร์ตเลาเดอร์เดล รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เพ่ือให้บริการใน
เส้นทางบริเวณทะเลแคริบเบียน เคยสร้างสถิติบรรทุกผู้โดยสารกว่า 6 พันคน เรือโอเอซิสออฟเดอะ
ซีส์ท้าลายสถิติของเรือส้าราญในชั นฟรีดอม เป็นเรือส้าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน 

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ (2553) ได้กล่าวถึงบริษัทเดินเรือสมุทรหรูหราที่เกิดขึ นในปัจจุบัน 
พัฒนามาจากเรือส้าราญ ธุรกิจเรือส้าราญนับเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว
มากในบรรดาธุรกิจการท่องเที่ยว ด้วยจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือส้าราญปีละ
ประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มาก ความส้าเร็จของธุรกิจเรือส้าราญดังกล่าวนี 
เป็นผลมาจากการรวมตัวกันของบริษัทขนส่งทางเรือต่างๆ ร่วมกับบริษัทการบิน การรวมตัวกันของ
บริษัทธุรกิจเรือโดยสารกับธุรกิจสายกิน น้ามาซึ่งผลประโยชน์มหาศาลแก่ทั งฝ่ายด้วยธุรกิจท่องเที่ยว
แนวใหม่ “บิน-ไป-ล่องเรือ” (Fly-Crusie Resorts) คาดกันว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจเรือ
ส้าราญในปัจจุบันนี เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ บิน-ไป-ล่องเรือ ดังกล่าว 

ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบบิน-ไป-ล่องเรือ สามารถเสนอรายการท่องเที่ยวรวมทั งโปรแกรมใน
ราคาที่ค่อนข้างประหยัด และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่จะเลือกซื อรายการการท่องเที่ยว เพราะ
นักท่องเที่ยวสามารถใช้ตั๋วเรือส้าราญกับเครื่องบินเพ่ือที่จะบินไปยังท่าเรือตามจุดต่างๆ ที่เรือส้าราญ
จอดแวะรับผู้โดยสารในราคาค่าเครื่องบินลดพิเศษซึ่งถูกมาก บริษัทเดินเรือส้าราญจะเป็นผู้ก้าหนด
ประเภทของเครือ่งบินโดยสารที่จะใช้ขนส่งผู้โดยสารไปลงเรือรวมทั งเป็นผู้ก้าหนดเที่ยวบินด้วย ระบบ
ดังกล่าวนี จึงสามารถอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปถึงท่าเรือได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใน
ท้านองเดียวกันก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องบินเมื่อสิ นสุดรายการล่องเรือ
ส้าราญแล้ว เรือส้าราญต่างๆที่วิ่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหรือมหาสมุทรแปซิฟิก ในปัจจุบันนี เปิด
บริการแก่นักท่องเที่ยวเพียงชั นเดียว คือ การโดยสารเฉพาะชั นหนึ่งเท่านั น แต่อย่างไรก็ตามราคา
ค่าบริการก็ยังแตกต่างกันอยู่บ้าง ทั งนี ก็ขึ นอยู่กับขนาดก้องพักและที่ตั งของห้องพักในเรือเป็นส้าคัญ 
 ส้าหรับประเทศไทยธุรกิจล่องเรือส้าราญเป็นที่นิยมมากขึ น จากบริการล่องเรือในทะเลอันดา
มันหรืออ่าวไทย มีการพัฒนาโดยการรวมตัวกันของธุรกิจเรือโดยสารกับธุรกิจการบิน “บิน-ไป-

ล่องเรือ” (Fly-Crusie Resorts) นักท่องเที่ยวสามารถใช้ตั๋วเรือส้าราญควบคู่ไปกับเครื่องบิน และใช้
บริการใดบริการหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง เช่น เริ่มต้นด้วยการล่องเรือและเกินทางกลับโดย
เครื่องบิน เช่น บริการของเรืออันดามันพริ๊นซเซส เป็นต้น 
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การตลาดของธุรกิจเรือส้าราญ  ตลาดของธุรกิจเรือส้าราญนับเป็นตลาดที่มีลักษณะที่ค่อย
ข้างผิดปกติไปจากธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะตัว ดัง
ตัวอย่างเช่น นักวิจัยการตลาดพบว่าผู้โดยสารที่เป็นลูกค้าเรือส้าราญจ้านวนมากให้ความส้าคัญแก่เรือ
มากกว่าเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของการล่องเรือ แต่ในทางตรงกันข้ามเมืองท่าที่เป็น
จุดหมายปลายทางตามโปรแกรม การเดินทางก็นับเป็นจุดวิกฤติที่ส้าคัญ ทั งนี ด้วยเหตุผลที่ว่าเมืองท่า
ปลายทางจะเป็นแหล่งที่ผู้โดยสารเรือหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือส้าราญจะใช้จ่ายเงินส่วน
ใหญ่ที่นั น ในขณะเดียวกันเมืองท่าต้นทางก็มีความส้าคัญในแง่ที่บริษัทเดินเรือจะต้องใช้จ่ายเงิน
จ้านวนมากเพ่ือซื อวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร และเชื อเพลิง เพ่ือน้าไปใช้บนเรือในขณะเดินทาง (กลมชนก 
สุทธิวาทนฤพุฒิ,2553) 

ในการตลาดของธุรกิจเรือส้าราญพบว่าปัจจัยที่ส้าคัญ ที่ควรพิจารณาในการท้าธุรกิจเรือ
ส้าราญ คือ 

1)  จ้านวนเงินโดยประมาณที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะใช้จ่ายในการล่องเรือส้าราญ 
2)  จ้านวนเวลาโดยประมาณที่นักท่องเที่ยวจะใช้ในการล่องเรือส้าราญ 
3)  จุดหมายปลายทางการเดินทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการจะไป 
นอกเหนือจากการพิจารณาหาลูกค้าจากตลาดตามฤดูกาลการท่องเที่ยวแล้ว บริษัทเดินเรือ

ส้าราญจะต้องพิจารณาจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวพิเศษ ให้แก่นักเดินทางท่องเที่ยวนอกฤดูการ
ท่องเที่ยวด้วย การดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงที่การท่องเที่ยวซบเซา ก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส้าคัญ
ในธุรกิจเรือส้าราญ เพราะมีรายได้หรือลูกตลอดปี ย่อมดีกว่าการมีลูกค้าเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว
จ้านวนมากแต่เพียงอย่างเดียว 
 
 

 
ภาพที่  7.13  เรือส้าราญโอเอซิสออฟเดอะซีส์ 

ที่มา : https://www.mushroomtravel.com/cruise 
 

https://www.mushroomtravel.com/cruise
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ภาพที่  7.14  เรือส้าราญอัลลัวร์ออฟเดอะซีส์ 
ที่มา :  https://www.mushroomtravel.com/cruise 

 
 

 
 

ภาพที่  7.15  เรือส้าราญลเจนด์ออฟเดอะซีส์  แล่นเรือในเอเชีย 
ที่มา :  https://www.mushroomtravel.com 

 
2.  เรือท่องเที่ยวตามแม่น้ าล าคลอง 
เรือท่องเที่ยวตามแม่น ้าล้าคลอง (River Boat Travel) ได้มีมาเป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบัน

นี นักท่องเที่ยวจ้านวนมากยังคงนิยมล่องเรือท่องเที่ยวไปตามแม่น ้าล้าคลองต่างๆ การล่องเรือตาม
แม่น ้าล้าคลองมีจุดมุ่งหมายหลายประการ เช่น ชมความงามของทัศนียภาพสองฝั่งแม่น ้า ดูชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งแม่น ้า หรือดูการประกอบอาชีพหรือการเพาะปลูกต่างๆ เช่น สวนผลไม้ 
เป็นต้น 
 เรือท่ีใช้ในการท่องเที่ยวตามแม่น ้าล้าคลองจะมีตั งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ขึ นอยู่กับ
สภาพของแม่น ้าล้าคลอง  และได้ปรับปรุงเรือให้ทันสมัยและมีบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ น 
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การท่องเที่ยวทางเรือมีข้อจ้ากัดหลายประการ เช่น ขนาดของเรือ การขึ นลงของแม่น ้า 
ภูมิอากาศ ความน้อยของน ้า ฤดูที่น ้าตื นเขินก็ไม่สามารถเดินเรือได้ รวมทั งระยะเวลาที่ใช้ในการ
ล่องเรือ การล่องเรือที่ใช้เวลานานนั นมักจะไม่เป็นที่ต้องการของนักธุรกิจหรือผู้มีเวลาน้อย รวมถึงผู้มี
ปัญหาเรื่องสุขภาพ สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวทางเรือนั น สิ่งส้าคัญนอกจากจะอยู่ที่ลักษณะของเรือแล้ว 
สภาพภูมิอากาศที่ดี ภูมิประเทศที่งดงาม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของบริเวณต่างๆ 
รวมทั งท่าเรือที่ดีและสวยงาม จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางเรือเพ่ิมมากขึ น ท่าเรือที่ดี
ควรจะเป็นท่าเรือน ้าลึกปราศจากสิ่งกีดขวาง เช่น หินโสโครก เนินทราย อากาศดี ปราศจากหมอก 
และคลื่นลม มีพื นที่หลังเมืองท่าท่ีกว้างขวางและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 

การสร้างท่าเรือจะเสียค่าใช้จ่ายมาก เพราะปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดและชนิดของเรือ 
การขึ นลงของกระแสน ้า  ตลอดจนสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ  ท่าเรือที่สวยงามมักจะตั งอยู่บริเวณที่
มีภูเขา แต่จะมี ข้อเสีย คือ บริเวณหลังเมืองท่ามีพื นที่น้อยเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวในด้านต่างๆ 
การคมนาคมขนส่งล้าบาก 

 

ภาพที่  7.16  เรือล่องแม่น ้าของไทย เพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนริมฝั่งแม่น ้า 
ที่มา :  http://damnoenresort.com/ 

 
 

ภาพที่  7.17  เรือล่องแม่น ้าเจ้าพระยา  ดื่มด่้าบรรยากาศยามค้่าคืน 
ที่มา :  http://www.edtourcenter.com/travelshop/cruise/crpro015.php 
 
 

http://damnoenresort.com/
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ภาพที่  7.18  เรือโดยสารข้ามระหว่างเกาะ  (เกาะช้าง) 

 
การขนส่งทางน ้า มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยมีแม่น ้าล้าคลอง

มากมาย มีชายฝั่งทะเลที่ยาว เส้นทางขนส่งทางน ้าเหมาะส้าหรับขนส่งสินค้าที่มีน ้าหนักมาก บรรทุก
ได้ครั งละมากๆ ค่าขนส่งถูก สามารถเดินทางเข้าไปยังสถานที่ซึ่งการคมนาคมทางอ่ืนไม่สามารถจะท้า
ได้ เช่น สถานที่บนเกาะ ถ ้า ที่อยู่ห่างจากฝั่งแผ่นดินหรือชมความสวยงามบริเวณฝั่งน ้า การขนส่งทาง
น ้าในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ 

1)  การขนส่งทางน ้าภายใน ได้แก่ แม่น ้า ล้าคลอง หนองบึงต่างๆ แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี  
     ภาคกลาง  เป็นบริเวณท่ีมีการขนส่งหนาแน่นกว่าภาคอ่ืนๆ มีแม่น ้าหลายสายและไหลลง

สู่อ่าวไทย 
     ภาคเหนือ ลักษณะของล้าน ้ามักมีปัญหาในหน้าน ้า น ้าไหลเชี่ยว ฤดูแล้งระดับน ้าลดต่้า 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระดับของน ้าไม่สม่้าเสมอ บางตอนตื่นเขิน ช่วงฤดูฝนน ้าไหล

เชี่ยว 
     ในภาคอ่ืนๆ เส้นทางการเดินเรือที่ส้าคัญมีน้อยและเป็นแม่น ้าสายสั นๆ 
2)  การขนส่งทางทะเล จังหวัดต่างๆ ที่อยู่ติดริมทะเล จะมีการติดต่อกันระหว่างจังหวัดต่างๆ 

และ กรุงเทพฯ ปัจจุบันได้มีการขนส่งด้านการท่องเที่ยวทางทะเลเพ่ิมมากขึ น เส้นทางเดินเรือที่ส้าคัญ 
ได้แก่ 
 2.1)  กรุงเทพฯ – เกาะสมุย 
 2.2)  กรุงเทพฯ – ปากพนัง 
 2.3)  กรุงเทพฯ – สงขลา – ปัตตานี 
 2.4)  กรุงเทพฯ – นราธิวาส 
 2.5)  กรุงเทพฯ – ภูเก็ต 
 2.6)  มาบตาพุด 
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3)  การขนส่งทางน ้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เป็นสิ่งที่ช่วงส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทย มีบริษัทเดินเรือทะเลทั งที่เป็นของรัฐในรูปรัฐวิสาหกิจ
และบริษัทเดินเรือของเอกชน โดยมีท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย) เป็นศูนย์กลางที่ส้าคัญ ท่าเรือ
และเมืองท่าท่ีส้าคัญ ได้แก่ 
 3.1)  กรุงเทพมหานคร 
 3.2)  แหลมฉบัง 
 3.3)  ปัตตานี 
 3.4)  ภูเก็ต 
 3.5)  สัตหีบ 
 3.6)  สงขลา 
 
การขนส่งทางอากาศ 

การเดินทางทางอากาศในยุคแรกๆ นั นเครื่องบินจะมีขนาดเล็กและบินค่อนข้างช้า เครื่องบิน
เครื่องแรกสร้างขึ นในปี ค.ศ. 1903 ในมลรัฐคาโรไลน่า โดยสองพ่ีน้องตระกูลไรท์ (Wright Brother) 
หลักจากนั นเป็นต้นมาเครื่องบินได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ นโดยเฉพาะระหว่างสงครามโลกครั ง
ที่สอง ประเทศมหาอ้านาจได้สร้างเครื่องบินเป็นจ้านวนมากเพ่ือใช้ในการสงคราม เมื่อสงครามโลก
สิ นสุดลงเครื่องบินเหล่านั นถูกน้ามาดัดแปลงแก้ไขเพ่ือใช้ในการพาณิชย์ ปรากฏว่า ความต้องการด้าน
การขนส่งทางอากาศได้เพ่ิมมากขึ นท้าให้บริษัทต่างๆ แข่งขันกันสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ น
เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการขนส่งสูง ประหยัด ปลอดภัย และมีความเร็วมากยิ่งขึ น 
สายการบินต่างๆ พยายามใช้เครื่องบินแบบล่าสุดเพ่ือดึงดูดผู้โดยสาร การขยายตัวของระบบการ
คมนาคมทางอากาศมีผลท้าให้มีการสร้างสนามบินที่ทันสมัยด้วย ทั งนี  เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การขนส่งทางอากาศและผู้โดยสารที่เพ่ิมมากขึ นตามล้าดับ 

ผู้โดยสารทางอากาศ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1)  ผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอน เช่น นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา หรือ

นักวิชาการเป็นต้น 
2)  ผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยว จะเลือกเดินทางตามโปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งขึ นอยู่กับ

ความสามารถทางเศรษฐกิจของตน ปัจจุบันกลุ่มผู้โดยสารประเภทนี มีบทบาทส้าคัญมากต่อธุรกิจการ
บิน  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวระหว่างประเทศซึ่งจ้าเป็นต้องอาศัยการเดินทางทางอากาศเป็นหลัก 

 
1.  รูปแบบของเส้นทางทางอากาศ 
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ที่ทันสมัยสะดวกและรวดเร็ว จากเครื่องบินไอพ่น ซึ่งบินได้เร็วเสียงเงียบประหยัดน ้ามัน และบรรจุ
ผู้โดยสารได้มากถึง 500 ที่นั่งมาเป็นเครื่องบินซุปเปอร์โซนิคส์ท้าการบินได้เร็วกว่าเสียง หรือเครื่องบิน
คองคอร์ด เป็นต้น ความก้าวหน้าทางวิทยาการของการบินในปัจจุบันได้ส่งผลให้มีการผลิตเครื่องบิน
รุ่นใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพโดยเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะใช้ เช่น การออกแบบส้าหรับสนามบิน
ขนาดเล็ก ท้าให้การเดินทางทางอากาศเป็นที่นิยมมากขึ น เพราะประหยัดเวลา 
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ถ้าเปรียบเทียบการคมนาคมทางอากาศกับการคมนาคมอ่ืนๆ แล้วจะพบว่า ทางอากาศจะมี
เสรีภาพทางการบินมาก แต่มีข้อจ้ากัดหลายอย่างเช่น ชนิดของเครื่องบิน เส้นทางการบิน และ
สนามบิน เป็นต้น เส้นทางการบินซึ่งแต่ละสายการบินได้รับอนุญาตให้ท้าการบินได้นั น มีส่วนกระทบ
ต่อความสิ นเปลืองน ้ามันเชื อเพลิง ตามปกติเส้นทางการบินต่างๆ มักจะถูกก้าหนดโดยเหตุผลทาง
การเมืองหรือด้านการทหารเป็นส้าคัญ การก้าหนดเส้นทางการบินจะต้องค้านึงถึงสิ่งต่อไปนี คือ 

1)  ความต้องการของผู้โดยสารทางอากาศ 
2)  ขนาดของเครื่องบินและอัตราการบรรทุกผู้โดยสารได้มากน้อยเพียงใด 
3)  สนามบินที่จะขึ น –ลง 
4)  ข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ เช่น การค้า เรื่องเกี่ยวกับผู้โดยสาร ตลอดจนสิทธิ

พิเศษของประเทศคู่สัญญา 
5)  แหล่งเติมน ้ามันเชื อเพลิง 
6)  ข้อตกลงเก่ียวกับการจราจรทาอากาศ 
ค้าว่า “เสรีภาพทางการบิน” นั นเป็นข้อตกลงทางการเมืองระหว่างประเทศใดประเทศหนึ่ง

อาจจะห้ามเครื่องบินบางประเทศบินผ่านประเทศของตนได้ ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของประเทศตน 
สนามบิน ความเจริญเติบโตของการคมนาคมขนส่งทางอากาศท้าให้มีความต้องการสนามบิน 

เพ่ิมมากขึ น สนามบินบางแห่งกลายเป็นสนามบินที่ส้าคัญของโลก เช่น สนามบินฮีทโธว์ (Heathoe) 
กรุงลอนดอน สนามบินกันไซ (Kansai) เมืองโอซาก้า เป็นต้น ปัจจุบันสนามบินส่วนใหญ่ต้องการพื นที่
ที่จะรองรับเครื่องบินโดยสารได้มาก รวมทั งลานจอดเครื่องบินด้วย สภาพภูมิศาสตร์ของสนามบินที่
เหมาะสม คือ ควรจะเป็นที่ราบ ที่โล่ง ไม่มรสิ่งกีดขวาง ซึ่งพื นที่ลักษณะนี จะหาไม่ได้ในบางบริเวณ 
เช่น บริเวณที่เป็นเกาะ หรือบริเวณที่อยู่ใกล้เมืองหลวง สนามบินควรจะตั งอยู่เหนือลมโดยเฉพาะ
บริเวณที่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพราะว่ามีหมอกควันต่างๆ จากโรงานท้าให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดี
ด้วยเหตุนี การรายงานสภาพอากาศของท้องถิ่นแต่ละแห่งจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น การลงทุนเพ่ือสร้างและ
พัฒนาการคมนาคมขนส่งระหว่างตัวเมืองกับสนามบินเป็นสิ่งจ้าเป็นซึ่งอาจจะท้าได้โดยบริการพิเศษ
ทั งรถยนต์ รถไฟขบวนพิเศษหรือบริการเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น นอกจากสิ่งต่างๆ ดังกล่าวแล้ว
สนามบินจะต้องมีบริการด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น หอบังคับการบินที่ทันสมัย โรงแรม ร้านค้า คลังสินค้า 
สถานที่จอดรถ บริการรถรับ-ส่ง หากสนามบินอยู่ไกลตัวเมือง และการบริการด้านต่างๆ ตลอดจนการ
รักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร 

 
2.  องค์การบินระหว่างประเทศ 
ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางอากาศได้เจริญก้าวหน้าและขยายกิจการกว้างขวางสู่ระบบ

ธุรกิจระหว่างประเทศ  ท้าให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ น คือองค์การการบินระหว่างประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 องค์การ คือ  

2.1  องค์การบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) 
เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1944 เพ่ือด้าเนินการจัดท้าข้อตกลงทางด้าน
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของสายการบินต่างๆ ซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องต่างๆ เช่น 
มาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ระบบการฝึกอบรม ระบบการสื่อสาร และระบบการรักษา
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ความปลอดภัย รวมทั งการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการบินพาณิชย์การ
แลกเปลี่ยนเส้นทางการบิน ปัจจุบัน ICAO มีสมาชิกประมาณ 190 ประเทศ 

 2.2  สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ  (International Air Transport 
Association : IATAS)  ตั งขึ นเม่ือปี ค.ศ. 1945  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยและ 
การขนส่งทางอากาศแบบประหยัด  สมาชิกของ  IATAS ส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้านวยความสะดวกในการ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เชื่อมโยงกันโดยถือตั๋วใบเดียวด้วยคุณภาพเท่าเทียมกัน  ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัย และการขนส่งทางอากาศอย่างประหยัด สนับสนุนการบินพาณิชย์ และร่างกฎระเบียบต่างๆ 
ของการขนส่งทางอากาศ ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน  และ
ก้าหนดนโยบายเรื่องตั๋วโดยสาร ให้เป็นมาตรฐานทั งในด้านราคา การชั่งน ้าหนัก การตรวจสอบ
สัมภาระ และการดูแลเอกสาร การออก Tag Code ส้าหรับสายการบิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
โลก  
 3.  การควบคุมอัตราค่าโดยสาร (Control of Rates and Fares) 
      อัตราค่าโดยสารการบินภายในประเทศ จะถูกก้าหนดโดยกรมการบินพาณิชย์ภายใต้
สังกัดของกระทรวงคมนาคม (International Air Transport Association หรือ IATAS) ส้าหรับ
อัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศ สายการบินที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ จะต้องใช้อัตราค่าโดยสารตลอดจนปฏิบัติตามกฎข้องบังคับต่างๆ ที่ตกลงร่วมกันจาก
สมาคม 
       การเดินทางทางอากาศเป็นรูปแบบของการเดินทางแบบใหม่ และเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดเวลา บริษัทการบินได้พยายามปรับปรุงสายการบินของตนให้เป็นที่
ดึงดูดความต้องการของผู้โดยสาร เช่น ราคาค่าโดยสาร เส้นทางการบิน ความสะดวกสบายภายใน
เครื่องบิน ตารางการบินที่เหมาะสมคล่องตัว การเชื่อมต่อสายการบินสายต่างๆ ตลอดจนการส้ารองที่
นั่ง เป็นต้น ทั งนี เพราะรายได้หลักของบริษัทการบินทุกบริษัทจะมาจากค่าโดยสาร นอกเหนือจากนั น
เป็นรายได้จากการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวท้าให้บริษัทการบินต่างๆ พยายาม
แข่งขันกันเพื่อให้มีลูกค้ามาใช้บริการสายการบินของตนมากยิ่งขึ น เช่น โครงการใช้บัตรโดยสารฟรีแก่
ผู้โดยสารประจ้า การสะสมเส้นทางการบินเพื่อเป็นลูกค้าพิเศษ หรือแม้กระทั่งการให้รางวัลในรูปแบบ
ของการท่องเทียวฟรี เป็นต้น โครงการเหล่านี เป็นแผนทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้ธุรกิจการ
บินเป็นที่นิยมของผู้โดยสารมากยิ่งขึ น 

4.  สายการบินโดยสารที่เปิดให้บริการในประเทศไทย 

     สายการบินโดยสาร เป็นสายการบินเพ่ือการขนส่งผู้โดยสาร สายการบินขนส่งสินค้า 
ผู้โดยสารสายการบินมักจะด้าเนินการอย่างรวดเร็วของเครื่องบินโดยสารที่มากกว่าการเป็นเจ้าของ
ทันทีจะเช่ามักจะมาจากการขายเครื่องบินพาณิชย์และ บริษัทลีสซิ่งเช่น GECAS และ ILFC ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ประเภทย่อย คือ 
 4.1  สายการบินระดับพรีเมี่ยม (Premium airlines) คือสายการบินที่ให้บริการตาม
มาตรฐานสากล ทั่วโลก ซึ่ง ต้องมีชั นธุรกิจ และ ชั นประหยัด ในเครื่องบิน แต่บางสายการบินอาจจะมี
ชั นหนึ่งหรือชั นประหยัดพิเศษให้บริการด้วย เช่น การบินไทย การบินไทยสมายล์ แอร์ฟรานซ์ โคเรียน
แอร์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ เดลตาแอร์ไลน์ บริติชแอร์เวย์ เป็นต้น 
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 4.2  สายการบินเช่าเหมาล้า คือ สายการที่ให้บริการเช่าเหมาล้าโดยเฉพาะ ไม่มีการบิน
แบบประจ้า ซึ่งบางสายการบินมีเครื่องบินเช่าเหมาล้าที่จัดที่นั่งแต่ชั นประหยัด หรืออาจจะมี ชั นธุรกิจ
เพ่ิมมาด้วย ซึ่งรวมไปถึง เครื่องบินส่วนตัว(Private Jet) เช่น บิซิเนสแอร์ เป็นต้น 
 4.3  สายการบินต้นทุนต่้า (Low-Cost Airlines) เป็นสารการบินที่มีราคาค่าตั๋วถูกกว่า
สายการบินมาตรฐาน ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของการบิน เช่น เครื่องแบบพนักงาน อาหารบริการบน
เครื่องบิน ท้าให้สามารถขายตั๋วโดยสารในราคาประหยัดได้ อีกทั งมีการขายตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต ท้าให้สามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินได้ง่าย ลดความเสี่ยงด้านการโดยสารไม่เต็มล้า 
เช่น ไทยแอร์เอเชีย ไทเกอร์แอร์เวย์ แอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นต้น 
 4.4  สายการบินในภูมิภาค (Regional airlines) เป็นสารการบินที่บินอยู่ภายในภูมิภาค
นั นๆ ในระยะทางไม่ไกล โดยส่วนมากมักจะใช้ เครื่องบินขนาดเล็กแบบใบพัด ไม่เกิน 100 ที่นั่ง เช่น 
กานต์แอร์ ไทยรีเจียนัลแอร์ไลน์ เป็นต้น 
 5.  การขนส่งทางอากาศในประเทศไทย 
      ปัจจุบันการเดินทางโดยอากาศนับว่ามีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย  โดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จ้าเป็นต้องอาศัยการ
เดินทางโดยทางอากาศเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2557 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ร้อยละ 
76.87 เดินทางเข้ามาทางอากาศ ส่วนที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางบก และไม่ถึงร้อย
ละหนึ่ง เดินทางเข้ามาโดยทางน ้า (บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา,2551)  

ในประเทศไทยมีท่าอากาศยาน มีจ้านวนทั งสิ น 106 แห่ง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2542) ท่าอากาศที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดและรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดในประเทศไทย คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
นอกจากนี  ยังมีท่าเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีจ้านวนทั งหมด 17 แห่ง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2550) 

 5.1  รายชื่อท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย 
 สมุทรปราการ(รองรับกรุงเทพและปริมณฑล) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ* 

กรุงเทพ  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง** 
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่** 
เชียงราย ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง** 
อุดรธานี  ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
อุบลราชธานี ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 
ระยอง  ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
ภูเก็ต  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต** 
กระบี่  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
สงขลา  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่** 
สุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย 
สุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 

 
*  ท่าอากาศยานหลักและใหญ่ที่สุดของประเทศ 
**  ท่าอากาศยานหลัก 
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 ประเทศไทยยังมีท่าอากาศยานอีกหลายแห่ง ซึ่งใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการทหาร ท่า
อากาศยานเชิงพาณิชย์ที่มีเที่ยวบินลงประจ้า ตัวอย่างเช่น 
 แม่ฮ่องสอน  ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 

ตาก  ท่าอากาศยานแม่สอด 
เลย  ท่าอากาศยานเลย 
ขอนแก่น  ท่าอากาศยานขอนแก่น 

หัวหิน  ท่าอากาศยานหัวหิน 
ตราด  ท่าอากาศยานตราด 

 
 

 5.2  รายชื่อสนามบินภายในประเทศ  
สนามบินกรุงเทพ สนามบินน่าน 

สนามบินภูเก็ต สนามบินล้าปาง 
สนามบินเชียงใหม่ สนามบินนครพนม 
สนามบินหาดใหญ่ สนามบินสกลนคร 
สนามบินเกาะสมุย สนามบินบุรีรัมย์ 
สนามบินกระบี่ สนามบินแม่สอด (ตาก) 
สนามบินเชียงราย สนามบินเลย 
สนามบินอุดรธานี สนามบินตราด 
สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบินสุโขทัย 
สนามบินอุบลราชธานี สนามบินนราธิวาส 
สนามบินขอนแก่น สนามบินแม่ฮ่องสอน 
สนามบินนครศรีธรรมราช สนามบินแพร่ 
สนามบินตรัง สนามบินชุมพร 
สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา สนามบินระนอง 
สนามบินพิษณุโลก สนามบินหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 
สนามบินร้อยเอ็ด สนามบินปาย (แม่ฮ่องสอน) 
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ตารางที่  7.1  รายชื่อสายการบินที่ให้บริการในประเทศไทย 
 

สายการบิน ชื่อภาษาอังกฤษ ICAO IATA Callsign 

การบินไทย Thai Airways 
International 

THA TG THAI 

การบินไทยสมายล์ Thai Smile THD WE THAI SMILE 
กานต์แอร์ Kan Air KND K8 KANAIR 

เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์ Jet Asia Airways JAA JF JET ASIA 
ซิตี แอร์เวย์ City Airways GTA E8 CITY AIRWAYS 

ซันนี่แอร์เวย์ Sunny Airways SUW 2S SUNNY 
โซล่าแอร์ Solar Air SRB - Solar Air 

ไทย รีเจียนัล แอร์ไลน์ Thai Regional Airlines TRB RW THAI REGIONAL 
ไทยแอร์เอเชีย Thai AirAsia AIQ FD THAI ASIA 
ไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air TLM SL MENTARI 

นกสกู๊ต NokScoot NCT XW BIG BIRD 
นกแอร์ Nok Air NOK DD NOK AIR 

นิวเจนแอร์เวย์ New Gen Airways VGO E3 VIRGO 
บางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airways BKP PG BANGKOK AIR 

บัดเจ็ตไลน์ Budget Lines BGN BN SKYBUDDY 
บิสซิเนสแอร์ Business Air BCC 8B THAI BIZ 

พี.ซี.แอร์ P.C. Air PCA GT - 
ภูเก็ตแอร์ Phuket Air VAP 9R - 
ยู แอร์ไลน์ U AIRLINES ULG YL U AIRLINES 
ระนองแอร์ Ranong Air - - - 

สยามเจ็ต แอร์ไลน์ Siamjet Airlines XXX XX SIAMJET 
สยามแอร์ Siam Air SQM O8 GOLDEN FIN/SIAM 

AIR 
อาร์ แอร์ไลน์ R Airlines RCT - GREEN SKY 

โอเรียนท์ ไทย แอร์
ไลน์ 

Orient Thai Airlines OEA OX ORIENT THAI 

แฮปปี้แอร์ Happy Air HPY HPY HAPPY TRAVEL 
 

ที่มา :  กรมการบินพาณิชย์ รายงานประจ้าปี พ.ศ. 2558 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A5_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%95_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาพที่  7.19  เครื่องบินของบริษัทการบินไทยสมายล์ 
ที่มา :  http://www.thaismileairways.net/290 

 
 

ภาพที่  7.20  หอบังคับการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ 
ที่มา :  http://www.smeleader.com/งานสุวรรณภูมิ/ 

