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Sam Roi Yod wetland is located in Sam Roi Yod and Kui Buri District in Prachuab
Khiri Khan Province which was designated as Ramsar site for international acceptance. In
concerning with the ecology approach which influence to plant and all living creature because of
there are habitat , refuge , reproducing place and food source for native spicies and migratory
spicies from north. If the quality of wetland is decline it should being the negative effect on all
living creature in this place. Moreover threatening have an effect on plentifully wetland and area
for study biology are decrease. Beside main wetland is importance to the community life and
living around because this place is the main resource for consuming include their career. The
cause of decline wetland have several reasons which effect to human and natural environment.
Searching the way to resolve and restore are need to conduct sustainability way in order to
continue management for plentifully of biology in Sam Roi Yod wetland supports creatures can
live along.

ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับบนี้จะไม่สามารถสาเร็ จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.รุ จิโรจน์ อนามบุตร ที่เมตตาเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ที่คอยชี้ แนะ
แนวทางในการดาเนินการวิจยั ให้สาเร็ จ สละเวลาเพื่อให้คาแนะนาตลอดมาคอยชี้นา ชี้แนะแนวทางทั้ง
ข้อมูลการวิจยั และทัศนคติที่ดี ตรรกะที่ถูกต้องจนกระทัง่ งานวิจยั ชิ้นนี้ ลุล่วงไปได้ ขอบคุณคณาจารย์
ในภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ท้ งั อ. ดร.สิ นีนาถ ศุกลรัตนเมธี รศ.ดร.ชัยสิ ทธิ์ ด่านกิตติกุล ผศ.
ดร.กัตติกา กิ ตติประสาน อ.สุ พิชฌาย์ เมืองศรี อ.นวีภาพ ทักษยศ อ.วิล์ลยา สงค์อิม ที่คอยบ่มให้
ความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มเข้าศึกษา ให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือตลอดมาเป็ นช่วงเวลาแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีความสุ ข
มากที่สุดในชีวติ
ขอบคุณพระเจ้าที่ทาให้การวิจยั ครั้งนี้ผา่ นไปด้วยดีดว้ ยความเมตตาของพระองค์ ขอบคุณพ่อ
แม่ที่เชื่ อมัน่ และสนับสนุ น ขอบคุณพี่สาว น้องสาวที่ อยู่เคียงข้างและเข้าใจรวมถึ งคุ ณอาทิ ตย์ที่คอย
สนับ สนุ น ขอบคุ ณเพื่ อนสถาปั ตย์ธัญบุ รีรุ่น 19 ที่ คอยอยู่ขา้ งเป็ นที่ ปรึ กษาและกาลังใจที่ ดี ขอบคุ ณ
เพื่อน ภูมิสถาปัตย์ 59 ที่เรี ยนมาด้วยกัน ช่วยเหลือและคอยถามไถ่และเป็ นกาลังใจให้กนั ขอบคุณญาติ
มิตรและเพื่อนสหายทุกๆคนที่ยงั ไม่ได้เอ่ยถึงซึ่ งคอยเคียงข้างและให้กาลังใจเสมอมา
สุ ดท้ายนี้ ทางผูว้ ิจยั หวังว่ารายงานฉบับนี้ จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูท้ ี่ สนใจ ต่อสังคม ต่อ
ประเทศชาติ หากมีประการใดที่ผดิ พลาดขออภัยมา ณ ที่น้ ี

กฤตยา นิยมเดชา

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ .................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง .........................................................................................................................ฏ
สารบัญภาพ ..........................................................................................................................ฒ
บทที่ 1 .................................................................................................................................. 1
บทนา .................................................................................................................................... 1
1. ความเป็ นมาและความสาคัญ ......................................................................................... 1
2. วัตถุประสงค์.................................................................................................................. 4
3. ความสาคัญของการวิจยั ................................................................................................ 4
4. ขอบเขตของการวิจยั ...................................................................................................... 5
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................. 7
6. คาถามงานวิจยั .............................................................................................................. 8
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั .............................................................................................. 8
บทที่ 2 ................................................................................................................................... 9
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................. 9
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพืน้ ที่ชมุ่ นา้ ........................................................................... 11
1.6 หลักการใช้ประโยชน์พืน้ ที่ชมุ่ นา้ .................................................................................. 21
2.ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว.................................................................................. 24

ซ

3.ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว............................................................... 41
4.ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ............................................................................. 51
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร .......................................................................... 71
บทที่ 3 ................................................................................................................................. 88
วิธีการดาเนินการวิจยั ........................................................................................................... 88
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................................... 88
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................................... 89
3.กระบวนการและขัน้ ตอนในการการดาเนินการวิจยั .......................................................... 90
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ....................................................................................................... 93
บทที่ 4 ................................................................................................................................. 94
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ......................................................................... 94
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ................................................................... 94
1. ประวัติความเป็ นมา..................................................................................................... 94
2. ที่ตงั้ และอาณาเขต ....................................................................................................... 95
3. ภูมิประเทศ .................................................................................................................. 96
4.ภูมิอากาศ .................................................................................................................... 96
5. การปกครองและประชากร ............................................................................................ 98
6.ระบบสาธารณูปโภค ................................................................................................... 102
7.สถานที่สาคัญในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ....................................................................... 105
8.วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสาคัญ............................................................ 107
9.ศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ ....................................................................................... 108
ตอนที่ 2 ข้อมูลพืน้ ฐานอาเภอสามร้อยยอด ...................................................................... 119
1.ประวัติความเป็ นมา .................................................................................................... 119

ฌ
2.ที่ตงั้ และอาณาเขต ...................................................................................................... 119
3.ภูมิประเทศ ................................................................................................................. 119
4.การปกครองและประชากร ........................................................................................... 120
5.สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ........................................................................ 120
6.สภาพสังคม ................................................................................................................ 121
7.ศักยภาพการพัฒนา .................................................................................................... 122
ตอนที่ 3 ข้อมูลพืน้ ฐานอาเภอกุยบุรี................................................................................. 122
1.ประวัติความเป็ นมา .................................................................................................... 122
2.ที่ตงั้ และอาณาเขต ...................................................................................................... 123
3.ภูมิประเทศ ................................................................................................................. 123
4.การปกครองและประชากร ........................................................................................... 124
5.สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ........................................................................ 124
6.สภาพสังคม ................................................................................................................ 124
7.ศักยภาพการพัฒนา .................................................................................................... 125
ตอนที่ 4 ข้อมูลพืน้ ฐานอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ................................................... 125
2.ขนาดพืน้ ที่.................................................................................................................. 127
3.ลักษณะภูมิประเทศ .................................................................................................... 127
4.ลักษณะภูมิอากาศ ...................................................................................................... 128
5.ลักษณะทางชีวภาพ .................................................................................................... 129
6. ที่ตงั้ และการเข้าถึง ..................................................................................................... 130
8.สถานที่สาคัญในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด .............................................. 132
ตอนที่ 5 ข้อมูลพืน้ ฐานพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ............................................................... 138
1.ประวัติความเป็ นมาของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ........................................................... 138

ญ

2.ที่ตงั้ และขอบเขตของพืน้ ที่ช่มุ นา้ ทุง่ สามร้อยยอด ........................................................... 140
3.ลักษณะทางชีวภาพของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด........................................................... 143
4.ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ........................................................ 150
5.คุณประโยชน์ของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด .................................................................... 151
6.ลักษณะการคุกคามพืน้ ที่ช่มุ นา้ สามร้อยยอด................................................................. 152
7.สถานภาพของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ ต่อชุมชน สังคมและทางเศรษฐกิจ .......................................... 154
8.พืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง............................................................ 157
9.กฎหมายที่เกี่ยวกับพืน้ ที่ช่มุ นา้ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ..................................................... 159
ตอนที่ 5 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอสามร้อย
ยอดและอาเภอกุยบุรี ............................................................................................... 163
1.สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอสามร้อยยอด........................................................... 163
2. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอาเภอสามร้อยยอด ....................................................... 167
3. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในอาเภอกุยบุรี ..................................................................... 167
4. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอาเภอกุยบุรี .................................................................. 169
ตอนที่ 6 ผลการสัมภาษณ์นกั วิชาการ เจ้าหน้าที่และชุมชนผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกับพืน้ ที่ชมุ่ ทุง่ นา้
สามร้อยยอด ........................................................................................................... 169
1. ประเด็นคาถามและผลการสัมภาษณ์นกั วิชาการด้านพืน้ ที่ชมุ่ นา้ ................................... 169
3. ประเด็นคาถามและผลการสัมภาษณ์ชมุ ชนผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกับพืน้ ที่ชมุ่ ทุง่ นา้ สามร้อยยอด
.............................................................................................................................. 176
บทที่ 5 ............................................................................................................................... 180
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ............................................................................................................. 180
1. คุณค่าและบทบาทของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ........................................................... 180
2. ลักษณะการคุกคามพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด................................................................ 192
3. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ................................... 200

ฎ
4.การจัดการการท่องเที่ยวภายในพืน้ ที่ ............................................................................ 204
5.ข้อสรุปผลจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ .................................................. 209
บทที่ 6 ............................................................................................................................... 214
การสรุปผลและข้อเสนอแนะ ............................................................................................... 214
1. สรุปคุณค่าและบทบาทของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ..................................................... 214
2. สรุปปัญหาการคุกคามพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ........................................................... 217
3. แนวทางในการดูแลและจัดการการใช้ประโยชน์พืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดอย่างชาญฉลาดและ
ยั่งยืน...................................................................................................................... 217
4. แนวทางการฟื ้ นฟูพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดจากสภาวะเสื่อมโทรม ................................... 222
5. แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์อนั ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ................................................................................................. 229
6. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ................................................................................ 243
รายการอ้างอิง.................................................................................................................... 244
ประวัตผิ เู้ ขียน..................................................................................................................... 247

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 1แสดงประเภทของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ ................................................................................. 16
ตารางที่ 2 ตารางแสดงหน่วยการปกครองในแต่ละอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์................ 98
ตารางที่ 3 ตารางแสดงหน่วยการปกครองในแต่ละอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์(ต่อ) ......... 99
ตารางที่ 4 ตารางแสดงหน่วยการปกครองในแต่ละอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์(ต่อ) ....... 100
ตารางที่ 5 ตารางแสดงหน่วยการปกครองในแต่ละอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์(ต่อ) ....... 101
ตารางที่ 6 ตารางแสดงความหนาแน่นของประชากรและอัตราการเปลี่ยนแปลง...................... 101
ตารางที่ 7 ตารางแสดงความหนาแน่นของประชากรและอัตราการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) .............. 102
ตารางที่ 8 ตารางแสดงเที่ยวบินและจานวนผูโ้ ดยสารในแต่ละปี ตงั้ แต่ปีพ.ศ.2555-2558 ......... 104
ตารางที่ 9 ตารางแสดงปริมาณเรือเข้า-ออก และปริมาณสินค้าเข้า-ออกท่าเรือประจวบคีรีขนั ธ์ 104
ตารางที่ 10 ตารางแสดงสถานที่สาคัญเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ................................ 105
ตารางที่ 11 ตารางแสดงสถานที่สาคัญเชิงธรรมชาติ ............................................................. 106
ตารางที่ 12 ตารางแสดงสถานที่สาคัญเชิงธรรมชาติ (ต่อ) ..................................................... 107
ตารางที่ 13 ตารางแสดงจานวนการเติบโตของการท่องเที่ยวจังหวักประจวบคีรีขนั ธ์ ปี พ.ศ.2550 –
2554 ................................................................................................................................. 110
ตารางที่ 14 ตารางแสดงจานวนประชากรจากการจดทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลงและความ
หนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ.2555-2559 อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์......................... 120
ตารางที่ 15 ตารางแสดงเนือ้ ที่การปลูกข้าวเจ้านาปี และนาปรังในอาเภอสามร้อยยอด ปี พ.ศ.2558
......................................................................................................................................... 120
ตารางที่ 16 ตารางแสดงจานวนสถิตพิ าหนะที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ สานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษ์
ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ......................................................................... 137

ฐ
ตารางที่ 17 ตารางแสดงสถิตจิ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติสานักบริหารพืน้ ที่
อนุรกั ษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 .......................................................... 138
ตารางที่ 18 ตารางแสดงรายชื่อนกที่อยูใ่ นสภานภาพถูกคุกคาม ............................................ 143
ตารางที่ 19 ตารางแสดงรายชื่อนกที่อยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคาม (ต่อ) .................................... 144
ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายชื่อนกที่อยูใ่ นสถานภาพใกล้สญ
ู พันธ์อย่างยิ่ง ............................. 144
ตารางที่ 21 ตารางแสดงรายชื่อนกที่อยูใ่ นสถานภาพใกล้สญ
ู พันธุ์ ......................................... 144
ตารางที่ 22 ตารางแสดงรายชื่อนกที่อยูใ่ นสถานภาพใกล้สญ
ู พันธุ์ ( ต่อ ) ............................... 145
ตารางที่ 23 ตารางแสดงรายชื่อนกที่อยูใ่ นสถานภาพใกล้ถกู คุมคาม ...................................... 145
ตารางที่ 24 ตารางแสดงรายชื่อนกที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สญ
ู พันธุ์ ................................ 146
ตารางที่ 25 ตารางแสดงพืชพรรณในพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดและสถานที่ท่ีพบ ....................... 147
ตารางที่ 26 ตารางแสดงคุณประโยชน์ของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด........................................ 151
ตารางที่ 27ตารางแสดงคุณประโยชน์ของพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ( ต่อ )............................... 152
ตารางที่ 28 ตารางแสดงลักษณะการคุกคามพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด .................................... 152
ตารางที่ 29 ตารางแสดงลักษณะการคุกคามพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ( ต่อ ) .......................... 153
ตารางที่ 30 ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ในพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและในพืน้ ที่
รอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 5 กิโลเมตร ................................................................. 156
ตารางที่ 31 ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ในพืน้ ที่ศกึ ษาปี พ.ศ.2535-2549 ...................... 157
ตารางที่ 32 ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ในพืน้ ที่ศกึ ษาปี พ.ศ.2535-2549 ( ต่อ ) ............ 158
ตารางที่ 33 ตารางแสดงสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอสามร้อยยอด .............................. 163
ตารางที่ 34 ตารางแสดงสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอสามร้อยยอด ( ต่อ ) .................... 165
ตารางที่ 35 ตารางแสดงสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญในอาเภอสามร้อยยอด ( ต่อ ) .................... 166
ตารางที่ 36 ตารางแสดงสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงเกษตรในอาเภอสามร้อยยอด ............................ 167
ตารางที่ 37 ตารางแสดงสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอาเภอกุยบุรี ..................................................... 167
ตารางที่ 38 ตารางแสดงสถานท่องเที่ยวในอาเภอกุยบุรี ( ต่อ ) .............................................. 168