 

 
 

ภาพที่  7.21  ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิ 
ที่มา :  http://www.smeleader.com/งานสุวรรณภูมิ/ 



 

257 บทที่  7  การคมนาคมขนส่งทางการท่องเที่ยวไทย 

บทสรุป 
 

การคมนาคมขนส่งนับว่ามีความส้าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากทั งการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทั งนี เพราะการท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ต่างๆ จะต้องอาศัยการคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยส้าคัญ ผู้ใช้บริการด้านการคมนาคมขนส่งย่อม
ต้องการการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ยุติธรรม ปัจจุบันได้มีการ
สร้างเส้นทางคมนาคมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ิมมากขึ น ตลอดจนปรับปรุงระบบการคมนาคม
ให้ทันสมัยยิ่งขึ น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกใช้ระบบการคมนาคมขนส่งตามความต้องการ
ของตนมากยิ่งขึ น เป็นการแสดงให้เห็นว่าการคมนาคมขนส่งมีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมาก 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

ข้อ  1.  การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ จากข้อความที่กล่าวมา 
นักศึกษา มีความคิดเห็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

ข้อ  2.  จงอธิบายองค์ประกอบหลักสามประการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพาหนะในการเดินทาง และ
ยังมีองค์ประกอบอื่นท่ีนักทอ่งเที่ยวน้ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ข้อ  3.  จงอธิบายข้อได้เปรียบของรถยนต์ที่มีอยู่เหนือพาหนะเดินทางอ่ืนๆ  
ข้อ  4.  จงอธิบายความหมายของทางหลวงพิเศษ  
ข้อ  5.  จงอธิบายแนวคิดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ “บิน-ไป-ล่องเรือ”(Fly- Cruise - Concept)  
ข้อ  6.  จงอธิบายระบบการขนส่งทางน ้าว่ามีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร 
ข้อ  7.  จงบอกความส้าคัญของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International  Air 
Transport Association หรือ IATAS) 
ข้อ  8.  ให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทางหลวงสายเอเชีย ที่เชื่อมประเทศต่างๆ ระหว่างทวีปเอเชีย 
โดยเส้นทางนั นจะต้องเชื่อมผ่านประเทศไทย ให้ได้มากท่ีสุด นอกเหนือจากท่ีมีในเอกสารฉบับนี  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8  
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 

 

เวลาเรียน   8  ชั่วโมง 
 

หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 

ความหมายของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
แนวทางของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มาจากการท่องเที่ยว 
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายแนวทางของการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายกลยุทธ์ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มาจากการ

ท่องเที่ยว 
7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
8. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจ และรู้เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

  1.  บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน าไปประยุกต์ใช้ 
  2.  การอภิปรายร่วมกัน 
  3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  4.  ทบทวนเนื้อหาโดยแบบฝึกหัด 
 

สื่อการเรียนการสอน 

  1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้ 
  2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
  3.  Power Point ที่น าเสนอการสอน 
  4.  แบบฝึกหัด 
 

การวัดและการประเมิน 

  1.  การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 
  2. สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน 

3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
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บทที่  8 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 
โดยทั่วๆ ไปนักท่องเที่ยวจะไม่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวไปยังสถานที่ไกลๆ ซึ่งจะต้องเสียทั้ง

เวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่จะไปนั้นไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจก็จะ
ไม่มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นน้อย แสดงว่าสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องการจะไปนั้น
จะต้องมีสิ่งดึงดูดทีจ่ะไปเที่ยวชมมากกว่าความสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มัก
เป็นสิ่งดึงดูดความต้องการพ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติย่อมเป็นสิ่งดี เพราะไม่ต้องสูญเสียต้นทุนในการผลิต เพียงแต่เสียค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษา เพ่ือให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มีผลต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยวนับว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากอย่างหนึ่ง และเป็นทรัพยากรของชาติที่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ ทั้ งนี้เพราะ
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมักจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเช่น โบราณสถานหรือทิวทัศต่างๆ ถ้าหาก
ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาย่อมจะได้รับความเสียหายและจะท าให้สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวหมดความ
สวยงาม ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้หนึ่งที่ท าลายความสวยงามของสิ่งเหล่านั้นอาจจะโดยเจตนา
หรือไม่ก็ได้ เช่น การเหยียบย้ า การทิ้งสิ่งปฏิกูลอันเป็นผลให้เกิดความสกปรก หรือการขีดเขียน
ข้อความตามต้นไม้ โขดหิน หน้าผา ท าให้ความสวยงามของสถานที่นั้นสูญไป หรือการเข้าไปขุมค้น
สมบัติหรือทรัพย์สินอันมีค่าที่ฝังอยู่ในโบราณสถานอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวถูก
ท าลายไป 
 ในบทนี้ว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและพัฒนาทรัพยากรการท่อง 
เที่ยวซึ่งได้แก่ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือ
ที่ว่าทรัพยากรเหล่านี้จะยังสามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพให้กับเราโดยที่เราสามารถใช้
ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างไม่จ ากัด เพียงแต่ว่าเราต้องมีวิธีการในการใช้อย่างถูกต้อง 
 
ความหมายของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  ได้ให้ความของค าว่าอนุรักษ์ ว่าหมายถึง 
ตามรักษา, ระวัง, ป้องกัน, รักษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คงอยู่  

ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนปจจัยส าคัญที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังที่
ต่างๆ และส่งผลให้การทองเที่ยวเกิดการขยายตัว แมวาทรัพยากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อาจจะมีการใชไมสิ้นเปลือง เทาอุตสาหกรรมการผลิต แต่ทรัพยากรการทองเที่ยวก็เสื่อมโทรมได หาก
ไมมีการดูแลรักษาที่ดีพอ การดูแลรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวใหมีสภาพสมบูรณและคงอยูอยาง
ยาวนาน เปนเสมือนการรักษาอารยธรรมและความรุ งเรืองของชาติเอาไว ซึ่งการรักษาทรัพยากร
เหล่านี้ให้คงอยู่อย่างยาวนาน จ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการอนุรักษและพัฒนาควบคูกันไป (ชัชพล 
ทรงสุนทรวงศ,2558) 
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วรรณา  วงษ์วานิช (2546) กล่าวว่า การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวมิได้หมายความว่าจะเก็บ
รักษาสิ่งดังกล่าวไว้ แต่การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวหมายถึง การน าเอาสถานที่ท่องเที่ยวมาใช้อย่าง
ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลชนมากที่สุด  

การป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข การบ ารุงรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว การ
รักษาทรัพยากรมีค่าให้อยู่ในสภาพที่คงความงดงาม และคงความมีคุณค่าต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 
ในเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนจ านวนมาก เป็นการวางแผนระยะยาวและให้เกิดผล
กระทบด้านลบน้อยที่สุด รวมทั้งพยายามที่จะรักษาหรือคงสภาพเดิมของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นไว้
ให้นานที่สุดเท่าท่ีจะท าได้  

จากความหมายดังกล่าวผู้เรียบเรียงจึงไดใ้ห้ค าจ ากัดความของการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ดังนี้ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว หมายถึง การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี
อยู่ โดยน ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมากที่สุด 
รวมทั้งรักษาหรือคงสภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเหล่านั้นไว้ให้นานที่สุดด้วย 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเองเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังที่ต่างๆ และส่งผลให้การท่องเที่ยวเกิด
การขยายตัว แม้ว่าทรัพยากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจจะมีการใช้ไม่สิ้นเปลืองเท่าอุตสาห 
กรรมการผลิต แต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวก็เสื่อมโทรมได้ หากไม่มีการดูแลรักษาที่ดีพอ การดูแล
รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีสภาพสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยาวนาน เป็นเสมือนการรักษาอารย
ธรรมและความรุ่งเรื่องของชาติเอาไว้ ซึ่งการรักษาทรัพยากรเหล่ านี้ให้คงอยู่อย่างยาวนาน จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไป 

สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นที่นิยมแพร่หลายมากทั้งในหมู่ประชาชนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  ท าให้เกิดความจ าเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว  ทั้งนี้เพ่ือให้สถานที่นั้นด ารง
คุณค่าได้ตลอดไป โดยไม่เสื่อมสลายไปก่อนเวลาอันสมควร เหตุผลที่จ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์สถานที่
ท่องเที่ยวนั้นคือ 

1.  ความจ าเป็นในการใช้สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนเนื่องจากประชากรโลกมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ท าให้มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น มีเวลาว่างมากขึ้น จึงมีโอกาสที่จะได้พักผ่อนและใช้เวลาว่างได้มากขึ้น  การท่องเที่ยวไปตาม
สถานที่ต่างๆ เป็นวิธีการพักผ่อนที่นิยมท ากันเมื่อมีเวลาและฐานะทางเศรษฐกิจที่เอ้ืออ านวย ดังนั้น
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจึงมีประชาชนเข้าไปใช้บริการมากขึ้น  เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้สถานที่นั้นถูกท าลาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ จ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์เพ่ือให้
สถานที่นั้นคงอยู่ต่อไป 
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2.  สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานให้กับประชาชนตามท้องถิ่น ทั้งนีเ้พราะการที่สถานที่
ท่องเที่ยวมีผู้นิยมเข้าไปใช้บริการมากท าให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีงานท า มีรายได้พิเศษเพ่ิมขึ้น เช่น 
เป็นมัคคุเทศก์ เป็นผู้จัดพาหนะในการเดินทาง เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองให้บริการด้านที่
พักอาศัย ตลอดจนการจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น เป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 

3.  เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกและสวยงาม จะเป็นเครื่อง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากต่างแดนให้มาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศ
ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนจากต่างแดนมากยิ่งข้ึน เป็นโอกาสให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

4.  สถานที่ท่องเที่ยวเป็นสิ่ งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทางด้านวัฒนธรรม เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตลอดจนทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับ
การดูแลรักษา หรือถูกท าลายไปเท่ากับท าให้วัฒนธรรมของชาติถูกกท าลายไปด้วย 
 
แนวทางของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว อาจเหมารวมหมายถึงขบวนการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขและรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศาสนสถาน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  และ
กิจกรรมต่างๆ ให้คงความสวยงามและคงคุณค่าเป็นทรัพยากรของประเทศชาติสืบต่อไป พร้อมทั้งหา
วิธีการให้ทรัพยากรเหล่านั้นดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังท้องถิ่นของ
ตน 

ประชาชนทุกคนจ าเป็นต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ท าได้ง่าย เช่น ช่วยกันรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความสมบรูณ์ หรือคงสภาพเดิมมากที่สุด ช่วยกัน
ปลูกและรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพ่ือเพ่ิมความงดงามของทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยว 
บูรณะปฎิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ อย่างถูกหลักวิชาการเพ่ือธ ารงรักษาไว้เป็นมรดกของ
ประเทศชาติสืบต่อไป ส่งเสริมและพ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม รักษาศิลปหัตถกรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น ซึ่งอาจจะกระท าได้โดยส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าพ้ืนเมืองหรือของที่
ระลึกเพ่ือจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ร่วมมือกันปรับปรุงและเสริมสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวยังหมายรวมถึงการละเว้นการกระท าหรือการ
ประพฤติปฏิบัติบางอย่างต่อแหล่งท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น ละเว้นจากการท าลายป่าต้นน้ าล าธาร น้ าตก 
ขีดเขียนตามผนังถ้ าหรือโขดหิน ทุบหรือท าลายหินงอกหินย้อยภายในถ้ า ทิ้งขยะ ตลอดจนการกระท า
การใดๆ อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท าลายสภาพธรรมชาติให้เสื่อมโทรม 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น ไม่
เพียงแต่เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงสภาพเดิม มีความงดงาม คงความเป็นสมบัติและวัฒนธรรม
ของประเทศชาติเท่านั้น ยังก่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นด้วย เพราะทรัพยากร
เหล่านั้นจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยือน ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นนั้นๆ 
เช่น บริการด้านที่พักอาศัย ร้านอาหารเครื่องดื่ม การค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก ตลอดจน
บริการรถน าเที่ยว เป็นต้น 
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พ้ืนฐานส าคัญของการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากคือ ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
มรดกที่มีค่าของประเทศ โดยเฉพาะมรดกทางธรรมขาติ เช่น ภูเขา หาดทราย น้ าตก ป่าไม้ สัตว์ป่า
ตลอดจน ลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ได้ถูกใช้ไปในด้านต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาประเทศโดยยังไม่มีแผนการจัดการที่ดี ท าให้ทรัพยากรธรรมขาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อม
โทรม จ าเป็นจะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติไว้เพ่ือประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอันจะ
น ามาซึ่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศ 

วรรณา วงษ์วานิช (2546) กล่าวว่าค าว่า “อนุรักษ์” หมายถึงการรู้จักใช้อย่างฉลาด ให้เป็น
ประโยชน์ มากที่สุด นานที่สุด และให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้อง
กระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกัน จากความหมายนี้จะได้แนวความคิดหลักในการ
อนุรักษ์ 3 ประการคือ 1)  การใช้อย่างฉลาด  2)  ใช้อย่างมีเหตุผล  และ 3)  การใช้ทรัพยากรอย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด 

แนวความคิดของการอนุรักษ์จะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีหลักในการปฏิบัติดังนี้คือ 
1)  การใช้อย่างฉลาด คือ การใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลดี 

ผลเสีย การขาดแคลน การหายาก หรือหาง่าย 
2)  การประหยัด หมายถึง ทรัพยากรใดที่มีน้อยหรือหายากจ าเป็นต้องพยายามรักษาไว้ให้

นานที่สุดหรือใช้ทรัพยากรอย่างอ่ืนแทน 
3)  หาวิธีการฟ้ืนฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น 
4)  ดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากและมีน้อยให้อยู่ในสภาพที่จะใช้ได้ยาวนาน และท าให้เพ่ิม

มากขึ้นเช่น สัตว์ป่า เป็นต้น 
5)  ทรัพยากรแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กัน การใช้ทรัพยากรอย่างหนึ่งจะต้องค านึงถึง

ทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์กัน เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อกันหรือก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การท าลายป่าไม้ ท าให้เกดิอุทกภัย หรือสัตว์ป่าสูญพันธุ์ เป็นต้น 

6)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีอิทธิพลต่อมนุษย์มาก นอกจากเพ่ือการด ารงชีวิตของ
มนุษย์แล้ว การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติยังส่งผลต่อจิตใจด้วยเช่น  การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นต้น 

การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น ถ้าขาดการจัดการที่ดีจะมีผลท าให้ทรัพยากรนั้นมี
สภาพเสื่อมโทรม เช่น การท าลายป่าไม้ส่งผลกระทบถึงดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ขาดแหล่งต้นน้ าล าธารและเกิดน้ าท่วม เหตุการณ์เหล่านี้จะแก้ไขได้โดยการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ใน
รูปของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ปัจจุบันพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ และ
วนอุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนกันมากก่อให้เกิดรายได้โดยตรงต่อ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนธุรกิจการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถที่จะรองรับของ
พ้ืนที่ (Carrying Capacity) ของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร จึงมีความ
จ าเป็นต้องอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่  
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เพ่ือการประสานประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 2 ประการ คือ 

1)  การให้บริการและอ านวยความสะดวก ตลอดจนให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
2)  การรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ให้คงอยู่ต่อไป  
นอกจากนั้นในการจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวต้องค านึงถึงความสามารถที่จะได้ของพ้ืนที่ 

(Carrying capacity) 3 ประการ คือ 
1)  ความสามารถที่จะรับได้ในเชิงกายภาพ (Physical carrying capacity) หมายถึง สภาพ

หรือลักษณะของพ้ืนที่ที่จะเอ้ืออ านวยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
2)  ความสามารถที่จะได้รับทางสังคม (Social carrying capacity) หมายถึง ความสามารถ

ที่จะอ านวยความสะดวกต่างๆ ของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือนักท่องเที่ยวหรือความสามารถของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวได้สูงสุด โดยปกติสถานที่ท่องเที่ยวประเภทชายหาด 
จะมีความ สามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวได้สูงกว่าสถานที่ท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติ 

3)  ความสามารถที่จะได้รับได้เชิงนิเวศวิทยา (Ecological carrying capacity) หมายถึง 
ความ สามารถของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในสถานที่นั้นและในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ในพ้ืนที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีวิธีการและเทคนิคของการจัดการต่างกัน 
โดยต้องค านึงถึงความสามารถที่จะรองรับได้ของพ้ืนที่ โดยมีวิธีดังนี้ 

1)  การกระจายจ านวนนักท่องเที่ยว เพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวไปรวมกันที่ใดที่หนึ่งของพ้ืนที่จะ
ช่วยลดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในพื้นที่นั้น ซึ่งอาจจะกระท าได้โดย 
 1.1)  การแบ่งเขตแหล่งท่องเที่ยว เป็นเขตย่อยๆ เช่น บริเวณชมทิวทัศน์ แหล่งที่อยู่ของ
สัตว์ป่าเป็นต้น 
 1.2)  เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 

2)  การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด เช่น การสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงจุดส าคัญในพื้นที่อุทยานและวนอุทยานต้องไม่ท าให้ภูมิทัศน์
ของบริเวณนั้นๆเสียไป 

3)  การจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความเพลิดเพลิน เกิดความ
พึงพอใจและให้ความรู้ความเข้าใจในด้านทรัพยากรธรรมชาติ อันจะน าไปสู่ความหวงแหนใน
ทรัพยากรในพ้ืนที่นั้นๆ กิจกรรมต่างๆมีดังนี้คือ 

3.1)  การออกไปบรรยายนอกสถานที่ 
3.2)  จัดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
3.3)  จัดนิทรรศการประเภทต่างๆ 
3.4)  การน านักท่องเที่ยวไปจุดต่างๆ พร้อมทั้งบรรยายประกอบ 
3.5)  การจัดท าทางเท้า พร้อมทั้งแผ่นป้ายบรรยายหรือเอกสารแนะน า 
3.6)  ฉายภาพสไลด์และค าบรรยายภาพ 
3.7)  จัดเครื่องหมายและค าเตือนต่างๆ 
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นอกจากนั้นอาจก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ กฎข้อบังคับ ตลอดจนมีการตรวจตราพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยวและออกกฎหมายลงโทษผู้ละเมิดกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาทรัพยากรธร
ธรรมขาติในพ้ืนที่ด้วย 

 
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  หมายถึง สถานที่
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักมีลักษณะเด่น คือสวยงามมีเอกลักษณ์ และมีคุณค่าในการที่
จะเข้าไปท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ เช่น ป่าไม้ ภูเขา น้ าตก เกาะ ถ้ า และ
ชายทะเล เป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี้ยังรวมถึงสภาพทางธรรมชาติบางแห่งที่
มนุษย์ได้ดัดแปลงตกแต่ง หรือเสริมสร้างให้มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เขื่อน และอ่างเก็บน้ า 
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีหลักดังนี้ (ประชิด 
สกุณะพัฒน์ และคณะ,2554) 

1.  การป้องกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่ง
ต่างๆ เช่น จากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า น้ าท่วม การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าหรือล่าสัตว์ การขีดเขียน
ข้อความหรือเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยว 
ซึ่งการกระท าเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ท่องเที่ยว และท าให้บรรยากาศของการ
ท่องเที่ยวในบริเวณนั้นเปลี่ยนไปไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป เช่น ถ้าแม่น้ าล า
คลองสกปรก การล่องเรือชมทิวทัศน์ตามแม่น้ าล าคลองซึ่งเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวก็จะไม่เป็นที่
ต้องการของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป การอนุรักษ์จะท าได้โดยการออกแบบกฎหมาย ลงโทษผู้กระท า
ความผิดในเรื่องนี้ 

2.  จัดท าคู่มือเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เนื้อหาภายในคู่มือมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ 
และไม่ควรปฏิบัติ กฎระเบียบของสถานที่ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือ
ใกล้เคียง ข้อแนะน าเหล่านี้ จะช่วยให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องเวลาหรือ
การปฏิบัติตัวก่อนที่จะตัดสินใจไปเท่ียว เช่น หากสถานที่ไม่อนุญาตให้น าสัตว์เลี้ยงมา นักท่องเที่ยวจะ
ได้จัดการฝากสัตว์เลี้ยงที่ใดที่หนึ่งให้เรียบร้อยก่อน หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งห้ามใช้เสียงดัง ก็จะ
เป็นข้อห้ามในเรื่องของการใช้เสียง เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นด ารงความเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวไปได้นาน 

3.  ไม่สร้างสิ่งก่อสร้างในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยไม่จ าเป็น และถ้าจ าเป็นจะต้อง
สร้างก็ควรจะค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติกับสภาพแวดล้อม ไม่บดบังทิวทัศน์ที่
สวยงาม และก่อสร้างแต่ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  ทั้ งนี้ เ พ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างแท้จริง 

4.  การดูแลรักษาความสะอาด การรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ าเป็น 
ทั้งนี้เพราะถึงแม้ว่าสถานที่นั้นจะแปลกประหลาด สวยงาม แต่ถ้าสกปรกหรือไม่สะอาดย่อมไม่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ ถึงแม้ว่าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเป็นหน้าที่ของ
เจ้าของสถานที่ หรือเจ้าพนักงานประจ าสถานที่ก็ตาม แต่นักท่องเที่ยวก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันรักษา
ความสะอาดด้วยเช่นกัน 
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5.  จัดเจ้าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น าในการท่องเที่ยวและควบคุมดูแลให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับของสถานที่นั้นๆ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นเป็นอย่างดี และปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งเป็นมัคคุเทศก์และดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย
ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นด้วย 

6.  นักท่องเที่ยวจะต้องให้ความร่วมมือโดยการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่สถานที่
ท่องเที่ยวนั้นก าหนดไว้ เช่น ห้ามเด็ดดอกไม้ ห้ามทิ้งขยะ ห้ามเหยียบย่ าพืชพรรณไม้ ห้ามล่าสัตว์หรือ
ท าลายสภาพธรรมชาติ หากทุกคนร่วมมือกันก็เท่ากับมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้คง
ความงามตามธรรมชาติไว้ได้ 

7.  เจ้าของท้องถิ่นหรือเจ้าของพ้ืนที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ควรจะมีความรู้สึกตระหนักถึง
คุณค่า หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ผู้เกี่ยวข้องในสถานที่ท่องเที่ยวทุกฝ่าย ควรมีความรู้สึกว่า
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับทุกๆ คนไม่ใช่เป็นคนใดคนหนึ่ง เมื่อถูกท าลายเท่ากับว่า
คนทุกคนได้สูญเสียประโยชน์ไปด้วยกัน จึงควรมีส านึกรักและหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นและ
ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาเอาไว้เพ่ือประโยชน์ของทุกคน 

 
 

 
 

ภาพที่  8.1  เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา อ่างกา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับ 
การส ารวจ ออกแบบวางแผนโดยไมเคิล แมคมิลแลน วอลซ์ ผู้เชียวชาญและเข้าใจธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ได้จัดเส้นทางเดินศึกษาเป็นวงกลม  
ที่มา   http://www.emagtravel.com/archive/angka-nature-trail.html 
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ภาพที่  8.2  ภาพขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามชายทะเล 

 

 

 
 
ภาพที ่ 8.3  เจ้าหน้าที่ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความรู้ อธิบายกฎข้อบังคับใน

การปฏิบัติตน ตลอดจนแนะน าบริเวณส าคัญท่ีควรชม และแจ้งเส้นทางท่ีสามารถเข้าชมได้ 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งโบราณสถาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
สถานที่ทางวัฒนธรรม พระราชวังและวัด สถานที่ท่องเที่ยวชนิดนี้จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และขณะเดียวกันมนุษย์ยังมีส่วนช่วยท าลาย ท าให้อายุการใช้งานของ
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสั้นหรือเสื่อมสลายเร็วขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทดังกล่าวให้คงสภาพเดิมไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ แนวทางการอนุรักษ์
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม  มีดังนี้คือ 

1.  ออกกฎหมายควบคุมรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆ และก าหนด
บทลงโทษผู้กระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ก าหนดบทลงโทษผู้กระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายอย่าง
รุ่นแรง เพ่ือให้คนที่คิดจะท าผิดเกิดความหวาดกลัว ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้มีคนเข้ามาท าลาย
สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศไทยได้ประกาศพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทั้งนี้เพราะได้มองเห็นความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก และต้องการจะอนุรักษ์สถานที่เหล่านั้นไว้เป็นมรดก
ของชาติสืบต่อไป 

2.  เพ่ือป้องกันมิให้มีการลักลอบหรือท าลายสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์วิธี
หนึ่งคือการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษามิให้สถานที่นั้นถูกท าลาย ตลอดจนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปท าการดูแล
และบูรณะให้คงอยู่ในสภาพเดิม 

3.  การบูรณะและซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชม ศึกษาและค้นคว้า โบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นสิ่ งที่เสื่อมสลายไปได้ตาม
กาลเวลา ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการบูรณะซ่อมแซมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีโดยเฉพาะ 
และต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัย เพื่อจะได้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

4.  จัดหางบประมาณหรือเงินทุนมาใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซม ทั้งนี้เพราะการบูรณะ
ซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณสถาน และโบราณวัตถุ จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงมาก บางครั้งอาจจะต้องขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพ่ืออนุรักษ์
หลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์เอาไว้ เช่น ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือในด้านนี้จาก
องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

5.  จัดหาสถานที่ส าหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและทาง
ประวัติศาสตร์ให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมิให้ถูกท าลาย หรือถูกโจรกรรม การน าสิ่งต่างๆ เหล่านี้มา
รวมไว้ยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น การจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการน าเอาสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมา
รวมกันไว้ในที่เดียวกัน นอกจากจะเป็นการสะดวกในการดูแลรักษาแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปชมได้อีกด้วย 
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6.  ให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจต่างๆ เกี่ยวกับความจ าเป็น
ด้านการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ และมีจิตส านึกใน
คุณค่าและหวงแหนทรัพยากรทางวัฒนธรรมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง
ความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้ถูกท าลาย ตลอดจนบอก
กล่าวถึงโทษของการท าลาย หรือท าความเสียหายแก่สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมว่า  มีบทลงโทษ
ผู้กระท าความผิดอย่างไรบ้าง 

 
 

 
 

ภาพที่  8.4  การบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยกรมศิลปากร 
ที่มา :  http://vasuposh.blogspot.com/2008/12/blog-post_4036.html 

 

 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยจะ

สามารถจ าแนกออกได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพ่ือสะดวกในการท าความเข้าใจและศึกษา ผู้เรียบเรียงจะขอน าเอาการอนุรักษ์สถานที่
ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติมาแยกกล่าวไว้ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะหมายถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งมีลักษณะที่เด่น แปลก สวยงาม และมีคุณค่าต่อการเข้าไป
ศึกษาหาความรู้หรือเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ป่าเขาล าเนาไพร ชายหาด เกาะ แก่ง น้ าตก เป็นต้น 
ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งแต่เดิมเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ต่อมามนุษย์เข้าไปดัดแปลง
เสริมสร้างและท าให้ธรรมชาติที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไป เช่น อ่างเก็บน้ าหรือทะเลสาบเหนือเขื่อนที่
สร้างขึ้นเพ่ือเก็บกักน้ า เป็นต้น ในที่นี้จะน ามารวมกลุ่มไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วย ใน
การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวอาจจะกระท าได้ดังต่อไปนี้คือ 

1)  การป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติจะมีสาเหตุมาจากหลายอย่างด้วยกัน เช่น การเกิดไฟไหม้ป่า โรคพืชและแมลงระบาด
และเกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่เข้าไปถากถางน าเอาพ้ืนที่บางส่วนมาใช้ท าการเพาะปลูกหรือตัด
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ไม้มาใช้ประโยชน์ การลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ การปล่อยน้ าเสีย เศษขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลง
ไปในแหล่งน้ าอันเป็นสาเหตุท าให้น้ าเกิดมลภาวะขึ้นมา นอกจากนี้การที่นักท่องเที่ยวท าการขีดเขียน
ข้อความต่างๆ ด้วยสีหลากสี ตามต้นไม้ หรือโขดหิน เป็นต้น การกระท าดังกล่าวอาจจะท าไปโดย
เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม จะเป็นการท าให้สถานที่ท่องเที่ยวได้รับความเสียหายเกิดขึ้น วิธีการ
ป้องกันจ าเป็นที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด าเนินการ กล่าวคือการก าหนดให้พ้ืนที่ท่องเที่ยว
ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ป่าสงวนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้ผู้
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวลักลอบเข้าไปตัดไม้หรือล่าสัตว์ รวมทั้งยังสามารถอาศัยแห่งกฎหมายลงโทษ
นักท่องเที่ยวที่ชอบท าความสกปรก ขูดขีดหรือเขียนข้อความต่างๆ ลงตามต้นไม้หรือโขดหิน เป็นต้น  

2)  การรักษาความสะอาด เรื่องนี้นับว่ามีความส าคัญมาก ทั้งนี้เพราะสถานที่ท่องเที่ยวจะน่า
เที่ยวหรือไม่จะขึ้นอยู่กับความสะอาดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปใช้บริการเป็นจ านวนมาก โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะสร้างความสกปรก
เกิดข้ึนจึงมีมาก ดังนั้นผู้รับผิดชอบจึงต้องจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดโดยตรงเพ่ือเก็บกวาดเศษ
ขยะเหล่านั้น นอกจากนี้ทางสถานที่ท่องเที่ยวยังต้องหาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ โดยจัด
น ามาวางไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีระยะท่ีตั้งของที่ทิ้งขยะมูลฝอยไม่ห่างกันมากนัก เพ่ือนักท่องเที่ยว
จะได้น าเอาสิ่งที่ไม่ต้องการไปทิ้ง ผู้ที่เข้าไปท่องเที่ยวก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ช่วยกันรักษา
ความสะอาดด้วย ไม่ควรทิ้งเศษอาหารหรือขยะให้เรี่ยราดตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด ซึ่ง
นอกจากจะท าให้สถานที่ท่องเที่ยวสกปรกแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ 
ออกมากินเศษอาหารดังกล่าวด้วย 

3)  ไม่ควรสร้างสิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวมากเกินไป เพราะจะท าให้ความ
เป็นธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวสูญเสียไป สิ่งก่อสร้างที่จัดสร้างขึ้นมาในเขตอุทยานแห่งชาติ วน
อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า หรือสวนพฤกษศาสตร์ก็ตามไม่ควรจะ
ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างมากเกินไป ควรจะปลูกสร้างเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เช่น สถานที่ท างาน ร้านค้า 
ทางเดินเท้า ที่จอดรถ ที่พักแรม ห้องสุขาและห้องน้ า เป็นต้น สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ควรออกแบบและ
ปรับปรุงให้เข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติ เช่น สิ่งก่อสร้างที่ท าด้วยซุงหรือเศษไม้เป็นต้น สิ่งก่อสร้าง
ที่ไม่ควรน าไปก่อสร้างไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วคือสนามบิน สถานเริงรมย์
และบันเทิงต่างๆ ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวต้องการ
สัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างแท้จริง 

4)  การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือต้องการที่
จะรักษาหรืออนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเอาไว้ ผู้ที่เข้าไปใช้บริการจึงต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ก าหนดเอาไว้ เช่น ห้ามล่าสัตว์ ห้ ามส่งเสียงอึกทึก ห้ามรังแกสัตว์ 
ห้ามท าการเคลื่อนย้ายพันธุ์พืชออกจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นๆ เป็นต้น ถ้าหากนักท่องเที่ยวทุกคน
ช่วยกันและถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้ว จะเท่ากับมีส่วนช่วยกันอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้
สวยงามและเป็นไปตามธรรมชาติ แต่เนื่องจากผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมีจ านวนมาก และมีพ้ืนฐาน
ทางด้านครอบครัว การศึกษาและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ แตกต่างจึงมีนักท่องเที่ยวจ านวนไม่
น้อยมักจะฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น มีการลักลอบน าพันธุ์ไม้ในเขตหวง
ห้ามออกมาจากอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น จนท าให้พันธุ์ไม้หลายชนิดเกือบจะสูญพันธุ์ แม้ว่าจะมี
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เจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลอยู่ตลอดเวลาก็ตาม เพราะเจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัด แต่นักท่องเที่ยวมีเป็น
จ านวนมาก โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับจึงเกิดขึ้นเป็นประจ า ดังนั้นทางหนึ่งที่จะ
ช่วยป้องกันและรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้จึงต้องเพ่ิมเจ้าหน้าที่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้มากขึ้น 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติการและตรวจนักท่องเที่ยวที่จะออกจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
อย่างละเอียด ถ้าหากมีผู้ใดฝ่าฝืนให้จัดการลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่ มีอยู่โดยไม่เห็นแก่หน้าหรือ
อามิสสินจ้างใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดดังกล่าวแล้ว  ผู้เรียบเรียงเชื่อว่าจะ
สามารถอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเอาไว้ได้ถึงกระนั้นก็ตาม สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่
เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในระยะแรกพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดยังสวยงามและเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เป็นต้น แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวที่
เดินทางขึ้นไปเป็นจ านวนมากหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ไม่เคร่งครัดหรือดูแล
นักท่องเที่ยวได้ไม่ทั่วถึงแล้ว ในที่สุดความงามของธรรมชาติและพันธุ์ไม้นานาชนิด อาจจะได้รับความ
เสียหายเกิดขึ้นได้ 

5)  จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามมักจะมีที่ตั้งที่อยู่ห่างไกล นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปบางครั้งจะต้องเดินทาง
ด้วยเท้าเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เช่น การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ภู
หลวง และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นต้น การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
กลุ่มต่างๆ อาจจะได้รับอันตรายจากพวกมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสจี้ปล้นนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้ ดังนั้น
ทางสถานที่ท่องเที่ยวจึงควรจัดหาเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นผู้น าในการท่องเที่ยวและควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานที่
ท่องเที่ยวตามที่กล่าวมาแล้ว ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆควรจัดให้มีการ
อบรมและคัดเลือกเอาบุคคลที่มีคุณภาพและมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะท าให้การ
ปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในสถานที่
ท่องเที่ยวควรมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เพราะจะได้ท าหน้าที่ได้ทั้งมัคคุเทศก์ หน่วยรักษา
ความปลอดภัย อ านวยความสะดวก และปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยว 
เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปได้โดยไม่ต้องพ่ึงงบประมาณของทางราชการมากนัก 
(ในกรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นของรัฐ) ควรจะมีการเก็บเงินค่าบริการแก่นักท่องเที่ยวบ้าง เพ่ือ
จะได้น าเงินดังกล่าวไปบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นๆ หรือเพ่ือจ้างเจ้าหน้าที่มาด าเนินการ เพ่ือ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้คงความสวยงาม
ต่อไป 

6)  การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปใช้
บริการและการขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปควรกระท าอย่างกว้างขวาง และ
ติดต่อกัน  การประชาสัมพันธ์อาจจะท าได้หลายทางด้วยกัน เช่น จัดท าคู่มือเพ่ือแจกให้นักท่องเที่ยว
ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะประกอบด้วยสถานที่ที่จะเข้าไปท่องเที่ยวว่าอยู่ที่ใดบ้าง มีอะไรที่น่าจะเข้าไปชม
ใช้เวลาในการเดินทางมากน้อยเพียงใด และควรจะบอกข้อพึงปฏิบัติเมื่อเข้าไปชมสถานที่ดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้คู่มือที่จัดท าข้ึน ควรส่งไปโฆษณาตามสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 
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เป็นต้น การประชาสัมพันธ์จะช่วยท าให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักและเข้าไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีผู้เข้าไปท่องเที่ยวมากเกินไป อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนั้นได้ เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ทางการจึงต้องปิดการบริการชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือซ่อมแซมและบูรณะสถานที่ให้เรียบร้อยและจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมในโอกาส
ต่อมา หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงพยายามควบคุมนักท่องเที่ยวให้มีจ านวน
ไม่มากนัก จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างใกล้ชิด และต้องติดต่อล่วงหน้าเพ่ือจะได้วางแผนด าเนินการ 
เช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวจะมีจ านวนครั้ง
ละไม่เกิน 150 คน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปมากเกินกว่าสถานที่
ท่องเที่ยวจะรับได้ และสามารถท่ีจะควบคุมให้นักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานที่
ท่องเที่ยวได้  
 

กลยุทธ์ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์มีระบบนิเวศที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะ
ที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา
ยาวนาน และแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานอันแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ถูก
น ามาใช้เป็นทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว กลายเป็นภาคเศรษฐกิจส าคัญที่ท ารายได้ให้กับประเทศใน
ล าดับต้นๆ โดยมีกลยุทธ์ในการท่องเที่ยวดังนี้ (ประชิด สกุณะพัฒน์และคณะ,2554) 

กลยุทธ์ที่ 1 :  ให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ด้วยท าตามแนวทางท่ีวางไว้ดังนี้ 

1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวจะต้องรายงานผลกระทบต่างๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2)  วางแผนการจัดการ เป็นการจัดการอันเกิดจากความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น ประชาชน 
และภาคเอกชนในพื้นที่เพ่ือคุ้มครองดูแลรักษาพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์หรือมีคุณค่าทางธรรมชาติ 

3)  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้องอยู่ภายใต้กรอบการอนุรักษ์ และมีแผน
จัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป มีการก าหนดทิศทางและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งป้องกันและควบคุมปัญหาความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่จะเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 2 :  การพัฒนาต้องค านึงถึงศักยภาพความสามารถการรองรับของพ้ืนที่ด้วยกฎ
และระเบียบดังนี้ 

1)  ให้มีการก าหนดสัดส่วนรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟู บูรณะ จัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2)  ให้มีการจัดท าแผนและผังการใช้ที่ดินรวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบังคับ
การจัดระเบียบของธุรกิจและกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนและผังที่ก าหนด โดยให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันจัดท า 
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3)  แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี มีการบริหาร
การจัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งควบคุมสภาพอากาศและเสียงให้
อยู่ในเกณฑ์ก าหนด 

4)  จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว ให้ค านึงถึงสมรรถนะและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวที่จะ
รองรับได้ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหวของระบบนิเวศ เช่น การก าหนดจ านวน
นักท่องเที่ยว ก าหนดระยะเวลาในสถานที่และการจัดให้มีทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การฟ้ืนฟ ู

5)  หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวประสานกับหน่วยงานที่มีอ านาจบังคับใช้
กฎหมาย ให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบุกรุกที่สาธารประโยชน์ส่วนรวม 
และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน 

6)  หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยว จะต้องดูแลรักษาเอกลักษณ์และคุณค่าดั้งเดิม 
โดยก าหนดมาตรการควบคุมไม่ให้มีการดัดแปลงสภาพแวดล้อม รวมทั้งการก่อสร้างให้บริการพ้ืนฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมกลมกลืนและไม่ลดคุณค่า 

กลยุทธ์ที่ 3  :  สร้างศักยภาพการบริการ และการจัดการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ
ประชาคมนั้นๆ มีการจัดการที่มีมาตรฐาน 

1)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดย
การให้ความส าคัญกับประชาชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพที่ต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียง สามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 

2)  จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น
ในระดับชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุน และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

3)  ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 

ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มาจากการท่องเที่ยว 

ธุรกิจการท่องเที่ยวได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมด้านการบริการที่น ารายได้มาสู่ประเทศเป็น
จ านวนมากแตก่ารท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบต่อด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ 
 1.1  การรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติ เข้ามาโดยเห็นเป็นสิ่งดีงาม เช่นการแต่งกาย 
การแสดงออกถึงความละเลยต่อประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย 
 1.2  การผลิตศิลปวัตถุหรือโบราณวัตถุ โดยไม่คงความเป็นเอกลักษณ์ดั่งเดิม ถือว่าเป็น
การท าลายคุณค่าทางศิลปะของโบราณสถาน  
 1.3  การมุ่งผลผลิตเพ่ือให้ได้ปริมาณ ท าให้งานขาดความประณีตบรรจงตามแบบศิลปะ
ของไทย 
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 1.4  การรับนักท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถการรองรับของพ้ืนที่ เกิดผลกระทบต่อ
สภาพของแวดล้อมทางธรรมชาติ  

2.  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้เพ่ิมให้แก่ท้องถิ่นเป็นจ านวน
มาก ขณะเดียวดันก็ท าให้สินค้า การบริการ และค่าครองชีพในแหล่งท่องเที่ยวนั้นสูงขึ้น การลงทุน
ด้านการก่อสร้างจะมีผลให้ชาวนาชาวไร่หันมาหาแรงงานที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลงแต่มีความต้องการในด้านผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการด้วย
ราคาผลผลิตจึงสูงขึ้น การป้องกันผลกระทบด้านนี้กระท าได้โดยการก าหนดให้มีแผนส่งเสริมด้าน
การศึกษา และฝึกอบรมให้ประชากรในท้องถิ่นนั้น มีความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3.  ผลกระทบต่อสังคม การพัฒนาการท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในสังคม ทั้ง
ในด้านการสร้างสรรค์และขณะเดียวกันก็น ามาซึ่งความเสื่อมถอยของชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 3.1  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้ออกสู่ชนบท ซึ่งในบางครั้ง
ประชาชนในกลุ่มมักจะหาโอกาสค้าก าไร ขูดรีด หลอกลวงนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อม
ถอย  ด้านความประพฤติของคนในชุมชนนั้น 
 3.2  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า น้ าประปา การ
สื่อสาร เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ขยะมูลฝอย การตัดไม้ท าลายป่า ท าลาย
แหล่งน้ า เป็นต้น 

 4.  ผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เมื่อมีการปล่อยของเสียลงไปตามร่องน้ า ล าคลอง
สาธารณะหรือทะเลมากเกินกว่าธรรมชาติจะสามารถรับได้ ท าให้เกิดความเสียสมดุลทางธรรมชาติ น้ า
บริเวณนั้นจะกลายเป็นน้ าเน่าเสีย กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของน้ า ดังนี้ 
 4.1  การใช้สารเคมีเพ่ือปลูกหญ้าบริเวณสนามกอล์ฟ จนเป็นผลให้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ถูกชะล้างไปยังแหล่งน้ าส่งผลต่อพืชและสัตว์น้ า ในบริเวณนั้น 
 4.2  การปล่อยสารเคมีลงไปในทะเล กรณีนี้รวมถึงน้ ามันหรือกากเกลือจากการน าน้ า
ทะเลมากลั่นเป็นน้ าจืดเป็นผลให้ภาวะความสมดุลของทะเลหมดไป ทั้งเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ใต้
น้ า 

5.  ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ การเดินทางกับการใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ เป็นเรื่อง
ที่สัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะประเภทใด ล้วนมีส่วนส่งเสริมสภาวะอากาศเป็นพิษทั้งสิ้น และ
จะส่งผลระดับรุนแรงในชุมชน ในเมืองมากกว่าชุมชนในชนบท ปัจจุบันมีการควบคุมการใช้รถใช้ถนน
การตรวจจับรถที่ปล่อยควันด าหรือส่งเสียงดังเกินกว่าก าหนด การน าระบบขนส่งมวลชนมาใช้เพ่ือลด
ความคับคั่งของการจราจร มีการน าน้ ามันไร้สารตะกั่วมาใช้เพ่ือลดอัตราการเผาไหม้ และการปล่อย
ก๊าซพิษ 
 6.  ผลกระทบต่อพืชพันธุ์ไม้ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในโลกที่มีชื่อเสียงในเรื่องพืชพรรณ 
เช่น ทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างมากในบริเวณ
ดังกล่าว ในช่วงฤดูกาลที่ดึงดูดใจ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม่ ต้นกล้าในบริเวณนั้นได้ โดยวิธี
ดังต่อไปนี้ 
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 6.1  การเดินเหยียบย่ าลงบนต้นกล้า ไม้ หรือขับรถย่ าไปบนทุ้งหญ้า ป่าละเมาะ หรือ
ชายหาดจะส่งผลให้ระบบนิเวศเสีย เช่น กรณีขับรถย่ าไปบนทราย ล้อรถจะคุ้ยทรายขึ้นมาและถูกลม
พัดเข้าไปตกในแผ่นดินท าให้จ านวนทรายลดลง หรือน้ าหนักของรถที่ตะลุยเข้าไปในป่า จะส่งผล
กระทบต่อรากไม้ และสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นดิน 

6.2  การเก็บดอกไม้หรือหักกิ่งไม้ 
6.3  การก่อกองไฟ และดับไม่สนิทก่อให้เกิดไฟไหม้ป่า 
6.4  การตัดต้นไม้ปรับพื้นที่เพ่ือกางเต็นท์พักแรม หรือการตัดไม้เพ่ือท าเชื้อเพลิง 
6.5  การทิ้งขยะ สะสมไว้กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 

 7.  ผลกระทบต่อธรณีวิทยา หากจะเปรียบผลกระทบที่มาจากการท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
ธรณีวิทยาแล้ว ลักษณะทางธรณีวิทยาอาจได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้อยกว่า
ด้านอื่น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากล าบาก ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพ และ
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา  และต้องใช้เวลานานนับปีกว่าที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เป็นเช่นเดิม 
หรือไม่สามารถก าหนดระยะเวลาได้   

8.  ผลกระทบต่อสัตว์ป่า โดยการล่าสัตว์ซึ่งมีมานานแล้ว ปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมกันใน
หลายๆ ประเทศ มีกฎหมายอนุญาตให้ล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาได้ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น บางแห่ ง
ไม่ให้ล่าสัตว์แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวน าพาหนะเข้าไปในทุ่งหญ้าที่มีฝูงสัตว์อยู่ (การท่องเที่ยวแบบ
ซาฟารี) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดผลเสียต่อสัตว์ป่าทั้งในแง่ของจ านวนที่ลดลง 
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง การสูญพันธ์ของสัตว์บางชนิด ขาดท่ีอยู่อาศัย ขาดอาหาร หรือตาย บาง
ท้องที่นักท่องเที่ยวเข้าไปตั้งค่ายพักแรมแล้วทิ้งเศษอาหารไว้ เมื่อสัตว์มาคุ้ยเขี่ยอาหารและท าอันตราย
มนุษย์ ต่างฝ่ายก็ป้องกันตัวซึ่งกันและกัน เป็นเหตุให้สัตว์ตายจ านวนมากในแต่ละปี หรือบางท้องที่
นิยมล่าสัตว์ป่าน ามาเป็นอาหาร ก็ท าให้จ านวนสัตว์ป่าลดลงได้ 
 
 

 
ภาพที่  8.5  ขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนในน้ าตก 
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ภาพที่  8.6  ภาพเต่าที่ถูกรัดจากเศษขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ 
ที่มา :  http://drprem.com/travel/tag/parks/ 

 

 
 

ภาพที่  8.7  การท่องเที่ยวแบบซาฟารี 
ที่มา :  http://drprem.com/travel/tag/parks/ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งได้เสื่อมสภาพและลดความส าคัญลงไป เช่น สถานที่นั้นถูกน าไปใช้
ประโยชน์ทางด้านอ่ืน ถูกท าลาย หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เช่น เกิดมลภาวะเป็นพิษตามแม่น้ าล า
คลองหรือชายทะเล ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังสถานที่นั้นลดน้อยลง  จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้การอนุรักษ์นั้นได้ผล 
ตลอดจนมีการออกกฎหมายต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการดังนี้คือ (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์,2553) 

1)  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ป่า น้ าท่วม พายุ ซึ่งภัยธรรมชาติดังกล่าวเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ต่างๆ ทาง
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ธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น ไฟไหม้ป่า ท าให้ต้นไม้ถูกท าลาย ทิวทัศน์ที่สวยงามถูกท าลาย 
โบราณสถานบางแห่งจะถูกน้ ากัดเซาะท าลาย เป็นต้น 

2)  ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศทางด้านต่างๆ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น การขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรท าให้พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุก การสร้างเขื่อนท า
ให้ทิวทัศน์ทางธรรมชาติบางแห่งถูกท าลายหรือเปลี่ยนสภาพไป การสร้างถนน หรือสร้างสิ่งก่อสร้าง
ใกล้กับโบราณสถานอาจก่อให้เกิดการทรุดหรือพังทลายได้ 

3)  ความต้องการที่จะเป็นเจ้าของวัตถุโบราณ หรือศิลปะอันงดงามและมีค่า เป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดการลักลอบค้าขายและขุดค้นหาวัตถุมีค่าออกไปจ าหน่ายโดยไม่ค านึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

4)  ขาดก าลังเจ้าหน้าที่ที่จะอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว คือ มีจ านวนไม่เพียงพอกับสถานที่ที่จะ
อนุรักษ์ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ประกอบกับขาดความร่วมมือจากประชาชนหรือ
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในด้านการอนุรักษ์ เช่น การรักษาความสะอาด หรือการ
ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้คงอยู่ในสภาพเดิม 

5)  ขาดเงินทุนและงบประมาณมาใช้ในการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น 
การจ้างเจ้าหน้าที่   การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงานตามสถานที่ต่างๆ การ
บูรณปฏิสังขรณ์ การขาดเงินทุนท าให้การท างานต่างๆ เพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

ส าหรับประเทศไทยนั้นปรากฏว่าประสบปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะสรุปได้ดังนี้ 

1.  ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 1.1  งบประมาณของจังหวัดมีจ ากัดในการพัฒนาหรืออนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว 
 1.2  แหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาไปแล้วมักจะขาดการบ ารุงรักษาในระยะต่อมาท าให้กลับ
เสื่อมโทรมลงไปอยู่ในสภาพเดิม 
 1.3  ชาวบ้านยังขาดความรู้และความส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เนื่องจากยงัมองไม่เห็นประโยชน์หรืออาจท าลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 1.4  ขาดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกวิธี ท าให้ท าลายความดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นไป ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าใจความหมายของการอนุรักษ์ไม่ตรงกัน จึงท าให้เกิด
แนวความคิดและรูปแบบการอนุรักษ์ต่างกันไปแต่ละแห่ง 
 1.5  มีการท าลายความสมดุลทางธรรมชาติหรือทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติอยู่เสมอ เช่น การระเบิดปลา ทอดสมอเรือ ซึ่งท าลายปะการัง กับจับปลาสวยงาม
ไปขาย การดูดทรายหรือเก็บก้อนหินสวยงามขนาดใหญ่ไปขาย ซึ่งท าล าธารเก็บน้ าไว้ไม่ได้ หรือขาด
ความงดงามตามธรรมชาติไป การบุกรุกป่าสงวน และครอบครองที่ดินชายหาดโดยผิดกฎหมาย 
 1.6  มีความไม่เป็นระเบียบในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยว ท า
ให้เสียความงดงามตามธรรมชาติไป เช่น การสร้างบาร์เบียร์ที่ภูเก็ต เกาะสมุย การสร้างตึกแถว หรือ
ศูนย์การค้าตดิวัดที่ดอยสุเทพ 
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 1.7  แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดบางแห่งยังคงสกปรก ซึ่งเกิดจากนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ซุ้มขายของริมหาด โรงแรมหรือบังกะโลขนาดเล็กที่ไม่มีระบบก าจัดน้ า
เสีย 
 1.8  บทลงโทษในกฎหมายฉบับต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวค่อนข้างเบาและล้าสมัย 
 1.9  จังหวัดไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่รับผิดชอบงานบริหารการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
โดยตรง การให้ข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่เท่านั้นจึงท า ได้ไม่เต็มที่ 
รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ก็ท าได้ยากด้วย 
 1.10  ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากของเดิมไปมากเพ่ือให้สอดคล้อง หรือรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น 
ชีวิตชาวเขาที่แท้จริง การฟ้อนร า ตลอดจนมรการฉวยโอกาสให้บริการด้านเริงรมย์อันขัดต่อศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมของไทยมากขึ้นเพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 1.11  การคิดอัตราค่าเข้าขมโบราณสถาน 2 ราคา คือ อัตราคนไทยกับอัตราชาว
ต่างประเทศ ท าให้เสียภาพพจน์ต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น 
 1.12  ด้านการประสานงานพัฒนา หรืออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวยังมิได้ประสานกันอย่าง
มีประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีหน่วยงานโดยตรงรับผิดชอบ แต่บางแห่งมีหลายหน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษา ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ เพราะมิใช่ผู้รับผิดชอบ
โดยตรง หรือไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ มีผลให้การบ ารุงรักษาหรือพัฒนาท าได้จ ากัด 
 1.13  ขาดการพัฒนาบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบ เช่น ขาดห้องสุขาที่สะอาด 
ร้านขายสินค้าที่ระลึกตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจาย ที่จอดรถมีน้อยหรืออยู่ไกล 
 1.14  เอกชนมักจะไม่สนใจน าเงินมาลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มิได้รับ
ประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว เป็นผลให้จังหวัดเหล่านั้นพัฒนาการท่องเที่ยวได้ช้า ประชาชรใน
จังหวัดเองก็ไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
 1.15  จังหวัดขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความช านาญด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยตรง 
 1.16  ปัญหาการขจัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 
 1.17  บางฤดูกาลมีนักท่องเที่ยวมากจนพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับได ้

 1.18  สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลและมีผู้เข้าไปท่องเที่ยวน้อย 
 1.19  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงบางแห่งจะประสบปัญหาเรื่องมีนักท่องเที่ยวไปใช้
บริการมากเกินความสามารถท่ีสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะรองรับได ้

 ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างเร่งด่วน โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ หลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ 
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2.  ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 

 2.1  แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมที่
ได้มาตรฐานยังมีน้อย สาเหตุอาจเกิดจากนักลงทุนไม่กล้าลงทุนเพราะนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่
สม่ าเสมอ หรือเดินทางมาเป็นฤดูกาล 
 2.2  ปัญหาร้านอาหารที่ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีน้อย ตามแหล่งท่องเที่ยวมี
แผงลอยขายอาหารซึ่งค่อนข้างสกปรก 
 2.3  บริษัทน าเที่ยวที่ได้มาตรฐานในต่างจังหวัดมีน้อย ในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ มี
บริษัทน าเที่ยวเกิดขึ้นมากแต่การให้บริการยังไม่ได้มาตรฐานหรือคุ้มกับอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ 
 2.4  ร้านค้าของที่ระลึกหลายแห่งไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ซื้อ เช่น ปลอมแปลงสินค้า ขายสินค้า
ซึ่งไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุ คิดราคาสูงเกินควร ฯลฯ ระบบการให้ค่านายหน้าซื้อของ ท าให้สินค้าที่
ระลึกนั้นแพงเกินสมควร ทั้งๆ ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าโดยตรง 
 2.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวยังมีน้อยโดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวระยะไกลและแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ขาดหน่วยกู้ภัย หรือ
ช่วยชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายทะเล 
 2.6  สิ่ งสาธารณูปโภคที่จ า เป็นในพ้ืนที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ มี ไม่ เ พียงพอ เช่น 
สถานพยาบาล ระบบการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งจะช่วยได้มากทั้งในด้านการติดต่อธุรกิจบริการท่องเที่ยว
และการแจ้งเหตุร้านหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยว 
 2.7  ข้อจ ากัดในการพัฒนาสถานที่พักแรมประเภทสถานที่ตากอาการ (Resort) อย่าง
หนึ่งคือบริเวณที่เหมาะสมมักจะอยู่ในเขตป่าสงวนหรือพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งตามกฎหมายจะปลูกสร้าง
อะไรไม่ได้ เป็นการเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์หรือพัฒนาที่เหล่านั้นไป 
 2.8  สินค้าท่ีระลึกหลายอย่างขาดการออกแบบที่ได้รูปทรงและขาดมาตรฐาน เช่น การ
แกะสลักไม้ ท าให้สูญเสียทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตสินค้าเหล่านั้น ควรจะมีการพัฒนาฝีมือ
แรงงานหรือการออกแบบให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดีข้ึน 
 2.9  ในหลายจังหวัดขาดศูนย์ให้ข่าวสารการท่อวงเที่ยวและขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่
โดยตรง 
 2.10  สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค 
 2.11  ขาดแรงงานที่มีคุณภาพในธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม บริษัท
น าเที่ยว ผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องมีความตระหนักถึงบทบาทของตนในการช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นให้กับนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการให้บริการทั่วไปซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงที่ต้อง
ปฏิบัติอยู่แล้ว 
 2.12  ความมีน้ าใจไมตรีของคนไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในระยะหลังๆ 
นี้ลดน้อยลงมากรวมทั้งความซื่อสัตย์ในการค้าขายกับนักท่องเที่ยวอีกด้วย เป็นผลให้ลดความดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวลง 
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3.  ปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 3.1  จังหวัดมีงบประมาณจ ากัด จึงปรับปรุงถนนได้น้อยในแต่ละปี แหล่งท่องเที่ยวบาง
แห่งอยู่ในเขตทุรกันดาร หรือห่างไกล การท าหรือปรับปรุงถนนเข้าไปจะไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจการ
ขนส่ง 
 3.2  ถนนเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งยังมีสภาพไม่ดี คับแคบ เป็นจุดที่เกิดอันตราย
จากการขับขี่ได้ง่าย เป็นผลให้นักท่องเที่ยวหันไปเท่ียวที่อ่ืนแทน 
 3.3  แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งรถประจ าทางเข้าไม่ถึง ต้องเช่าเหมารถรับจ้างขนาดเล็ก
เข้าไปเป็นช่องทางให้มีการขูดรีดค่าโดยสารได้ อีกทั้งการบริการก็ไม่ประทับใจ สาเหตุอาจเกิดจากผล
ของการผูกขาดหรือได้รับสัมปทานในเส้นทางเหล่านั้นก็ได้ 
 3.4  ขาดท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะแก่ง
ต่างๆ ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 
 3.5  ขาดการขนส่งทางเรือที่รวดเร็ว ท าให้เสียเวลามากกับการเดินทางโดยเรือ หากมี
การพัฒนาด้านนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวมาก 
 3.6  ขาดเส้นทางเครือข่ายการเดินทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม ท าให้นักท่องเที่ยวต้อง
เดินทางย้อนกลับทางเดิมเป็นระยะไกล 
 3.7  ขาดป้ายชี้ทาง นักท่องเที่ยวต้องคอยถามชาวบ้านตลอดเส้นทาง และจะมีปัญหา
มากกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

 3.8  มีอุบัติเหตุในเส้นทางท่องเที่ยวหลัก เช่น กรุงเทพฯ-นครราชศรีมา กรุงเทพฯ-

พัทยา กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ อยู่เป็นประจ า ซึ่งต ารวจทางหลวงน่าจะกวดขันการใช้ยวดยานให้มาก 
 3.9  การเดินทางทางอากาศไปยังแหล่งท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค ค่อนข้างแน่นในฤดู
ท่องเที่ยว ควรมีเที่ยวบินเสริมให้มากขึ้น และในเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง ควรให้เอกชนเข้า
มาร่วมบริการด้วย โดยให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อเอกชนผู้ลงทันนั้น 
 3.10  ขาดรถบริการสาธารณะไปยังสถานที่ท่องเที่ยว หากไม่ไปกับทัวร์หรือรถน ารถไป
เองก็ไปไม่ได ้

4.  ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 4.1  ปัญหาการเสนอข่าวให้เกิดภาพทางลบ เช่น ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาโรคเอดส์ 
ปัญหายาเสพติด และปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ไม่สนับสนุนการ
ขยายตัวทางการท่องเที่ยว และเป็นผลให้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย
การเดินทาง 
 4.2  ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาสาธารณูปโภคโดย
หน่วยงานภาครัฐขยายตัวไม่ทันกับความเติบโตของการท่องเที่ยว นักลงทุนภาคเอกชนค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักเป็นผลให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วจน
กลายเป็นปัญหาส าคัญ 
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 4.3  ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เช่น การ
ขึ้นราคาห้องพัก สินค้ามีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน มัคคุเทศก์ก็ไม่มีคุณภาพและหลอกลวงนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง 
 4.4  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนส่งไม่เพียงพอ โครงสร้าง
พ้ืนฐานในเมืองหลักทางการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านคุณภาพและ
ความสามารถในการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า น้ าจืด การก าจัดน้ าเสียและขยะ ฯลฯ โครงข่าย
การคมนาคมทางถนนเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับแหล่งท่องเที่ยวยังไม่สมบรูณ์ การคมนาคมทางน้ าขาด
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของสนามบินในส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึง 
 4.5  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากระบบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปริมาณตามความ
ต้องการของตลาด ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในบางระดับ 
 4.6  ปัญหาการลงทุน การลุงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวจ ากัดอยู่ในวงแคบ ส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนในธุรกิจโรงแรมในเมืองหลักทางการท่องเที่ยว เนื่องจากยังขาดความริเริ่มในการลงทุนใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวสาขาอ่ืนๆ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อนการกีฬา เพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
 4.7  ปัญหาด้านองค์กรและการประสานงาน การพัฒนาการท่องเที่ยวมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่าย แต่ในทางปฏิบัติ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
อ านวยประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของ ททท. ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็นเพียงผู้ประสานงาน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก เพ่ือประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น มิได้มีอ านาจในการควบคุมดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว ท าให้
ปัญหาทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยังมีอยู่ตลอดเวลา 
 4.8  ปัญหาการบังคับใช้ของกฎหมาย การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยโดยทั่วไป 
ด าเนินไปตามหลักของการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในส่วนของกฎหมายที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนการท่องเที่ยวต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ใน
ขณะนี้นั้น อาจะกล่าวได้ว่ามีพอเพียงในการควบคุมแล้ว คงมีส่วนน้อยที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างไรก็
ตามในทางปฏิบัติมักมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในหลายลักษณะ เช่น ความไม่เคร่งครัด การ
เพิกเฉย หรือการละเลยของเจ้าหน้าที่ กฎหมายไม่ชัดเจนหรือมีช่องโหว่ ขีดความสามารถและ
อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น 

5.  มาตรฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยท่ัวไป 

     การอนุรักษ์ทรัพยากร คือ ปรัชญาของการจัดการทรัพยากรในทิศทางที่ไม่ท าให้เกิด
ความเสื่อมโทรม ความสูญเสีย หรือหมดสิ้นไป การจัดการที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือมีการ
ก าหนดมาตรการที่แน่นอนเป็นแรงผลักดัน ด าเนินการจัดการโดยอาศัยนโยบาย วิธีการ และการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยอ้างอิงกระบวนการติดตามตรวจสอบและการวิจัยที่มีพ้ืนฐานอยู่
บนความรู้ความเข้าใจอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การอนุรักษ์ทรัพยากรสามารถกระท าได้หลายวิธี 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
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 5.1  มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยตรง 
      5.1.1  การถนอม(Presenvation) หมายถึง การถนอมทรัพยากรให้สามารถใช้ไปได้

นาน เช่น การสร้างเขื่อนหรือฝายส าหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง การเก็บรักษาสัตว์น้ าด้วยการแช่
แข็งการประกาศเขตป่าสงวนหรือเขตการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือการคงอยู่ของป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นต้น 

      5.1.2  การบูรณะ(Restoration) หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรเสื่อมคุณภาพให้มี
สภาพดีขึ้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เช่น การบูรณะวัด การก าจัดน้ าเสีย การแก้ปัญหาดินเสื่อม
โทรม 