ฑ

ตารางที่ 39 ตารางแสดงสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอกุยบุรี ( ต่อ ) ............................... 169
ตารางที่ 40 ตารางแสดงประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดของ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ......................................................................................... 171
ตารางที่ 41 ตารางแสดงประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดของ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ......................................................................................... 173

สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่ 1ภาพแสงขอบเขตในการวิจยั ........................................................................................ 6
ภาพที่ 2 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั .............................................................................. 7
ภาพที่ 3 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ...................................... 35
ภาพที่ 4 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติ ........ 36
ภาพที่ 5 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงประโยชน์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ............................... 44
ภาพที่ 6 ภาพสรุปทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ...................................................................... 70
ภาพที่ 7 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร(ดัดแปลงจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2543 )
........................................................................................................................................... 82
ภาพที่ 8 ภาพแสดงพืน้ ที่ศกึ ษา .............................................................................................. 90
ภาพที่ 9 ภาพแสดงกระบวนการวิธีการดาเนินการวิจยั ............................................................ 92
ภาพที่ 10 ภาพแสดงที่ตงั้ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์บนแผนที่ประเทศไทย .................................... 95
ภาพที่ 11 ภาพแสดงเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนและแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุดในเดือนมกราคมและ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน ..................................................................................... 98
ภาพที่ 12ภาพแสดงสภาพการใช้ท่ีดนิ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปี พ.ศ.2559 ........................... 118
ภาพที่ 13 ภาพแสดงที่ตงั้ ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและอุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี ... 124
ภาพที่ 14 ภาพแสดงที่มาของชื่อเขาสามร้อยยอดตามตานานเรือสาเภาจีนโบราณ ................. 126
ภาพที่ 15 ภาพแสดงที่มาของชื่อสามร้อยยอดตามลักษณะกายภาพและต้นสามร้อยยอด
ตามลาดับ ......................................................................................................................... 127
ภาพที่ 16 ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรูปแบบต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด.... 128
ภาพที่ 17 ภาพแสดงที่ตงั้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด .................................................... 131

ณ

ภาพที่ 18 ภาพแสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ....... 132
ภาพที่ 19 ภาพแสดงทัศนียภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด .. 133
ภาพที่ 20 ภาพแสดงทัศนียภาพจุดชมวิวเขาแดง .................................................................. 133
ภาพที่ 21 ภาพแสดงทัศนียภาพการล่องเรือภายในคลองเขาแดง ........................................... 134
ภาพที่ 22ภาพแสดงทัศนียภาพและสัตว์พืน้ ถิ่นบริเวณหาดสามพระยาในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอด ............................................................................................................................ 135
ภาพที่ 23 ภาพแสดงทัศนียภาพและสัตว์สายพันธุพ์ ืน้ ถิ่นบริเวณหาดแหลมศาลาในอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด .................................................................................................... 135
ภาพที่ 24 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในบริเวณถา้ พระยานครในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
......................................................................................................................................... 136
ภาพที่ 25 ภาพแสดงกิจกรรมการล่องเรือชมบัวหลวงในบริเวณ ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อย
ยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ....................................................................................................... 137
ภาพที่ 26 ภาพจาลองการเกิดพืน้ ที่ชมุ่ นา้ ทุง่ สามร้อยยอดตามกระบวนการทางธรณีวิทยา....... 139
ภาพที่ 27 ภาพแสดงขอบเขตพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดทัง้ ภายในและภายนอกอุทยานแห่งชาติเขา
สามร้อยยอด...................................................................................................................... 142
ภาพที่ 28ภาพแสดงสายพันธุพ์ ืชที่หายากในพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ................. 146
ภาพที่ 29 ภาพแสดงแผนที่พืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนตามอนุสญ
ั ญาแรมซาร์
......................................................................................................................................... 150
ภาพที่ 30 ภาพจากดาวเทียม JERS-1 ระบบ OPS จากโครงการนาร่องการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ดาวเทียมสารวจทรัพยากรของญี่ปนุ่ แสดงพืน้ ที่การเลีย้ งนา้ ................................................... 154
ภาพที่ 31 ภาพแสดงกระบวนการเลีย้ งกุง้ ประเภทและผลกระทบจากการเลีย้ งกุง้ .................. 159
ภาพที่ 32 ภาพแสดงแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกระทรวงให้
ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พ.ศ.2558 ......................................................... 162
ภาพที่ 33 ภาพแสดงบริเวณการปรึกษาความเหมาะสมของแนวทางในการสร้างถนนเพื่อการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ................................ 175

ด
ภาพที่ 34 ภาพแสดงตัวอย่างการหาอาหารของนกบริเวณพืน้ ที่ชมุ่ นา้ .................................... 181
ภาพที่ 35 ภาพแสดงพืน้ ที่อยู่อาศัย หากิน ทารัง ของนกนานาชนิด ........................................ 184
ภาพที่ 36 ภาพแสดงระบบนิเวศประเภทต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด................ 185
ภาพที่ 37 ภาพแสดงสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดซึ่งจาลองภาพตามการตัดขวาง
ในแนวตะวันตกไปสูท่ ิศตะวันออก ....................................................................................... 186
ภาพที่ 38 ภาพแสดงสังคมสัตว์ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดโดยการจาลอง
ภาพตัดขวางในแนวตะวันตกและตะวันออก ......................................................................... 187
ภาพที่ 39 ภาพแสดงลันซึ่งเป็ นอุปกรณ์ดกั จับปลาไหลพืน้ บ้านของชาวบ้านรอบทุง่ สามร้อยยอด
......................................................................................................................................... 188
ภาพที่ 40 ภาพแสดงลักษณะการเลีย้ งโคของประชาชนที่อาศัยรอบพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ... 189
ภาพที่ 41 ภาพแสดงทัศนียภาพบริเวณหน้าที่ทาการศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติบงึ บัว ..................... 190
ภาพที่ 42 ภาพตัดแสดงลักษณะสาคัญของระบบอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด
......................................................................................................................................... 192
ภาพที่ 43 ภาพแสดงปัญหาทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สง่ ผลให้พืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อย
ยอดแห้งขอด ..................................................................................................................... 192
ภาพที่ 44 ภาพแสดงการกาหนดใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ที่ได้จาแนกประเภทท้ายกระทรวงให้ใช้บงั คับผัง
เมืองรวม............................................................................................................................ 194
ภาพที่ 45 ภาพแสดงลักษณะการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมและบริเวณโดยรอบพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สาม
ร้อยยอด ............................................................................................................................ 195
ภาพที่ 46 ภาพแสดงลักษณะการเลีย้ งสัตว์นา้ ที่ตอ้ งมีการชักนา้ เค็มเข้าพืน้ ที่ชมุ่ นา้ ทุง่ สามร้อยยอด
......................................................................................................................................... 196
ภาพที่ 47 ภาพแสดงสถานการณ์การเลีย้ งกุง้ ภายในและบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด .................................................................................................................................. 197
ภาพที่ 48 แสดงขอบเขตพืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอดและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด .................................................................................................................................. 198

ต

ภาพที่ 49 ภาพแสดงสถานที่ ระยะห่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและกิจกรรม
ในพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและพืน้ ที่โดยรอบ .................................................... 201
ภาพที่ 50 ภาพแสดงสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริเวณโดยรอบ ...................................................................... 209
ภาพที่ 51 ภาพแสดงพืน้ ที่ชมุ่ นา้ ระบบนา้ จืดในภาพ (ก)และ(ข) และพืน้ ที่ชมุ่ นา้ ระบบนา้ เค็มและ
นา้ กร่อยในภาพ (ค)-(ซ) ...................................................................................................... 216
ภาพที่ 52 ภาพแสดงแนวทางในการกาหนดเขตพืน้ ที่กนั ชนและเขตพืน้ ที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อม .. 221
ภาพที่ 53 ภาพแสดงการจัดสรรพืน้ ที่เพื่อการบาบัดนา้ ทิง้ จากการเลีย้ งกุง้ .............................. 225
ภาพที่ 54 ภาพแสดงกระบวนการการบาบัดนา้ ทิง้ จากกระบวนการเลีย้ งกุง้ ............................ 226
ภาพที่ 55 ภาพแสดงการนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละบริเวณในพืน้ ที่ชมุ่
นา้ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด .......................................................................... 228
ภาพที่ 56 ภาพแสดงบริเวณที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ .............................................. 231
ภาพที่ 57 ภาพแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบการล่องเรือ ............................. 232
ภาพที่ 58 ภาพแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบการปั่นจักรยาน ....................... 234
ภาพที่ 59 ภาพแสดงพืน้ ที่และรูปแบบการทาเกษตรบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอดและสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงเกษตร .................................................................................... 237
ภาพที่ 60 ภาพผังแสดงการนาเสนอเส้นทางกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร และการนาเสนอ
การฟื ้ นฟูพืน้ ที่นากุง้ ร้างเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้แก่พืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด 238
ภาพที่ 61 ภาพแสดงวิถีประมงชาวบ้านหมู่บา้ นเขาแดง ........................................................ 239
ภาพที่ 62 ภาพแสดงการนาเสนอการตัดถนนเส้นใหม่เพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใน
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ......................................................................................... 241
ภาพที่ 63 ภาพแสดงการซ้อนทับของการกาหนดขอบเขตพืน้ ที่กนั ชนและการเสนอแนะการฟื ้ นฟู
พืน้ ที่ชมุ่ นา้ สามร้อยยอด ..................................................................................................... 242

บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นอุทยานที่ต้ งั อยูต่ อน
ใต้สุดของภาคกลางและอยูเ่ หนื อสุ ดของภาคใต้ ซึ่ งห่ างจากอาเภอหัวหิ นอันเป็ นเมืองพักตากอากาศ
ชื่ อดังเพียง 63 กิ โลเมตร การเดินทางมายังอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดสามารถเข้าถึงได้หลาย
รู ปแบบ ขอบเขตของอุทยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดมี พ้ืนที่ ครอบคลุ มถึ ง 3 อาเภอได้แก่ อาเภอ
ปราณบุรี อาเภอสามร้อยยอด และอาเภอกุยบุรี โดยอาณาเขตของอุทยานเขาสามร้อยยอดทางทิศ
เหนื อติ ดต่ อกับ เขาล้างเลื อด อาเภอปราณบุ รี ทิ ศ ตะวันออกติ ดกับ ทะเลอ่าวไทย ทิ ศตะวันตกคื อ
บริ เวณทุ่งสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด และอาณาเขตทางตอนใต้ติดต่อกับตาบลกุยเหนืออาเภอ
กุยบุรี ความยาวจากเหนือจรดใต้ของอุทยานราว 30 กิโลเมตรโดยเริ่ มจากเขากะโหลก อาเภอปราณ
บุรี จนสิ้ นสุ ดถึงเขาแร้ง อาเภอกุยบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดมีความหลากหลายทางกายภาพ
และทางชี วภาพสู ง โดยเทือกเขาส่ วนใหญ่เป็ นเทือกเขาหิ นปูนในยุคเพอร์ เมียน มีอายุราว 280-230
ล้านปี วางตัวทอดยาวในแนวเหนื อใต้ขนานไปกับทะเลอ่าวไทย ยอดเขาหิ นปูนนี้ มีความสู งหลาย
ระดับวางตัวเหลื่ อมและสลับ ซับซ้อนกัน โดยยอดเขาที่ สูงที่สุ ดมีระดับความสู ง 605 เมตรเหนื อ
ระดับทะเลปานกลาง ยอดเขาที่สาคัญได้แก่ ยอดเขาชโลงฟางซึ่ งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด เขาล้างเลือด
เขาฟาง เขาใหญ่ เขากระโจม เขาแดง เขาถ้ าประทุน เขาหุ บจันทร์ เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วเขาหิ นปูน
บางส่ วนได้ถูกน้ ากัดเซาะและผุกร่ อนจนเกิดเป็ นโพรงหุ บเหว และได้กลายเป็ นถ้ าในเวลาต่อมาคือ
ถ้ าพระยานคร ถ้ าแก้ว ถ้ าไทร เป็ นต้น กระบวนการทางธรรมชาติก่อให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลาย
พื้นที่บริ เวณด้านตะวันออกของเทือกเขาสามร้อยยอด เป็ นที่ราบชายฝั่งน้ าทะเลท่วมถึง บางส่ วนเป็ น
ป่ าโกงกางและอีกบางส่ วนเป็ นทุ่งที่มีน้ าทะเลขังชัว่ คราวเรี ยกว่า ทุ่งตะกาด และพื้นที่ที่เป็ นเขาโดด
กลางทะเลเกิดเป็ นเกาะ ซึ่ งมีท้ งั หมด 6 เกาะ ได้แก่ เกาะโครา เกาะสัตกูต เกาะระวิง เกาะระวาง เกาะ
ขี้นก เกาะนมสาว ส่ วนบริ เวณทางด้านตะวันตกของเทือกเขาสามร้อยยอดเป็ นที่ราบน้ าขังตลอดปี
ความเป็ นมาของอุ ทยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยมาจากการที่ มี การสั งเกตแล้วพบว่าพื้ นที่ น้ ี
เป็ นพื้นที่ที่มีไม้มีค่าอยูห่ ลากหลายชนิ ด อาทิเช่ น ไม้จนั ทร์ ไม้มะค่า มะเกลือ แสมสาร ขึ้นกันอย่าง
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หนาแน่นจึงได้มีการประกาศให้เป็ นพื้นที่สงวนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2481 ในปี
พ.ศ.2505 ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับที่100 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ.
2509 ได้ประกาศให้พ้ืนที่น้ ี เป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งที่ 4 และเป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่ งแรก
ของประเทศไทย เขตพื้นที่โดยรวม 98.08 ตารางกิ โลเมตร โดยพื้นที่ที่ได้รับการประกาศส่ วนใหญ่
เป็ นบริ เวณแนวเทือกเขาหิ นปูนและเกาะเล็กเกาะน้อยในทะเล ต่อมาได้ผนวกพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด
ทางด้านตะวันตกของเทือกเขาสามร้ อยยอดเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้วย แต่ก่อนได้ผนวกเข้าไปนั้น
ได้มีการวางแผนจัดสรรที่ดินในทุ่งให้แก่ประชาชน แต่เนื่ องด้วยลักษณะทางธรณี วิทยาและสภาพ
ภูมิประเทศในบริ เวณทุ่งไม่เหมาะสมต่อการทาเกษตรกรรมเพราะเป็ นทุ่งดินเหนียวและเค็ม ประสบ
กับพื้นที่บริ เวณที่เป็ นทุ่งยากต่อการปรับลักษณะที่ดินให้เหมาะสมต่อเกษตรกรรมเนื่ องจากน้ าท่วม
ขัง ดังนั้นจึ งได้ผ นวกพื้ นที่ ครึ่ งหนึ่ งของทุ่ งให้เป็ นพื้ นทางอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดและ
เล็งเห็นว่าเป็ นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางชีวภาพและเป็ นอยูอ่ าศัยที่สาคัญของนกนานาชนิด
ในอดีตในยุคที่น้ าทะเลสู งขึ้นมาถึงแผ่นดิน บริ เวณทุ่งสามร้อยยอดคือพื้นที่ห้วงทะเลน้ าตื้น
บริ เวณเทื อกเขาหิ นปู นคือหมู่เกาะกลางทะเล ต่อมาเมื่ อน้ าทะเลลดระดับและถอยร่ นออกไป เกิ ด
ตะกอนบริ เวณเหนื อและใต้ของเทือกเขาสามร้อ ยยอด ตะกอนเหล่านี้ ได้ปิดกั้นทิศทางการไหลเข้า
ออกของน้ าทะเล ทาให้บริ เวณด้านตะวันตกของเทือกเขาสามร้อยยอดเป็ นทะเลสาบน้ าเค็มที่มีสัน
ดอนปิ ด เมื่อเวลาผ่านไปน้ าที่ไหลจากเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านพื้นที่ราบเพื่อระบายออกไปยังทะเล
อ่าวไทยได้ไหลมาสะสมในพื้นที่บริ เวณทะเลสาบแห่ งนี้ เนื่ องจากมีแนวเทือกเขาสามร้อยยอดวาง
ขวางกั้นทิศทางการไหลของน้ าที่จะออกสู่ ทะเลเกิดเป็ นทะเลสาบน้ ากร่ อย ทาให้น้ าจืดค่อยๆสะสม
ในทุ่งจากน้ าเค็มกลายเป็ นน้ ากร่ อย และบางพื้นที่ก็ได้กลายเป็ นน้ าจืด เกิ ดเป็ นที่ราบน้ าจืด ( Fresh
Water Marsh ) ดังนั้นที่มาของน้ าในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากเทือกเขาตะนาวศรี บางส่ วนก็ไหลมาจาก
เทือกเขาสามร้อยยอดและไหลลงสู่ ทะเลอ่าวไทยผ่านทางคลองเขาแดง ระดับความลึกของน้ าเฉลี่ ย
อยูท่ ี่ 3 เมตร
ทุ่งสามร้ อยยอดเป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชี วภาพสู งมาก เนื่ องจากเป็ นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์และพืชนานาชนิดแล้ว ยังเป็ นพื้นที่พกั พิงของสัตว์อพยพอีกด้วย สังคมพืชในทุ่งเป็ นสังคม
พืชที่ราบลุ่มน้ าจืดและทางตอนปลายของทุ่งที่เชื่ อมต่อกับทะเลเป็ นสังคมพืชน้ ากร่ อยและสังคมพืช
น้ าเค็ม สังคมพื ชน้ าจื ดเป็ นพื ชล้มลุ กได้แก่ กก บัวหลวง บัวสาย บัวเผื่อน แขม อ้อ สาหร่ ายข้าว
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เหนียว จอก แหน หญ้าไทร หญ้าปล้อง เป็ นต้น สัตว์น้ าในทุ่งได้แก่ ปลาไหล ปลาช่อน ปลานิ ล ปลา
ดุก ปลาสลิดเป็ นต้น
นอกจากมีความสวยงามทางทัศนียภาพแล้ว ทุ่งสามร้อยยอดยังขึ้นชื่อเรื่ องการเป็ นจุดดูนกที่
มี ชื่ อ เสี ย งอัน ดับ ต้น ๆในประเทศไทย ฤดู ที่ เหมาะสมต่ อ การดู น กคื อ ช่ ว งฤดู ห นาวตั้ง แต่ เดื อ น
ธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เพราะในช่วงนี้ จะมีนกอพยพมาอวดโฉมให้ได้ชม นกอพยพ
ที่พบส่ วนมากได้แก่ นกกระสาแดง นกอีโก้ง นกอัญชันอกเทา นกอัญชันคิ้วเทา นกพงชนิ ดต่าง ๆ
เช่น นกพงหิ มาลัย นกพงแมนจูเรี ยเป็ นต้น โดยมีนกพื้นถิ่นราว 157 ชนิ ด เมื่อรวมทั้งนกพื้นถิ่นและ
นกอพยพแล้วในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดมีนกราว 316 ชนิ ด (สัตว์ป่าและพันธุ์ & พืช,
2557)
ด้วยเหตุ น้ ี ท าให้พ้ื นที่ ชุ่ มน้ าสามร้ อยยอดส าคัญเป็ นอย่างมากทั้งต่อชุ ม ชนรอบทุ่ งกว่า 8
ตาบล พึ่ ง พาอาศัย ท ามาหากิ น ใช้ป ระโยชน์ จากทุ่ ง มาช้า นานตั้ง แต่ อ ดี ต จนปั จ จุ บ ัน ส าคัญ ต่ อ
ประเทศชาติในแง่ที่เป็ นห้องเรี ยนธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็ นพื้นที่ที่ได้เรี ยนรู ้และได้รับประสบการณ์
ทั้งในแง่สุนทรี ยภาพและชี วภาพ สาคัญต่อระดับนานาชาติเป็ นที่พกั พิงให้แก่นกอพยพกว่าร้อยสาย
พันธุ์ จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นพื้นที่ตามอนุ สัญญาแรมซาร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2551โดย
เป็ นลาดับที่ 1734 ของโลกและเป็ นล าดับที่ 11 ในประเทศไทย อนุ สัญญาแรมซาร์ เป็ นข้อตกลง
ระหว่างพื้ นที่ ชุ่ มน้ าเพื่อดู แลเรื่ องการจัดการใช้พ้ื นที่ ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดเหมาะสม คุ ้มค่า และ
ยัง่ ยืน
ย้อนกลับไปราว 10 ปี ที่แล้ว ( ปั จจุบนั 2561) ทุ่งสามร้อยยอดหรื อบึงบัวบานสะพรั่งไปด้วย
บัวที่แข่งกันแย้มกลีบบานต้อนรับหมู่แมลงและนกที่กินเม็ดบัวและเกสรเป็ นอาหาร เป็ นทัศนี ยภาพ
ที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก แต่เมื่อปี พ.ศ.2559 เกิดวิกฤตภัยแล้งครั้งร้ายแรง น้ าในทุ่ง
สามร้ อยยอดแห้งขอด ทั้งพื ชและสัตว์ล้มตายเหลื อไว้ให้ชมเพียงแค่ดินที่ แตกระแหงกับซากต้น
ธูปฤาษี ไม่เพียงปั ญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลรุ นแรงจนดอกบัวไม่สามารถเบ่ง
บานเฉกเช่นในอดีตได้ แต่สาเหตุอื่น ๆ ก็มีผลทาให้คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลงจากน้ าจืดสู่ น้ ากร่ อยใน
บริ เวณบึ งบัว จนปั จจุบ นั บัวไม่ สามารถปรั บสมดุ ลหรื อทนกับ สภาพแวดล้อมเช่ นนี้ ได้อีกต่อไป
เหลื อไว้เพียงต้นกกฤๅษี มาแทนที่ บวั หลวง ต้นแขมและต้นอ้อ นอกจากนี้ ผลกระทบครั้ งนี้ ไม่ได้
ส่ งผลแค่กบั นักท่องเที่ยวที่ต้ งั ใจมาชมทุ่งดอกบัวให้ผดิ หวังไปตาม ๆ กัน แต่ยงั ส่ งผลไปยังสายพันธุ์
ที่อาศัยทุ่งสามร้อยยอดเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย แหล่งวางไข่อีกด้วย
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ดังนั้นการหาสาเหตุที่แท้จริ งในการเปลี่ยนแปลงทางชี วภาพของทุ่งสามร้อยยอด ปั จจัยที่มี
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในบึงบัวที่ส่งผลให้พืชเปลี่ยนแปลงไป สาคัญต่อหา
การแนวทางวิธีการจัดการที่ จะใช้พ้ืนที่ ชุ่มน้ าให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยที่ ไม่ไปทาลายหรื อ
สร้างผลกระทบเกินกว่าที่ทุ่งจะรับได้ และหาแนวทางในการใช้งานอย่างยัง่ ยืนเพื่อประโยชน์แก่คน
ในชุมชนและเพื่อให้แผ่นดินไทยได้มีพ้นื ที่มีระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์สืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปั ญหาความเสื่ อมโทรมของพื้นที่และปั ญหาของสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ าสาม
ร้อยยอด
2.2 เพื่อค้นหาศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
พื้นที่
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการฟื้ นฟูธรรมชาติในพื้นที่ศึกษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยัง่ ยืน
2.4 เพื่อนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ า
และเพื่อส่ งเสริ มสิ นค้าการเกษตรของเกษตรกรโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอด

3. ความสาคัญของการวิจัย
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า สามร้ อ ยยอดเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี วภาพมากแห่ ง หนึ่ ง ของ
ประเทศไทยและเป็ นพื้นที่ที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ เป็ นทุ่งที่เป็ นที่พ่ ึงของทั้งพืชพันธุ์ สัตว์
และมนุ ษย์ แต่ปัจจุบนั ได้มีการคุ กคามต่อพื้นที่ ท้ งั ที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั ทาให้ทุ่งสามร้ อยยอดค่อย ๆ
เสื่ อมโทรมลงไป
การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์อนั ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็ นอีก
แนวทางหนึ่ งที่ ช่ ว ยผสานระหว่า งการท่ อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ์ แ ละการเรี ย นรู ้ อ ย่า งลงตัว และมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยการวางแผน วางแนวทางที่เหมาะสมแก่พ้ืนที่ ผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่น้ นั จะเป็ นเรี่ ยวแรง
หลักในการช่วยกันดูแลอนุรักษ์ ผูท้ ี่มาเยือนจะเป็ นกาลังเสริ มและมาเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่
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การวางแนวทางเพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนและช่ วยดู แลจัดการจะเป็ น
แนวทางให้คนในพื้นที่มีความรักความหวงแหนต่อทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัดให้มี
ต่อเนื่ องสื บไปจนคนรุ่ งหลังและเป็ นส่ วนหนึ่ งในการปกปั กรักษาแหล่งที่ อยู่อาศัยของเพื่อนร่ วม
โลกให้มีที่อยูอ่ าศัยอย่างปลอดภัย

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
4.1.1 เนื้อหาด้านการค้นหาสาเหตุความเสื่ อมโทรมของพื้นที่ชุ่มน้ าและแนว
ทางการอนุรักษ์
4.1.2 หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในและโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขา
สามร้อยยอด
4.1.3 หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด
4.1.4 ค้นหาแนวทางการแก้ไขและฟื้ นฟูพ้นื ที่เสื่ อมโทรมในพื้นที่ชุ่มน้ าภายใน
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
4.1.5 พิจารณากิจกรรมที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรภายในพื้นที่ศึกษาและโดยรอบ
4.1.6 ค้นหาแนวทางในการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดและยัง่ ยืน
4.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
4.2.1 ขอบเขตด้านตะวันตก ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอดใน ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
4.2.2 ขอบเขตด้านตะวันตก ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
4.2.3 ขอบเขตด้านตะวันตก ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอดใน ต.ไร่ ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
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4.2.4 ขอบเขตด้านตะวันตก ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอดใน ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
4.2.5 ขอบเขตด้านตะวันตก ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอดใน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
4.2.6 ขอบเขตทิศใต้พ้นื ที่ติดกับถนน1026 ใน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์
4.2.7 ขอบเขตทิศใต้พ้นื ที่ติดกับถนน1026 ใน ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์
4.2.8 ขอบเขตทิศเหนือพื้นที่ติดกับถนน1021ใน ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์
4.2.9 ขอบเขตด้านตะวันออกทุ่งสามร้อยยอดจรดเทือกเขาสามร้อยยอด

แสดงขอบเขตในการวิจยั
ภาพที่ 1ภาพแสงขอบเขตในการวิจัย
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ที่มา : สานักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1004
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั

ภาพที่ 2 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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6. คาถามงานวิจัย
6.1 คุณค่าและบทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดมีคุณค่าด้านใดบ้าง
6.2 สาเหตุความเสื่ อมโทรมของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง?
6.3 แนวทางแก้ไขปั ญหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและยัง่ ยืนคือรู ปแบบใด ?
7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
7.1 เพิ่มความตระหนักของคนในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบพื้นที่ชุ่มน้ าได้อย่าง
เหมาะสม
7.2 สร้างเสริ มประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แฝงไปด้วยความรู ้ดา้ นนิเวศและด้านการเกษตร
ให้แก่ผทู ้ ี่เยีย่ มชมอย่างมีคุณภาพ
7.3 นาเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมต่อพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด
7.4 นาเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อลดผลกระทบแรงกดดันจากการท่องเที่ยวในพื้นที่
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.ทฤษฎีและความหมายของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้
1.1 ความหมายของพื้นที่ชุ่มน้ า
1.2 องค์ประกอบของนิ เวศวิทยาเบื้องต้นของพื้นที่ชุ่มน้ า
1.3 การแบ่งประเภทของพื้นที่ชุ่มน้ า
1.4 เกณฑ์การจาแนกพื้นที่ชุ่มน้ าตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ
1.5 คุณค่า บทบาทและหน้าที่ของพื้นที่ชุ่มน้ า
1.6 หลักการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ชุ่มน้ า
2. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการท่ องเทีย่ ว
2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
2.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
2.3 รู ปแบบและชนิดของการท่องเที่ยว
2..4 บทบาทของการท่องเที่ยว
2.5 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว
2.6 หลักการในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
3.ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3.2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3.3 ประโยชน์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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3.4 การพัฒนาสาธารณูปโภค
3.5 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาผลกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่ งแวดล้อม
3.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
4.ทฤษฎีเกีย่ วกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.2 ลักษณะสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.3 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
4.4 วัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
4.5การกาหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.6 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.7 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.8 แนวทางในการลดผลกระทบ
4.9 รู ปแบบและการจัดการบริ การการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.10 รู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.11 หลักเกณฑ์และนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.12 นโยบายการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ
5.ทฤษฎีเกีย่ วกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ประเภท รู ปแบบของแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
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5.6 การพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
5.7 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยเป็ นแต่ละประเภท
5.8 แนวทางการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
6.งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับพืน้ ที่ชุ่ มน้า
วัน ที่ 1 และ 8 มิ ถุ น ายนพ.ศ.2535 คณะกรรมการบัญ ญัติ ศ ัพ ท์ วิ ท ยาศาสตร์
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน ได้มี ม ติ จ ากการประชุ ม ตรงกัน ว่า ค าว่า Wetlands แปลว่ า พื้ น ที่ ฉ่ า น้ าซึ่ ง
เทียบเคียงกับคาว่า Wetwoods ซึ่ งแปลเป็ นภาษาไทยว่า ไม้ฉ่ าน้ า แต่หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
Wetlands ได้ มี ก ารใช้ อี ก ค ามาก่ อ นแล้ว ในวงการนั่ น คื อ ค าว่ า พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 16
มิถุนายน พ.ศ.2536 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า
ขึ้น จากนั้นเป็ นต้นมาจึงได้มีการใช้คาว่าพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างเป็ นทางการ
1.1 ความหมายของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้
ได้มีผเู ้ ชี่ยวชาญและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ าได้ให้นิยามเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่ม
น้ าไว้ดงั นี้
(ชูแวว, 2557) ได้อธิ บายความหมายของพื้นที่ชุ่มน้ า โดยใช้เป็ นคานิยามเรี ยกระบบ
นิเวศหนึ่งที่มีพ้นื ฐานเกี่ยวข้องกับน้ าและความชุ่มชื้นของระบบ โดยส่ วนมากแล้วมักเกิดในพื้นที่ลุ่ม
ต่าที่เป็ นพื้นที่รองรับน้ าอาจมีความลึกหรื อตื้นปะปนสลับกันไปตามช่วงฤดูกาล ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่สาคัญ
ของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าจุ ดหนึ่ งคื อบริ เวณท้องน้ า ซึ่ งจาเป็ นจะต้อ งมี ค วามชุ่ ม ชื้ น ในระดับ ที่ ม ากพอให้
สิ่ งมีชีวิตที่พ่ ึงพาอาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ าสามารถอยูไ่ ด้ เจริ ญเติบโตได้ โดยใช้พ้ืนที่ลกั ษณะดังกล่าวหา
กิน ขยายพันธุ์และอยูอ่ าศัย พื้นที่ชุ่มน้ ามีท้ งั แบบที่เกิดขึ้นเองตามกระบวนการธรรมชาติและเกิดขึ้น
โดยมนุษย์สร้างขึ้น แต่มกั มีลกั ษณะที่มีน้ าขังตลอดหรื อน้ าขังแค่บางช่วงฤดู มีท้ งั ที่เป็ นน้ าจืด น้ าเค็ม
และน้ ากร่ อย โดยเมื่อน้ าลดระดับลงต่าที่สุดต้องมีความลึกของน้ าไม่เกิน 6 เมตร
(ชานและคณะ, 2548) ได้กล่าวถึ งความหมายของพื้นที่ชุ่มน้ าไว้ว่าตามอนุ สัญญา
พื้นที่ชุ่มน้ าหรื อที่รู้จกั กันในนามอนุ สัญญาแรมซาร์ ไซท์ พื้นที่ชุ่มน้ าคือ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม ที่ลุ่ม
ชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ าน้ า ที่มีน้ าท่วมขัง เป็ นพรุ หรื อแหล่งน้ า อาจเกิดขึ้นเองหรื อมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ า
ท่วมขังถาวรหรื อท่ วมเพี ยงแค่ ช่ัวครั้ งชั่วคราว ทั้งที่ เป็ นน้ าจื ดหรื อน้ ากร่ อยและน้ าเค็ม ทั้งที่ เป็ น
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แหล่ งน้ านิ่ งหรื อแหล่ งน้ าไหล ครอบคลุ มทั้งพื้ นที่ ชายฝั่ งหรื อพื้ นที่ ในท้องทะเลทั้งนี้ จะต้องเป็ น
พื้นที่ที่เมื่อน้ าลงต่ าที่สุดจะต้องมีระดับความลึ กของน้ าไม่เกิ น 6 เมตร และยังรวมถึงพื้นที่พ้ืนที่ริม
แม่น้ าหรื อชายฝั่งทะเลที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ชุ่มน้ า เกาะหรื อพื้นที่ในทะเลที่มีความลึกไม่เกิน 6 เมตร
(ดู แ กน & เจ, ม.ป.ป.) ได้ ก ล่ า วว่ า พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ( Wetlands ) เป็ นค าที่ ใ ช้ เรี ย ก
ภาพรวมของแหล่งที่อยูอ่ าศัยหรื อพื้นที่ที่มีศกั ยภาพเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของพืชและสัตว์ ( Habitats )
ซึ่ งหมายรวมทั้งที่ อยู่บนบก ชายฝั่ งทะเลและในทะเล โดยลักษณะที่ โดดเด่นของพื้นที่ชุ่มน้ าคือมี
ความชุ่มชื้นและมีความเกี่ยวข้องกับน้ า
โดยสรุ ปแล้วจากการศึกษาของผูว้ ิจยั ความหมายของพื้นที่ชุ่มน้ านั้น คือพื้นที่ที่มี
น้ าขังทั้งแบบชัว่ คราวและถาวร โดยองค์ประกอบที่สาคัญของพื้นที่ชุ่มน้ านั้นคือระบบน้ าในพื้นที่
ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลัก พื้นที่ชุ่มน้ ามีท้ งั แบบที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มนุ ษย์สร้างหรื อปรับเปลี่ยนพื้นที่
ชุ่มน้ าธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิต โดยพื้นที่ชุ่มน้ าเมื่อมีระดับ
น้ าลดลงต่าสุ ดนั้นมีความลึกไม่เกิน 6 เมตร
1.2 ของนิเวศวิทยาเบื้องต้ นพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้
(ชานและคณะ, 2548) ได้กล่าวถึงระบบนิเวศวิทยาเบื้องต้นในพื้นที่ชุ่มน้ าว่ามี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.2.1 พืช ในพื้นที่ชุ่มน้ าแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
1) พืชน้ าขนาดใหญ่สามารถมองเห็ นด้วยตาเปล่า เช่ น พืชยืนน้ า พืชลอย
น้ า พืชใต้ มีท้ งั แบบที่รากอยูใ่ ต้ดินและแบบที่รากลอยน้ า
2) พืชที่มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็ นได้ดว้ ยตาเปล่า ซึ่ งอาจจะต้อง
ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะสามารถมองเห็ นได้ เช่ น สาหร่ าย แพลงก์ตอนพืชโดยพืชขนาดเล็ก
เช่น สาหร่ ายอาจมีท้ งั แบบที่รากยึดเกาะกับพื้นและแบบที่ลอยไปลอยมาตามกระแสน้ า
1.2.2 อุทกวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ า
แหล่งน้ าของพื้นที่ชุ่มน้ าอาจมาจากน้ าใต้ดิน น้ าฝน น้ าในดิน น้ าท่า น้ าผิว
ดินหรื อไหลลงมาจากพื้นที่ชุ่มน้ าอื่น ๆ เช่นแม่น้ าลาธารในบริ เวณใกล้เคียงที่เชื่อมต่อกัน คุณสมบัติ
ทางเคมีของพื้นที่ชุ่มน้ าขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ ดินและหิ นชั้นล่าง รวมทั้งกิจกรรมของมนุษย์
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พื้นที่ลุ่มน้ าหรื อพื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นพื้นที่ตน้ กาเนิ ดของน้ าที่ไหลลงจากพื้นที่
ชุ่มน้ าเป็ นน้ าที่มาจากแหล่งน้ าต่าง ๆ น้ าที่มาจากผิวดิ นจะนาพาสสารต่าง ๆ มาพร้อมกับน้ า ในแต่
ละภูมิประเทศนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่นตามพื้นที่พรุ น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าประเภทพรุ น้ ามี
คุณสมบัติเป็ นกรด สารอินทรี ยต์ ่า ธาตุอาหารน้อย เป็ นกรดอินทรี ยส์ ู งและมีสีดา ส่ วนตามพื้นที่ชุ่ม
น้ าที่ ต่อเนื่ องกับ เขาหิ นปู นลักษณะน้ าจะเป็ นด่ างและมี แคลเซี ยมสู ง ด้วยเหตุ น้ ี พ้ื นที่ ชุ่มน้ าได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักหากพื้นที่ชุ่มน้ านั้นอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมหรื อพื้นที่
การเกษตรที่มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น ของเสี ยมักเป็ นสารพิษจากกกระบวนการทางเกษตร จาก
โรงงานที่ปล่อยทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าและเชื่อมต่อกับพื้นที่ชุ่มน้ า ทั้งนี้การแผ้วถางดินในพื้นที่ลาดชันเมื่อ
เกิดการชะล้างน้ าได้พดั พาตะกอนลงสู่ พ้นื ที่ชุ่มน้ า
1.2.3 เคมีในพื้นที่ชุ่มน้ า
ธาตุอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ าที่จาเป็ นต่อพืชน้ า ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีธาตุอาหารน้อยเรี ยกว่า อยู่ในสภาวะโอลิ โกโทรฟิ ค ( Oligotrophic ) ส่ วนสภาวะที่
ตรงกันข้ามคือมีธาตุอาหารมาก คือ สภาวะยูโทรฟิ ค ( Eutrophic ) เกี่ยวเนื่ องกับปรากฏการณ์ยูโทร
ฟิ เคชัน่ ( Eutrophication ) หากพื้นที่ชุ่มน้ าเกิดปรากฏการณ์น้ ีมกั มีสาเหตุมาจากปริ มาณธาตุอาหารที่
มากเกิ น ไปในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าซึ่ งสาเหตุ อ าจมาจากน้ าเสี ย จากชุ ม ชน ปุ๋ ยสารบ ารุ ง พื ช การเกษตร
นอกจากนี้ การเกิ ด ยูโ ทรฟิ เคชั่น ยัง ท าให้ ป ริ ม าณออกซิ เจนละลายน้ า ในเวลากลางวัน สู ง และ
ออกซิ เจนละลายน้ าในเวลากลางคืนต่า เป็ นปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อสิ่ งมีชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ า อาจไม่
สามารถทนต่อสภาวะเช่นนี้ ได้เนื่ องจากปริ มาณออกซิ เจนในน้ าน้อยเกินไปก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อสิ่ งมีชีวติ ในพื้นที่ชุ่มน้ า
1.2.4 ออกซิเจนละลายน้ า
พื ช มี บ ทบาทมากต่ อ ออกซิ เจนที่ ล ะลายในน้ า พื ช ผลิ ต กระบวนการ
ออกซิ เจนโดยกระบวนการสั ง เคราะห์ แ สงและใช้ อ อกซิ เจนในน้ าในกระบวนการหายใจ
กระบวนการสังเคราะห์ แสงนั้นทาเฉพาะในตอนกลางวันและกระบวนการหายใจนั้นทั้งในตอน
กลางวันและตอนกลางคื น ในเวลาบ่ ายที่ มี ป ริ ม าณแสงแดดจานวนมากจะมี ก ารผลิ ตออกซิ เจน
ออกมามาก สัตว์ พืช และสิ่ งมี ชีวิตอื่น ๆ ในพื้นที่ ชุ่มน้ าต่างต้องการออกซิ เจนในการหายใจ บาง
ชนิ ดสามารถดารงอยู่ได้โดยจับออกซิ เจนโดยตรงที่ผิวน้ า บางชนิ ดสามารถดารงอยูไ่ ด้แม้มีอากาศ
เบาบาง แต่บางชนิดไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ ในช่วงเวลากลางคืนของพื้นที่ชุ่มน้ าสิ่ งมีชีวติ ต่างต้องการ
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ออกซิ เจนในการหายใจ หากพืชน้ ามีปริ มาณมากเกินไป เกิดความไม่สมดุลจะทาให้ออกซิ เจนในน้ า
มีปริ มาณน้อยจนไม่พอต่อความต้องการ
1.2.5 แสง
ความลึกของแสงที่ส่องผ่านลงไปในพื้นที่ชุ่มน้ า เป็ นตัวกาหนดความลึกที่
พืชสามารถเจริ ญเติบโต พืชใต้น้ ามีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวติ ใต้น้ านานาชนิ ด เช่น เป็ นอาหารแก่สัตว์
น้ า เป็ นแหล่งวางไข่ เพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์และเป็ นแหล่งอนุ บาลแก่สัตว์น้ า หากพื้นที่ชุ่มน้ าใด ๆ มี
ตะกอนหรื อความขุ่น สู ง จะส่ ง ผลให้ แสงไม่ ส ามารถส่ อ งทะลุ ผ่า นไปยังพื ช ใต้น้ าได้ พื ช จะไม่
สามารถเจริ ญเติบโตได้ เป็ นเหตุให้พ้นื ที่ชุ่มน้ ามีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยลง
1.2.6 ความเป็ นกรดเป็ นด่าง
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง เป็ นสิ่ งที่ ช้ ี วดั ปริ มาณอนุ ภาคไฮโดรเจนในน้ าซึ่ ง
เป็ นสิ งที่ บ่งชี้ คุณสมบัติความเป็ นกรดด่ างในน้ า โดยทัว่ ไปสิ่ งมี ชีวิตสามารถดารงชี วิตในสภาวะ
ความเป็ นกรดด่างเป็ นกลาง โดยมี ค่า pH=7 หรื อทนในสภาวะน้ าเป็ นด่าง ๆ อ่อนหรื อมี ค่า pH=8
หากพื้นที่ชุ่มน้ ามีความลึกไม่มาก มักมีพืชขึ้นอย่างหนาแน่น เป็ นผลให้คุณสมบัติของน้ ามีความเป็ น
กรดเล็กน้อยเป็ นเหตุเนื่ องมาจากฮิวมัสในดิน หากน้ าเป็ นกรดและด่างสู งจะทาให้สิ่งมีชีวิตในน้ าไม่
สามารถอยูไ่ ด้แต่ท้ งั นี้ การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างที่รุนแรงไม่ได้เกิดจากกระบวนการ
ธรรมชาติแต่มาจากฝี มือมนุษย์
1.2.7 อุณหภูมิ
อุณหภูมิในน้ ามีการถ่ายเทเคลื่อนที่ไปมา หากระดับน้ าลึกจะทาให้เกิดการ
แบ่งเป็ นสองชั้น คือชั้นบนซึ่ งเป็ นมวลน้ าอุ่นกว่า เรี ยกว่า Epilimnion และชั้นล่างเป็ นมวลน้ าที่เย็น
กว่าเรี ยกว่า Hypolimnion ( โดยเกิดจากการหมุนเวียนความร้อนในน้ าที่เกิดขึ้นในแนวดิ่ง น้ าเย็นจะ
เคลื่ อ นสู่ เบื้ อ งล่ างและน้ า ร้ อ นจะเคลื่ อ นสู่ เบื้ อ งบน) การแบ่ ง แยกที่ ชัดเจนส่ ง ผลให้ ไ ม่ เกิ ด การ
หมุนเวียนของธาตุอาหารแต่ถา้ หากระดับน้ าไม่ลึกมากจะเกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างน้ าร้อนและน้ า
เย็น
1.2.8 การตกตะกอนและพัฒนาการทางนิเวศ
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พื้ นที่ ชุ่ ม น้ ามักเกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ลุ่ มต่ าซึ่ งเป็ นพื้ นที่ รับ น้ าและชั้นดิ นหรื อ
ชนิ ดดินที่น้ าสามารถซึ มผ่านได้ยาก โดยเป็ นพื้นที่ที่น้ าได้พดั พาตะกอนตามผิวดินมาสะสมเกิดเป็ น