      5.1.3  การปรับปรุง(Benificiation) หมายถึง การปรับปรุงทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์
ไม่ได้ หรือใช้ประโยชน์ได้น้อยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การปรับปรุงพ้ืนที่ ดิน
เปรี้ยวหรือดินเค็มให้สามารถเพาะปลูกได้หรือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

      5.1.4  การผลิตและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Production and Use)เช่น 
น าเอาชานอ้อย หรือเศษไม้มาท าไม้อัด 

      5.1.5 การน ากลับมาใช้ใหม่(re-use) เป็นการน าทรัพยากรที่ใช้แล้วมาดัดแปลงเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ใหม่หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

      5.1.6 การใช้สิ่งทดแทน (Substitution) หลักการโดยทั่วไปจะใช้ทรัพยากรที่มีมาก
หาได้ง่ายแทนทรัพยากรที่มีน้อยหรือมีจ ากัด เช่น ใช้วัสดุอื่นแมนไม้ เช่น Concrete, Aluminumแทน
เหล็ก ใช้ Plastic แทนเหล็ก etc 

      5.1.7 ตรวจสอบและการประดิษฐ์(Inventories and Investigations)โดยการ
ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ แหล่งก าเนิดตลอดจนคุณสมบัติและ
ความส าคัญของทรัพยากรแต่ละอย่างเพ่ือจะได้วางแผนการใช้ได้อย่างถูกต้องรัดกุม เช่น การส ารวจ
แหล่งและปริมาณ Petroleum,Potash,etc 

 5.2  มาตรการอนุรักษ์ทางอ้อม 
            การอนุรักษ์ทรัพยากรมิใช่เป็นเพียงความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละประเทศ

เท่านั้นประชาชนทุกคน จะต้องมีความตระหนัก (Awareness) ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การอนุรักษ์เป็นไปตามประสงค์ ในแต่ละประเทศจึงมีแนว
ปฏิบัติหรือมาตรการอนุรักษ์ทางสังคมเข้าเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยตรงอีกทางหนึ่ง ดังนี้ 

5.2.1  จัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ เช่น การจัดตั้งสมาคมนิยม
ไพร ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

5.2.3  ให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนทุกระดับเพื่อให้รู้จักวิธีการอนุรักษ์ และรู้จักหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

      5.2.3 การออกกฎหมายควบคุมดูแลหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
      5.2.4 การใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Internet โดยน า

ความรู้ด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ให้กับประชาชน เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
ทรัพยากร 

      5.2.5 ส่งเสริมการฝึกอบรมและการวิจัยด้านการประดิษฐ์ ด้านระบบนิเวศน์ และ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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6.  เราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างไร 

       สินธุ์ สโรบล (2546) ได้อธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ว่า การ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพสมบูรณ์อย่างยาวนาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 6.1  ไม่ปรับสภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เปลี่ยนไปจากเดิมจนด้อย
คุณค่าลง เช่น ไม่เน้นการสร้างที่พักแรมหรือรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มาก 
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น จะท าให้สูญเสียความเป็นธรรมชาติ ดังเช่นสภาพที่เกิด
ขึ้นกับชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 
 6.2  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ึนในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ไม่ทิ้งขยะ ไม่เผาขยะและ
ปล่อยให้มีขยะตกค้างในแหล่งท่องเที่ยวแต่ควรสร้างหรือวางถังขยะให้กลมกลืนกับสภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว และควรขนขยะออกไปก าจัดนอกแหล่งท่องเที่ยว 
 6.3  ไม่รุกล้ า ท าลายโบราณสถาน และสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัตศาสตร์เช่น 
ไม่เข้าไปอยู่อาศัยใกล้กับพ้ืนที่ที่เป็นก าแพงดินหรือก าแพงเมืองโบราณ ไม่ถมหรือปรับพ้ืนที่ที่เป็นคู
เมืองโบราณเพ่ือก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 
 6.4  ไม่ท าลายทรัพยากรทุกชนิดที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ไม่เหยียบย่ าและเด็ด
ดอกไม้ในป่า ไม่เก็บหินในแหล่งท่องเที่ยวไปเป็นของที่ระลึก ไม่ขีดเขียนผนังถ้ าและท าลายหินงอกหิน
ย้อยในถ้ าให้แตกหักไม่ล่าสัตว์และเผาป่าในเขตหวงห้าม  
 6.5  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้และถ่ายทอดให้คน
รุ่นหลังสืบต่อกันไป เช่น การอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมของคนอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การ
รักษาประเพณีบุญบั้งไฟของคนจังหวดยโสธร 

7.  เราจะมีวิธีการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวกันอย่างไร 

     การพัฒนาทรัพยากรการท่องเทียวจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวและไม่ชักน าให้คนเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากเกินไปจนเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนที่ และต้องรักษาสภาพธรรมชาติเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด โดยมีแนวทางดังนี้ 
 7.1  สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความกลมกลืนกับบรรยากาศของสถานที่
ท่องเที่ยว และค านึงถึงความจ าเป็นในการก่อสร้าง การก่อสร้างและการใช้งานต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างถนนเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว ที่พกแรม ร้านอาหาร สถานที่นันทนาการ 
จะต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดัง น้ าเสีย และขยะตกค้างในสถานที่ท่องเที่ยว 
 7.2  ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในการชมสถานที่ เช่น การสร้าง
สะพาน การสร้างบันได การสร้างรั้วกั้นบริเวณทางเดินหรือน้ าตกที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การติดดวง
ไฟให้แสงสว่างในถ้ าหรือให้ยืมตะเกียงเพ่ือเดินชมในถ้ า ผู้ด าเนินการต้องพิจารณาว่าการก่อสร้างหรือ
การติดตั้งดวงไฟต้องไม่ท าลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ให้เสียไป นอกจากนี้ควรมีการเฝ้า
ระวังไม่ให้มีมิจฉาชีพ และการก่ออาชญากรรมข้ึนในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 
 7.3  จัดท าป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในท้องถิ่นให้ชัดเจน สวยงาม เห็นได 
ง่าย และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้หรออาจท าแผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว และ
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าการเดินทางมาเที่ยวในพ้ืนที่
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แหล่งนั้นคุ้มค่า เพราะสามารถเที่ยวชมสิ่งต่างๆ ได้หลายอย่าง และยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นอีกด้วย 
 7.4  แสวงหาสถานที่มีความสวยงาม โดดเด่น ศิลปวัฒนธรรม มีประเพณีท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เป็นการดึงดูดนักทองเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว
ชมและใช้จ่ายเงินภายในท้องถิ่น 
 7.5  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการบูรณะโบราณสถาน และดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพดีมีการจดระเบียบการเข้าชม การบริการสถานที่จอด
รถฟรี ถ้าต้องมีการเก็บเงินค่าบ ารุงต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเก็บค่าบ ารุงในอัตราที่
เป็นธรรม  
 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ผู้ที่มีหน้าที่ช่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประกอบด้วยหลายฝ่ายดังต่อไปนี้ 
 1.  นักท่องเที่ยว  เป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยตรง ต้องมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยวที่ไปชม  ไม่ประพฤติตนให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 2.  เจ้าของท้องถิ่น  เป็นกลุ่มที่มีส่วนได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ถ้าเจ้าของท้องถิ่นสามารถรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้สมบูรณ์ สวยงาม จะท าให้มี
นักท่องเที่ยวเข้าไปในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น 
 3.  มัคคุเทศก์  มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ช่วยบอกข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ก่อนและ
ระหว่างเข้าชมสถานที่ต่างๆ  มัคคุเทศก์ต้องกล้าที่จะตักเตือนเมื่อนักท่องเที่ยวประพฤติตนไม่
เหมาะสมและประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 4.  ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว  ผู้ประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้องค านึงถึงผลเสีย
ต่อสภาพแวดล้อมด้วย  หากผู้ประกอบการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอาจเกิดปัญหาขัดแย้งกับคน
ในท้องถิ่น และเมื่อสถานที่ท่องเที่ยวสูญเสียความสวยงามตามธรรมชาติไป  นักท่องเที่ยวก็จะ
เปลี่ยนไปเที่ยวที่อื่น และไม่กลับมาเท่ียวยังที่เดิมอีก 
 5.  หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  องค์กรภาคเอกชน  เช่น สมาคม
มัคคุเทศก์อาชีพ  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  มีส่วนช่วยควบคุมดูแลผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจ
ท่องเที่ยว ให้ด ารงอยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ  และให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 6.  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  องค์กรภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
โดยตรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวและบุคคลฝ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  มีจิตส านึกและช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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บทสรุป 

 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เป็นสิ่งที่มี

ความส าคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชนิดและปริมาณของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของประเทศ เมื่อใดที่ทรัพยากรเหล่านี้ถูกท าลาย การท่องเที่ยวก็จะได้รับความเสียหาย และส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่กล่าวมาจึงต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยาวนาน เพ่ือให้การท่องเที่ยวของไทย
มีความยั่งยืนตลอดไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ข้อ  1.  จงยกตัวอย่างทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น   
ข้อ  2.  จงอธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ข้อ  3.  จงอธิบายความหมายของ ค าว่า “อนุรักษ์” พร้อมทั้งยกตัวอย่างการอนุรักษ์  
ข้อ  4.  จงอธิบายหลักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
ข้อ  5.  จงอธิบายปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ข้อใดที่ส าคัญที่สุด  
ข้อ  6.  จงยกตัวอย่างปัญหาที่เก่ียวกับการคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว  
ข้อ  7.  จงอธิบายถึงบุคคลใดบ้างที่มีความเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ข้อ  8.  จงอธิบายถึงการกระท าใดทีเ่ป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุด 
ข้อ  10  จงบอกพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การวางแผนส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว 

 

 

เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 
 

หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 

ความหมายของการวางแผนจัดการท่องเที่ยว 
การวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจทางการท่องเที่ยว 
การวางแผนท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว  
การวางแผนการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจท่องเที่ยว 
การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โครงการที่เป็นไปได้ทางการท่องเที่ยว 
ความต้องการในการวางแผนการท่องเที่ยว 
แผนหลักการท่องเที่ยว (Master Plan for Tourism) 
การวางแผนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้ว 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายของการวางแผนจัดการท่องเที่ยว 
2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจการวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจทางการ

ท่องเที่ยว 
3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการวางแผนการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจท่องเที่ยว 
4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว 
5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจโครงการที่เป็นไปได้ทางการท่องเที่ยว 
6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความต้องการในการวางแผนการท่องเที่ยว 
7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายแผนหลักการท่องเที่ยว (Master Plan for 

Tourism) 
8.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจการวางแผนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้ว 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน าไปประยุกต์ใช้ 
2.  การอภิปรายร่วมกัน 
3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.  น ากรณีศึกษาต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาให้นักศึกษาลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการวางแผน
ท่องเที่ยว 

5.  ทบทวนเนื้อหาโดยแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้ 
2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
3.  Power Point ที่น าเสนอการสอน 
4.  กรณีศึกษา 
5.  แบบฝึกหัด 

 

การวัดและการประเมิน 

 1.  การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 
 2.  สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน 

3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
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บทที่  9 

การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยว 

 

ความหมายของการวางแผนจัดการท่องเที่ยว 

 การวางแผน  หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจใดๆ ที่ก าหนดไว้ให้บรรลุผลได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด การ
วางแผนเป็นภารกิจที่มีบทบาทส าคัญยิ่งของผู้บริหารองค์กร ที่จะแสดงออกถึงวิจารณญาณ วิสัยทัศน์ 
(Vision) และอัจฉริยภาพแห่งความเป็นผู้น า การวางแผนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการจัดการที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของกระบวนการการจัดการ การก าหนดความหมายของค าว่า
“การวางแผน” นั้น จึงครอบคลุมถึงการคาดการณ์ เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รวมทั้งการก าหนดกิจกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการก าหนดกิจกรรม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ่งหวังผลแห่งกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบาย
ที่ก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิ จกรรม 
ทั้งนี้การวางแผนยังเป็นกระบวนการขั้นหนึ่ง ในการบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายที่ก าหนดไว้ (ฉันทัช  วรรณถนอม,2548) 
 จากความหมายของการวางแผนดังกล่าวข้างต้นผู้เรียบเรียงขอนิยามความหมายของการวาง
แผนการท่องเที่ยวว่า หมายถึง การวางแผนและตัดสินใจในการเลือกองค์ประกอบในการท่องเที่ยวที่ดี
ที่สุดเหมาะสมที่สุดจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน เช่น การวางแผนเลือกโรงแรมที่ดี  
เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เลือกร้านอาหารที่มีอาหารรสชาติอร่อย  เลือกยานพาหนะที่เหมาะสม
มีความปลอดภัย และเลือกแหล่งซื้อของที่มีคุณภาพ เป็นต้น โดยการเลือกจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมในเรื่องของราคา ศักยภาพในการซื้อ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ความเป็นไปได้ในเรื่อง
ของการบริหารเวลาในกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  
 ในเรื่องของการวางแผนส าหรับการจัดการท่องเที่ยว ผู้เรียบเรียงได้แบ่งเรื่องนี้ออกเป็น 2 
หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1.  การวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจทางการท่องเที่ยว 
และหัวข้อท่ี 2.  การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี้ 
 
หัวข้อที ่1.  การวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจทางการท่องเที่ยว 

     ความส าคัญของการวางแผนการท่องเที่ยวการวางแผนการท่องเที่ยวนับเป็นเรื่องที่ส าคัญ
ยิ่งทั้งต่อตัวนักท่องเที่ยวเองและต่อบริษัทน าเที่ยว โดยสรุปแยกความส าคัญของการวางแผนการ
ท่องเที่ยวได้ดังนี้ 
 1.  ความส าคัญของการวางแผนการท่องเที่ยวต่อตัวนักท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 

      1.1  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยในการประมาณการค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และ
ระยะทางได้ 
      1.2  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยให้ได้รับความสะดวกสบายตามแผนการที่มีการ
จองไว้ล่วงหน้า 
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      1.3  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยป้องกันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น
ได้โดยการมีแผนการแก้ไขรองรับ 
      1.4  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยให้เกิดความอุ่นใจว่าเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ 
      1.5  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยให้ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีตามที่
คาดหวัง 
 2.  ความส าคัญของวางแผนการท่องเที่ยวต่อบริษัทน าเที่ยว ประกอบด้วย 

      2.1  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยในการประมาณการค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และ
ระยะทางในการน าเที่ยวได้ 
      2.2  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยในการเลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องบริษัททัวร์ภาคพ้ืนดิน 
และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
      2.3  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยป้องกันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น
ได้โยการมีแผนการแก้ไขรองรับ 
      2.4  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยให้ได้รับผลการประเมินการน าเที่ยวที่ดีจากลูก
ทัวร์ซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้บริการน าเที่ยวในครั้งต่อไป 
      2.5  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในการเป็นมืออาชีพใน
สายตาของนักท่องเที่ยว 
      2.6  การวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีเป็นการรับประกันความส าเร็จในการจัดน าเที่ยวและ
ความส าเร็จของบริษัทน าเที่ยวด้วย 
 จากเนื้อหาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การวางแผนการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อตัว
นักท่องเที่ยว ต่อบริษัทน าเที่ยวที่มีการจัดน าเที่ยว หากบริษทัน าเที่ยวประสบความส าเร็จในการจัดน า
เที่ยว นอกจากจะท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทน าเที่ยวแล้ว ยังท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ประเทศท่ีมีการน าเที่ยวด้วย  
 
การวางแผนท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว  
 โดยมากแล้วการวางแผนท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเองเป็น
การส่วนตัว ไม่ว่าจะเท่ียวตัวคนเดียว หรือเที่ยวกับครอบครัวเพ่ือนสนิทคนใกล้ชิด จะมีความแตกต่าง
กันไปในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาค ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจากฝั่งทวีปอเมริกาหรือยุโรป
โดยมากจะมีการวางแผนท่องเที่ยวมาอย่างดี แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวแถบเอเชียจะไม่ค่อยใส่ใจต่อการ
วางแผนท่องเที่ยวมากนัก จะเห็นได้จากนักท่องเที่ยวที่มาจากฝั่งทวีปอเมริกากับยุโรปจะมีคุณภาพ
กว่านักท่องเที่ยวจากเอเชีย โดยดูได้จากการเตรียมความพร้อม การให้ความส าคัญในการเดินทาง การ
เตรียมเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการพักที่ยาวนาน ไม่มาเที่ยวแบบฉาบฉวย 
เป็นต้น ต่อไปนี้คือตัวอย่างค าพูดของนักท่องเที่ยวที่ขาดการเตรียมการวางแผนท่องเที่ยวที่ดี เช่น 
 “ไม่นึกว่าจะหนาวขนาดนี้” 
 “เราโดนร้านค้าหลอกขายของแพง” 
 “ไม่เห็นมีร้านขายของฝากเลย” 
 “ราคาค่าห้องพักแพงจัง รู้อย่างนี้นอนอยู่บ้านดีกว่า” 
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 “โหย.. คนเยอะมาก หมดสนุกเลย” 
 “วันนี้เค้าไม่เปิดร้าน ท าไงดี ไปท่ีไหนดี” 
 “ทางไม่ค่อยสะดวกเลย แถบนั่งรถนานด้วย” 
 “ดอกไม้ไม่เห็นบานเยอะเลย” 

ฯลฯ 
ค าพูดเหล่านี้เราได้ยินบ่อยๆ โดยที่บางครั้งรู้ทั้งรู้ว่าอาจต้องเกิดปัญหาขึ้น แต่ก็ไม่คิดที่จะ

ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งจริงๆ แล้ว การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตนเองสามารถท าได้ง่ายๆ คือ 
 1)  สอบถามข้อมูลจากผู้รู้  หรือผู้ที่เคยเดินทางมาแล้ว 
 2)  สอบถามข้อมูลจากส านักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ 
 3)  ศึกษาจากแหล่งหนังสือเอกสารต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ปัจจุบันที่สุด ถ้าดีควรน าข้อมูลจากหลายๆ ที่มาเปรียบเทียบกัน 
 4)  รีวิวข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่เชื่อถือได้ 
 

ข้อมูลที่ควรรู้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการวางแผนท่องเที่ยวด้วยตนเอง ได้แก่ 
1.  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของสถานที่ที่เราจะไป (เพ่ือจะได้เตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ได้เหมาะสม) เช่น 
      1.1  เป็นภูเขา ต้องเดินปีนป่ายขึ้นไป หรือรถสามารถขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ 
      1.2  เป็นทะเล มีหาดไหนสวยงาม เหมาะส าหรับเล่นน้ า มีปะการังไหม จะต้องเตรียม
อุปกรณ์ด าน้ าหรือไม่  
      1.3  เป็นถ้ า จุดเด่นของถ้ าอยู่ที่ไหน สามารถเข้าได้ตลอดเวลา หรือต้องรอเวลาที่
เหมาะสม 
      1.4  ดอกไม้ หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิด เกิดช่วงเวลาใด 
      1.5  ต้องการสัมผัสอากาศหนาว ต้องมาในช่วงเดือนไหน 
      1.6  อุทยานบางแห่งหรือแหล่งท่องเที่ยงบางแหล่ง มีการเปิด -ปิด เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
 2.  การเดินทาง(เพ่ือจัดการเรื่องตั๋ว เช็คสภาพรถ ฯลฯ) เช่น 
      2.1  เส้นทางเป็นแบบใด คดเค้ียว สูงชั้น เป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่ 
      2.2  ใช้เส้นทางหลวง หรือใช้เส้นทางชนบท  
      2.3  จะเดินทางต่อไปยังสถานที่อ่ืนได้อย่างไร ทางเท้า ทางเกวียน นั่งช้าง นั่งม้า  
      2.4  ไปโดยยานพาหนะแบบใด ใช้เวลาเท่าไร สภาพรถที่ใช้จะไหวไหม 
      2.5  จะขับรถไปเอง หรือต้องจองตั๋วล่วงหน้ากี่วัน 
      2.6  สถานีขนส่งมีรถสายไหนที่สามารถผ่านได้ 
 
 



 
296 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

 3.  การกินอยู่ (เพ่ือเตรียมอุปกรณ์ อาหาร น้ าดื่ม ยา ก่อนการเดินทาง) เช่น 
      3.1  มีร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว หรือระหว่างทางไหม 
      3.2  ในแหล่งท่องเที่ยวมีร้านขายอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
      3.3  ประเภทของอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 
      3.4  มีร้านสะดวกซ้ือไหม 
      3.5  ร้านขายยาเปิดตลอดหรือไม่ 
 4.  ที่พัก (เพ่ือเตรียมติดต่อจองที่พัก หรือจัดหาอุปกรณ์ในการพักไปให้พร้อม) เช่น 
      4.1  ได้บ้านพัก หรือเต็นท์ หรือโรงแรมหรู 
      4.2  ที่พักห่างไกลแหล่งอาหาร แหล่งบันเทิง แหล่งท่องเที่ยว แค่ไหน 
      4.3  จะเลือกแบบถูกแต่ไกล ใกล้แต่แพง เลือกเอาเอง 
      4.4  สิ่งที่ต้องการในที่พัก มีอะไรบ้าง 
 5.  ค่าใช้จ่าย (เพ่ือเตรียมไปให้เพียงพอในการใช้จ่าย) เป็นค่ารับประทานอาหาร ค่าที่พัก ค่า
ซื้อของ ค่าเดินทาง ค่าเข้าชม อ่ืนๆ  
      5.1  ตรวจสอบอัตราและเปลี่ยนเงิน 
      5.2  การใช้สกุลเงินของแต่ละประเทศ 
      5.3  การใช้เครดิตการ์ด สามารถใช้ได้หรือไม่ 

6.  ข้อควรระวัง (เพ่ือได้ป้องกันตัว หรือไม่ท าผิดกฎระเบียบในแต่ละสถานที่) เช่น 
     6.1  ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง   
     6.2  ห้ามใส่ร้องเท้าเข้าวัด แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเข้าวัด  
     6.3  ห้ามจับ ห้ามเด็ด ห้ามกระท าการใดๆ ที่สถานที่ท่องเที่ยวแจ้งไว้ 
     6.4  หา้มแตะต้องหญิงสาวของชนเผ่าชาวเขา 
7.  ของใช้ส่วนตัวๆ (เพ่ือไม่ให้หลงลืมแล้วไปหาซื้อใหม่) เช่น 
     7.1  ยารักษาโรค หรือยาประจ าตัว 
     7.2  ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
     7.3  เสื้อผ้า อุปกรณ์ท่ีใช้เฉพาะกิจกรรม เช่น ชุดด าน้ า อุปกรณ์ด าน้ า ชุดปีนเขา ไต่ผา 
8.  ความสามารถหรือศักยภาพส่วนตัว เช่น 
     8.1  ระยะเวลาท่องเที่ยว มีเวลาว่างส าหรับการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหน 
     8.2  รายได้กับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพียงพอหรือไม่ 
     8.3  สภาพร่างกายพร้อมหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าต้องไปในเส้นทางท่ีต้องใช้พละก าลัง 
     8.4  ภาษา คนหรือเพ่ือนที่ไปด้วยสามารถช่วยกันได้มากน้อยเพียงใด มีใครคอย

ช่วยเหลือหรือไม่ โดยเฉพาะการไปในต่างประเทศ 
     8.5  ตรวจเช็คแหล่งท่องเที่ยวว่ามีอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 

(ส าหรับผู้พิการที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว) 
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 ทั้งนี้การวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองให้ได้ผลดีนั้นก่อนอ่ืนต้องรู้ตัวเองก่อนว่าต้องการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใด เพราะจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวในครั้งนั้น เช่น 
 1.  ชอบสบายๆ ไปนอนเล่นแล้วก็ตื่นสายๆ 
 2.  ชอบเที่ยวปราสาทโบราณสถานที่เก่าๆ แล้วนึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต 
 3.  ชอบเที่ยวตามงานเทศกาล  สวนสนุกที่มีคนมาก ชอบความครึกครื้น ชอบแสงสี ยามค่ า
คืน  ชอบผู้คน  ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัย 
 4.  ชอบซื้อของเป็นชีวิตจิตใจ 
 5.  ชอบไปดูพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และบ้านเมืองที่ทันสมัย 
 6.  ชอบอาบน้ าแร่ เล่นน้ าตก เที่ยวเชิงสุขภาพ 
 7.  ชอบแบบสมบุกสมบันท้าทายความสามารถแบบเดินป่า ล่องแก่ง ปีนหน้าผา 
 8.  ชอบเล่นกีฬา กระดานโต้คลื่น แล่นเรือใบ ปีนผา ไต่เขา 
 9.  ความต้องการอื่นๆ  

กระบวนการการท่องเที่ยวโดยย่อ ที่นักท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงข้างต้นเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งส าหรับผู้ที่จะจัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่ต้องการพ่ึงพาบริษัทจัดน าเที่ยว ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมี
การวางแผนเรื่องต่างๆ ดังกล่าวไว้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวก็จะประสบกับความราบรื่นทัดเทียมกับ
การเดินทางไม่ต่างจากการเลือกเดินทางไปกับบริษัทจัดน าเที่ยว แต่ทั้งนี้การเดินทางด้วยตนเองอาจ
ไม่ได้รับความสะดวกสบายในบางประการ เช่น การไม่มีมัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกและให้
ข้อมูล ไม่มีผู้รับผิดชอบการเดินทางให้หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เกิดอุบัติเหตุ เกิด
การบาดเจ็บระหว่างการเดินทาง ต้องช่วยเหลือตัวเองระหว่างการเดินทางในทุกเรื่อง ซึ่งบางครั้งการ
ท าอะไรด้วยตัวเองก็อาจไม่ได้รับความส าคัญจากสถานประกอบการมากนัก เนื่องจากมาใช้บริการ
เพียงจ านวนน้อย ก าลังในการต่อรองเรื่องต่างๆ ก็น้อยตามไปด้วย 
 

การวางแผนการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจท่องเที่ยว 

 การวางแผนการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจท่องเที่ยว คือ การวางแผนจัดน าเที่ยวซึ่งจะท าโดย
บริษัทจัดน าเที่ยว โดยทั่วไปจะมีหลักการวางแผนคล้ายกับการวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับคนทั่วไป
ที่จัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง จะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นการจัดน าเที่ยวในเชิงธุรกิจ ก็จ ะต้องมี
การแสวงหาผลก าไร ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว รู้
เกี่ยวกับสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดน าเที่ยว จากนั้นจะต้องมีรูปแบบกระบวนการ
ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวมาเป็นอย่างดี มีการประสานกับสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอใช้บริการ ให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัย รู้เรื่องการใช้
ยานพาหนะ และทราบถึงสถานที่ตั้งการเข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยวที่จะไป มีการจัดท าเป็นโปรแกรมที่
น่าสนใจ น่าเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับความเป็นจริง ต้องมีกระบวนการทางการตลาดเพ่ือสื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีความชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นต่อลูกค้าที่จะมาใช้
บริการ ต้องสามารถท าการจัดน าเที่ยวให้เป็นเชิงธุรกิจสินค้าบริการที่สามารถสร้างความประทับใจ 
ไม่ใช่นึกจะท าอะไรก็ได้ตามใจฉัน  
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 1.  ความหมายของธุรกิจน าเที่ยว 

 ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 2 ทางเม่ือนักท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยว คือ 
 1.1  จัดรายการท่องเที่ยวทุกอย่างด้วยตนเอง หารายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่ายานพาหนะ หมายก าหนดการการเดินทางที่เป็นไปได้ การจองที่พัก หารายละเอียดในแหล่ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ 
 1.2  ใช้บริการของบริษัทน าเที่ยวจัดรายการน าเที่ยว  
 จากทางเลือกทั้ง 2 ทางข้างต้น การเดินทางท่องเที่ยวในสมัยก่อน นักท่องเที่ยวเป็นผู้คิดริเริ่ม
ด้วยตนเอง จัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยด าเนินการวางแผนการเดินทาง การจัดหา
ยานพาหนะ การส ารองที่พัก การเที่ยวชมสถานที่ ตลอดจนการหาซื้อสินค้าที่ระลึกด้วยตนเองทั้งสิ้น 
เมื่อมีธุรกิจน าเที่ยวเกิดขึ้นท าให้การเดินทางท่องเที่ยวสะดวกสบายและปลดเปลื้องภาระงานต่างๆ ที่
นักท่องเที่ยวต้องท าด้วยตนเอง และยังช่วยกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยวขยายตัวเติบโตมากขึ้นด้วย 
จึงจ าเป็นต้องทราบถึงความหมายและประวัติความเป็นมาของธุรกิจน าเที่ยว 
 ธุรกิจน าเที่ยวมีค าจ ากัดความตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ. 2551 ว่า “ธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการหรืออ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง อัน
ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
ในส่วนของนักวิชาการได้ให้ความหมายของธุรกิจน าเที่ยวไว้ดังนี้ 
 บุญเสริม หุตะแพทย์ และคณะ (2542) ให้ความหมายว่า การประกอบธุรกิจการขายบริการ
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง การส ารองที่พัก อาหาร การน าชมสถานที่ท่องเที่ยวและ
บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ (Tour Operator) อาจขายบริการท่องเที่ยว (Travel 
Product) ให้แก่นักท่องเที่ยวโยตรง หรือขายผ่านตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agent) ก็ได้ 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2543) ให้ค านิยามว่าธุรกิจที่หวังผลตอบแทนด้านก าไรในการจัดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมทรัพยากรการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่ก าหนดให้ โดยมีความช านาญ
ในเชิงธุรกิจการจัดบริการด้านการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร จะมีมัคคุเทศก์หรือไม่ก็ได ้
 จากความหมายทั้งหมดของธุรกิจน าเที่ยวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ธุรกิจน าเที่ยว คือ ธุรกิจที่ขาย
สินค้าและบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเป็นตัวแทนของธุรกิจที่ผลิต
สินค้าและบริการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.  ความส าคัญของธุรกิจน าเที่ยว 

ธุรกิจน าเที่ยวมีความส าคัญมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะเป็นธุรกิจที่รวมบริการ
ความสะดวกทั้งในด้านของพาหนะ ที่พัก อาหาร การน าชมสถานที่และบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือ
น ามาขายในลักษณะเหมาจ่าย ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบประหยัด ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะไกลได้มากขึ้น ขยายเวลาการท่องเที่ยวได้มากขึ้น การแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจาก
ขยายขอบเขตของการบริการแล้ว ยังเป็นการโฆษณาส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
ด้วย 
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นอกจากนี้ผู้ใช้บริการของธุรกิจการท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์นานาประการ ดังนี้ 
 2.1  ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดมิตรภาพใหม่ๆ มีสังคมกว้างขึ้น 
 2.2  ได้รับความสะดวกสบายและความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง 
 2.3  ได้รับบริการความช่วยเหลือ ขจัดปัญหาข้อข้องใจต่างๆ 
 2.4  ได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง 
 2.5  ได้รับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แน่นอน 
 ธุรกิจน าเที่ยว เปรียบเสมือนเป็นธุรกิจที่เป็นธุระจัดหาสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ท่องเที่ยวแล้วน ามาท าเป็นรายการน าเที่ยว หรือรายการท่องเที่ยวส าเร็จรูป เพ่ือเสนอขายให้กับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว 

 รายการท่องเที่ยวส าเร็จรูป (Package Tour) หมายถึง การรวมเอาบริการด้านการท่องเที่ยว
มากกว่า 2 อย่างขึ้นไปแล้วน ามาขายในราคาเดียว รายการท่องเที่ยวส าเร็จ รูปนับได้ว่าเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบัน  ส าหรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน วิธีที่ง่ายที่สุด
ในการจองรายการท่องเที่ยวส าเร็จรูป คือ การจองผ่านทาง Internet หรือ website ต่างๆ เช่น 
website ของบริษัทน าเที่ยวต่างๆ 

3.  ประโยชน์ของการวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยว 

 การได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งด้านของ
นักท่องเที่ยว และด้านของธุรกิจ เพราะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมประการหนึ่ง ประโยชน์ของ
การวางแผนการท่องเที่ยวมี ดังนี้ 
 3.1  เป็นการเตรียมการเพ่ือจองสถานประกอบการณ์ต่างๆ ให้พร้อมชัดเจน เพ่ือลด
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ห้องพัก ไม่ได้ร้านอาหาร ไม่ได้เข้าชม ไม่ได้รถ ไม่ได้เที่ยวบินที่ถูกใจ ไม่ได้เข้า
แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 
 3.2  การวางแผนสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องการเลือกใช้พาหนะที่จะเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว การเลือกใช้เส้นทางในการเดิน  
 3.3  เป็นการจัดเตรียมการเพ่ืออ านวยความสะดวก จะได้ไม่ต้องประสบกับปัญหา และ
สามารถเที่ยวได้อย่างราบรื่น ประทับใจไม่ติดขัด หรือต้องกังวลต่อปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
 3.4  สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน สามารถจัดการวางแผนท่องเที่ยวของตนเองตามที่ตนเอง
สนใจ หรือต้องการที่จะท่องเที่ยว 
 3.5  สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องชัดเจนใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด 
 3.6  สามารถรู้ถึงสถานทั่วๆไปในเรื่องต่างๆ เช่น ดินฟ้า อากาศ ความยากในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
ท่องเที่ยว 
 3.7  เป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการเดินทาง 
 3.8  การวางแผนท าให้เกิดการะประหยัด เพราะได้เลือกวิธีการปฏิบัติที่ เหมาะสมที่สุด
ก่อนแล้ว เป็นการลดการสิ้นเปลื้อง ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีทางเลือกป้องกันไว้แล้ว เช่น
วางแผนในเรื่องของการใช้ยานพาหนะ โดยอาจพิจาณาจากขนาดของยานพาหนะ ความสามารถของ
ยานพาหนะ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ 
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หัวข้อที่ 2. การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมารัฐบาลของประเทศหลายประเทศได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นวิธีการเพ่ือขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในขณะเดียวกันนักประกอบการ (Entrepreneurs) ก็มองเห็นลู่ทางในการท าธุรกิจที่จะ
น ามาซึ่งผลก าไรจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในช่วงต่างๆ ในยุคแรกๆ หลังสงคราโลก ความเติบโต
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแรงจูงใจหลักที่จะอยู่เบื้องหลังการขยายตัวของการก่อสร้างต่างๆ 
ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว การจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และการควบคุมป้องกัน ความเสื่อมถอยของ
วัฒนธรรมเป็นเป้าหมายรองที่รัฐบาลต่างๆ ให้ความสนใจการท่องเที่ยวได้รับการพิจารณาว่าเป็น
ทรัพยากรที่สามารถสร้าง หรือปรับปรุงขึ้นมาใหม่ได้ เช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวก็ไมได้ถูกมองว่าเป็น
ผู้บริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว แต่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มาเยือนหรือเป็นแขกผู้ที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเพ่ือมาเห็น มาเพลิดเพลิน และชื่นชม
กับความงามของธรรมชาติต่างๆ หรือเพ่ือมาร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ เป็นประสบการณ์
ทางการศึกษาของตนเอง 

ปัจจุบันนี้ การท่องเที่ยวได้เจริญขึ้นมาเป็นอันมากและได้ขยายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับการพัฒนาการท่องเที่ยวต่างก็มีความรู้สึกตระหนักถึงการแข่งขันเพ่ือให้
ได้มาซึ่งทรัพยากรและงบประมาณที่หายาก ส าหรับน ามาเป็นทางเลือกในการใช้เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้านต่างๆ เช่น เดียวกันกับรัฐบาลซึ่งได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมการบริโภค และไม่ได้เป็นการง่ายที่จะอยู่เฉยๆ โดยไม่ดิ้นรนแล้วจะได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจหรือรายได้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การท่องเที่ยวต้องการวางการวางแผนที่ดีและมี
กระบวนการจัดการอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ ดังเช่น เมอร์ฟ่ี (Murphy, 1985) ได้อธิบายไว้ว่า 
“จุดเน้นที่ต้องการเพ่ิมมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกันกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบส าคัญทางการท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยว, เศรษฐกิจและสังคมที่จะต้องให้ความสนใจ) 
และการใช้ประโยชน์ (เช่น ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางและ
โอกาสที่จะเข้าไปพัฒนา) รวมทั้งรูปแบบของการโฆษณา (ขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาและการแข่งขัน) 
ความสมดุลในกระบวนการตัดสินใจมีความต้องการมากยิ่งขึ้นระหว่างผู้ให้งบประมาณ (รัฐบาล บริษัท
ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร และสถาบันทางการเงิน) กับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวและ
ผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน ผู้ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตและในประการสุดท้าย วิธีการใหม่
สุดที่ใช้เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องผสมผสานการวางแผน (เป้าหมายเริ่มแรกและกลยุทธ์การ
พัฒนา) เข้ากันกับการจัดการ (วันต่อวัน ฤดูกาลต่อฤดูกาล ในการด าเนินการัดสินใจ) ทั้งนี้เพราะว่า
ความสามารถที่จะปรับตัวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งในธุรกิจการแข่งขัน” จะเห็นได้ชัดว่าการวางแผนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  ซึ่งได้พิจารณาถึงกระบวนการแผนตามล าดับต่อไปนี้ (นิคม  จารุมณ,ี 2544.) 
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โครงการที่เป็นไปได้ทางการท่องเที่ยว 

ถ้ามีค าถามว่าอะไรเป็นสิ่งจูงใจนักพัฒนาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และท าไมนักพัฒนา
เหล่านั้นจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาบริเวณต่างๆ เพ่ือการท่องเที่ยว ค าตอบอาจเป็นได้หลายๆ ทาง
ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เกิดจากการอุปถัมภ์ทางการเมืองที่มีความนิยมพิเศษต่อกลุ่มหนึ่งที่เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่อยู่ในท าเลที่ดีที่สุด หรืออาจเป็นเพราะรัฐบาลต้องการที่จะด าเนินกิจการโรงแรมหรูหรา
เพ่ือไว้ต้อนรับแขกหรือกลุ่มบุคคลส าคัญๆ ของรัฐบาลเอง หรือเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจ
ของบุคคลบางคนที่ส าคัญในรัฐบาลนั้นๆ หรือเป็นเพราะนักพัฒนาที่ดิน หรือการท่องเที่ยวสามารถที่
จะได้ผลก าไรอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาที่ดิน เพ่ือเพ่ิมราคาให้เกิดขึ้นกับที่ดินบริเวณใกล้เคียง หรือ
รัฐบาลต้องการที่จะเพ่ิมปริมาณการจ้างงานให้สูงขึ้น หรือนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก าลังแสวงหาผล
ก าไรระยะยาวจากการลงทุนมากกว่าการเก็งก าไรอย่างรวดเร็ว เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่จะตอบ
ค าถามต่างๆ ดังกล่าวแต่ต้นได้ทั้งสิ้น 

 
ต่อไปนี้เป็นโครงการบนข้อสันนิฐานของประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายที่ใช้เป็นข้อเสนอเพ่ือ

การจูงใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลแก่นักศึกษาวิชาการ
ท่องเที่ยว ได้พิจารณาความเติบโตของการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 6 ระยะต่อไปนี้ (นิคม จารุมณี, 
2544.) 

ระยะที่ 1 : ความต้องการเงินตราต่างประเทศ 
1.1  ประเทศก าลังพัฒนาจะยกเว้นภาษีอย่างกว้างขวางให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรม 
1.2  ยกเว้นภาษีขาเข้าต่างๆ ให้แก่โรงแรม 
1.3  ยกเว้นภาษีท่ีเรียกเก็บจากผลก าไรในวันหยุดเป็นเวลา 10 ปี 
1.4  ที่ดินราคาถูกเพ่ือการก่อสร้างโรงแรมใหม่ๆ และไม่มีนักเก็งก าไรท้องถิ่น 
1.5  ชาวพ้ืนเมืองดีใจที่มีงานท าในโรงแรม เช่นเดียวกับที่โรงแรมดีใจที่ค่าแรงงานในท้องถิ่น

ราคาถูก 
1.6  ชาวพ้ืนเมืองเห็นว่านักท่องเที่ยวเป็นผู้มีพระคุณ 
ระยะที่ 2 :  การพัฒนาในช่วง 2 – 3 ปีแรก 
2.1  โรงแรมได้ผลก าไรดี ค่าแรงยังถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับท่ีอ่ืนๆ ในประเทศพัฒนาแล้ว 
2.2  อาหารต่างๆ ในท้องถิ่นยังมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะใช้ในภัตตาคารของโรงแรมและราคา

ต่ า 
2.3  ผลก าไรของโรงแรมไม่ต้องเสียภาษี  โรงแรมสามารถน าเงินสดออกนอกประเทศได้ 
ระยะที่ 3 :  ปัญหาต่างๆ เริ่มปรากฏ 
3.1  ชาวพ้ืนเมืองเริ่มไม่พอใจนักท่องเที่ยวเพราะว่ากลุ่มชาวพ้ืนเมืองส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับ

ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
3.2  นักค้าที่ดินจากภายนอกเข้ามายังท้องถิ่น  และเริ่มมั่งคั่งร ารวยจากราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว 
3.3  ระบบสังคมเกษตรกรรมของท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคมเมืองและการ

ท่องเที่ยว 
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3.4  ประชาชนในท้องถิ่นกลุ่มหัวรุนแรงเริ่มกล่าวโจมตีว่า พวกเขาเปลี่ยนจากผู้รับใช้ประเภท
หนึ่งไปสู่อีกประเภทหนึ่ง และเริ่มสร้างความกดดัดให้รัฐบาลมีปฏิกิริยา 

3.5  รัฐบาลเริ่มด าเนินมาตรการที่เข้มงวดกับการท่องเที่ยว ทั้งนี ้เพราะประมาณร้อยละ 80
ของผลก าไรจากการท่องเที่ยวถูกส่งออกนอกประเทศ 

ระยะที่ 4 :  ปัญหาเกิดขึ้นกับธุรกิจการโรงแรม 
4.1  ภาษีผลก าไรในวันหยุดถูกยกเลิก 
4.2  งบการลงทุนเริ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากค่าแรงงานในท้องถิ่น ค่าอาหารและค่าใช้จ่าย

ต่างๆ  
4.3  สมาคมคนงานในท้องถิ่นเรียกร้องให้ยกระดับค่าแรงในมาตรฐานค่าจ้างจากภายนอก 
4.4  พนักงานลูกจ้างเริ่มขุนเคือง และไม่พอใจเป็นสาเหตุให้เกิดการตกต่ าลงของบริการต่างๆ 

ในโรงแรม 
4.5  นักท่องเที่ยวถูกปฏิบัติด้วยวิธีการที่แตกต่างกันมาก และถูกสบประมาณหรือดูถูกจาก

ชาวพ้ืนเมือง 
4.6  ค าพูด และค ากล่าวในเชิงลบจากปากไปสู่สาธารณชน อันหมายถึงการลดลงของ

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
4.7  รัฐบาลตื่นตระหนก และเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการโฆษณามากขึ้น 
4.8  รัฐบาลกีดกันการน าเข้าของแรงงานระดับทักษะต่างๆ แต่พยายามเร่งเร้าให้มีการจ้าง

ชาวพ้ืนเมืองเข้าไปเป็นผู้บริการมากขึ้น 
4.9  รัฐบาลเปิดสถานศึกษาเพ่ือฝึกอบรมวิชาการโรงแรม แทนที่จะเปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาที่

สามารถฝึกอบรมแรงงานทักษะต่างๆ ได้มากกว่า 
ระยะที่ 5 : เผชิญหน้ากับปัญหาที่รุนแรง 
5.1  มีโรงแรมมากข้ึน มีห้องพักเหลือเฟือต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
5.2  โรงแรมใหม่ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจบนที่ดินราคาสูงภายหลังจาก

ที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสูงสุดแล้ว 
5.3  ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า โรงแรมถูกสร้างขึ้นตามจุดต่างๆ ตามความพอใจ โรงแรมที่

เป็นอาคารสูงๆ จะบดบังทิวทัศน์ที่สวยงาม 
5.4  จุดท่องเที่ยวที่สวยงามตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนมากเกินไป 
5.5  โรงแรมอิสระต่างๆ ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ยุคต้นๆ จะขายกิจการให้แก่บริษัทกลุ่มโรงแรม 

(Chains) ซึ่งมีระบบการตลาดระหว่างประเทศท่ีสามารถเพ่ิมขีดธุรกิจได้อย่างรวดเร็วบนค่าใช้จ่ายของ
โรงแรมอิสระอ่ืนๆ 

5.6  ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กอ่ืนๆ เริ่มตกต่ า เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ จึงเริ่มมองหากลุ่ม
ลูกค้าระดับล่างด้วยการลดราคาค่าห้องให้ต่ าลงมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ระยะที่ 6 :  เจริญเติบโตเต็มที่ และเริ่มเสื่อม 
6.1  บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ขาดการคาดหมายปัญหาทางการเมือง และ

จิตวิทยาที่จะเกิดตามมาภายหลัง 
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6.2  ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่มีก าไรมีอยู่จ านวนมาก (โดยมากเป็นของผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น) 

6.3  รัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาด าเนินการธุรกิจโรงแรมที่ขาดทุน หรือไม่มีผลก าไรเสียเอง หรือ
จัดหางบประมาณสนับสนุน 

6.4  เกิดการขยายตัวของความรู้สึกไม่พึงพอใจอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการจลาจลในสถานที่
บางแห่งในหลายประเทศ 

ข้อสมมติฐานเหล่านี้เป็นพัฒนาการของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตกับประเทศที่
ก าลังพัฒนาหลายประเทศ จากประสบการณ์ดังกล่าวนี้อาจใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพิจารณาวางแผน
ให้รอบคอบก่อนที่ประเทศจะเข้าไปพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจังในบริเวณใดบริเวณหนึ่งต่อไปใน
อนาคต 

 
ความต้องการในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

เพ่ือป้องกันปัญหาจากโครงการที่กล่าวมาแล้วไม่ให้เกิดขึ้น ดังนั้น การวางแผนจึงมีความ
จ าเป็น และต้องการเป็นสิ่งแรก ๆ ในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  การจัดท าการวิจัยการตลาด (Conducting Market Research) 
2)  จัดท านโยบายการท่องเที่ยว (Establishing Tourism Policies) 
3)  ประกันการมีงบประมาณระยะยาวอย่างเหมาะสมส าหรับการเสนอโครงการด้ านการ

ท่องเที่ยว (Ensuring Adequate Long – Term Financing for Proposed Tourism Projects) 
เป้าหมายประการหนึ่งของการวางแผนการท่องเที่ยวก็คือ การปรับปรุงเศรษฐกิจและสังคม

ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งย่อมหมายถึงผลก าไรสุทธิที่จะได้รับ เป้าหมายอ่ืนของแผนการท่องเที่ ยว  
คือการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่การพ่ึงพาการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว โดยมุ่งหวังผลทางการ
เติบโตของเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ทิ้งสถานการณ์ทางสังคมที่ไม่ให้มีแผน และไม่ได้
รับการพัฒนา ซึ่งจะไปสู่จุดสิ้นสุดที่ความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเพ่ิมมากขึ้น ผู้ร่ ารวย และ
ได้ผลประโยชน์มีเพียงคนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ประชาชนส่วน
ใหญ่จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ เลย 

นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวชื่อ Murphy ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าชุมชนพิจารณาการท่องเที่ยว 
และโอกาสที่การท่องเที่ยวเปิดให้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับเจตคติของชุมชนนั้นต่อการท่องเที่ยว ดังจะ
พิจารณาได้จากประเภทของการติดต่อระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว 
ความส าคัญในแง่ต่างๆ ของการท่องเที่ยวต่อทั้งตัวชุมชน และประชาชนในชุมชน ความผ่อนปรน หรือ
ความอดทนของประชาชนในท้องถิ่น ต่อปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย (นิคม  จารุมณ,ี 2544.) 

สถานการณ์การติดต่อตามปกติระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น เมื่อ
นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือเมื่อทั้งสองฝ่ายคือประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว
ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ หรือร่วมชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่นชายหาด 
ภูเขา น้ าตก หรือภัตตาคาร แต่อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาเหล่านี้ปกติแล้ว เป็นการติดต่ออย่างไม่ถาวร
เป็นการชั่วครั้งชั่วคราวมีผลเพียงเล็กน้อยที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจในประเพณี และวัฒนธรรม
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ระหว่างประชาชน ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ จากผลผลิตของการวางแผนการท่องเที่ยว การติดต่อ
ระหว่างกันดังที่กล่าวมา มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านความคิดที่รุนแรงขึ้นภายในจิตใจของ
ประชาชนในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว 
เช่น ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากกิจการด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยว จะมีแนวโน้มของ
ความรู้สึกในเชิงบวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่วนผู้ที่มีความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมักจะไม่
ค่อยมีการติดต่อโดยตรงกับการท่องเที่ยว การที่พวกเขามีทัศนคติเชิงลบต่อการท่องเที่ยวนั้นก็เป็นผล
มาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงก่อให้เกิดความตึงเครียด ความคับ
ข้องใจ และความเป็นศัตรูในที่สุด เมื่อประชาชนในท้องถิ่นต้องแข่งขันกับนักท่องเที่ยวเพ่ือแย่ง
ชายหาด หรือสถานที่จอดรถ ทัศนะเชิงลบดังกล่าวนี้ยังจะถูกบีบกระชับให้แน่นยิ่งขึ้นด้วยความแออัด
ของการจราจร การขยายตัวของการรื้อถอนแหล่งที่อยู่เก่าๆ เพ่ือพัฒนาที่ดิน ส าหรับการก่ อสร้าง
โรงแรม และภัตตาคาร มูลค่าของทรัพย์สินต่างๆ เพ่ิมสูงมากขึ้น หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะเข้ามา
ควบคุมธุรกิจต่างๆ ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

ถ้ามีการวางแผนการท่องเที่ยวที่ดี เจตคติเชิงลบต่างๆ ก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยง หรือป้องกัน
ได้ล่วงหน้า เช่น การจ ากัดการเติบโตของการท่องเที่ยวเพื่อลดความกดดันต่างๆ ปกติเป็นการยากมาก
ที่จะก าหนดระดับของความเครียด หรือความกดดันเพราะว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสายตา ความ
กดดัน หรือความเครียดมีแนวโน้มจะต่ าในเมืองหรือนครใหญ่ๆ แต่จะมีเพ่ิมมากขึ้นถ้าการท่องเที่ยว
เข้าไปตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กในชนบท 

 
แผนหลักการท่องเที่ยว (Master Plan for Tourism) 

การวางแผนจะเกี่ยวข้อง (Master Plan for Tourism) และต้องใช้ผู้เชียวชาญด้านการวาง 
แผน เช่นเดียวกันกับที่ต้องการผู้ช านาญการด้านสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด นักเศรษฐศาสตร์นักสังคมวิทยา หรือแม้นกระทั่งนักโบราณคดี เพ่ือที่จะให้นักวิชาการ
ในวิชาชีพต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบและชาญฉลาดในการก าหนดทิศทาง เพ่ือให้
บรรลุคุณภาพของการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและเพ่ือป้องกันการใช้ที่ดินที่ผิดวัตถุประสงค์ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยไม่ถึงปรารถนาและความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

ด้วยเหตุนี้แผนงานหลักทางการท่องเที่ยวจึงควรจะได้มีการจัดท า และเตรียมการล่วงหน้า 
เพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับ ทุกล าดับขั้นตอนควรได้
ผสมผสานอย่างต่อเนื่องกันกับขั้นตอนแรกๆ ถ้าเป็นไปได้แผนหลักควรที่จะเปิดโอกาสให้มีการปรับ
ขยาย หรือเพ่ิมเติมถ้ามีความจ าเป็น เมื่อขั้นตอนย่อยต่างๆ เริ่มด าเนินการอยู่ขณะนั้น 

ถ้าปราศจากการวางแผน สิ่งก่อสร้างทางการท่องเที่ยวก็จะเดินไปสู่จุดจบที่จะกลายเป็นส่วน
หนึ่งของป่าการก่อสร้าง (ป่าคอนกรีต) ดังจะเห็นได้ตามเมืองใหญ่ทั่วๆ ไป ถนนสายหลักของเมืองจะมี
โรงแรมขนาดใหญ่สลับกันไปกับโรงแรมขนาดเล็กๆ สองฟากถนนเต็มไปด้ายป้ายโฆษณาหลากหลาย
เป็นแถวยาวเหยียดที่ขาดระเบียบ และความสวยงาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศที่
ก าลังพัฒนา และพัฒนาแล้ว 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  
ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการวางแผนเพ่ือการท่องเที่ยวก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ตระหนักถึง
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ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะมีต่อชุมชนของเขา ดังนั้น การวางแผนที่ดีจึง
ควรจะบรรลุวิธีการบางวิธีที่จะช่วยให้เกิดการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวข้างต้นต่อชุมชน ปัญหา
ความสัมพันธ์กับชุมชนดังกล่าวนี้จึงมีความส าคัญยิ่ง ถ้าการท่องเที่ยวต้องการที่จะเอาชนะความ
ร่วมมือ และชื่อเสียงจากชุมชนทั้งชุมชน 

1.  ค าถามเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยว 

ในการวางแผนการท่องเที่ยวนั้นจะต้องค านึงถึงปัญหาทางการท่องเที่ยว ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากสิ่งต่อไปนี้ 

 1.1  จ านวนนักท่องเที่ยวมากเกินไป 
 1.2  มีผลกระทบจากความแตกต่างของนักท่องเที่ยวมาก 
 1.3  จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวมากเกินไป 
ดังนั้น ค าถามเพ่ือการวางแผนซึ่งต้องการค าตอบเพื่อหลบหลีกปัญหาข้างต้นจึงควรจะเป็น 
 1).  จ านวนนักท่องเที่ยวจะมีเท่าใด 
 2)  จะเกิดความหนาแน่ต่อบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมากแค่ไหน 
 3)  สมควรที่จะจ ากัดขอบเขตการท่องเที่ยว หรือปล่อยให้แพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง 
 4)  จะเกิดผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 5)  วัฒนธรรมต่างชาติอะไรที่ไม่น่าพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจน าเข้ามา 
 6)  เงินตราต่างประเทศจ านวนเท่าไหร่ ที่นักท่องเที่ยวจะน าเข้ามา หรือได้รับอนุญาตให้

น าเข้ามา 
2.  เป้าหมายของการวางแผนการท่องเที่ยว   

 เหตุผลในการตั้งค าถามข้างบนทั้ง 6 ข้อ ก็เพ่ือจัดท าเป้าหมาย (Planning Goals) เพ่ือ
จะท าให้เกิดทิศทางโดยทั่วไปๆ ไป มากกว่าการจ ากัดเป้าหมายแบบตายตัว มีความต้องการค่อนข้าง
จ ากัดส าหรับการวางแผน เป้าหมายเหล่านี้จะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุถึงได้จริงๆ และได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี เป็นเป้าหมายที่ช่วยส่งเสริม หรือเป็นส่วนเพ่ิมเติมให้แก่เป้าหมาย
ของชุมชนนั้น ถ้าเป้าหมายยิ่งได้รับการสนับสนุนมากเท่าใด ก็จะได้รับความเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวมากข้ึนเท่านั้น 
 3.  เป้าหมายการท่องเที่ยวควรที่จะมุ่งไปสู่สิ่งต่อไปนี้ 
 3.1  มุ่งยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น โดยอาศัยรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเป็นตัวสนับสนุน 
 3.2  มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการ
พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่น 
 3.3  สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าประเภทของการพัฒนาต่างๆ ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยว
เป็นศูนย์กลาง และแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ  
 3.4  จัดท าโครงการพัฒนาที่ประกอบไปด้วยโครงการด้านวัฒนธรรม สังคม และ 
ปรัชญาเศรษฐกิจของรัฐบาล และประชาชนในประเทศ หรือในท้องถิ่น 
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การวางแผนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้ว 

การวางแผนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ยากเมื่อเปรียบเทียบกับ
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ในแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้วโครงสร้างพ้ืนฐานทางการ
ท่องเที่ยวมีอยู่แล้วอย่างเพียงพอ การวางแผนการท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้วจะ
แตกต่างไปบ้างเล็กน้อยจากการวางแผนการท่องเที่ยวปกติส าหรับเมือง หรือภูมิภาค ซึ่งจะต้อง
ค านึงถึงปัญหาหลัก 2 ประการเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ที่ดิน และสุขภาพอนามัย หรือสวัสดิการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 การพัฒนาที่ดินในความหมายดังกล่าวนี้หมายถึงมากกว่าการพัฒนาธุรกิจที่ดินธรรมดา แต่
หมายถึงการรู้จักใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อผลประโยชน์ หรือก าไรของนักพัฒนาที่ดิน ส่วนการ
พัฒนาที่ดีหมายความถึงการพัฒนาชุมชนทั้งชุมชน และนักพัฒนาที่ดินด้วย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทรีสอร์ทขึ้นมาใหม่นั้นจะต้องอาศัยความตั้งอย่างจริงจัง และต้องการการทุ่มเทอย่างแท้จริง 
เพ่ือเป็นการประกันว่าองค์ประกอบต่างๆ ทางการท่องเที่ยวจะต้องผสมกลมกลืนซึ่งกัน และกันและ
กันอย่างเหมาะเจาะ สามารถพัฒนาในทางเศรษฐกิจต่อไปได้ และดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 การพัฒนาที่ดินอย่างเหมาะสมยังรวมไปถึงผลกระทบจากผู้คนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการวางแผนด้วย การวางแผนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจน าไปสู่ความล้มเหลวได้ในที่สุด
เป็นที่ประจักษ์กันบ่อยๆ ว่าความล้มเหลวของการพัฒนาการท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นจากการขาดการ
ปรึกษาหารือที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และขาดการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ผลที่ตามมาก็คือผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา การท่องเที่ยวอาจเกิดความรู้สึกว่าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาต่างๆ นั้นเป็นการ
บังคับพวกเขามากกว่าเป็นผลจากการปรึกษาหารือกันอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นไปได้
ค่อนข้างยากที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการการวางแผนในรายละเอียด
ต่างๆ แต่ก็อาจเลือกวิธีการพบปะ หรือการประชุมเป็นระยะๆ ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของตัวป้อนที่จะ
น าไปสู่การท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดีได้ การสื่อสารที่ดีจึงเป็นหัวใจส าคัญของการวางแผนการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาเจตคติในการให้ความร่วมมือ และการถกเถียงปัญหาเพ่ือแสวงหาหรือ
แลกเปลี่ยนทางเลือก หรือสถานการณ์ที่การประนีประนอมเป็นสิ่งที่ต้องการนั้น ย่อมน าไปสู่ผล
สุดท้ายของการวางแผนก็คือผลผลิตของการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า และคงอยู่อย่างเหมาะสม 

ข้อค านึงในการวางแผนการท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของแผนการ
ท่องเที่ยวก็คือการตระเตรียมยุทธศาสตร์ในการก าหนดโอกาสการวางแผนการท่องเที่ยว และการ
แสวงหาข้อได้เปรียบจากจุดเด่นที่มีอยู่และจุดอ่อนต่างๆ รวมทั้งช่วยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการ
แสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคตด้วยยุทธศาสตร์ที่ประสบผลส าเร็จล้วนเป็นผลจากการผสมผสาน
ของแนวความคิดและการรวบรวมความคิดต่างๆ โดยนักวางแผนในท้องถิ่น และที่ปรึกษาต่างๆ ด้าน
การวางแผนรวมทั้งผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่
ก่อนแล้ว ความส าเร็จของแผนการท่องเที่ยวเป็นผลมาจากความตั้งใจจริงของฝ่ายเอกชน และองค์การ
ทางการท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะร่วมมือกัน หรือมีส่วนร่วมกันท างานอย่างแท้จริง วิธีการดังกล่าวนี้จะช่วย
กระตุ้นให้เกิดความเกี่ยวข้องโดยตรงของบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนในการเพ่ิมโอกาสแห่ง
ความส าเร็จให้แก่แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การจัดท าแผนการท่องเที่ยวมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ส าคัญ 5 ประการ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ก่อนการเตรียมจ าท าแผน ซึ่งได้แก่ 
 1.  การตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

 แผนการท่องเที่ยวที่ดีจะต้องพิจารณาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนให้มากที่สุด 
คุ้มค่าท่ีสุด บางชุมชนอาจมีพ้ืนฐานทางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรม
ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งได้รับการพัฒนาแล้ว ดังนั้น การตรวจสอบทรัพยากรจึงช่วยจัดเตรียมพ้ืนฐาน
ส าหรับการประเมินความส าคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือที่
ก าหนดความเป็นไปได้ของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว หรือที่อาจพัฒนาต่อไปได้ เพ่ือการ
พัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป ความสามารถในการสร้างความต้องการในการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
นั้นสามารถตัดสินได้บนพ้ืนฐานของคุณภาพความเป็นเอกลักษณ์ และความสามารถที่จะพัฒนา
ทรัพยากรของท้องถิ่น  และถึงแม้ว่ากิจกรรมพิเศษทางด้านประเพณีวัฒนธรรมบางประเภท เช่น งา
ประเพณีรื่นเริง จะมีความส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว เช่นเดียวกันกับความ
สะดวกสบายอ่ืนๆ ในด้านที่พักแรม อาหาร แหล่งจับจ่ายซื้อของที่ระลึก แหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ  
และทรัพยากรท่องเที่ยว และบริการอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว 

จุดเด่น และจุดด้อยในแง่ของการพิจารณาถึงผลที่จะมีต่อการท่องเที่ยวในชุมชนหรือท้องถิ่น
ต้องมีการท ารายการไว้อย่างชัดเจน และได้รับการประเมินเป็นระยะๆ ปัญหาหลักประการหนึ่งในการ
ประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนก็คือ จุดสูงสุดของกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมในช่วงฤดู
ร้อน (หรือบางชุมชนอาจเป็นช่วงฤดูหนาว) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าการวิเคราะห์ทรัพยากร
การท่องเที่ยว โดยค านึงถึงระยะเวลาในช่วงฤดูกาลของกิจกรรม ขีดความสามารถในการจัดการรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือร่วมกิจกรรมและร่วมทั้งการแข่งขันเพ่ือที่จะใช้เป็นตัวก าหนดว่า
ทรัพยากรของชุมชนนั้นๆ มีเพียงพอหรือไม่ ที่จะใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยวต่อไป 
 สิ่งต่อไปนี้นักวางแผนการท่องเที่ยวจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเพ่ือประเมินจุดเด่น 
จุดด้อยของแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

     1.1  ประเภท  และจ านวนทรัพยากรการท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ที่มีอยู่ 
     1.2  ฤดูกาลที่มีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว 
     1.3  คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว 
     1.4  ก าไรที่คาดหวังจากการท่องเที่ยว 
     1.5  คุณค่าส าหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา 
การประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว สภาพปัจจุบันใน

ทางดา้นการตลาดส าหรับทรัพยากรการท่องเที่ยวควรจะได้รับการประเมินโดยใช้องค์ประกอบต่อไปนี้
เป็นแนวทางคือ 