พื้นที่ ที่ทบั ถมกันของซากพืชซากสัตว์แต่ในพื้นที่ชุ่มน้ าชายฝั่ งหรื อพื้นที่ ชุ่มน้ าที่ มีกระแสน้ าหรื อ
กระแสลมรุ น แรง ตะกอนมักถู ก พัดพาออกจากพื้ น ที่ เสี ย มากกว่าที่ จะมี การสะสมตะกอน ทั้งนี้
เนื่องจากแรงธรรมชาติที่กระทาต่อพื้นที่รุนแรงจึงเกิดการชะล้างและพังทลาย
ระบบนิ เวศในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า เป็ นระบบที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
เกี่ยวเนื่ องจากกระบวนการสะสมตะกอนในพื้นที่ชุ่มน้ า จากทฤษฎี ทะเลสาบ เมื่อตะกอนถูกพัดพา
มาสะสมเรื่ อย ๆ เกิ ดการทับถมของตะกอนที่ หนาขึ้น ทะเลสาบจะค่อย ๆ ตื้ นเขินแปลสภาพเป็ น
หนองน้ าและกลายเป็ นทุ่งหญ้าน้ าท่วมขัง และในกระบวนการเปลี่ ยนแปลงนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลง
สั ง คมพื ช และส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งถึ ง ระบบนิ เวศโดยรวม กระบวนการเหล่ า นี้ ใช้ เวลานานในการ
เปลี่ ยนแปลงแต่กิจกรรมของมนุ ษย์ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วอาจเร่ งให้เกิ ดการชะล้าง
และพังทลายของดิน
1.3 การแบ่ งประเภทของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้
(ดู แกน & เจ, ม.ป.ป.) ได้แ บ่ ง ประเภทของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า โดยยึด คุ ณ ลัก ษณะทาง
กายภาพและชี วภาพ โดยกล่าวว่าพื้นที่ชุ่มน้ าสามารถแบ่งได้ถึง 30 ประเภทซึ่ งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และมี 9ประเภทที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์มี 2 ประเภท แต่เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นสามารถแบ่งออกเป็ น 7
กลุ่ม ตามการแบ่งลักษณะทางภูมิทศั น์ ดังนี้
- บริ เวณปากแม่น้ า ( Estuary)
- บริ เวณชายฝั่งทะเล ( Open Coast )
- บริ เวณที่ราบน้ าท่วมถึง ( Floodplain )
- บริ เวณที่ลุ่มน้ าจืดชื้นแฉะ ( Freshwater marches )
- ทะเลสาบ ( Lakes )
- พื้นที่พรุ ( Peatlands )
- บริ เวณป่ าที่ลุ่มขัง ( Swamp Forest )
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(สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม, 2543) (อ้างถึงในสานักงานนโยบายและ
แผนสิ่ งแวดล้อมและคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543) ได้แบ่งพื้นที่ชุ่มน้ าออกเป็ น 5
ระดับ ตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1แสดงประเภทของพืน้ ทีช่ ่มุ นา้
1.4 เกณฑ์ การจาแนกพื้นทีช่ ่ ุ มนา้ ตามอนุสัญญาว่ าด้ วยพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ระดับนานาชาติ
การจาแนกพื้นที่ชุ่มน้ าได้ถูกแบ่งออกเป็ นหลายระดับ จาแนกตามความสาคัญใน
ระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยมีการใช้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
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(สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม, 2542) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การจาแนกพื้นที่
ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญตามอนุ สัญญาพื้นที่ชุ่มน้ า ซึ่ งมีการรับรองจากการประชุ มสมัชชาภาคีที่เมือง
บริ สเบน ประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ.1996 หรื อ พ.ศ. 2534 โดยกล่าวถึงเกณฑ์ในการแบ่งพื้นที่ชุ่ม
น้ าโดยมีเนื้อหาต่อไปนี้
เกณฑ์ สาหรั บการประเมินคุณค่ าของพื้นที่ช่ ุ มน้าที่เป็ นตัวแทนหรื อตัวอย่ างซึ่ งมี
เอกลักษณ์ เฉพาะ พื้นที่ชุ่มน้ าที่ มีความสาคัญระหว่างประเทศ มีเอกลักษณ์ เฉพาะเป็ นตัวแทนของ
ภูมิภาคมีกฎเกณฑ์ดงั นี้
1a - มีเอกลักษณ์ เฉพาะทางภูมิทศั น์และมีส ายพันธุ์ที่หายากและพิเศษในเขตชี ว
ภูมิศาสตร์ น้ นั
1b - เป็ นตัวอย่างซึ่ งเป็ นตัวแทนที่ดี แสดงถึงคุณลักษณะของพื้นที่ชุ่มน้ าในภูมิภค
ที่เหมาะสม
1c - เป็ นตัวแทนของประเภททัว่ ไป ซึ่ งพื้นที่น้ นั มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในข้อ2
1d – เป็ นตัว แทนของประเภทองค์ ป ระกอบซึ่ งเป็ นแหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย อัน อุ ด ม
สมบูรณ์ มีความสาคัญระดับที่สามารถจะได้รับพิจารณาและยกให้เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่ มีความสาคัญ
ระหว่างประเทศได้ โดยมีความสาคัญทางด้านอุทกวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา ในระบบลุ่ ม น้ าหรื อ
ระบบชายฝั่งทะเลระหว่างประเทศ
1e - เป็ นพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าในประเทศก าลัง พัฒ นาที่ มี คุ ณ ค่ า ส าคัญ ทางวัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ สังคม ภายใต้การอยูอ่ าศัยอย่างยัง่ ยืนและอนุ รักษ์แหล่งที่อยูอ่ าศัยโดยมีบทบาทสาคัญทาง
อุทกวิทยา ชีววิทยาหรื อนิเวศวิทยา
เกณฑ์ ทวั่ ไปสาหรับการใช้ พืชหรื อสั ตว์ ในการจาแนกวินิจฉัยพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ทีส่ าคัญ
พื้นที่ชุ่มน้ าที่จะได้รับการยกให้เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2a - เป็ นที่ อยู่อาศัยของสายพันธุ์ ชนิ ดพันธุ์ หรื อสัตว์ที่หายากมีแนวโน้มใกล้สูญ
พันธุ์หรื อใกล้สูญพันธุ์หรื อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์หรื อพืชที่ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์หรื อใกล้สูญ
พันธุ์ มากกว่าหนึ่งชนิดพันธุ์ในจานวนหนึ่ง
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2b - มี คุณ ค่าพิเศษในการดารงความหลากหลายของพันธุ กรรมและระบบนิ เวศ
ของภูมิภาค เนื่องจากคุณภาพและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในพื้นที่น้ นั
2c - มี คุณค่าพิเศษในฐานะที่ เป็ นแหล่ งที่ อยู่อาศัยของพื ชหรื อสัตว์ในช่ วงส าคัญ
ของวงจรชีวติ
2d - มี คุ ณ ค่ า พิ เศษส าหรั บ ชนิ ด หรื อ สั ง คมพื ช และสั ต ว์เฉพาะถิ่ น ( Endemic
species )
เกณฑ์ เฉพาะสาหรั บการใช้ นกน้าในการจาแนกพื้นที่ช่ ุ มน้าที่สาคัญ คุณลักษณะที่
จะทาให้พ้นื ที่ชุ่มน้ าได้รับการพิจารณาว่ามีความสาคัญระดับระหว่างประเทศมีดงั ต่อไปนี้
3a - สามารถให้นกน้ า 20,000 ตัวอาศัยได้ตลอดเวลา
3b - ให้นกน้ าจากกลุ่มนกน้ าที่มีความสาคัญ ซึ่ งเป็ นชนิ ดที่แสดงถึงดัชนีความอุดม
สมบูรณ์ หรื อดัชนี แสดงความหลากหลายของพื้นที่ชุ่มน้ าโดยที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามารถรองรับการอยู่
อาศัยของนกน้ าเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
3c - ให้ น กน้ า 1%จากประชากรนกน้ าในสายพัน ธุ์ ช นิ ด หนึ่ งสามารถอยู่ ไ ด้
ตลอดเวลาในกรณี ที่ทราบจานวนประชากรของนกเหล่านั้น
เกณฑ์ เฉพาะส าหรั บ การใช้ พั น ธุ์ ป ลาในการจ าแนกพื้ น ที่ ช่ ุ มน้ า คุ ณ ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้จะเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาให้พ้นื ที่ชุ่มน้ าหนึ่งมีความสาคัญระหว่างประเทศ
4a - เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย ในช่ วงวงจรชี วิตหรื อตลอดชี วิตของสายพันธุ์หรื อชนิ ด
พันธุ์ที่มีนยั สาคัญหรื อเป็ นที่อยูอ่ าศัยเป็ นสถานที่ที่ประชากรของปลาซึ่ งเป็ นตัวแทนของพื้นที่ชุ่มน้ า
มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นคุณค่าที่เกื้อหนุนต่อระบบชีวภาพของโลก
4b - เป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญและเป็ นแหล่งวางไข่แหล่งอนุ บาลตัวอ่อนหรื ออาจ
เป็ นเส้นทางอพยพของประชากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้ านั้นและบริ เวณที่ต่อเนื่ องต้องพึ่งพาอาศัย
พืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ทีม่ ีความสาคัญระดับนานาชาติ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น พื้ น ที่ ช่ ุ มน้ า ที่ เป็ นตั ว แทนที่ ดี ห รื อ มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะ เป็ น
รู ปแบบตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุ่มน้ าระดับชาติหรื อมีความใกล้เคียง พื้นที่ชุ่มน้ าธรรมชาติประเภทใด
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ประเภทหนึ่ งที่สามารถพบได้ทวั่ ๆ ไป ในประเทศ หรื อ เป็ นตัวอย่างรู ปแบบพื้นที่ชุ่มน้ าที่สามารถ
หาได้ยากในประเทศไทยเนื่ องจากมีลกั ษณะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหรื อเป็ นรู ปแบบตัวอย่างที่ดีของ
พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญทางธรรมชาติวทิ ยา อุทกวิทยา ชี ววิทยา นิ เวศวิทยา หรื อ เป็ นรู ปแบบที่ดี
ของพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญทางวัฒนธรรมและวิถีชีวติ อันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศไทย
เกณฑ์ ประเมินจากสั ตว์ และพืชในพื้นที่ช่ ุ มน้า พื้นที่ชุ่มน้ าใดจะได้รับให้เป็ นพื้นที่
ชุ่ มน้ าที่ มีความสาคัญในระดับชาติจะมีคุณลักษณะทางชี ววิทยาดังต่อไปนี้ อาจเป็ นถิ่ นที่อยู่อาศัย
ของสายพันธุ์ที่ มี แนวโน้ม ใกล้สู ญ พันธุ์ หรื อมีความเสี่ ยงใกล้สู ญ พัน ธุ์ หรื อใกล้สู ญ พัน ธุ์ หรื อมี
คุ ณค่าหรื อคุ ณลักษณะพิเศษที่ จะช่ วยดารงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายทางชี วภาพและพันธุ กรรมของ
ชาติ หรื อมีคุณค่าต่อการดารงอยูท่ างชนิดพันธุ์และสังคมพืช สังคมสัตว์ สายพันธุ์พ้นื เมืองเฉพาะถิ่น
ของไทย
เกณฑ์ การประเมินพื้นที่ช่ ุ มน้าจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ พื้นที่ชุ่ม
นาหนึ่ งจะได้รับการยกให้เป็ นพื้นที่ ชุ่มน้ าที่ มีความส าคัญระดับประเทศชาติ น้ นั จะอยู่ภายในเขต
พื้นที่อนุรักษ์ในเขตพื้นที่คุม้ นครองตามกฎหมายของไทย
พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระดับท้องถิ่น
พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระดับท้องถิ่นมีเกณฑ์ 2 ข้อดังนี้
1.เกณฑ์ประเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ าหนึ่ งจะได้รับการประเมินให้เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับท้องถิ่นนั้น
จะต้องมีชื่อในบัญชีรายชื่ อแหล่งน้ าธรรมชาติอนั ควรแก่การอนุ รักษ์ทอ้ งถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี (
7 พ.ย.2532 )
2.เกณฑ์ที่ประเมินความสาคัญท้องถิ่น
พื้นที่ชุ่มน้ าหนึ่งจะได้รับให้มีการประเมินว่ามีความสาคัญระดับท้องถิ่น
นั้นจะต้องมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตคนในชุมชน เป็ นแหล่งอาหาร เป็ นแหล่งสมุนไพร เป็ นแหล่ง
เชื้อเพลิง เป็ นแหล่งน้ าและมีวตั ถุดิบในการประกอบอาชี พ หรื อ มีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม สังคม
ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ นันทนาการท้องถิ่น กิจกรรมตานานพื้นบ้านหรื ออาจเป็ นทาง
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สัญจรในท้องถิ่นนั้น ๆหรื อมีความสาคัญต่อระบบนิ เวศท้องถิ่นหรื อทางอุทกศาสตร์ เช่น เป็ นพื้นที่
รับน้ าป้ องกันน้ าท่วม ช่วยรักษาคุณภาพน้ า รักษาสมดุลของภูมิอากาศท้องถิ่น
1.5 คุณค่ า บทบาทและหน้ าที่ของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้
มีผกู ้ ล่าวเกี่ยวกับบทบาทและคุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ าในไว้หลากหลายด้วยกันดังนี้
(ดูแกน & เจ, ม.ป.ป.)ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของพื้นที่ชุ่มน้ าไว้ดงั นี้
1.5.1. เติมน้ าสู่ ระบบน้ าใต้ดินให้มีความสมดุล ( Groundwater Recharge ) น้ าใน
พื้นที่ชุ่มน้ าจะไหลลงสู่ แหล่งน้ าใต้ดิน และน้ าจากพื้นที่ชุ่มน้ าจะซึ มลงสู่ แหล่งน้ าใต้ดินจะผ่านชั้น
ดินต่าง ๆเปรี ยบเสมือนได้รับการกรองน้ าให้สะอาด การซึ มของน้ าจากพื้นที่ชุ่มน้ าในช่วงที่ฝนตก
หนักจะช่วยกักเก็บน้ าเพื่อลดปั ญหาน้ าท่วมฉับพลัน
1.5.2. การอานวยน้ าจากน้ าใต้ดินสู่ น้ าผิวดิน ( Groundwater Discharge ) การเติม
น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าโดยการเติมน้ าจากชั้นน้ าใต้ดินนั้นจะทาให้อุณหภูมิและระดับความสู งของน้ าไม่
เปลี่ยนไปมากทาให้สังคมพืชหรื อสัตว์ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ในบางพื้นที่ชุ่มน้ าการเติมน้ าจาก
ใต้ดินในบางช่วงฤดูและอีกฤดูการหนึ่งก็ได้รับการเติมน้ าจากชั้นน้ าใต้ดิน
1.5.3. ป้ องกันน้ าท่ วม ( Flood Control ) พื้ นที่ ชุ่ม น้ าท าหน้าที่ ก ัก เก็ บ น้ าฝนและ
น้ าท่าช่ วยรับน้ าและลดความรุ นแรงของน้ าท่าก่ อนไหลลงสู่ พ้ืนที่ตอนล่างหน้าที่จะช่ วยลดความ
จาเป็ นในการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า
1.5.4. ช่ วยรักษาสมดุ ลของชายฝั่ ง ( Shoreline Stabilisation ) และป้ องกันการชะ
ล้างพังทะลายของดิน ( Erosion Control ) พืชพรรณในพื้นที่ ชุ่มน้ าจะทาหน้าที่ลดแรงกระทบหรื อ
คลื่ นพายุก ระแสน้ า รากช่ วยยึดเกาะไม่ให้เกิ ดการพังทลาย หากบริ เวณที่ ได้รับ ผลกระทบความ
รุ นแรงเป็ นพื้นที่ใกล้กบั ชุมชนแหล่งทามาหากิน พื้นที่ชุ่มน้ าจะช่วยลดความเสี ยหายลงไปได้
1.5.5. การกักเก็บตะกอนและสารพิษ ( Sediment/Toxicant Retention ) พื้นที่ชุ่มน้ า
มีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ และชีวภาพทาหน้าที่ดกั จับตะกอนที่พดั พามากับน้ าด้วยลักษณะพื้นที่ทาให้
พื้นที่ชุ่มน้ าทาหน้าที่เปรี ยบเสมือนแอ่งหรื อบ่อที่คอยดักจับตะกอน กอปรกับพืชจาพวกกก อ้อ แขม
หญ้า ทาหน้าที่ลดความเร็ วของกระแสน้ า ทาให้มีโอกาสในการดักจับตะกอนมากยิง่ ขึ้น คุณสมบัติน้ ี
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จะช่วยยืดอายุการขุดลอกตะกอนในแหล่งน้ าไปได้ ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกาจัดตะกอนขึ้น
จากแหล่งน้ า
1.5.6.การกักเก็บธาตุ อาหาร ธาตุอาหารคือไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่อยู่ในดิ น
พืชในพื้นที่ชุ่มน้ าจะถึงธาตุออกมาช่วยให้น้ ามีความใสและมีคุณภาพดีข้ ึน เมื่อพื้นที่ชุ่มน้ าดูดซับธาตุ
อาหารเกิดเป็ นแหล่งสะสมซึ่ งเป็ นจุดแปลงไนเตรทให้เป็ นก๊าซไนโตรเจนกลับสู่ ช้ นั บรรยากาศโดย
กระบวนการ Dentrification ธาตุอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ าจะถูกนาไปใช้เป็ นอาหารของพืชและสัตว์ใน
พื้นที่ชุ่มน้ าเช่ น กุง้ หอย ปู ปลา ในขณะที่น้ าไหลเอื่อยแต่หากเมื่อใดที่นาไหลแรงขึ้นนั้นทาให้เกิ ด
การพาธาตุ อาหารออกจากพื้ น ที่ การกัก เก็ บ ธาตุ อ าหารของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าจะช่ วยลดกระบวนการ
Eutrophication อันเป็ นสาเหตุให้เกิดแหล่งน้ าเน่าเสี ย
1.5.7.การส่ งออกมวลชี วภาพ ( Biomass Export ) พื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นแหล่งอาหารและ
แหล่งพักพิงของสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์ที่ใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็ นที่อยูอ่ าศัยถาวร อาศัยชัว่ คราว สัตว์เลี้ยง
และสั ต ว์ป่ าซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ ที่ ส ามารถเห็ น ได้โดยตรงเพราะเป็ นแหล่ งสะสมอิ น ทรี ย สาร
นอกจากนี้แล้วยังเป็ นพื้นที่ส่งออกมวลชีวภาพในรู ปแบบต่าง ๆ อีกด้วย
1.5.8.การป้ อ งกัน พายุ แ ละลดความรุ นแรงของคลื่ น ลม ( Strom Protection /
Windbreak ) พายุก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อทรั พยากรธรรมชาติ และทรั พ ยากรที่ มนุ ษย์ส ร้ างขึ้ น
สร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและชี วิต พื้นที่ชุ่มน้ าบริ เวณชายฝั่งและปากแม่น้ ามีส่วนในการช่วย
ลดแรงปะทะและความแรงของพายุลงได้