1)  ข่าวสารต่างๆ ที่จะจัดหาให้แก่นักท่องเที่ยว หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 
2)  คุณภาพของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ (Brochures) 
3)  ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และความเป็นต้นแบบของวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
4)  ความพยายามในการลอกเลียนแบบการโฆษณาต่างๆ 
5)  คุณค่าของเงินที่ใช้จ่ายในโปรแกรมการตลาดการท่องเที่ยว 
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ในแง่ของการตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวควรจะได้จัดท าข้อสรุป และแจกแจง
ดังต่อไปนี้ 

1)  ความต้องการการปรับปรุงเพ่ือช่วยเพ่ิมความสุข และความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวอยู่แล้ว 

2)  “ช่องว่าง” ใดๆ ที่อาจมีอยู่ในสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบัน 
3)  การปรับปรุงใดๆ ที่กระท าต่อแหล่งท่องเที่ยว หรือบริการที่มีอยู่แล้ว หรือการจัดท าขึ้นมา

ใหม่  เพื่อการขยายฐานการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น 
4)  การแสวงหาวิธีการต่างๆ ตามฤดูกาลเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ยาวนานขึ้น 
5)  การแสวงหา และการขยายตลาดใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 
การจัดเตรียมการตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวดังกล่าวเหล่านี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์

ต่อการจ าแนกรายการในระหว่างทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1.  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการตลาด  ทรัพยากรการตลาดบางประเภทก็เป็นการ

ง่ายที่จะจัดจ าแนกเป็นรายการต่างๆ แต่หลายอย่างก็ยากเพราะเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาแต่สิ่งที่ยากล าบากมากท่ีสุดก็คือปัญหาในการตัดสินใจที่จะด าเนินการในการป้องกัน หรือคงไว้
ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละประเภท รายการที่จ าแนกจึงอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย  เช่น 

      1.1  ทรัพยากรตามธรรมชาติ 
1.1.1  ลักษณะภูมิประเทศ ทิวทัศนต์ามธรรมชาติ 
1.1.2  สวนสาธารณะ วนอุทยานต่างๆ 
1.1.3  ทะเลสาบ 
1.1.4  แม่น้ า 
1.1.5  กระแสน้ า 
1.1.6  ภูเขา 
1.1.7  หน้าผา 
1.1.8  หุบเขา 
1.1.9  พืชพรรณไม้ และสัตว์ต่างๆ 
1.1.10  ชายหาด 
1.1.11  ท่าเรือ 

ฯลฯ 
      1.2  วัฒนธรรม และปประวัติศาสตร์ 

1.2.1  แหล่งโบราณคดี 
1.2.2  สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น 
1.2.3  หัตถกรรมพื้นเมือง 
1.2.4  อาหารพื้นเมือง 
1.2.5  งานเฉลิมฉลองต่างๆ ในท้องถิ่น 
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1.2.6  พิธีกรรมทางศาสนา/ ความเชื่อ 
1.2.7  ประเพณีต่างๆ 
1.2.8  การละเล่นต่างๆ  

ฯลฯ 
      1.3  แหล่งพักผ่อนต่างๆ 

1.3.1  สวนสาธารณะ 
1.3.2  สนามกอล์ฟ 
1.3.3  บริเวณตั้งแคมป์ไฟ 
1.3.4  สถานที่ปิกนิก 
1.3.5  ชายหาดว่ายน้ า  หรือแหล่งว่ายน้ าสาธารณะ 

ฯลฯ 
      1.4  เครื่องอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

1.4.1  แหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ  
1.4.2  สถานที่พักแรม/โรงแรม 
1.4.3  ภัตตาคารร้านอาหาร 
1.4.4  แหล่งจับจ่ายซื้อของ 
1.4.5  ศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยว 
1.4.6  ระบบการจองท่ีพัก ยานพาหนะต่างๆ 

ฯลฯ 
      1.5  อากาศ/ ฤดูกาล  เช่น 

1.5.1  การเปลี่ยนแปลงของพืชพันธ์ไม้ต่างๆ 
      1.6  สิ่งดึงดูดเชิงจิตวิทยา  เช่น 

1.6.1  ความงดงามของทิวทัศน ์
1.6.2  ความมหัศจรรย์ของทรัพยากร 
1.6.3  อัธยาศัยไมตรีจิตของประชาชนในท้องถิ่น 

ฯลฯ 
2.  ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการด าเนินการหรือหน้าที่  ซึ่งได้แก่สิ่งต่อไปนี้ 
      2.1  ที่ดิน 
      2.2  การวางแผน และก าหนดเขต 
      2.3  ระบบการขนส่ง เช่น ถนน สนามบิน ทางรถไฟ สถานีรถยนต์โดยสาร ท่าเรือ รถไฟ
ใต้ดิน  
      2.4  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

2.4.1  น้ าดื่ม น้ าใช้ 
2.4.2  พลังงานไฟฟ้า 
2.4.3  ระบบก าจัดน้ าเสียของเสีย 
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      2.5  ระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม เช่น 
2.5.1  ต ารวจ 
2.5.2  ดับเพลิง 
2.5.3  ศูนย์สุขภาพอนามัย 
2.5.4  วัด หรือโบสถ์ 
2.5.5  ธนาคาร 
2.5.6  แหล่งผลิตอาหาร 
2.5.7  บริการสนับสนุนอื่นๆ 

      2.6  ระบบแรงงาน 
2.6.1  จ านวนแรงงานที่มีอยู่ 
2.6.2  ปริมาณทักษะของแรงงาน 
2.6.3  การฝึกอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศ 
2.6.4  การฝึกอบรมด้านช่าง 

      2.7  เงินทุน 
      2.8  เจตคติที่ดีของรัฐบาลท้องถ่ิน 
 
2.  การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

     ผลกระทบทางตรงด้านเศรษฐกิจจะต้องได้รับการส ารวจทั้งในแนวกว้าง และแนวลึก
ภายใต้กรอบของแผนการท่องเที่ยว ในท านองเดียวกันผลกระทบทางอ้อมทางเศรษฐกิจก็ต้องน ามา
พิจารณาด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าสร้างตึกเพ่ิมเติมของโรงแรมขนาดใหญ่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบน้ าใช้และระบบก าจัดของเสียของชุมชน ราคาของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องได้รับ
การพิจารณาอย่างจริงจังในการก าหนดแผนการท่องเที่ยวในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ระบบ
การจราจรระบบภาษี ระบบการจัดสถานที่จอดรถ เป็นต้น 

3.  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

     มีตัวอย่างอยู่ทั่วโลกที่ปรากฏให้เห็นว่าการขาดการศึกษา และการวางแผนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่น่าพึงปรารถนามากมาย เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวถูกแวดล้อมไปด้วยไฟนีออน สีฉุดฉาดบาดตาม สถาปัตยกรรมหรือการตกแต่งที่ผิดที่ผิดทาง 
ความหนาแน่นและแออัดของการจราจร ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ า ของเน่า
เสียต่างๆ ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการประเมินและ
ตรวจสอบบริเวณโดยตรงที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง ความยากล าบากของการ
วิเคราะห์ดังกล่าวนี้ก็คือการผสมผสานสิ่งต่างๆ หลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันในน ามาวิเคราะห์
ผลกระทบผลดี ผลไม่ดี เพ่ือที่จะรักษาสภาพแวดล้อมไว้ให้ยาวนานที่สุด  

ในท านองเดียวกันกับรัฐบาลเองก็ต้องการความร่วมมือในการวางแผนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างที่อาจมีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างช้าๆ  
แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมีผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งยากที่จะ
แก้ไขปรับปรุงได้  ถ้าไม่มีการศึกษาวางแผนที่จะป้องกันไว้ล่วงหน้า 
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4.  การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรม 

     แผนการท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อยในอดีตที่ละเลยองค์ประกอทางสังคม และวัฒนธรรม 
จุดเน้นที่เคยเป็นการตอบสนองลูกค้า และความต้องการของลูกค้าได้เปลี่ยนไป อันเป็นผลมาจาก
ความไม่พอใจของประชาชนในชุมชนที่มีต่อแผนการท่องเที่ยวที่ปราศจากการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้นักวางแผนการท่องเที่ยวได้ตระหนักมากขึ้นโดยการเรียนรู้จากประสบการ ณ์
ในอดีต ประชาชนในท้องถิ่นจะรู้สึกเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขา และชุมชนของ
เขาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากปัญหาการจราจร เสียงดัง การสูญเสียแหล่งพักผ่อนไป การสูญเสีย
วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่อาจจะถูกเพิกเฉยอีกต่อไป การท่องเที่ยวปกติจะหมายถึงอุตสาหกรรมแห่ง ไมตรี
จิต หรืออุตสาหกรรมการบริการ และเพ่ือที่จะก่อให้เกิดไมตรีจิต และการบริการจึงจ าเป็นต้องพิจาร
ราให้ลึกซึ้งมากกว่าการพิจารณาแต่เฉพาะความต้องการของนักท่องเที่ยว ควรตระหนักในผลกระทบ
ของสังคม วัฒนธรรมของทั้งระบบชุมชน หรือท้องถิ่นด้วย สิ่งเหล่านี้นักวางแผนการท่องเที่ยวจะต้อง
พิจารณาเป็นอันดับต้นๆ เสมอ 

5.  การเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ตลาด 

     ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตาดนักท่องเที่ยวที่คาดหมายสามารถรวบรวมได้พร้อมๆ กันกับการ
ตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นการวิเคราะห์สภาวะการตลาดควรเน้นที่การรวบรวม
ข้อมูลในขอบเขต 6 ประการดังนี้ 

     5.1  แนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวในอดีต และปัจจุบัน (ถ้ามี) 
     5.2  แหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และอนาคต จ านวนและข้อมูลจ าเพาะด้าน

ต่างๆ ของนักท่องเที่ยว 
     5.3 อุปนิสัยและความสนใจของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต (พฤติกรรมนักท่อง 

เที่ยว) 
     5.4  สถานภาพในเชิงการตลาด (ส่วนแบ่งการตลาด) 
     5.5  การแข่งขันในแหล่งท่องเที่ยว จุดเด่น จุดด้อย 
     5.6  ภาพลักษณ์ที่น่าพึงพอใจของแหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏออกไป 
ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันควรจะได้รับการวิเคราะห์เพ่ือจัดระบบ

หมวดหมู่ หรือกลุ่มการตลาดโดยจ าแนกเป็นประเภทของที่มาของนักท่องเที่ยว สิ่งส าคัญที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มของนักท่องเที่ยวจะรวมไปถึง 

1)  ข้อมูลทางด้านประชากร เช่น เพศ อายุ และระดับรายได้ของนักท่องเที่ยว 
2)  ระบบเศรษฐกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ  ระดับของเงิน

เฟ้อ 
3)  วิถีการด าเนินชีวิต เช่น ความต้องการด้านการพักผ่อน ท่องเที่ยว อุปนิสัยและจรรยา 

บรรณในการท างาน รสนิยมในการบริโภคอาหารรวมทั้งความต้องการด้านโภชนา 
การวิเคราะห์ตลาดยังช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์ในด้านการแข่งขันของคู่แข่งขันได้

ด้วย  ทั้งคู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียง และโอกาสในอนาคตของการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยว ใน
ขณะเดียวกันการแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพ่ิมเติมในช่วงเศรษฐกิจซบเซาก็เป็นสิ่งจ าเป็นต่อธุรกิจ การเปิด
ตลาดใหม่ๆ อาจเริ่มต้นจากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เจตคติของคน รวมทั้งวิถี
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ในการด าเนินชีวิต การแสวงหาตลาดใหม่จะช่วยเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวที่มีอยู่
แล้วให้มากยิ่งขึ้น แม้ในฤดูที่ตกต่ าก็สามารถที่จะเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวบางกลุ่มบางประเภทให้เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวได้  และในประการสุดท้ายการคาดการณ์ก าไรที่จะได้นักท่องเที่ยว และการ
ท่องเที่ยวบางกลุ่มบางประเภทก็ควรจะได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ และแยกประเภทให้
ชัดเจน เพ่ือการท าแผนการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ต่อไป 

 
นโยบาย แผนการ และการวางโครงการการท่องเที่ยว เป็นผลประโยชน์จากรายละเอียด และ

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ 5 ประการดังกล่าวมาแล้วจะถูกน ามาใช้เพ่ือการก าหนดนโยบาย วางแผน
และจัดท าโครงการเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจสามารถตัดสินใจเพ่ือการวาง
แผนการท่องเที่ยวต่อไป ส่วนประกอบสุดท้ายในกระบวนการวางแผนมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1)  ขั้นก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     ในการวางแผนนั้นงานขั้นแรกก็คือการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ซึ่งควรเป็น

เป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ที่สามารถบอกจ านวนได้ เป็นเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ 
เช่น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ใหม่เฉลี่ยวันละ 500 ต่อสัปดาห์ให้เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ใน
การก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์นักวางแผนต้องระลึกอยู่เสมอว่า กลยุทธ์โดยส่วนรวมของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และการตลาดนั้นความเป็นไปได้ในโอกาสใหม่ๆ การมีทุนหรืองบประมาณที่จะ
ใช้ส ารองอยู่จากแหล่งที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน ระยะเวลาที่เหมาะสม 
บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

2)  การจ าแนกโอกาสต่อการพัฒนาใหม่ๆ ทางการท่องเที่ยว 
     งานขั้นที่สองในการวางแผนการท่องเที่ยวก็คือ การจ าแนกโอกาสในการพัฒนาใหม่ๆ 

ทางการท่องเที่ยว โดยพิจารณาแผนการท่องเที่ยวหลัก (เช่นแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ในส่วน
ที่ว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยว) ซึ่งควรจะรวมเอาสถานที่ หรือบริเวณที่จะพัฒนาเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น โรงแรมที่พัก บริการอาหาร แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ต่างๆ ที่ต้องการและการคมนาคมขนส่ง 

แผนหลักทางด้านการท่องเที่ยวจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยโครงการต่างๆ ด้านเศรษฐกิจที่
แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่อไปนี้ เช่น อุปนิสัยของนักท่องเที่ยว อัตราการถือครองห้องพัก โรงแรม การมี
แรงงานระดับต่างๆ เพียงพอ งบประมาณลงทุนที่ต้องการ แหล่งเงินทุนสนับสนุน ผลตอบแทนจาก
การลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม แผนเศรษฐกิจต่างๆ ดังกล่าวเหล่านี้จะต้องน ามาพิจารณาในขั้น
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนสูง ส่วนมากจะดึงดูดการลงทุนจากนักพัฒนาใน
ภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐบาล อย่างไรก็ตามโอกาสของการได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ านั้นก็
อาจช่วยให้เกิดผลประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้เช่นกัน จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว
มากยิ่งขึ้นในกรณีเช่นนี้การให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชน
สนใจ  และเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปก็ควรจะได้รับการสนับสนุน 
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3)  การจัดท าแผนองค์การ 
    งานขั้นตอนที่สามก็คือการจัดท าแผนองค์การ ซึ่งมีความจ าเป็นเบื้องต้นในการพิจารณา

ทบทวนนโยบาย  และงบประมาณของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์การการท่องเที่ยว เช่น รัฐบาล 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลระดับท้องถิ่น สมาคมพ่อค้า หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และการจัด
ประชุม สถานที่พักแรม และภัตตาคาร และสมาคมการท่องเที่ยวต่างๆ แนวความคิดส าคัญก็คือเพ่ือ
พิจาณาว่าแต่ละหน่วยงานเหล่านี้ให้การสนับสนุน หรือผลักดันองค์การทั้งระบบซึ่งจะเป็นผลให้จุดเด่น
ได้รับการส่งเสริมเพ่ิมมากข้ึนในขณะที่จุดด้อยจะถูกจ ากัดให้หมดไป ข้อควรพิจารณาเพ่ือเสนอแนะต่อ
องค์การการท่องเที่ยวควรรวบรวมสิ่งต่อไปนี้ เช่น โครงสร้างองค์การ งบประมาณ และการทบทวน
การปฏิบัติงานขององค์การ 

4)  การจัดท าแผนการตลาด 
     งานขั้นตอนที่สี่ ก็คือการจัดท าแผนการตลาดในการทบทวนทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

และสภาพการณ์ด้านการตลาดจะช่วยให้ได้รับข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดตลาดเป้าหมายและ
แนวโน้มของตลาดในอนาคตด้วย ตลาดดังกล่าวนี้ และโครงการประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าไปเจาะตลาด
ให้ถึงตัวลูกค้าจะต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ และ
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ด้านการตลาด
ควรที่จะสะท้อนสถานภาพปัจจุบันของการประเมินแผนการตลาด และช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์
ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

แนวทางในการท าแผนการตลาดอาจรวมสิ่งต่างๆ ต่อนี้ 
1)  เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 
2)  สรุปผลการประเมินคู่แข่งขัน 
3)  กลยุทธ์การตลาด 
      3.1)  การจ าแนกประเภทของตลาดเป้าหมาย 
      3.2)  สถานะของการตลาดในปัจจุบัน 

3.2.1)  แหล่งเงินทุน 
3.2.2)  ขั้นตอนการพิจารณา 
3.2.3)  การแข่งขัน 
3.2.4)  อ่ืนๆ  

 3.3)  ส่วนผสมการตลาด 
3.3.1)  ผลผลิต 
3.3.2)  ราคา 
3.3.3)  การส่งเสริมการขาย 
3.3.4)  ลักษณะของการใช้สื่อเพ่ือการส่งเสริมประเภทต่างๆ  

 4)  แผนปฏิบัติการ 
 4.1)  การผลิตข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 

 4.2)  แผนการประชาสัมพันธ์ 
 4.3)  ความเฉียบแหลมของวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 
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4.4)  การใช้ประโยชน์จากสมาคมผู้ขายส่ง 
4.5)  ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยการตลาด 
4.7)  โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

5.  การจัดแผนกลยุทธ์การปฏิบัติการ 
งานขั้นตอนที่ห้าคือการวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติการ ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติ 

การสนับสนุน และงบประมาณที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติการ แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้
ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต วิธีการปฏิบัติงานควรจะได้มีการอภิปราย 
ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา และโอกาสทางการตลาดสามารถน ามา
แนะน า ส่งเสริม และปฏิบัติได้ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาล และภาคเอกชน ก่อนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติการตามแผนขั้นสุดท้าย ความรับผิดชอบของกลุ่ม หรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการ
พิจารณาเสียก่อนอย่างระมัดระวัง ปัญหาข้อจ ากัดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นควรที่จะได้รับการจัดจ าแนก
ออกมาให้ทราบทั่วกัน  ทั้งนี้แผนปฏิบัติการควรรวมเอาทางเลือกเฉพาะสถานการณ์เข้าไว้ด้วย 

 
 
บทสรุป 

 
 การวางแผนส าหรับการจัดการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อคือ 

หัวข้อที่ 1.  การวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจทางการท่องเที่ยว 
การวางแผนการท่องเที่ยว คือ การวางแผนและตัดสินใจในการเลือกองค์ประกอบในการ

ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน เช่น การวางแผนเลือก
โรงแรมที่ดีเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เลือกร้านอาหารที่มีอาหารรสชาติอร่อย เลือกยานพาหนะ
ที่เหมาะสมมีความปลอดภัย และเลือกแหล่งซื้อของที่มีคุณภาพ เป็นต้น โดยการเลือกจะต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมในเรื่องของราคา ศักยภาพในการซื้อ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ความเป็นไปได้
ในเรื่องของการบริหารเวลาในกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนการท่องเที่ยวมีความส าคัญยิ่ง
ทั้งต่อตัวนักท่องเที่ยวเองและต่อบริษัทน าเที่ยว รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศที่มีการน าเที่ยว 
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 2 ทาง เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยว คือจัดรายการท่องเที่ยวทุกอย่างด้วย
ตัวเอง หรือใช้บริการของบริษัทน าเที่ยวจัดรายการท่องเที่ยว  
 หัวข้อที่ 2.  การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว 

การวางแผนการพัฒนาท่องเที่ยวก็คือ การปรับปรุงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว การปรับปรุงทรัพยากรการท่องเที่ยว การปรับปรุงเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งย่อมหมายถึงผลก าไรสุทธิที่จะได้รับ โดยมุ่งหวังผลทางการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นหลัก  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ข้อ  1.  จงอธิบายการวางแผนการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อตัวนักท่องเที่ยวอย่างไร 
ข้อ  2.  จงอธิบายการวางแผนการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อบริษัทน าเที่ยวอย่างไร 
ข้อ  3.  จงอธิบายการวางแผนการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศท่ีมีการน า
นักท่องเที่ยวอย่างไร 
ข้อ  4.  จงอธิบายทางเลือกที่เป็นไปได้ 2 ทาง เมื่อนักท่องเที่ยวเลือกตัดสินใจท่องเที่ยว  
ข้อ  5.  รายการท่องเที่ยวส าเร็จรูป (Packge Tour) หมายถึง 
ข้อ  6.  จงบอกประโยชน์ของการวางแผนการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ข้อ  7  จงอธิบายการวางแผนท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
316 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

เอกสารอ้างอิง 
 

ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์. (2546). การวางแผนและพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว.พิมพ์ครั้งที ่4. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ฉันทัช  วรรณถนอม. (2546). หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 
ฉันทัช  วรรณถนอม. (2548). การวางแผนจัดน าเที่ยว. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ชวัลนุช  อุทยาน. (2551). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. ค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559, จาก 

http://touristbehaviour.wordpress.com/1/ 
บังอร ฉัตรรุ่งเรือง. (2551) . การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว. กรุงเทพฯ:  

ส านักพิมพ์วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น. 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา . (2549) . การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว . พิมพ์ครั้งที่ 1.  

กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย  
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง . (2549).  การจัดน าเที่ยวและรายการน าเที่ยว 

ภาคเหนือตอนบน .กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย. 
บุญเสริม หุตะแพทย์,มนูญ กาละพัฒน์. (2552).อุตสาหกรรมการบริการ .พิมพ์ครั้งที่ 7.นนทบุรี:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พิมพรรณ  สุจารินพงค์. (2553). การจัดน าเที่ยว กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์. (2553). การท่องเที่ยวชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
วรรณา  วงษ์วานิช. (2546). ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 



 
317 บทที่  10  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว 

 
 
เวลาเรียน   4  ชั่วโมง 
 
หัวข้อและเนื้อหาประจ าบท 

องค์การภาครัฐที่มีบทบาทต่อการท่องเที่ยวไทย 
องค์การภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง 
องค์การภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ 
องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลด้านสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลด้านบริการและช่วยเหลือทางการท่องเที่ยว 
องค์กรของรัฐที่ก ากับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว   
องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทต่อการท่องเที่ยว 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญขององค์การภาครัฐที่มีบทบาทต่อการ
ท่องเที่ยวไทย 

2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญขององค์การภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง 

3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญขององค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวด้านต่างๆ 

4.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญขององค์การของรัฐที่ก ากับดูแลด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว   

5.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญขององค์การของรัฐที่ก ากับดูแลด้าน
บริการและช่วยเหลือทางการท่องเที่ยว 

6.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญขององค์กรของรัฐที่ก ากับดูแลด้านสินค้า
ทางการท่องเที่ยว   

7.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญขององค์การของรัฐที่ก ากับดูแลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

8.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญขององค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทต่อการ
ท่องเที่ยว 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ  การน าไปประยุกต์ใช้ 
 2.  การอภิปรายร่วมกัน 
 3.  การสนทนาซัก – ถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 4.  ทบทวนเนื้อหาโดยแบบฝึกหัด 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้ 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง) 
 3.  Power Point ที่น าเสนอการสอน 
 4.  แบบฝึกหัด 
 
การวัดและการประเมิน 
 1.  การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 
 2. สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน 

3.  การปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
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บทที่  10 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว 

 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้มาสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นเวลาหลายสิบปี 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างมหาศาล
ทั้งรูปของเงินตราและภาพลักษณ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับแรงงานมากมายหลาย
ล้านคน ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานองค์กรด้านการท่องเที่ยวยังมีไม่มาก ไม่มีองค์กรที่เข้ามาดูแล
รับผิดชอบโดยตรง แต่หลังจากที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโต ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบดูแล มี
พัฒนาการของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ จากส านักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และกลายเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปัจจุบัน หน่วยงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวยังไม่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เช่นภาควิสาหกิจ ภาคเอกชนอีกมากมายที่มีบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่ทั้งหลาย ต่างมีวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายที่ เห็นตรงกันคือ 
ต้องพยายามช่วยกันส่งเสริมผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความก้าวหน้า ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวได้อย่างประทับใจ สะดวกสบาย ปลอดภัย  

เนื้อหาส าหรับบทนี้จะกล่าวถึง หน่วยงาน องค์การต่างๆ ที่มีความส าคัญทางการท่องเที่ยว 
โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว  
 

การท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขยายตัวไปทุกส่วนของโลก การท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก องค์การที่ก ากับดูแลและจัดการทางด้านการท่องเที่ยว คือ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่วางนโยบายด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว ก่อ
ขึ้นโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด องค์การและหน่วยงานต่างๆ ได้น าปัจจัยหลายอย่างมาวิเคราะห์
เพ่ือที่ก าหนดรูปแบบองค์กรทางการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายแตกต่างกัน อาจมีเหตุผลดังนี้ 
(ศรัญยา วรากุลวิทย์,2551) 
 1.  ปัจจัยด้านระบบการเมือง ในประเทศที่มีระบบการปกครองแบบรวมอ านาจที่รัฐกลาง 
การจัดตั้งองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวจะถูกจ ากัดและดูแลโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานของประเทศนั้น 
 2.  ปัจจัยด้านระดับความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจ ในประเทศที่การ
ท่องเที่ยวมีความส าคัญมาก ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญ องค์กรทางการ
ท่องเที่ยวจะจัดตั้งในรูปแบบของกระทรวงหรือกรมซึ่งรัฐจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการก ากับดูแล 
พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเกือบทั้งหมด 
 3.  ปัจจัยด้านระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประเทศที่มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับสูงองค์การการท่องเที่ยวจะ มีลักษณะยืดหยุ่น มีการ
กระจายอ านาจและเริ่มหันมาใช้ระบบการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ในรูปแบบขององค์กร
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ส่วนท้องถิ่นแทนการบริหารจากหน่วยงานใหญ่ในส่วนกลาง ซึ่งเป็นการบริหารแบบใหญ่ แต่รัฐยังให้
ความส าคัญและสนับสนุนในการพัฒนาเต็มที่ 
 4.  ปัจจัยด้านพ้ืนที่ของประเทศในประเทศที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก  องค์การการท่องเที่ยวของ
ประเทศเหล่านี้อาจเป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชนรูปแบบของสมาคมหรือคณะกรรมการซึ่งองค์กร
เหล่านี้ไม่ต้องรับภาระในด้านการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานมากนักจึงมีโอกาสมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
การตลาดอย่างเต็มที ่
 5.  ปัจจัยด้านการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หลายประเทศจึงมี
แนวคิดการรวมตัวกันขององค์การของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจทางการท่องเที่ยวที่ด าเนินงาน
โดยภาคเอกชน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความอยู่รอดและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ 
 

องค์การภาครัฐท่ีมีบทบาทต่อการท่องเที่ยวไทย 
การบริหารการท่องเที่ยวของประเทศส่วนใหญ่จะมีองค์กรของรัฐเข้ามาท าหน้าที่ควบคุม

ก ากับดูแลและก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกเว้นบางประเทศ ซึ่งมี
รูปแบบบริหารโดยองค์การเอกชน เช่น ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง ในกรณีของประเทศไทยมีการจัด
องค์กรบริหาร โดยองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลด้านการพัฒนาและด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยตรง หรือที่เรียกว่า องค์กรภาครัฐในระบบหลัก ซึ่งมีโครงสร้างหลักอยู่ 4 โครงสร้าง 
ได้แก่  

1)  โครงสร้างองค์กรภาครัฐในระบบราชการส่วนกลาง  ประเทศใดที่ให้ความส าคัญกับการ
ท่องเที่ยวมาก รูปแบบการบริหารจะเป็นถึงระดับกระทรวง มีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(NTO) เป็นฝ่ายบริหาร ประเทศไทยได้วางโครงสร้างบริหารในระบบราชการส่วนกลางเป็น 2 องค์กร 
คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดูแลนโยบายด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผน การพัฒนา
บุคลากร การควบคุม และจัดระเบียบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ซึ่งเป็นองค์กรรัฐในระบบการบริหารด้านการท่องเที่ยวกับองค์กรนานาชาติ และพันธกรณีที่มี
ต่อประเทศท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน ข้อตกลงทวิภาคี และพหุภาคี 

2)  โครงสร้างองค์กรภาครัฐในระบบราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ และราชการ
ส่วนภูมิภาคอ่ืนๆ จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ ยวและมัคคุเทศก์ 
และศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และมีองค์กรภาครัฐในระบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจในจังหวัดต่างๆ คือ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ใน 22 เขตพ้ืนที่ เป็นองค์กรสนับสนุนด้านการพัฒนา การตลาด 
การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาด้านการบริหารในรูปแบบของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ภายใต้การน าของผู้ว่าราชการจังหวัด CEO 

3)  โครงสร้างองค์กรภาครัฐในระบบราชการส่วนท้องถิ่น มีภาระงานบางส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล สภาต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

 
 



 
321 บทที่  10  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

4)  โครงสร้างองค์กรภาครัฐในระบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ ในปัจจุบันมีองค์กรเดียวที่
ท าหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรงคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

นอกจากภาครัฐที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีองค์กรนานาชาติอีกมากที่เข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุน เช่น องค์การท่องเที่ยวโลก(World Tourism Organization: WTO) องค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) องค์การเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการเพ่ือการพัฒนา (Organization of Economic and 
Cooperation for Development :OECD) สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel 
and Tourism Council : WTTC) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air 
Transport Association : IATA) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (The Pacific 
Asia Travel Association : PATA) สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (International 
Congress and Convention Association: ICCA) สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Association : ASEANTA) เป็นต้น 

ทั้งนี้องค์การภาครัฐบาลที่มีบทบาทต่อการท่องเที่ยวไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 
คือ  
องค์การภาครัฐท่ีท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง 

องค์การภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือรับผิดชอบในการก าหนดและใช้นโยบายการท่องเที่ยวของชาติ เป็นตัวแทนและกลไกของฝ่าย
บริหารประเทศที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล ก าหนดทิศทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยมากจะก ากับดูแลโดยกระทรวง ด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายที่รัฐก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด การพัฒนาการท่องเที่ยว ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง
กรม หรืออยู่ในรูปของคณะกรรมการ ส าหรับประเทศไทยองค์การภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
มีดังนี ้(ฉันทัช วรรณถนอม,2557) 

1.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวมีขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว จึงมีการ
ปรับโครงสร้างเพื่อความสะดวกในการพัฒนาการท่องเที่ยว ในพ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างระบบ
ราชการไทย โดยมีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น กระทรวงนี้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง โดยกระทรวงกา ร
ท่องเที่ยวและกีฬาได้แบ่งส่วนหน่วยงานในสังกัดราชการออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) ส านักงานรัฐมนตรี 
2)  ส านักงานปลัดกระทรวง 3)  ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 4)  ส านักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และ 5)  สถาบันการพละศึกษา (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา,2559) 

นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมีสังกัดในภาครัฐวิสาหกิจอยู่ 2 รัฐวิสาหกิจคือ 
1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  2)  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

โครงสร้างของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรองปลัดกระทรวง รวมทั้ง ททท.และส านักงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ พ.ศ. 2545 ก าหนดให้จัดตั้งการส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการหรือ สสปน . 
(Convention and Exhibition Bureau - CEB) โดยมีฐานะเป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการ
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ท่องเที่ยวและกีฬา มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยให้ส านักงานส่งเสริม ฯ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม พัฒนา ก ากับดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การจัดการประชุม การท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการและสนับสนุนให้มีการน าเสนอศิลปะและ
วัฒนธรรมของประเทศ 

2.  ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (Office of Tourism Development) การแบ่งส่วน
ราชการภายในกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว มีส านักงานการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานหลัก  หัวหน้าส านักงานคือ ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยว
และมีผู้ช่วยคือรองผู้อ านวยการส านักงานการพัฒนาการทองเที่ยวและผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ผู้อ านวยการส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์และผู้อ านวย 
การส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส านักงานการพัฒนาการท่องเที่ยวแบ่งราชการตามกฎกระทรวงของ
ส านักงานการพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีพ.ศ. 2545 มีอ านาจหน้าที่
ดังนี้ 

 2.1  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
 2.2  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและประสานราชการส านักงาน 
 2.3  จัดท าและประสานงานแบบปฏิบัติงานของส านักงานการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง 
 2.4  ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะของส านักงาน 
 2.5  จัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของส านักงาน 
 2.6  ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง  งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
 2.7  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงาน 
 2.8  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.  ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  มีอ านาจหน้าที่ 
 3.1  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต การส่งพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต การช าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งการวางหลักประกัน
ของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และการออกใบอนุญาตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 3.2  ด าเนินการจัดท า เก็บรักษา บันทึกและติดตามแก้ไขข้อมูลและประวัติของธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 3.3  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 3.4  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์
และคณะอนุกรรมการที่คณะธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่งตั้ง 
 3.5  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
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4.  ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว มีอ านาจหน้าที่ 
 4.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยว 
 4.2  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 4.3  ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการ
ท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 4.4  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
 4.5  สนับสนุนและให้บริการความรู้ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านการอบรม การบรรยาย 
การประชุมสัมมนา 

5.  ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีอ านาจหน้าที่ 
 5.1  ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการทองเที่ยว 
เพ่ือก าหนดมาตรฐาน 
 5.2  ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
 5.3  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 5.4  ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมภาพยนตร์ ทั้งภาคการผลิต การบริการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 5.5  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ในการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว แนวทางการด าเนินการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

2)  จัดท าแผนพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามแบบแผนที่ก าหนด 

3)  จัดท าแผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  รวมทั้งประสาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนด 

4)  ด าเนินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
5)  ติดตามและประเมินผลงานด้านการท่องเที่ยว 
6)  ส่งเสริมา สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคการผลิตและการบริการและกิจการที่

เกี่ยวข้อง 
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7) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

6.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. (Tourism Authority of Thailand – 
TAT) 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศไทย
มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 โดยพัฒนาขึ้นมาจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ซึ่ง
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2502 ตามนโยบายของรัฐบาลสมัย จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีใน
สมัยนั้น ในการด าเนินงานของ ททท. นับตั้งแต่ก่อตั้งมา ได้ก าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนว่ามี
วัตถุประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างแรงจูงให้นักท่องเที่ยว
ในต่างประเทศเดินทางสู่ประเทศไทยเพ่ือให้ได้ซึ่งรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนเศรษฐกิจ
ส่วนร่วม ขยายแหล่งท่องเที่ยวให้กระจายไปในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้ทั่วถึงประชากรในทุกภูมิภาค อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสมบัติ วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ด้วยดีที่สุด พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพ่ือความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวให้มั่นใจในความปลอดภัยของ
ร่างกายและทรัพย์สิน  ส่งเสริมการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศอันเป็นการ
เพ่ิมสวัสดิการให้แก่คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย เด็กและเยาวชน สร้างแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 กล่าวได้ว่า ททท. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ 
การค้าบริการท่องเที่ยวไทย อันเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ททท . ได้
ด าเนินงานทั้งด้านการตลาด และการพัฒนาควบคู่ไปในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพการบริการ
ท่องเที่ยวและลงทุนเพ่ือการท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีมาตรฐาน ควบคุมและ
ก าหนดเกณฑ์เก่ียวกับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 
นอกจากนั้น ททท. ยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
แพร่หลายตลอดจนการจัดกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างแรงดึงดูดใจในการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ ดังจะเห็นจากการรณรงค์โครงการต่างๆ 
เช่น โครงการไทยเที่ยวไทย (2544) โครงการ Unseen Thailand (ปี 2546-2551) โครงการเที่ยว
ไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก (ปี 2551-2552) โครงการหลงรักประเทศไทย (2557)และโครงการ 
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง (The Unique Thai Local Experiences) เป็นแผนการตลาดที่ใช้
ในปี 2560  นอกจากนี้ ททท. ยังให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการขาย โดยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนางานแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยว (Travel Trade 
Show) ต่างๆ การจัดนิทรรศการหรือ Booth ให้ข้อมูลข่าวสารแจกจ่ายรวมทั้งจัดงานส่งเสริมการขาย
ร่วมกับธุรกิจเอกชน หรือสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ 
การเชิญสื่อมวลชนและธุรกิจการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพ่ือทัศนศึกษาในประเทศไทยเพ่ือกลับไป
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เผยแพร่ศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยและเสริมสร้างความมั่นใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชน ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 

ททท. มีการจัดท าโครงการพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละปีหรือช่วงเวลา 
ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของประเทศ และสามารถดึงดูดความ
สนใจจากนักท่องเที่ยว หรือผู้ได้รับข่าวสารมากกว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไป ซึ่งในช่วงเวลา
ของการด าเนินโครงการพิเศษจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมาก 

จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจส าคัญจาก
รัฐบาล ในเรื่องการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการน า
รายได้ในรูปเงิน ตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ เพ่ือน ามาใช้พัฒนาประเทศต่อไป 

 
องค์การภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ 

นอกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง ยังมีองค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทางอ้อม แต่ละ
องค์การ จะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยแบ่งตาม
ภารกิจ ดังนี้ (ฉันทัช วรรณถนอม,2557) 
 1.  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ในเขตพ้ืนที่ป่า
เพ่ือการอนุรักษ์ โดยการป้องกันควบคุมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับ
สมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วน
ร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่ง
อาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน 

2.  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทและ
ภารกิจทั่วไป ในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ซึ่งได้แก่
การเสนอความเห็นในการจัดก าหนดนโยบายด้านการควบคุมมลพิษของประเทศ การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ า ล าคลอง น้ าทะเลชายฝั่ง คุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ ฯลฯ (การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด) มาตรฐานน้ าทิ้งจาก
อาคารต่างๆ น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม มาตรฐานไอเสียจากยานพาหนะ
ต่างๆ ฯลฯ การจัดท าแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมมลพิษ (การจัดการ
ขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ฯลฯ) การติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์มลพิษ รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ 
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3.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มี
หน้าที่ส่งเสริมเผยแพร่แลแประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากร
กระบวนการการมีส่วนร่วม และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศ วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชน ฯลฯ กลายเป็น
เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม ที่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม เช่น เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ า เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ป่าและป่าชุมชน เครือข่าย
เยาวชน เครือข่ายเทศบาล เครือข่ายองค์กรบริหารส่วนต าบล (อบต.สีเขียว) เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

4.  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานราชการ มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของภาครัฐและเอกชน ประสานงานร่วมมือกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการติดตามและตรวจสอบสภาพพ้ืนที่แหล่งที่มีศักยภาพและก าหนด
หลักเกณฑ์ความดึงดูดใจเพ่ือให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยึดถือปฏิบัติในด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

5.  กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรน้ าให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ทั้งในด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเพ่ือการอุปโภคบริโภค บรรเทาอุทกภัย เป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจน ท าแหล่งน้ าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เช่น อ่างเก็บน้ า 
ฝายทดน้ า เป็นต้น 

6.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ด าเนินงานในลักษณะการให้บริการในกิจการเกี่ยวเนื่องกับปาไม้ตามนโยบายพิเศษของรัฐด้านการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการท าธุรกิจแสวงหาก าไรไปด้วย องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ได้พัฒนาพ้ืนที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น สวนป่า  
เกริงกระเวีย สวนป่าทองผาภูมิ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สวนป่าทุ่งเกวียน และสวนป่าแม่แจ่ม เป็นต้น 

7.  องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการให้การศึกษา การ
อนุรักษ์และขยายพันธ์ และการจัดสถานที่ในสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ประสานงานและด าเนินการด้านต่างๆ ให้สวนสัตว์ โดย
ปัจจุบันมีสวนสัตว์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 5 แหล่งคือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวน
สัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา 

8.  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภารกิจหลักของสวนพฤกษศาสตร์ คือ เป็นศูนย์รวมพรรณไม้
ไทย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืช ท าหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษาและค้นคว้าวิจัย ทางด้าน
พฤกษศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นสถานที่
เผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ไว้ในภูมิภาค โดยมุ่งพัฒนาให้มีความพร้อมในการ
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เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้หายาก พรรณไม้ประจ าถิ่น เป็นแหล่งบริการให้ความรู้ทางด้านพืช เป็น
ห้องเรียนทางธรรมชาติของเยาวชน และเป็นแหล่งนันทนาการส าหรับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

9.  กรมศิลปากร  เป็นหน่วยงานราชการท าหน้าที่ในการดูแล บ ารุงรักษา ป้องกัน อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรมของชาติในด้านพิพิธภัณฑ์ 
โบราณคดี โบราณสถาน วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์  สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม และส่งเสริมความมี
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมร่วมสมัย เน้นภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน และประชาชนท้องถิ่นในการก าหนดมาตรการ และรูปแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติให้ชัดเจน 

10.  กรมการศาสนา  เป็นหน่วยงานราชการ มีบทบาทหน้าที่ในการท านุบ ารุงส่งเสริมพระ
พุทธ ศาสนา สนองงานของรัฐบาลและคณะสงฆ์ด้านการบริหารการปกครอง การศึกษา การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ รวมทั้งยังสนับสนุนศาสนาอ่ืนๆ ที่ทางราชการรับรองการน า
สถานที่ส าคัญทางศาสนามาเป็นจุดดึงดูดใจเพื่อการท่องเที่ยว 

11.  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการเสริมสร้างค่านิยมและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาอย่างอย่างยืน 
จัดการความรู้และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
เครือข่ายทางวัฒนธรรมรวมทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

12.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง  เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการไฟฟ้าของประเทศ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขยายก าลังการผลิ ต
และระบบส่งไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาพลังงานทดแทนควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังได้
ด าเนินงานด้านอ่างเก็บน้ า ซึ่งอาจจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศด้วย 

นอกจากนี้ยังมี ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามความ
ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 เดิมมีฐานะเป็น
หน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง และได้ยกฐานะข้ึนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2491 มีหน้าที่
ดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ก าหนดให้แยกต่างหากจากทรัพย์สินส่วน
พระองค์ (เช่น วังสระประทุม ที่ทรงได้รับสืบทอดมาจากพระราชบิดา) ซึ่งดูแลโดยส านักงานจัดการ
ทรัพย์สินส่วนพระองค์  และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เช่น พระต าหนักจิตรลดา
รโหฐาน) ซึ่งอยู่ในความดูแลของส านักพระราชวัง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในความดูแลของ
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือพระราชทรัพย์ของราชวงศ์จักรีที่แยก
ต่างหากจากทรัพย์สินของราชการ เช่น เงินจากการแต่งส าเภาค้าขายต่างประเทศของรัชกาลที่ 3 หรือ
ที่เรียกว่า “เงินถุงแดง” ซึ่งตกทอดมาถึงรัชกาลที่ 5 และใช้จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามแก่ประเทศ
ฝรั่งเศส หลังเหตุการณ์สงคราม ร.ศ. 112 ซึ่งมีส่วนให้ประเทศสยามรักษาเอกราชไว้ได้ หรือ บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย ที่ก่อตั้งโดยรัชกาลที่ 6 ต่อมาภายหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 
2475 เนื่องจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระราชทรัพย์ของราชวงศ์จักรีที่แยกต่างหากจาก
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อความเหมาะสมจึงมีการออกกฎหมายก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ
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ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ คือพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
พุทธศักราช 2479 และมีการแก้ไขปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในความ
ดูแลของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับการยกเว้นภาษีอากรเช่นเดียวกับทรัพย์สิน
ส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย
พระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 ในขณะที่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในความดูแลของส านักงาน
จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีอากร  ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
มีทรัพย์สินในความดูแลเป็นที่ดินกว่า 54 ตร.กม. ในกรุงเทพมหานคร และ 160 ตร.กม. ในจังหวัดอ่ืน 
โดยท าสัญญาให้เช่าแก่หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปรวมประมาณ 36,000 สัญญา 
นอกจากนี้ยังมีหลักทรัพย์ลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นใน 3 บริษัท 
หลัก คือปูนซิเมนต์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเทเวศประกันภัย ปัจจุบันส านักงานทรัพย์สินฯ 
ตั้งอยู่ที่ “วังลดาวัลย์” หรือที่เรียกว่า “วังแดง”  
 
องค์การของรัฐท่ีก ากับดูแลด้านสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว   

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานอันประกอบด้วยระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบสื่อสาร ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวได้แก่ (ฉันทัช วรรณถนอม,2557) 

1.  กรมการบินพาณิชย์ เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ควบคุมและ
บริหารกิจการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามอนุสัญญาความตกลงระหว่างประเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเน้นการบริหารและส่งเสริมกิจการการบินพลเรือนให้เป็นโครงสร้ าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความสะดวกปลอดภัยอย่างมีระเบียบ ภารกิจของกรมการบิน
พาณิชย์ ได้แก่ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ เช่น งานบริการท่าอากาศยาน งาน
บริการสื่อสารการบิน และงานบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นต้น ส่วนงานในด้านการควบคุม
ก ากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนากิจการบิน เช่น งานควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัย งานพัฒนา
อุตสาหกรรมการบิน งานก่อสร้างและพัฒนาท่าอากาศยานตามภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้
กรมการบินพาณิชย์ยังก าหนดนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีการบินทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพ่ือให้การขนส่งทางอากาศมีการขยายตัวมากขึ้นที่สุด และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาค ทั้งยังได้น าระบบส ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้
ตามข้อเสนอในการประชุมการเปิดเสรีการค้าบริการ ภายใต้การเจรจาการค้าหลายฝ่ายขององค์การ
การค้าโลก 

2.  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานราชการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง
สัมปทานวิจัย และพัฒนางานก่อสร้างบูรณะและบ ารุงรักษาทาง ร่วมมือและประสานงานกับองค์การ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3.  กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานราชการมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ร่วมมือ
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ประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทาง
บกและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ 

4.  กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบในระบบการขนส่ง การ
สื่อสารคมนาคมของประเทศ แบ่งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในความดูแลออกเป็นหลายส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ 
 4.1  กรมการขนส่ง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 
 4.2  กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร จะให้ข่าวสารข้อมูล เส้นทางหลวง
และแผนที่กรมทางหลวง รวมถึงการจัดท าแผนที่เพ่ือจ าหน่าย กองที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งประสานงาน
นโยบายกรมทางหลวงคือ “กองต ารวจทางหลวง” ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้ยานพาหนะเดินทางบนเส้นทางหลวงทั่วประเทศ มีส านักงานอยู่คู่กับกรมทางหลวง ให้บริการ
รถต ารวจทางหลวงน าขบวน และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเส้นทางหลวงทั่วประเทศ 
 4.3  กรมอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบการพยากรณ์สภาพอากาศทั่วประเทศเพ่ือ
ประโยชน์ทางการประกอบอาชีพและเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลลักษณะอากาศได้จากอง
พยากรณ์อากาศ 

 นอกจากนั้นยังมี รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
บริษัทการบินไทย จ ากัด บริษัทขนส่ง จ ากัด การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัทเดินเรือทะเล องค์การ
ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.) 

5.  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานราชการ มีหน้าที่ในการพัฒนา ก ากับดูแล 
ควบคุมการขนส่งทางน้ าให้มีประสิทธิภาพ สะดวก เสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และควบคุม
สิ่งแวดล้อมทางน้ าให้มีมาตรฐานและอยู่ในสภาพดี ทั้งยังพัฒนาท่าเรือและเส้นทางคมนาคมขนส่งทาง
น้ าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเทียบเรือภูเก็ต การพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและ
ท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล เป็นต้น ทั้งยังให้การสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีอย่างจริงจัง 

6.  บริษัทท่าอากาศยาน จ ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม ภารกิจคือการประกอบและ
ส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งด าเนินกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการ
ท่าอากาศยาน ได้แก่ กิจการตั้งสนามบิน หรือที่ข้ึน-ลงชั่วคราวของอากาศยาน การจัดตั้งเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการช่องอากาศ และบริการต่างๆ เกี่ยวกับอากาศยานสินค้า 
พัสดุภัณฑ์ ผู้โดยสารและลูกจ้างของผู้ประกอบการธุรกิจในการเดินอากาศรวมถึงการให้บริการหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเกี่ยวกับร้านสินค้าปลอดภาษี ห้องพักผู้โดยสาร ไปรษณีย์ โทรคมนาคม 
โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ห้องละมาด ร้านอาหาร ธนาคารและแลกเปลี่ยน 
เงินตรา บริการทางการแพทย์ การส ารองห้องพัก แพ็กเกจท่องเที่ยว รถรับส่งผู้โดยสาร ถ่ายรูปด่วน 
เคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร เคาน์เตอร์ตรวจนับคนเข้าเมือง เคาน์เตอร์ศุลกากร สายพาน รับส่ง
กระเป๋าสัมภาระ ห้องรับรองพิเศษ หรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (กันยารัตน์ เหล่าตระกูล,2557) 
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โดยท่าอากาศยานนานาชาติหลักท่ีมีอยู่ในประเทศไทย 6 แห่งดังนี้ 
 6.1  ท่าอากาศยานดอนเมือง  ท่าอากาศยานดอนเมืองหรือ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 
(ปัจจุบันเรียกท่าอากาศยานดอนเมือง ป้องกันการสับสนกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ) เดิมตั้งอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศเหนือประมาณ 22 กิโลเมตรบนถนนวิภาวดีรังสิต มีเนื้อที่รวม 3,486 
ไร่ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เคยเป็นท่าอากาศยานที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุด ใน
ประเทศไทย เคยเป็นอากาศยานระหว่างประเทศที่มีความส าคัญที่สุดของประเทศ จะเป็นรองเพียงท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นเสมือนประตู่สู่ประเทศไทยที่เปิด
ต้อนรับผู้เดินทางจากทั่วโลก จากท าเลที่ตั้งเหมาะสมรวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก สบายและ
บริการที่พร้อมสรรพได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 36.5 ล้านคน และรองรับการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศได้ปีละ 1.2 ล้านคน 

 6.2  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งอยู่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
บนพ้ืนที่ 1,605 ไร่ เป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศ และเป็นประตูสู่ภาคเหนือที่มีธรรมชาติ
สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่ยาวนานของประเทศไทย ท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงมีบทบาทส าคัญใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือ สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง รองรับ
ผู้โดยสารได้ปีละกว่า 3,246,000 คน ขนส่งสินค้าทางอากาศได้ปีละ 30,000 ตัน บริษัทท่าอากาศยาน
ไทยฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น Culture Hub ของอินโดจีน เนื่องจากเป็น
ศูนย์รวมของแหล่งวัฒนธรรม 3 ชาติ คือ พม่า ไทย และลาว อีกทั้งยังสามารถเดินทางต่อไปยัง
ประเทศดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบาย 

 6.3  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตั้งอยู่ในอ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา บนพ้ืนที่ 2,970 ไร่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่าถิ่น
การค้าภาคใต้ ท่าอากาศยานแห่งนี้จึงเป็นประตูคอยรับผู้โดยสารที่เดินทางไปประกอบธุรกิจและซื้อ
สินค้าทางภาคใต้ เป็นท่าอากาศยานสากลซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของภาคใต้ตอนล่าง นอกจากนี้ยัง
เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการแก่ชาวมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะ ท่าอากาศยาน
สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 1.9 ล้านคน รองรับการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศได้ปีละ 13,800 ตัน บริษัทท่าอากาศยานไทยฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ให้ท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่เป็น Express Way ในการท าธุรกิจรถยนต์ ให้บริการเพ่ือการเดินทางไปสู่ประเทศ
มาเลเซีย สิงค์โปร์ และบรูไน พร้อมทั้งสร้างบริการเดินทางแบบ One Stop Service Center ทั้งการ
เดินทางโดยเครื่องบิน รถยนต์ และรถไฟซึ่งจะเพ่ิมความสะดวกให้กับนักเดินทางมากขึ้น 

 6.4  ท่าอากาศยานภูเก็ต  ท่าอากาศยานภูเก็ตตั้งอยู่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพ้ืนที่ 
1,447 ไร่ เป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศท่ีมีจ านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และการขนถ่ายสินค้าทาง
อากาศเป็นอันดับสองรองจากท่าอากาศยานดอนเมืองฯ สามารถรองรับเที่ยวบินได้กว่า 20 เที่ยวบิน
ต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 5.1 ล้านคน รองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ปีละ 24,000 ตัน 
ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ให้ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็น Tourism Hub ของ
เอเชีย เนื่องจากภูเก็ตเป็นเกาะที่เป็นจุดท่องเที่ยวชั้นน าของโลก และสามารถเชื่อมเส้นทางไปยัง
จังหวัดพังงาน กระบี่ ตรัง และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมไปสู่ประเทศ
พม่าด้านฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วย 
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 6.5  ท่าอากาศยานเชียงราย  ตั้งอยู่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายบนพ้ืนที่ 3,326 ไร่ 
เป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งมีพ้ืนที่ติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอยู่ในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักเป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงรายสามารถรองรับ
เที่ยวบิน 14 เที่ยวบินต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 3 ล้านคน รองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ได้ 3,400 ตันต่อปี ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ให้ท่าอากาศยานเชียงรายเป็น 
Land Journey เข้าสู่ประเทศพม่า จีนตอนใต้ และเวียดนามทางรถยนต์ในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสายพญาไทย-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ วิ่งเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร โดยมีสถานีรถไฟฟ้าใต้อาคาร
ผู้โดยสาร 

 6.6  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.15 ต าบลราชาเทวะ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่ 20,000 ไร่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความเป็นที่สุดของ
โลกหลายประการ ได้แก่ มีหอควบคุมการบินสูงที่สุดในโลก การใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานที่สุดในโลก 
การใช้งบประมาณสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีเครื่องมือตรวจวัตถุระเบิดที่ทันสมัยที่สุดในโลก มีช่อง
เช็คอินผู้โดยสารมากที่สุดในโลก เปิดให้บริการสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 30 ล้านคน ใน
ระยะแรก และสามารถรองรับได้ถึง 100 ล้านคนต่อปี เมื่อมีการขยายการก่อสร้างเต็มพ้ืนที่ สามารถ
รองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ 1.46 ล้านตันต่อปี เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย โดย
บริษัทการท่าอากาศยานฯ มุ่งหวังให้เป็น Commercial Hub ของเอเชีย หรือเป็นศูนย์กลางการบินที่
ใหญ่ที่สุดที่จะน าผู้โดยสารและนักธุรกิจที่ต้องการติดต่อการค้าเดินทางสู่เอเชีย โดยเดินทางผ่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิทั้งขาไปและขากลับด้วยการบริการที่เพียบพร้อมในสิ่งอ านวยความสะดวกทุก
ด้านครบวงจร 

ทั้งนี้สนามบินนานาชาติในประเทศอาจนับรวมสนามบินอู่ตะเภา สนามบินสมุย สนามบิน
อุดรธานี สนามบินกระบี่ สนามบินอุบลราชธานีเป็นสนามบินนานาชาติด้วยเนื่องจากหลายครั้งที่มี
เที่ยวบินจากต่างประเทศบินมาลงสนามบินนั้นๆ ด้วยนั่นเอง 

7.  บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม ด าเนินธุรกิจในลักษณะของ
รัฐวิสาหกิจ มีภารกิจหลักในการประกอบกิจกรรมขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสาร สินค้า
และไปรษณียภัณฑ์ และภาระรับผิดชอบด้านการให้บริการในกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและที่
สนับสนุนกิจการขนส่งทางอากาศ อาทิ กิจการบริการภาคพ้ืน กิจการซ่อมบ ารุงอากาศยาน กิจการ
ครัวการบิน และกิจการคลังสินค้า และหน้าที่ส าคัญอีกประการคือ การบินไทยมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ฐานะสายการบินแห่งชาติที่น าธงไตรรงค์อันเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยไปเผยแพร่ให้นานชาติได้รู้จัก 

8.  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจหลัก
ประกอบด้วย บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ เช่น การควบคุมจัดการบินเพ่ือให้สายการบินถึงที่
หมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บริการสื่อสารการบิน เช่น การรับส่งและถ่ายทอดข่าว
แผนการบินและข่าวอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติการบินโยเป็นศูนย์สื่อสารการบินหลักศูนย์หนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียแปรซิฟิก บริการวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศในการน าอากาศยานขึ้นลงจอดบริเวณ
ท่าอากาศยานโดยบอกทิศทาง ระยะทาง และน าเครื่องยานร่อนลงจอด และบริการเกี่ยวเนื่องกับการ
บิน เช่น บริการวางระบบเครือข่ายสื่อสาร การบินผ่านดาวเทียม เป็นต้น 
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9.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานราชการ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการเดินทางเข้าหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรของบุคคลและพาหนะ รวมทั้งควบคุมดูแลคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดย
ประเทศไทยมีจุดผ่านแดนถาวรให้บริการนักท่องเที่ยวถึง 30 จุดทั้งทางท่าอากาศยานและชายแดน
และอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราเข้าประเทศไทย ครอบคลุมนักท่องเที่ยว 97 ประเทศ 
ยกเว้นการตรวจลงตรา 30 วัน ให้นักท่องเที่ยว 54 ประเทศ และยกเว้นการตรวจลงตรา 90 วัน ให้
นักท่องเที่ยว 3 ประเทศ และการตรวจลงตราเป็นครั้งคราวส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยสารการ
บินเช่าเหมาและเรือส าราญทางทะเลที่มีการแจ้งล่วงหน้าอีกด้วย 

10.  กรมศุลกากร  เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานโดยภาครัฐบาลอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
มีหน้าที่ในการควบคุมการน าเข้า และการน าออกสินของประเทศ ท าหน้าที่จัดเก็บรายได้ในรูปของ
อากรขาเข้า และขาออกระหว่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ของศุลกากร และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มีหน้าที่ป้องกันควบคุมปราบปรามการลักลอบ และหลีกเลี่ยงภาษีทั้งขาเข้า
และขาออก รวมทั้งก าหนดมาตรการทางภาษีอากรขึ้นเพ่ือส่งเสริมการส่งออก ตลอดจนการจัดเก็บ
ภาษีแทนหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  ด้วย เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย 
โดยจะมีศูลการักษ์ประจ าตามจุดเข้าออกประเทศ โดยท าหน้าที่ของกรมศุลกากรมีดังนี้ จัดเก็บอากร
ขาเข้าและขาออก ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศูลกากร และหลีกเลี่ยงข้อห้ามและข้อจ ากัด 
ควบคุมของที่น าเข้าและส่งออก เสนอนโยบายจัดเก็บภาษีอากรตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวบรวมและเผยแพร่สถิติของน าเข้าและส่งออกของ
ประเทศ สถิติรายได้ภาษีอากรและสถิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อและประสานงานกับศุลกากร
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารวิชาการและความ
ร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปราม (ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์,2552) 
 
องค์การของรัฐท่ีก ากับดูแลด้านบริการและช่วยเหลือทางการท่องเที่ยว  

องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลด้านบริการและช่วยเหลือทางการท่องเที่ยว บริการทางการ
ท่องเที่ยวเป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยว ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น เช่นการก ากับดูแล
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การบริการสาธารณสุข 
การบริการข่าวสารทางการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมแก่
นักท่องเที่ยว เป็นต้น (ฉันทัช วรรณถนอม,2557) 

1.  ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีฐานะเป็นหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามี
หน้าที่ก าหนดแผนงานและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและควบคุมธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ เช่น การก าหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว 
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของมัคคุเทศก์  การออกใบอนุญาตแลเพิกถอนใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจน าเที่ยวรวมทั้งมัคคุเทศก์ด้วย 
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2.  กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอ านวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ป้องกันและปราบปราม แก้ไขและลดปัญหา
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบัน
ได้มีศูนย์รับแจ้งเหตุคดีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Tourist Police Center) ณ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ศบท.) ชั้นล่างถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ โดยใช้หมายเลขด่วน 1155 
ทั้งนี้เพ่ือให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์รวมการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ตลอดจนประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งความ
คดีอาญารวมจุดเดียว (One Stop Service) โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ที่มีความ
ช านาญด้านภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย ญี่ปุ่น และ
ยาวี ไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

3.  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  เป็นหน่วยงานราชการระดับกองบัญชาการสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ต้องท างานประสานกันกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่
ควบคุม ดูแลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในหรือออกไปราชอาณาจักรของบุคคลและพาหนะ รวมทั้งควบคุ ม 
ดูแลคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ ณ จุดเข้าออกประเทศ 
เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด้านตรวจคนเข้าเมืองตามจังหวัดชายแดน เพ่ือท าหน้าที่ ณ จุดเข้า
เมืองในการตรวจหนังสือเดินทาง (Visa on Arrivals) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของต่างด้าว
ว่าเป็นเอกสารหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง และผ่านการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือกงสุลไทยใน
ต่างประเทศมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นกรณีพิเศษ โดยประสานกับกองหนังสือ
เดินทางกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองยังรับผิดชอบ เรื่องการติดตั้ง
เครื่องอ่านบาร์โค้ดหนังสือเดินทางเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรว จหนังสือ
เดินทางที่เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยว จัดระบบแยกตรวจหนังสือเดินทางระหว่างนักท่องเที่ยว
ที่มากับบริษัททัวร์และผู้ที่มาเอง เพ่ือลดขั้นตอนและเวลา และยังต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่มีใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งมีหลักการส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 3.1  ก าจัดคนต่างด้าวบางประเภทที่มีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราช 
อาณาจักร 
 3.2  จ ากัดจ านวนคนต่างด้าวแต่ละสัญชาติที่จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวร ในราชอาณาจักร
(โควต้าคนเข้าเมือง) 
 3.3  ก าหนดมาตรการควบคุมตรวจตราการเดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
 3.4  ก าหนดแนวทางและระเบียบการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และนัก
ลงทุนในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล 

4.  ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ศช.ทท.) เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการประสานงานระหว่าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการ
อ านวยความสะดวก ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียง ในปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของนักท่องเที่ยวโดย 
ศช.ทท. จะรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์และท าการสอบสวนเบื้องต้น และส่งเรื่องให้สถานีต ารวจนครบาล
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เจ้าของท้องที่ เข้าไป ด าเนินการต่อไป แต่หากเป็นคดีส าคัญเร่งด่วน ศช .ทท. จะด าเนินการเอง ใน
ฐานะสังกัดของกองปราบปราม 

5.  กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจเกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุข การส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพอนามัย การควบคุมอาหารและยา รวมทั้งสิ่งที่อาจเป็นพิษหรือเป็นภัยแก่สุขภาพ
อนามัยเช่น การก าหนดเครื่องหมาย อย. ให้กับสินค้าบริโภค ร้านอาหารที่ได้เครื่องหมาย Clean 
Food Good Taste เป็นต้น 