1.6 หลักการใช้ ประโยชน์ พนื้ ที่ชุ่ มน้า
หลักการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าจาเป็ นต้องอาศัยแนวทางเพื่อวางแผนเพื่อให้การ
ใช้ประโยชน์เป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดไม่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดย ได้อธิ บาย
แนวทางไว้ดงั ต่อไปนี้
1.6.1 แนวนโยบายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน จากการพัฒนา
บ้านเมืองที่ผา่ นมาก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรมากมายเป็ นเหตุให้เกิดความเสื่ อมโทรมต่อธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการมองไปยังเป้ าหมายการพัฒนาสาคัญกว่าการสนใจสภาวะแวดล้อมและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ดังนั้นแล้วจึ งควรมี ก ารจัดการทรั พ ยากรอย่างยัง่ ยืน โดยมี แนวทางในการ
จัดการดังต่อไปนี้
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1.6.1.1 การสร้างเสริ มส่ วนที่ถูกทาลายขึ้นใหม่
1.6.1.2 การปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนที่ยงั คงเหลื ออยู่ให้สามารถนากลับมา
ใช้ได้
1.6.1.3 การใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อย่างชาญฉลาด
1.6.1.4 อนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยูเ่ พื่อรักษาสมดุลของสิ่ งแวดล้อม
1.6.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
1.6.2.1 ความเข้ า ใจพื้ น ฐานของการใช้ ง านอย่ า งยั่ง ยื น ( sustainable
utilization ) คื อ การใช้ ท รั พ ยากรที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นการใช้ ง านสู งสุ ด อาจมี ก ารใช้ ใ ช้
เทคโนโลยีร่วมด้วยเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในปริ มาณน้อยที่
สุ ดแต่เกิดผลประโยชน์ยาวนานและยัง่ ยืน
1.6.2.2 ลักษณะการใช้ทรัพยากร แบ่งออกเป็ นหลายรู ปแบบตามการใช้
ประโยชน์โดยสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้ การใช้ประโยชน์ทางตรง ใช้เพื่อการอุปโภค บริ โภค การใช้
ประโยชน์โดยการแปรสภาพของทรัพยากรทั้งที่เป็ นระระดับพื้นบ้านและในเทคโนโลยีระดับสู ง
ในการใช้ แ บบนี้ มี ก ารครอบครองทรั พ ยากรและมี ก ารใช้ ง านแบบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และประการสุ ดท้ายคือการกาหนดหลักปฏิบตั ิในการใช้ทรัพยากรเพื่อความยัง่ ยืนของ
สิ่ งแวดล้อมมีการวางแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ความสมดุลและยัง่ ยืน
1.6.2.3 รู ปแบบการใช้ทรัพยากร
(1) การกักเก็บ ( Storage ) ทรัพยากร เช่ น การกักเก็บเพื่อใช้งาน
ในอนาคต การบริ หารจัดการการกักเก็บ
(2) การรักษา/ซ่ อมแซม ( Repair ) คือการเพิ่มโครงสร้างเพื่อให้
การทางานของธรรมชาติเป็ นไปอย่างปกติ
(3) การฟื้ นฟู ( Rehabilitation ) การทาให้คืนสู่ สภาวะปกติ อาจ
ใช้เวลาไม่นานโดยอาศัยเทคโนโลยีหรื อปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ื นฟูตวั เอง
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(4) การพัฒ นา ( Development ) พัฒ นาภายใต้ค วามเหมาะสม
และคานึงถึงความคุม้ ค่าของการดาเนินการ
(5) การป้ องกัน ( Prevention ) เป็ นการก าหนดแนวทางในการ
คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมไม่ให้ถูกทาลาย
(6) การสงวน ( Preservation ) การสงวนและคุ ้ม ครองเอาไว้มี
บทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ละเมิด ฝ่ าฝื น
(7) การแบ่งเขต ( Zoning ) การแบ่งพื้นที่เพื่อกาหนดรู ปแบบการ
ใช้งานตามประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม เช่น พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เชิ งพาณิ ชย์ พื้นที่สงวน สาหรับ
ประเทศไทยมีการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 5 เขต คือ เขตต้นน้ า(เป็ นเขตอนุ รักษ์) เขตป่ าไม้ เขตป่ า
เศรษฐกิจ เขตป่ าไม้รวมกับไม้ผล เขตพืชไร่ เขตที่นา
1.6.3 จุดมุ่งหมายการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ชุ่มน้ า เป็ นการกาหนดทิศทางและขอบเขต
ในการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ ชุ่มน้ า เพื่ อเป็ นจุ ดยึดถื อในการปฏิ บ ตั ิ หลักเหล่ านี้ มาจากการวิเคราะห์
ความสาคัญของพื้นที่ชุ่มน้ า โดยวัตถุประสงค์ที่ใช้พิจารณามีดงั นี้
1.6.3.1 เพื่ อ การพัฒ นา ( Development ) เมื่ อ พิ จารณาจากกายภาพแล้ว
เป็ นพื้นที่ที่มีความสาคัญเชิงนิ เวศวิทยาน้อยสามารถพัฒนาเพื่อการใช้สอยประโยชน์อื่น ๆ ได้ดีกว่า
เช่น เป็ นสถานที่พกั ผ่อน สถานที่ท่องเที่ยว ที่อยูอ่ าศัย
1.6.3.2 เพื่ อการอนุ รัก ษ์ ( Conservation )เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
นิ เวศวิ ท ยาแต่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ใ นระดับ สู ง และเป็ นพื้ น ที่ ที่ ส ามารถพัฒ นาได้เพี ย งเล็ ก น้ อ ย แต่ ท้ ัง นี้ มี
ความสาคัญที่ควรรักษาไว้เพื่อเป็ นพื้นที่ที่ได้รับการดูแลและรักษาไว้ในระยะยาว
1.6.3.3 เพื่อการสงวนหรื อมีความสาคัญพิเศษ ( Preservation หรื อ Vital )
เป็ นพื้ น ที่ ที่ ค วรสงวนไว้จ ากการพัฒ นา สามารถให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ส าธารณะชนในรู ป แบบเป็ น
สถานที่ พกั ผ่อนหย่อนใจได้และเป็ นพื้นที่ ที่เน้นการให้ผลผลิ ตที่ มีค่าต่อสิ่ งมี ชีวิตที่ อาศัยในพื้นที่
เช่นเป็ นแหล่งอาหาร เป็ นที่อยูอ่ าศัย เป็ นแหล่งหลบภัย เป็ นต้น
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การแบ่งขอบเขตในแต่ละพื้ นที่ จาเป็ นต้องมี การศึ กษาและวิเคราะห์ ที่ ดี
เพื่อให้นาไปสู่ การวางแผนที่ ถูกต้องและเหมาะสมโดยมาจากการให้ขอ้ มู ลและวิเคราะห์ ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
2.ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการท่ องเทีย่ ว
กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั เป็ นกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นยาม
ว่างโดยเป้ าประสงค์ของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่สามารถเห็นได้ชดั จากความ
ต้องการจากกิจกรรมการท่องเที่ยวนัน่ คือการเปลี่ ยนสถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศที่ได้พบเจอ เราต่าง
เคยได้ยินว่าเป้ าหมายสักครั้งในชี วิตของใครหลายๆคนคือการได้เดินทางไปรอบโลก อะไรคือสิ่ งที่
ท าให้ ใคร ๆ ต่ างก็ พ ากันฝั น ถึ งการเดิ น ทางรอบโลก สิ่ งที่ ซ่ อนอยู่ห ลังค านั้นคื อ การได้พ บเห็ น
ดิ น แดนที่ แปลกใหม่ ภู มิ ป ระเทศที่ แ ตกต่ างจากบ้านเกิ ด เมื อ งนอน ภู มิ อ ากาศที่ ต้อ งไปสั ม ผัส
วัฒ นธรรมที่ ต้องคลุ ก คลี และพบเห็ น ด้วยตนเอง ภาษาที่ แตกต่ าง การท่ องเที่ ยวไปเยือนต่ างถิ่ น
เท่านั้นถึงจะได้รับรู ้ถึงประสบการณ์อย่างแท้จริ ง
(วงษ์ ว านิ ช , 2546)ได้ ก ล่ า วว่ า กิ จ กรรมและวัต ถุ ป ระสงค์ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วจะ
เปลี่ ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เช่น วัตถุ ประสงค์ของการท่องเที่ยวเปลี่ ยนจากเพื่อการดารงชี วิตให้อยู่
รอด เป็ นเพื่อการผจญภัย เพื่อการศึกษา เพื่อการค้า เพื่อความสุ ขหรื อ เพื่อสุ ขภาพ รู ปแบบของการ
เดิ นทางได้เปลี่ ยนจากรู ปแบบของการเดิ นเท้าเป็ นการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ เช่ น เรื อ รถ เครื่ องบิ น
เป็ นต้น การท่องเที่ยวได้พฒั นากลายเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเปลี่ยนแปลงการดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ้น
ในอดีตเงินตราที่ไหลเข้าประเทศเป็ นรายได้หลักนั้นมาจากการจาหน่ายสิ นค้าเกษตร แต่ใน
ปั จจุบนั นั้นได้เปลี่ยนไป รายได้หลักที่เข้าสู่ ประเทศนั้นมาจากการท่องเที่ยว สาเหตุที่การท่องเที่ยวมี
มูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งและมี แนวโน้มสู งขึ้นทุ กปี เนื่ องจากการท่องเที่ ยวเป็ นที่ นิยมเป็ นอย่างมาก
ข้อมูลในโซเชี ยลเน็ตเวิร์กและข้อมูลในอินเตอร์ เน็ตได้เข้ามามีอิทธิ พลในการจูงใจ ตัดสิ นใจหรื อ
สร้ างความต้องการให้แก่ผูค้ น เพียงเห็ นภาพข้อมูลก็อยูแ่ ค่ปลายนิ้ วทาให้ผูค้ นในปั จจุบนั สามารถ
เดิ นทางได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีการขนส่ ง การคมนาคมบวกกับความสามมารถใน
การเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลทัว่ ไปทาให้การท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงในทุกจุดของโลก
ภาคธุ รกิจการท่องเที่ยวมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไปที่มีผไู ้ ด้รับผลประโยชน์
เป็ นหย่อมไม่กระจาย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อเกิ ดในพื้นที่ใดแล้วก็จะก่อให้เกิดงานหลาย ๆ
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รู ป แบบ เกิ ดการจ้างงาน เกิ ดอาชี พ เกิ ด ธุ รกิ จต่ าง ๆ ตามมามากมาย เช่ น ธุ รกิ จที่ พ กั แรม ธุ รกิ จ
ร้านอาหาร งานด้านการผลิตสิ นค้าที่ระลึก งานด้านการเกษตร สิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดธุ รกิจและการจ้าง
งานสร้างรายได้ให้กระจายไปยังชุมชน
2.1 ความหมายของการท่องเทีย่ ว
คาว่า “ เที่ยว , ท่องเที่ยว , เดินทาง , ไปเที่ยวนั้น ” มักจะถูกใช้ดว้ ยกันอยูบ่ ่อยครั้ง
ทาให้เรามีทศั นคติวา่ คาเหล่านี้ คือเรื่ องเดียวกัน หากแต่ในวามเป็ นจริ งแล้วความหมายของสองคานี้
ตามที่ราชบัณฑิตสถานได้ให้ความหมายไว้มีดงั นี้ ความหมายของคาว่า เดินทาง คือ การไปสู่ ที่ใดที่
หนึ่ งที่ ไกลออกไป และคาว่าเที่ยว คื อ เรี ยกการไปยังที่ ซ่ ึ งกาหนดไว้ครั้งหนึ่ ง ๆ หรื อไปกลับรอบ
หนึ่ ง ๆ และความหมายในมุมมองของการท่องเที่ยวเองได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลากหลายด้วยกัน
ดังนี้
(จิ ตตั้งวัฒนา, 2549) ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับ การท่องเที่ ยวว่า การเดิ นทางออก
จากสถานที่ที่อยู่เป็ นประจาไปยังแหล่งท่องเที่ยวเป็ นการชัว่ คราว เพื่อเป็ นการพักผ่อนคลายเครี ยด
จากการประกอบอาชีพ ทาให้เกิดความกระปรี้ กระเปร่ าขึ้นมีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เพราะได้
ประสบการณ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่แปลกใหม่ได้พบปะผูค้ นกลุ่มใหม่ ได้แลกเปลี่ยนวันธรรมซึ่ งกันและ
กัน ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความสนุ กเพลิดเพลิ นได้รับความรู ้ ใหม่ในขณะเดินทางท่องเที่ยว นัน่
คือขุมทรัพย์มหาศาลของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
เนื่ องจากความหมายของการท่องเที่ยวค่อนข้างมี ความหมายที่ กว้าง (วงษ์ วานิช ,
2546) ได้ให้มุมมองและความหมายโดยรวมของการท่องเที่ยวไว้ดงั นี้ คาว่า “การท่องเที่ยว” มิได้มี
ความหมายเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรื อเพื่อความสนุ กสนานเท่านั้น แต่ยงั หมายถึ ง
การเคลื่อนย้ายของประชากรจากแห่ งหนึ่ งไปสู่ อีกแห่ งหนึ่ ง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและ
เดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวเป็ นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ได้รับความรู ้ ความ
สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น ฉะนั้นการท่องเที่ยวในปั จจุบนั เป็ นธุ รกิ จที่ กว้างขวาง ซึ่ งอาจจะสรุ ปได้ว่า
ความหมายของคาว่า “ การท่องเที่ยว ” นั้นจะมีความหมายอย่างไรขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไข 3 ประการ คือ
1) เดินทางจากถิ่นที่อยูอ่ าศัยไปยังที่อื่นชัว่ คราว
2) เดินทางด้วยความสมัครใจ
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3) เดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ได้มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อหา
รายได้
(วรากุลวิทย์, 2557) ได้สรุ ปความหมายของการท่องเที่ยวว่าประกอบไป
ด้วยประการดังนี้
1) ระยะทาง ( Distance ) คือการเดินทางที่เกิดขึ้นจากถิ่นที่อยูอ่ าศัยของตน
ไปยังสถานที่อื่นภายในประเทศหรื อต่างประเทศ
2) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ( Purpose of Travel ) เพื่อกิจกรรมใด ๆ ก็
ตามที่ใช่การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้
3) ระยะเวลาของการพานัก ( Length of Stay ) ต้องพานักในสถานที่
เดินทางไปไม่เกินระยะเวลา 60 วัน
ผูว้ ิจยั ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวคือ การเดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อชื่ น
ชมทัศนี ยภาพและสัมผัสประสบการณ์ ของสถานที่ โดยแต่ละสถานที่จะมี ความเฉพาะและสร้ าง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขขององค์ประกอบต่าง ๆ และการท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็ น
การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อปั กหลักเพื่ออยูอ่ าศัยถาวร
2.2 องค์ ประกอบการท่องเทีย่ ว
การท่ อ งเที่ ย วมี ห ลายองค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้อ งเนื่ อ งจากเป็ นสหวิท ยาการ (พง
วณิ ชย์, 2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวตามทฤษฎี 4A ของ Cooper & Boniface มี
ดังนี้
2.2.1 สถานที่ดึงดูดหรื อสถนที่น่าสนใจ ( Attraction )
หมายถึ งสถานที่ที่มีความสวยงาม มีศกั ยภาพดึ งดู ดผูค้ นให้ไปท่องเที่ยว
เมื่อไปสัมผัสสถานที่ก็เกิดประสบการณ์ ที่ดี จากการได้รับการต้อนรับจากชุ มชนคนในท้องที่หรื อ
เจ้าถิ่นเกิดความประทับใจกลับมา โดยประเภทของสิ่ งดึงดู ดใจสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้
ดังนี้