6.  มูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation) ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความตระหนักถึง
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและความตั้งใจจริงของ 6 องค์กร คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สมาคมโรงแรมไทย โครงสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส าหรับงาน
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
การประปานครหลวง โครงการที่มูลนิธิใบไม้เขียวด าเนินการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใช้พลังงานและ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนี้ คือ โครงการใบไม้สีเขียว ซึ่งอยู่
ในความดูแลของคณะกรรมการการส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว หรือ คสสท. ซึ่งได้
จัดท าแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงานโรงแรมไว้ให้โรงแรมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของตน เพ่ือให้คณะกรรมการ คสสท. ได้มีแนวอ้างอิง จากผลการประเมินต่างๆ 
คณะกรรมการ คสสท. จะจัดอันดับโรงแรมต่างๆ เพ่ือมอบเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว (The Greem Leaf 
Certificate)  ทั้งหมด 1-5 ใบ ตามล าดับความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 

7.  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ศบท.) เป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับด้านประสานงานแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียนอ านวยความสะดวก ให้บริการนักท่องเที่ยว ประสาน
กับส่วนราชการและเอกชนในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมาย 

8.  กรมสรรพากร  เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ด าเนินงานในการจัดเก็บ
ภาษีอากรของประเทศ ในส่วนการให้บริการด้านการท่องเที่ยว โดยการก าหนดการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่จับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าต่างๆ  

9.  ธนาคารและสถาบันการเงิน  เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเรื่องการบริการเรื่องการท า
ธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินในทุกเรื่อง ตั้งแต่ปล่อยกู้ให้อุตสาหกรรมบริการ ไปจนถึงการอ านวยความ
สะดวกเรื่องการเงินให้นักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

10.  ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพฯ มี
หน้าที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ 

11.  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (สพช.) ประกอบด้วย
หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงาน มีนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ลงนามและแต่งตั้งให้รัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเลขานุกรรมการ โดยคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการแต่ละชุด
จะหมดวาระพร้อมรัฐบาล 
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12.  สถาบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Society : TTS) เป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่คอยร่วมมือประสานงานและด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้าน
ต่างๆ 
 
องค์กรของรัฐที่ก ากับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว   

องค์กรของรัฐที่ก ากับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว คือองค์กรที่ก ากับดูแลด้านการด าเนิน 
การของธุรกิจ ดูแลสินค้าบริการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกซื้อหรือใช้บริการให้เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม ปลอดภัย มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่  

1  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
2  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
3  สถาบันรับรองมาตรฐาน (ISO) กระทรวงอุตสาหกรรม 
4  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
5  กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
องค์การของรัฐที่ก ากับดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นองค์กรที่

เน้นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างบุคลากรให้ออกไปสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ได้แก่ 

1  ทบวงมหาวิทยาลัย 
2  กระทรวงศึกษาธิการ 

3  โรงเรียน วิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
4  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 
องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทต่อการท่องเที่ยว 

การด าเนินธุรกิจด้านการเดินทางและท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการ
ลงทุนเพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยองค์กรเก
ชน ซึ่งเป็นองค์กรประกอบส าคัญท่ีช่วยท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศขยายตัว
เติบโตขึ้น องค์กรเอกชนที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจ าแนกได้ 2 องค์กรดังนี้ 

1.  องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลประโยชน์ทางการค้า 
     องค์กรประเภทนี้เป็นองค์กรเฉพาะเรื่องที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ สร้างความมั่นคงสมบูรณ์
ในเรื่องเศรษฐกิจและการค้า ส่งเสริมการเคารพและรักษาสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนทั่วโลก โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา และศาสนาให้ความ
ช่วยเหลือโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ 
การด าเนินงานขององค์กรอาจมีลักษณะตั้งแต่เป็นองค์การระดับโลก เช่นองค์การท่องเที่ยวแห่งโลก 
(World Tourism Organization: WTO) หรือองค์การระดับภูมิภาค เช่น สมาคมส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวภูมภาคแปซิฟิก (Pacific Area Travel Association: PATA) หรืออาจเป็นองค์กรระดับ 
ประเทศ เช่น สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ สมาคม
ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ เป็นต้น 
 2.  องค์กรเอกชนที่ด าเนินการในรูปของธุรกิจ 
      องค์กรประเภทนี้เป็นองค์กรเฉพาะเรื่องที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินธุรกิจ หรือหวังผลทาง
การค้า อาจจัดตั้งในรูปของการประกอบการเฉพาะเรื่อง ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีแนวนโยบายในการ
วางแผนเป็นของตนเอง เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมย่อมจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ในบางชุมชน องค์กรเอกชนอาจวางแผนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยมิได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่อาจมีบทบาทส าคัญต่อการมี
ส่วนช่วยให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนด้วย เช่นบทบาทส าคัญต่อการวางแผนด้านการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
 บทบาทขององค์กรเอกชนต่อการวางแผนค่อนข้างจ ากัดในเรื่องขอบเขต เนื้อหาของ
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จะมีจุดมุ่งหมายที่จะได้รับผลก าไรตอบแทน
สูงสุด และในทางปฏิบัติ การวางแผนและการด าเนินการตามแผนของเอกชนค่อนข้างจะมีความ
คล่องตัวกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการด าเนินงานของภาครัฐบาล อย่างไรก็ดีข้อเสียเปรียบของ
องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคือ การลงทุนจะมีความเสี่ยงสูง 
 ในเรื่องของการให้การสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวนี้ เป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชนจะต้องประสานความร่วมมือกัน โดยทั่วไปมักจะเป็นที่เข้าใจกันว่าภาครัฐบาลมี
บทบาทท่ีจะกระตุ้นส่งเสริมการด าเนินงานของภาคเอกชน ในการจัดสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการลงทุนในด้านการสร้างสาธารณูปโภคที่เอกชนไม่มีขีดความสามารถที่จะด าเนินการเอง
ได้  ส่วนเอกชนนั้นมีบทบาทในการวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการในส่วนของตนให้มีประสิทธิภาพ
ที่สุด  ประเทศใดก็ตามที่องค์กรของรัฐบาลและเอกชนมีความเข้าใจกัน ร่วมมือในการวางแผนพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวก็จะพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
 ทั้งนี้องค์การภาคเอกชนข้างต้นอาจเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วน
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมและชมรมธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องและองค์กรเอกชน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวหรือเป็นองค์กรเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ได้แก่ สภาหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด สมาคม สโมสร ชมรมธุรกิจ และธุรกิจต่างๆ ที่มีภารกิจ
เกี่ยวเนื่องสนับสนุนและเกื้อหนุนต่อการท่องเที่ยว 
 ประเทศไทยมีองค์การภาคเอกชนหลายแห่งที่ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยองค์การภาคเอกชนเหล่านี้มีรูปแบบของการรวมตัวทั้งในลักษณะของด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน ธุรกิจเฉพาะด้าน รวมทั้งการรวมกันของสมาคมทางการท่องเที่ยว ดังนี้  
 2.1  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents : ATTA)  
เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของบริษัทน าเที่ยว เมื่อปี พ.ศ.2511 ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 571 ราย และ
เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่เน้นทางด้านภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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  2.1.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
2.1.2  ท าการวิจัยเกี่ยวกับประกอบวิสาหกิจแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทาง

วิชาการตลอดจนข่าวสารอันเก่ียวกับวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
2.1.3  เพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก ตลอดจน

ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
2.1.4  เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและรัฐบาล ใน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย 
2.1.5  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความปรารถนาที่จะท่องเที่ยว 
2.1.6  ท าความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพ่ือให้

การประกอบวิสาหกิจการท่องเที่ยวได้ด าเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้ว่างใจของประชาชน 
2.1.7  เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันในการประกอบวิสาหกิจการท่องเที่ยว โดยไม่ผิด

กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน และมารยาททางการค้า  
2.1.8  เพ่ือแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่าง ๆ ร่วมทั้งการเจรจาท าความตกลงกับ

บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจการท่องเที่ยว  
2.1.9  ส่งเสริมบริการท่องเที่ยวของสมาชิกให้เข้ามาตรฐานและปรับปรุงการ

ท่องเที่ยวให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
2.1.10  ไม่ด าเนินการในทางการค้า หรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น 

 นโยบายหลักของ ATTA ได้แก ่
1)  รณรงค์ให้ชาวไทยเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งในสถานศึกษาทุก

ระดับเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีและความเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
2)  รณรงค์ให้มีการก าหนดแผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างจริงจังในทุกจังหวัด

 3)  ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่สมาชิกเพ่ือยกระดับและเพ่ิมศักยภาพในการบริหารธุรกิจการ
เดิมทาง 
 4)  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การประชุมปฏิบัติการ ฯลฯ 
 5)  ประสานงานระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ATTA จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการประจ าอยู่ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือ
ท าหน้าที่รับนักท่องเที่ยวที่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ มาส่งให้กามัคคุเทศก์ของบริษัทน าเที่ยว
ที่เป็นสมาชิก 

 2.2  สมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว  (Thai Travel Agent Association : TTAA) 
เป็นการรวมตัวของบริษัทจ าหน่ายตั๋วเครื่องบินและบริษัททัวร์ออกนอกประเทศ ก่อตั้งครั้งแรกใน
รูปแบบของชุมชนผู้แทนจ าหน่ายบัตรโดยสาร ต่อมายกฐานะเป็นสมาคมผู้แทนจ าหน่ายบัตรโดยสาร 
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นสมาคมสู่โลกสากล มีหน้าที่ส่ งเสริมการ
ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยวโดยจ าหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
รถโดยสาร รถไฟ เรือท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสมาคมในการด าเนิน
ธุรกิจ และร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี  สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 
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 2.3  สมาคมผู้ประกอบการน าเที่ยวหรือ สนท. (The Association of Thai Tour 
Operators : ATTO) เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวในประเทศจัดตั้งเป็นชมรม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายในประเทศ (ชทน.) ขึ้น ต่อมามีการจดทะเบียนเป็นสมาคมผู้ประกอบการ
น าเที่ยวภายในประเทศ และต่อมาเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็นสมาคมผู้ประกอบการน าเที่ยวไทย (สนท.)
ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นองค์กรกลางเน้นวิสาหกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ส าหรับคนไทยเพ่ือเป็นการ
กระจายรายได้สู่ชนบาและส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศมีมาตรฐานและมีอ านาจในการเจรจา
ต่อรองกับธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องเช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรถทัวร์ให้เช่า เป็นต้น 

 2.4  สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพหรือ สมอ. (Professional Tourist Guide Association : 
PGA) เกิดข้ึนจากการรวมตัวของสมาชิกผู้ประกอบการอาชีพน าเที่ยว จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรกลางใน
การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของมัคคุเทศก์ ยกระดับมาตรฐานแห่งอาชีพ
มัคคุเทศก์ ป้องกันและเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณแห่งอาชีพมัคคุเทศก์ ทั้งยังให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแลเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 2.5  สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association หรือ THA) สมาคมโรงแรมไทย
เริมก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาชิก เมื่อ พ.ศ. 2506 ในชื่อว่า สมาคมโรมแรมเพ่ือนักทัศนาจรแห่ง
ประเทศไทย (Thai Hotel Association for tourists) ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น สมาคมโรงแรมไทย เมื่อ 
พ.ศ. 2511 โดยมีสมาชิกคือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
 วัตถุประสงค์ของสมาคมโรงแรมไทยมี 15 ข้อ ดังนี้ 
 1)  ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับโรงแรมหรือกิจการโรมแรมและการ
ท่องเที่ยว 
 2)  ส่งเสริมและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกท้ังหลายของสมาคม 
 3)  สนับสนุนละช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลง
กับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก 
 4)  ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ 
ตลอดจนข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 5)  คุ้มครองส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
 6)  ร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐบาลและเอกชน เช่น องค์การ สมาคม บริษัท คณะ
บุคคลหรือบุคคลใดๆ ในเมื่อสมาคมเห็นว่า การร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือ หรืออ านวยความ
สะดวกในการบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 7)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 
 8)  ด าเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนาในงานด้านกิจการโรงแรมและธุรกิจ
ประเภทอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการโรงแรมรวมทั้งกิจการท่องเที่ยว 
 9)  ด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือส่งเสริมหรือเพ่ิมพูนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก 
 10)  ชี้แจงและเสนอแนะให้รัฐบาลได้เข้าใจและช่วยแก้ไขปัญหาตลอดจนอุปสรรคต่างๆ อันมี
ต่อกิจการโรงแรมและธุรกิจประเภทอ่ืนที่เก่ียวข้องกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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 11)  ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการท าธุรกิจโรงแรมให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี และ
สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ 
 12)  ท าความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การ
ประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ด าเนินการไปด้วยเรียบร้อย 
 13)  ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการ
ประกอบวิสาหกิจ 
 14)  จัดให้มีการส่งเสริมการขายทั้งในและนอกประเทศ 
 15)  ร่วมกระท ากิจการ หรือบริจาคเพ่ือการกุศล เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือเพ่ือความ
มั่นคงของชาติ  

 2.6  สมาคมภัตตาคารไทย (Thai Restaurant Association : TRA) มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม การประกอบวิสาหกิจประเทศไทยที่เกี่ยวกับธุรกิจการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มท าความ
ตกลงหรือระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นจากการปฏิบัติ เพ่ือให้การประกอบวิสาหกิจด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยทั้งยังให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมด้านโภชนาการทางอาหารและ
เครื่องดื่มให้มาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ 

 2.7  สมาคมสปาไทย (Thai Spa Association) เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมิได้หวัง
ผลก าไร ด้วยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจสปาในประเทศไทย โดยสมาชิกของ
สมาคมจะได้รับประโยชน์มากมายรวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสปา ได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ อันเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ด้านการประกอบธุรกิจสปา ได้มีโอกาสในการพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ประกอบอาชีพเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.8  สมาคมรถเช่าไทย (Thai car Rental Association) สมาคมรถเช่าไทยก่อตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง งานบริการรถเช่าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือนักลงทุนต่างประเทศ เพ่ือให้สมาชิกมีกฎระเบียบและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เพื่อไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกและผู้ใช้บริการ ด าเนินนโยบายต่างๆ ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการต่างๆ เพ่ือสังคมที่
เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า เช่น การสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานแก่พนักงานขับรถ 
 2.9  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (Thai Ecotourism & Adventure 
Tourism Association : TEATA) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และผจญภัยให้เติบโตอย่างมีแบบแผนและสนับสนุนการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปธรรมชัดเจน 

 2.10  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) (The Association of Domestic 
Travel) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การจัดอบรมเผยแพร่วิชาการเทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกหรือจัดเป็นบริการสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทย
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ด าเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นในการ
ส่งเสริม การตลาด และพัฒนารายการน าเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการบริการ ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานองค์กรท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐและเอกชน 
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 2.11  สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (Thailand Incentive & Convention 
Association : TICA) เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและร่วมทุนรัฐบาลและเอกชน เช่น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประชุมอย่างกว้างขวาง โดยท าหน้าที่ในการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาตลาดด้านการประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลให้
เกิดในประเทศให้มากที่สุด ทั้งยังจัดสรรเงินเงินกองทุนไว้เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจ
ไปประมูลงานในระดับนานาชาติ กู้ยืมเพ่ือใช้เป็นทุนส ารองในการด าเนินงานดังกล่าว 

 2.12  สมาคมพาต้าไทย (PATA Thailand Chapter)  เป็นสมาคมหรือชมรมย่อยของ
สมาคมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก PATA จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิก PATA ในประเทศไทย เพ่ือให้
สมาชิกได้รับความ ก้าวหน้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคแปซิฟิกและสมาคม PATA ให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมด้านการอ านวยความสะดวก การฝึกอบรม ปรับปรุงบริการเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวมาสู่ภูมิภาคแปซิฟิกและประเทศไทย 

 2.13  ไซท์ไทยแลนด์ แชพเตอร์ (Society of Incentive & Travel Executive : SITE) 
เป็นชมรมหนึ่งในอีกหลายชมรมของสมาชิกส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นบ าเหน็จรางวัล ไซท์ไทย
แลนด์ แชพเตอร์  จัดตั้งขึ้นเพ่ือท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นบ าเหน็จรางวัล โดยให้
ความรู้แก่สมาชิก มีการจัดสัมมนา ฝึกอบรม และให้ข้อมูลแก่สมาชิกที่ท าธุรกิจแบบการท่องเที่ยวเพ่ือ
บ าเหน็จรางวัลรวมทั้งพัฒนาแหล่งและสร้างเครือข่าย ส าหรับบรรดาผู้มีอาชีพด้านนี้ สมาชิกจะมาจาก
หน่วยงานต่างๆ คือสายการบิน บริษัทน าเที่ยว โรงแรม บริษัทขนส่งภาคพ้ืนดิน หนังสือด้านการน า
เที่ยว หน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ ซึ่งจะรวมตัวกันเพ่ือสนับสนุนการท างานของสมาคม 

 2.14  สมาคมเรือไทย  สมาคมเรือไทย คือการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการเดินเรือใน
เขตกรุงเทพมหานคร และรอบล้อมปริมณฑล เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดอยุธยาโดยได้เริ่มรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเจ้าของเรือ ครั้งแรกรวมกันตั้งเป็น
ชมรม ชื่อชมรมผู้ประกอบการทางน้ า ต่อมาเมื่อรวบรวมสมาชิกได้มากมีกฎระเบียบ ข้อบังคับเป็น
สากล มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบการของชาวเรือ รวมทั้งเล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง
ของความปลอดภัยทางน้ าของผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว และให้ความร่วมมือกับทางราชการในเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณและประเทศชาติบ้านเมือง จึงรวมกันก่อตั้งเป็นสมาคม 

 2.15  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ จัดตั้ งขึ้นจากความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดนั้นๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใน
จังหวัดให้เติบโตและมีศักยภาพรวมทั้งการดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก จัดการฝึกอบรมให้
ความรู้ในเชิงวิชาการการส่งเสริมการตลาด และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก นอกจากนี้
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาล และหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จ เช่นโครงการส่งเสริมให้แต่ละชุมชนมีลักษณะเด่นคือ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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 2.16  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Council of Thailand)  
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ดังนี้ 

2.16.1  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในด้านการประสานงาน
อย่างมีระบบกับภาครัฐและระหว่างเอกชนด้วยกัน 

2.16.2  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.16.3  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว 

โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
2.16.4  ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว 
2.16.5  ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบประกัน

คุณภาพของธุรกิจที่เก่ียวกับสินค้าหรือบริการส าหรับนักท่องเที่ยว 
2.16.6  ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด าเนินการอย่างมี

คุณภาพ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณ 
2.16.7  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่

วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการส าหรับบุคคล
ทั่วไป 

2.16.8  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2.16.9  เสนอความเห็นหรือให้ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาห 
กรรมท่องเที่ยว 

2.16.10  ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมกิจการด้านการทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

2.16.11  คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.16.12  ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
2.16.13  ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.16.14  ด าเนินกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.16.15  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 
2.17  สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association หรือ  TTAA) จัดตั้ง

ข้นเพ่ือส่งเสริการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เก่ียวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยจ าหน่ายบัตร
โดยสารเครื่องบิน รถยนต์หรือรถไฟ เรือท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  รวมทั้งร่วมมือกับรัฐบาลใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ   
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นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและอาจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆอีกมากมาย เช่น การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมสวนสนุกและพักผ่อนหย่อนใจ (สพจ.) สมาคมผู้ค้าอัญมณี
ไทยและเครื่องประดับ สมาคมรถโดยสารไม่ประจ าทาง สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่ง
ประเทศไทย (สทภท.) ฯลฯ 

คุณภาพ 

 นอกจากองค์กรและหน่วยงานได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เรียบเรียงขอน าเสนอหน่วยงานและ
องค์กรที่มีความส าคัญและเก่ียวข้องกับอาเซียน ส าหรับนักศึกษาที่จะใช้ศึกษาต่อไปในอนาคต  ดังนี้ 

1)  โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Economic 
Cooperation in the Greater Mekong Sub Region : GMS) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่
ด าเนินงานโดยภาครัฐบาลระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียร์มาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และไทยได้ตกลงให้ความร่วมมือกัน 7 สาขา คือ สาขา
คมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาสื่อสารคมนาคม สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการค้าและการลงทุน และสาขาท่องเที่ยว  

ส าหรับสาขาท่องเที่ยวมีการจัดการตั้งศูนย์ประสานงานโครงการด้านการท่องเที่ยวของ
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Agency for Coordinating Mekong Tourism Activities : AMTA) ท าหน้าที่
ร่วมกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น 
ธนาคารเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาเอเชีย (ADB) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟิก (ESCAP) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1.1)  การส่งเสริมด้านการตลาด โดยการส่งเสริมให้อนุภาคเป็นจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของโลก 
 1.2)  ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
สมาชิกท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน 
 1.3)  ส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
อนุภูมิภาค และการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก 

2)  โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุทวีป (Bangladesh –India-Myanmar-Sri 
langka-thailand Economic Cooperation : BIMST-EC) โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อนุทวีปประกอบด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร์ ศรีลังกา และ
ไทย โดยได้มีการตกลง จัดตั้งคณะท างานให้ความร่วมมือใน 6 สาขา และหมุนเวียนภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบในสาขาต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกตามความเหมาะสมได้แก่ สาขาการค้าและการลงทุน 
สาขาเทคโนโลยี สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาประมง  และสาขาการท่องเที่ยว 
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บทบาทและหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวในกรอบความร่วมมือ BIMST-EC มีดังนี้ 
 2.1)  ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกภูมิภาคเดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้น 

โดยส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมและ
สถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือ การท่องเที่ยวทางบกในเส้นทางสาย
เอเชีย การท่องเที่ยวเชื่อโยงระหว่างเมืองหลวงของประเทศสมาชิก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 2.2)  ส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกในอนุทวีป 
 2.3)  เพ่ิมพูนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมกับประเทศในกลุ่มสมาชิก 
 2.4)  ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ  เช่น พัฒนาตลาดท่องเที่ยว 

รูปแบบการประชุมสัมมนา (MICE) เข้าสู่ภูมิภาค 
 2.5)  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้ เป็นต้น 
3)  โครงการความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-คงคา (Mekong-Ganger Cooperation) ประกอบ 

ด้วยประเทศสมาชิกจ านวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม ไทย และอินเดีย โดยตกลงให้ความร่วมมือกันในด้าน
วัฒนธรรม ด้านการศึกษาและคมนาคม และด้านการท่องเที่ยว 

ด้านการท่องเที่ยวได้ตกลงที่จะร่วมมือกันตามสาระส าคัญ ดังนี้ 
 3.1)  การจัดท ากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการตลาด 
 3.2)  การจัดท าคู่มือส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
 3.3)  การจัดสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการ

จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3.4)  การอ านวยความสะดวกในการเดินทางภูมิภาค 
 3.5)  การจัดระบบและอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรมในประเทศสมาชิก 
 3.6)  การขยายเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงในประเทศสมาชิก เพ่ือส่งเสริมการ

เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก 
 3.7)  การส่งเสริมรายการน าเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาสนา และ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4)  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ((Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle : IMT-GT) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือบ้านที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และที่ตั้งภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยประเทศ
สมาชิกดังนี้ 

ประเทศไทย ได้แก่ 5 จังหวัด จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส 

ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย คือ เคดาห์ เปรัก 
เปอร์ลิส และปีนัง 

ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ เขตพ้ืนที่เกาะสุมาตราเหนือ เขตปกครองพิเศษอาเซ่ห์ สุมาตรา 
ตะวันตก และจังหวัดเรียว 
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โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายได้ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาการ
ลงทุน สาขาการค้า สาขาอุตสาหกรรม สาขาการเกษตรและการประมง สาขาคมนาคม สาขาการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาการท่องเที่ยว  

ส าหรับสาขาการท่องเที่ยวได้จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ ด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ขึ้น
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 4.1)  การพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดมาตรฐานหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยว 
 4.2)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น บริเวณเกาะตะรุเตา -ลังกาวี ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไป 
 4.3)  การอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น การขยายเวลาเปิดด่าน บริเวณ

ด่านสะเดา ด่านสุไหงโกลก ด่านปาดังเบซาร์ ด่านตากใบ ด่านเบตง และด่านสตูล การพัฒนาปรับปรุง
ท่าเทียบเรือในเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย การเชื่อมโยงการบินในลักษณะ open sky เป็นต้น 

 4.4)  การจัดท า IMT-GT Website เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก 
 4.5)  การจัดท า Performance Indicator เพ่ือศึกษาสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5)  สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association : ASEANTA) เป็น

องค์การระหว่างประเทศที่ด าเนินงานโดยภาคเอกชนในระดับภูมิภาค ประกอบด้วยการรวมตัวของ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม และสายการบินแห่งชาติอาเซียน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1971 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 5.1)  เพ่ือรวมให้สมาชิกมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการประสานความ
ร่วมมือ มิตรภาพ ตลอดจนความช่วยเหลือต่อกัน 

 5.2)  เพ่ือรักษาระดับของมาตรฐานการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้
เดินทางและนักท่องเที่ยว 

 5.3)  รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและคุณธรรมของธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือคงไว้ซึ่งงานอาชีพแขนง
หนึ่ง 

 5.4)  สนับสนุนและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 
 5.5)  กระตุ้น สนับสนุน และช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน 
 5.6)  ประสานงานและให้ค าแนะน าแก่สมาคม หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอ่ืน

ที่เก่ียวข้องกับสมาชิกหรือเก่ียวข้องในวงการธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 5.7)  ให้บริการหรือความช่วยเหลือต่อภาครัฐบาลในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
6.)  องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Education, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เป็นทบวงการ
ช านัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งโดยได้มีการลงนามในธรรมนูญขององค์การเมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน พ.ศ.2488 และต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2489 (ค.ศ.1946) หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 20 ประเทศ ได้ร่วมมือกันให้สัตยาบันธรรมนูญองค์การยูเนสโก หรือ
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินั้น เป็นองค์การช านัญพิเศษแห่ง
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หนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2489 มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ยูเนสโกมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการสร้างสรรค์สันติภาพ โดยส่งเสริมความร่วมมือของนานา 
ชาติทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ
และเสรีภาพที่มนุษย์พึงมี โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตรสหประชาชาติ 

ปกติยูเนสโกจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ แต่ในระหว่างการ
ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก และการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก จะใช้ภาษาที่
เกี่ยวข้องถึง 6 ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย อาหรับ สเปนและจีน 

ในการด าเนินงานของยูเนสโกนั้น จะปรากฏในรูปของการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งมีทุกๆ 2 ปี 
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม จ านวน 
58 คน ที่เลือกมาจากผู้แทนของประเทศสมาชิก อยู่ในวาระ 4 ปี โดยจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี ผู้อ านวยการใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดขององค์การในวาระ 6 ปี 

ยูเนสโกจัดให้มีส านักงานส่วนภูมิภาค และส านักงานย่อยประจ าพ้ืนที่ เพื่อให้ยูเนสโกประสาน 
งานกับประเทศต่างๆได้อย่างใกล้ชิด (ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีส านักงานยูเนสโกประจ าภูมิภาค
อยู่ที่กรุงเทพฯ “อาคาร ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (Mom Luang Pin Malakul Centenary 
Building)” อยู่ใกล้กับ สสวท. และท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) แต่ละประเทศสมาชิกจะจัดให้มีส านักผู้ 
แทนถาวรประจ ายูเนสโก และส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศ
นั้นๆ เพ่ือจะได้ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของยูเนสโกโดยเฉพาะ 

ส านักผู้แทนถาวรไทยประจ ายูเนสโก ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ .ศ.2525 
เป็นต้นมา มีส านักงานอยู่ที่กรุงปารีส ปัจจุบันมีเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงปารีสเป็นผู้แทนถาวร
ไทย และได้มี นายอภิชาต ชินวรรโณ เป็นรองผู้แทนถาวรไทยประจ ายูเนสโก ส านักเลขาธิการคณะ 
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (วิกิพีเดีย ,2557) 

นอกจากนี้ยังมีสมาคมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกมากมายเกินกว่าที่จะกล่าวได้หมด 
ทั้งนั้นหน่วยงานหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใดๆ จะเป็นสมาชิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่ง 
หรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดนั้น ก็จะต้องค านึงถึงความเกี่ยวพันหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเข้าเป็นสมาชิก เช่น ถ้าจดทะเบียนเป็นธุรกิจน าเที่ยวระหว่างประเทศโดยเฉพาะเน้นการท าทัวร์ 
Inbound ก็ต้องเป็นสมาชิก ATTA เป็นต้น  

องค์การ และหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยวมีบทบาทที่ส าคัญมากในด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ในบทนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความส าคัญ บทบาทและอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์การทางภาครัฐบาล ภาคเอกชน ในระดับประเทศและระดับโลก การ
ได้รู้จักเรียนรู้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จะเป็นการช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่
ศึกษา เพ่ืออนาคตต่อไปอาจมีส่วนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมต่อไป 
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บทสรุป 
 

การท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขยายตัวไปทุกส่วนของโลก การท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก องค์การที่ก ากับดูแลและจัดการทางด้านการท่องเที่ยว คือ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่วางนโยบายด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว ก่อ
ขึ้นโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากท่ีสุด 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

ข้อ  1.  จงบอกชื่อองค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

ข้อ  2.  จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างนโยบายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของรัฐบาลกับ
นโยบายด้านอ่ืนของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
ข้อ  3.  จงยกตัวอย่างบทบาทของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวพอสังเขป 
ข้อ  4.  องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) คืออะไร และมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไรบ้าง 
ข้อ  5.  จงอธิบายถึงความเป็นมา  วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ส าคัญๆ ของ PATA  
ข้อ  6.  จงอธิบายความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (Office of 
Tourism Development)  
ข้อ  7.  จงอธิบายความหมายและความส าคัญของ GMS   
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ชื่อ – นามสกุล นางปิยะภรณ์  ไพทยาภรณ์ 
 
สถานที่ท างาน  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพ.ศ. 2549 

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เอกการจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)  
สถาบันราชภัฏสกลนคร ปีพ.ศ. 2544 

  อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) โปรแกรมวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว   
สถาบันราชภัฏเลย ปีพ.ศ. 2542 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

1.  การฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ”  พ.ศ. 2560 
2.  การฝึกอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)”  พ.ศ. 2560 

3.  การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตลาดเมือง MICE ยุค Social Media”   
พ.ศ. 2559 

4.  การอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  “ หลักสูตรส าหรับ
การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย” 
พ.ศ. 2559 

5.  การฝึกอบรมหลักสูตร “Tourism Management Training Program”  พ.ศ. 2559 

6.  การฝึกอบรม “การใช้สถิติส าหรับงานวิจัย” พ.ศ. 2558 

7.  การฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ” พ.ศ. 2557 
8.  การฝึกอบรมหลักสูตร “การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม”  พ.ศ. 2551 
9.  การฝึกอบรม “การพัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พ.ศ. 2549 
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ประวัติผลงานการวิจัย 

1.  ทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาการจัดการ  
การท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยใช้รูปแบบการสอนการฝึกวิธีแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง (Inquiry Training Model )  ปี พ.ศ. 2557 

2.  การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส าหรับเยาวชน : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี พ.ศ.2553 
 
ประวัติการสอน 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559  อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
ประสบการณ์ด้านการสอน 

1.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
2.  หลักการมัคคุเทศก์  
3.  ไทยศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว  
4.  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
5.  การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 
6.  ภูมิศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 

7.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

8.  การจัดการการท่องเที่ยวไทย 
9.  ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
10.  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน   
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