27
(1) Scenic Attractions สถานที่ ที่ มี ภู มิ ป ระเทศสวยงามเป็ นที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวอาจเป็ นภูมิประเทศ หรื อภูมิอากาศเป็ นต้น
(2) Cultural Attractions สถานที่ ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรมที่
น่ า สนใจรวมไปถึ ง การมี ป ระเพณี อัน เป็ นเอกลัก ษณ์ ( Traditional Attractions ) เช่ น ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) Social Attractions สิ่ งดึ งดู ดใจที่เป็ นทรัพยากรทางสังคม เช่น วิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ สภาพแวดล้อม การให้บริ การต่าง ๆ ของสังคม
โดยจากทั้ง 3 ประเภทนี้ สามารถที่จะจัดแบ่งออกเป็ นเขตการท่องเที่ยวเพื่อ
จาแนกลักษณะของกายภาพได้ดงั ต่อไปนี้
1. แบ่งตามสภาพภูมิอากาศ คือมีสภาพอากาศดีเหมาะแก่การรักษาสุ ขภาพ
หรื อเพี่อพักผ่อนเป็ นหลัก
2. แบ่งตามสภาพภูมิประเทศ เขตการท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะภูมิประเทศใน
แบบต่าง ๆ ที่เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล น้ าตก ถ้ า เกาะ จุดชมวิว ภูเขาไฟ เป็ น
ต้น
3. เขตท่องเที่ยวตามรู ปแบบการเล่นกีฬา เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับ
การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น เล่นสกี ขี่มา้ ตีกอล์ฟ ตกปลา เป็ นต้น
4. สถานที่เพื่อพักฟื้ นหรื อรักษาสุ ขภาพ เช่ น บ่อน้ าแร่ บ่อน้ าร้อน เพื่อพัก
ฟื้ นหรื อบาบัดร่ างกาย
5. แบ่งตามสถาปั ตยกรรมหรื อผลงานศิลปะที่เกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์
เช่น ป้ อมปราการ ประสาท พระราชวัง อนุสาวรี ย ์ เป็ นต้น
6. แบ่งตามวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ เช่น การเข้าชมการแสดงประเพณี การชื่ น
ชมวัฒนธรรมพื้นถิ่น
7. สิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น ฝาย เขื่อน ท่าเรื อ สะพาน เป็ นต้น
2.2.2 ที่พกั (Accommodation)
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ที่พกั เป็ นปั จจัยประการหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มให้การท่องเที่ยวสมบูรณ์ แต่ละ
สถานที่จะมีที่พกั ที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น โรงแรม รี สอร์ ท โฮมสเตย์ เกสท์เฮาส์ โฮสเทล
ซึ่ งในบางกรณี หากที่ พกั มี ความสวยงามและมี ความน่ าดึ งดู ดในก็สามารถที่ จะกลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวได้เช่ นกัน การที่นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจเข้าพักนั้นหมายความว่ามีโอกาสที่จะสร้างรายได้
ให้เพิ่มข้นแก่พ้นื ที่อีกด้วย
2.2.3 อาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage)
อาหารและเครื่ องดื่ ม เป็ นปั จจัย ที่ ส นับ สนุ น การท่ องเที่ ยว เพราะแต่ ล ะ
สถานที่ จะมี ความแตกต่างในเรื่ องวัฒนธรรมการกิ นและวัตถุ ดิบ ที่ นามาปรุ งอาหาร แต่เนื่ องจาก
นักท่องเที่ยวมีหลายกลุ่มการบริ การอาหารของอาหารจึงต้องมีรูปแบบหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่ มีความต้องการที่ แตกต่างกัน เช่ น ชอบอาหารพื้นถิ่ น ชอบ
รับ ประทานอาหารที่ รสชาติ ที่ คุ้น เคยเหมื อนรับ ประทางที่ บ้าน ชอบรั บประทานอาหารที่ พิ เศษ
แตกต่างจากที่รับประทานอยู่ เป็ นต้น
2.2.4.สิ่ งอานวยความสะดวก(Amenity)
สิ่ งอานวยความสะดวกหมายถึ งสิ่ งที่ ส ามารถมองเห็ น และไม่ ส ามารถ
มองเห็ นได้ เช่ นระบบสาธารณู ป โภคต่าง ๆ ของเมื อง การเดิ นทางคมนาคม อิ นเทอร์ เน็ ต ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณู ปโภคของที่พกั เช่น สระว่ายน้ า
ห้องจัดเลี้ ยง สวน สื่ อบันเทิ ง อิ นเทอร์ เน็ ต ระบบสาธารณู ป โภคของที ท่องเที่ ยวได้แก่ ที่ จอดรถ
ห้ อ งน้ า อาคารบรรยาย การบริ ก ารข่ า วสารข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง ในแง่ ค วามปลอดภัย ความรู ้
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายเฉพาะถิ่น อาจเป็ นของที่ระลึกหรื อข้าวของเครื่ องใช้ ก็เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่อานวย
ความสะดวกผูม้ าเยือน สิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นปั จจัยไปสู่ ความประทับใจของนักท่ องเที่ ยวต่อสถานที่
ท่องเที่ยว และในบางโอกาสสิ่ งอานวยความสะดวกเหล่านี้ สามารถที่จะให้ชุมชนจัดการเองได้เพื่อ
การกระจายรายได้และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
จากการศึ กษาจากแหล่งข้อมู ลต่างที่ เกี่ ยวข้องกับการท่ องเที่ ยวพบว่ามี ผู ้
เชี ยวชาญได้กล่าวถึ งองค์ประกอบการท่องเที่ ยวที่ หลากหลายรู ปแบบด้วยกัน ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ป
องค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยรวมได้ดงั นี้
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1. สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ขาดไม่ได้
จากระบบการท่องเที่ยวเพราะเป็ นเป้ าหมาย ซึ่ งอาจเป็ นจุดหมายสุ ดท้ายหรื อจุดแวะพักชมระหว่าง
ทางในการท่องเที่ยว เพราะสถานที่และรู ปแบบการท่องเที่ ยวมี ลกั ษณะที่ แตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะของมันอย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างเป็ นต้น
2. สิ่ งอานวยความสะดวก การเดิ นทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ ยวเป็ นปั จจัย
ให้เกิดความลื่นไหลของกิจกรรมของการท่องเที่ยวคือ สิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การ เป็ นปั จจัย
ที่ส่งเสริ มให้การท่องเที่ยวสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น เช่น ร้านอาหาร ที่จอดรถ ที่พกั ไฟฟ้า ห้องน้ า เป็ นต้น
3. การเข้า ถึ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว การคมนาคมขนส่ ง เป็ นปั จ จัย ที่ น าพา
นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยระบบการคมนาคมขนส่ งแบบ
ต่าง ๆ เช่น การคมนาคมทางบก การคมนาคมทางน้ า การคมนาคมทางอากาศ เป็ นต้น
4. ที่ พกั ที่ พกั เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญมากของการท่องเที่ยว บางครั้งที่
พัก บางแห่ ง ในปั จจุ บ ัน กลายเป็ นจุ ดมุ่ งหมายในการท่ องเที่ ย วของนัก ท่ องเที่ ย ว ปั จจุ บ ัน ที่ พ กั มี
หลากหลายรู ปแบบให้เลื อกตามความถนัดและวิถีการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวแต่ละกลุ่ ม เช่ น
เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ รี สอร์ท โรงแรม บ้านพักของอุทยาน เป็ นต้น
5. นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวคือปั จจัยขับเคลื่อนระบบของการท่องเที่ยวที่
สาคัญ โดยที่นกั ท่องเที่ยวนั้นมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มความต้องการ ความพอใจ และสิ่ ง
ที่จะผลักดันให้การท่องเที่ ยวประสบความสาเร็ จขึ้นอยู่กบั การกาหนดกิ จกรรมที่เหมาะสมให้กบั
นักท่องเที่ยวและทัศนคติของนักท่องเที่ยวในการเข้าชมสถานที่
6. ธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวประกอบไปด้วยธุ รกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลากหลาย แต่ลพภาคส่ วนจะเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและกันเนื่ องจากมีธุรกิ จที่เป็ นภาคผลิ ตและธุ รกิจภาค
บริ ก ารเพื่ อ สนองความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วได้อย่างครบถ้ว น
สมบูรณ์ ตัวอย่างธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้แก่ ธุ รกิจที่พกั แรม ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
ธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว ธุ ร กิ จ คมนาคมขนส่ ง ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก และสิ น ค้า อื่ น ๆ ธุ รกิ จ ด้า น
นันทนาการ เป็ นต้น
7. เทศกาลพิเศษรวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ เทศกาลที่เกิดขึ้นจากความเชื่ อ
ประเพณี ห รื อ พิ ธี ก รรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ภู มิ ปั ญ ญาเป็ นเสน่ ห์ และอัต ลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น ชวนให้
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นักท่องเที่ยวมาชื่นชมและสัมผัสกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงอย่างเช่น เทศกาล
วันสาทรเดือนสิ บของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ประเพณี ถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เทศกาลผีตาโขน
จังหวัดเลย เป็ นต้น และปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ต่าง ๆที่ ไม่ได้พบเห็ นในทุ ก ๆวันนั้นเป็ นอี ก
จุดมุ่ งหมายหนึ่ งที่ ดึงดู ดนักท่ องเที่ ยวให้มาเที่ ยวชมปรากฏการณ์ เหล่ านี้ เช่ น ทะเลแหวกจังหวัด
กระบี่ การชมนกหลากหลายชนิดที่บึงบัวจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กุง้ เดินขบวนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็ นต้น
8. ข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านข้อมูลมิ ได้จากัด
เพียงข้อมูลของสถานที่แต่ยงั รวมไปถึ งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานที่ ท่องเที่ยวให้เป็ นที่
รับรู ้และทันเวลาในแต่ละช่ วงฤดู หรื อเทศกาลอีกด้วย การให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยวหรื อผูท้ ี่เข้าชม
สถานที่ อย่างถู กต้องนั้น ก่ อให้เกิ ดความเข้าใจ ความรู ้ และสร้ างประสบการณ์ ให้นักท่องเที่ ยวได้
อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าแค่เพียงสัมผัสด้วยสายตา นอกจากนี้ ขอ้ มูลสถานที่ยงั ช่วยให้ท่องเที่ยว
เข้าใจสถานที่และปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้อง
2.3 รู ปแบบและชนิดของการท่องเที่ยว
ด้วยการเข้าถึ งข้อมูลที่ สามารถทาได้ง่ายในปั จจุบนั เป็ นเหตุ เอื้ อให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และปั จจัยอื่น ๆที่ช่วยสนับสนุ นให้เกิดการท่องเที่ยว ลักษณะ
ของรู ปแบบและชนิดของการท่องเที่ยวได้มีการแบ่งไปตามวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวที่เฟื่ องฟูมากในปั จจุบนั ทาให้มีการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มากขึ้น
เมื่ อเปรี ย บเที ยบกับ ยุค ก่ อน นั่น หมายความว่าสถานที่ ท างธรรมชาติ ถู ก เข้าถึ งมากขึ้ น ก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบตามมา ผลกระทบทางลบที่ ส ามารถเห็ นได้ชัดเลยนั่นคื อผลกระทบต่อธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นเหตุให้เกิ ดการท่องเที่ ยวรู ปแบบใหม่เกิ ดขึ้นเพื่อสนับสนุ นการอนุ รักษ์ธรรมชาติ
และปลู ก ฝั งจิ ตส านึ ก ไปพร้ อม ๆ กัน (วงษ์วานิ ช , 2546)ได้กล่ าวถึ งรู ป แบบของการท่ องเที่ ยวที่
เกิดขึ้นใหม่มีดงั นี้
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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4. การท่องเที่ยวเชิงธรณี วทิ ยา
5. การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
6. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
7. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
8. การท่องเที่ยวชมวิถีชีวติ ชนบท
9. การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน
สรุ ปประเภทของการท่ องเทีย่ วโดยผู้วจิ ัย
ทั้งนี้ประเภทของการท่องเที่ยวขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท่องเที่ยว
1. การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวทางธรณี
2. การท่องเที่ยวเพื่อเยีย่ มชมวิถีชีวติ
- การท่องเที่ยวเพื่อพักแรมโฮมสเตย์หรื อฟาร์ มสเตย์
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมต่างพื้นถิ่น
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
- การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
- การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
- การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
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4. การท่องเที่ยวเชิงความรู ้
- การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์
- การท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
- การท่องเที่ยวเพื่อศาสนา
5.การท่องเที่ยวเพื่อธุ รกิจ
- การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
- การท่องเที่ยวระหว่างติดต่อธุ รกิจ
- การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
2.4 บทบาทของการท่องเทีย่ ว
(กาญจนกิจ, 2549)ได้กล่าวถึงบทบาทการท่องเที่ยวไว้ดงั นี้
2.4.1 บทบาทการท่องเที่ยวต่อรัฐบาล
- ด้านการดาเนิ นการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาสถานที่
ท่ องเที่ ยวเป็ นกระบวนการที่ ถู ก ดาเนิ นงานไปพร้ อมกันเนื่ องจากแยกออกจากกัน ไม่ ได้และจะ
คาดการณ์ การทาการตลาดโดยมิ ได้ตรวจสอบผลตอบกลับนั้นไม่ได้การกระทาเช่ นนี้ จะไม่ทาให้
สถานที่ท่องเที่ยวประสบความสาเร็ จ ในส่ วนรายละเอียดของกลยุทธ์น้ นั จะแตกต่างไปตามเงื่อนไข
ของสถานที่ท่องเที่ยวว่าสถานที่มีลกั ษณะเป็ นเช่ นไร ดังนั้นการกาหนดนโยบายทางด้านการตลาด
จะต้องศึกษาประเด็นที่เกื้อหนุนอื่น ๆด้วย
- ด้านการควบคุมและการจัดระเบียบ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เติบโตรวดเร็ วเกินไปในพื้นที่ใดจะก่อให้เกิดผลเสี ยในระยะยาวมากกว่าผลดี ด้วยสาเหตุ
หลาย ๆ ประการด้วยกัน เช่ น การก่ อสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่ อรองรั บ นัก ท่ องเที่ ยวมาก
เกินไปจนล้นความต้องการ เกิดความไม่สมดุ ลในระบบการตลาดเกิดขึ้น การก่อสร้างอาคารโดยที่
กฎหมายที่ ดินยังไม่ได้มีการบัญญัติให้ทนั ตามการใช้งานและเศรษฐกิ จที่ เติบโต ก่อให้เกิ ดปั ญหา
หลายๆด้านต่อพื้นที่น้ นั ซึ่ งกาจัดระเบียบการใช้ที่ดินควรก่อสร้างหรื อใช้งานตามประโยชน์การใช้
ที่ดินของพื้นที่น้ นั ( Zoning ) ตามที่กฎหมายได้ระบุ
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- ด้านการจัดการาเงินการคลัง บทบาทต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้นรัฐมีอานาจ
ในการจัดการเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อแผ่นดิ น แต่เนื่ องจากการ
ดาเนิ นการจะต้องมีงบประมาณในการดาเนิ นการ ประเด็นส าคัญที่ เงิ นการคลังถู กนาออกไปใช้
จัดการได้แก่
1. เป็ นการลงทุนพื้นฐาน เพื่อให้แหล่ งท่องเที่ยวมีความพร้ อมในการถู ก
นาไปพัฒนาต่อจากองค์กรเอกชน
2. เพื่อการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั และดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมา
เยือน
3. เพื่อการพัฒนาองค์ประกอบอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล
2.4.2 บทบาทการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ
(จิโรจน์พ นั ธุ์ , สกุณะพัฒน์ , & เชยกี วงศ์, 2548)ได้กล่ าวถึ งบทบาทของ
การท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจไว้วา่ การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่สิ้นเปลืองไม่ได้ใช้แล้วหมดไป
เป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจานวนมากกต่อปี เมื่อมีการท่องเที่ยวในพื้นที่ใดแล้วก็
มีการกระตุน้ เศรษฐกิจให้บริ การในภาคอื่น ๆ เฟื่ องฟูไปด้วยในโครงข่ายบริ การที่เกี่ ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ แล้วการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการจ้างงานเป็ นกระจายรายได้ในพื้นห่ างไกลได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดการกระตุน้ ให้นาผลผลิตชุมชนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.4.3 บทบาทการท่องเที่ยวต่อสังคม
การท่องเที่ ยวจะสร้ างสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูท้ ่องเที่ ยวและเจ้าบ้าน ผูม้ า
จากต่างถิ่ นจะมาสนับสนุ นสิ นค้าพื้นเมือง เกิดการฟื้ นฟูทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทาให้ชุมชน
ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของทรัพยากรและมี ความภาคภูมิใจในผลิ ตภัณฑ์พ้ืนถิ่ นของตนรักใน
แผ่นดิ นที่ อยู่อาศัย การท่องเที่ยวยังสร้ างความเจริ ญให้แก่ทอ้ งถิ่ น เกิ ดจ้างงาน การพัฒนาในพื้นที่
ห่างไกล และลดจานวนการย้ายเข้าเมือง
2.4.4 บทบาทผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ (จิ โ รจน์ พ ัน ธุ์ et al., 2548)ยัง ได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาทของผู ้ที่
เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
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1) นัก ท่องเที่ ยว ต้องเป็ นผูม้ าเยือนที่ ดี มี ม ารยาทที่ ดีงาม ปฏิ บตั ิ ตนให้
เหมาะสมกับสถานที่ โดยให้คานึงถึงความเหมาะสมมาเป็ นประการแรก
2) มัคคุ เทศก์ เป็ นผูแ้ นะนาสถานที่ ท่ องเที่ ยวควรเป็ นตัวอย่างที่ ดีให้ก ับ
ท่องเที่ยว เป็ นผูค้ อยสอดส่ องดู แลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
แก่สถานที่ท่องเที่ยว
3) ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จน าเที่ ยว จัดท าแผนกการเดิ นทางเพื่ อหลี กเลี่ ย ง
ความเสี ยหายต่อสถานที่ โดยการทาแผนต้องคานึงถึงความเหมาะสมให้มาเป็ นประการแรก
4) ปฐมนิ เทศให้ความรู ้ แก่นักท่องเที่ยวในข้อมูลที่เป็ นข้อมู ลเฉพาะหรื อ
ลักษณะพิเศษของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ เช่น การ
ตั้งแคมป์ การเดินป่ า จาเป็ นที่จะต้องมีการให้ขอ้ มูลล่วงหน้าก่อน
5) ให้ขอ้ มูลลักษณะระบบนิ เวศของสถานที่ เพราแต่ละสถานที่มีขอ้ จากัด
และลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน เช่น การไปดูนก การเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็ นต้น
6) ให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยวแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ หรื อ ศาสนสถาน เป็ นต้น
2.5 ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
2.5.1 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้(ชัชกุล, 2550)ได้ให้ความหมายของทรัพยากร
การท่องเที่ยว ( Travel Resources ) คือ สิ่ งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่ งที่มีคุณค่าที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ที่หมายถึ งชี วิตและวัฒนธรรมของคนในชุ มชนนั้น ๆรวมถึงวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณี
ประจาปี สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งดึงดูดใจ หรื อ “จุดขาย” ของการท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวเดินทาง
มาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า และทรัพยากรนั้นอาจหมายถึงสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ส่ิ งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่
รอบตัวมนุษย์ ทั้งสิ่ งที่มีชีวติ และสิ่ งที่ไม่มีชีวติ
กล่าวโดยสรุ ปคือทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นคือทรัพยากรทางธรรมชาติที่
มีรูปลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไปสามารถมองเห็นได้ เป็ นปั จจัยที่เชื่ อมโยงกันระหว่าง
การบริ การการท่องเที่ยว ( Tourism Service ) และตลาดการท่องเที่ยว ( Tourism market or Tourist )
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ประเภทของทรั พ ยากรแบ่ งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก คื อ แบ่ งตามลัก ษณะของพื้ นที่ และแบ่ งตาม
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว

จาแนกตามลักษณะ

จาแนกตามทรัพยากรการท่องเที่ยว

1.ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ

1. มรดกศิลปวัฒนธรรม

2.ทรัพยากรการท่องเที่ยวกึ่งธรรมชาติ

2.ทรัพยากรประเภทที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

3.ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เน้นผูใ้ ช้ประโยชน์

3.ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ภาพที่ 3 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงประเภทของทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
2.5.2 ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
(จิโรจน์พนั ธุ์ et al., 2548)ได้กล่าวถึงประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ไว้ดงั นี้
2.5.2.1 จ าแนกตามลัก ษณะพื้ น ที่ ต ามที่ เกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ห รื อ
เกิดขึ้นตามที่มนุษย์สร้าง
(1) ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ เน้ น ธรรมชาติ (Resource based
areas) มี ค วามโดดเด่ นเรื่ องความอุ ดมสมบู รณ์ ข องธรรมชาติ ด้ งั เดิ ม ลัก ษณะของพื้ นที่ ธรรมชาติ
ก่ อ ให้ เกิ ด กิ จ กรรมนั น ทนาการที่ ห ลากหลายเช่ น การเดิ น ป่ า ไต่ ห น้ า ผา พายเรื อ ดู น ก ศึ ก ษา
ธรรมชาติกิจกรรมเหล่านี้รูปแบบสถานที่จะเป็ นปั จจัยเอื้อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสม สถานที่เหล่านี้
มักห่างไกลจากชุมชน การเข้าถึงอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร
(2) ทรั พ ยากรการท่ องเที่ ยวกึ่ งธรรมชาติ ( Intermediate Areas )
เป็ นพื้นที่ธรรมชาติที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าแบบแรกเนื่ องจากผ่านการพัฒนาและการจัดการ
มาแล้ว มีสิ่งอานวยความสะดวกเข้าถึง เช่น อุทยาน วนอุทยาน
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(3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เน้นผูใ้ ช้ประโยชน์ ( User -Oriented
Areas ) สถานที่ที่สามารถเข้าถึ งได้ง่ายหรื อสร้างเพื่อรองรับความต้องการในการใช้งาน มีลกั ษณะ
แตกต่างออกไปตามการใช้งาน เช่น สวนสนุ ก สวนสาธารณะ มีลกั ษณะการเข้าถึงที่สามารถทาได้
ง่าย อยูใ่ กล้ชุมชน
2.5.2.2 จาแนกตามลักษณะทรัพยากรการท่องเที่ยว
(1) มรดกศิ ลปวัฒ นธรรม เช่ น ประเพณี กิ จกรรม การแต่งกาย
ความเชื่ อและยังรวมไปถึ งสถานที่ ที่ สร้ างเพื่อความบันเทิ งจรโลงใจ เช่ น พิพิธภัณฑ์และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ แต่สามารถไปท่องเที่ยวได้ เช่น พาน ไร่ โรงนา เป็ นต้น
2) ท รั พ ย าก รป ระ เภ ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ (
Archeological and Historical Resources ) คือ ร่ องรอยที่แสดงอารยธรรมและประวัติศาสตร์ ในอดีต
เช่น โบราณถาน โบราณวัตถุ ภาพเขียน เครื่ องปั้ น เป็ นต้น
3) ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ( Natural Tourism
Resources ) ทรัพยากรทางธรรมชาติท้ งั ทางชี วภาพและกายภาพ เช่ น ภูเขา ป่ า ถ้ า น้ าตก เกาะแก่ ง
สถานที่ที่คนไปเยือนหรื อชื่นชมธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจเป็ นต้น
องค์ประกอบทรัพยากรท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติ

นา้

อากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูเขา

ทะเล

ปรากฏการณ์ / เหตุการณ์

พืชพรรณ / สัตว์ป่า

เพื่อเป็ นอาหาร
กักขัง

ภาพที่ 4 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นธรรมชาติ
2.5.3 องค์ประกอบของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติ

เพื่อเยีย่ มชม
ปล่อยอิสระ
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(ส กุ ณ ะพั ฒ น์ , จิ โ รจน์ พั น ธุ์ , & เชยกี วงศ์ , 2554)ได้ ก ล่ าวไว้ ว่ า
องค์ป ระกอบทางธรรมชาติ เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ในการท่ องเที่ ยว นัก ท่ องเที่ ยวมาเยี่ยมชม
ลักษณะความสวยงามของธรรมชาติเป็ นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่
ยังก่ อให้เกิ ดกิ จกรรมกลางแจ้งที่ เกี่ ยวข้องกับลักษณะธรรมชาติ ในสถานที่ น้ นั อี กด้วย กิ จกรรมนี้
เรี ยกว่า Based (Outdoor) Activities โดยองค์ประกอบในแต่ละสถานที่มีดงั นี้
(1) ลักษณะภูมิประเทศได้แก่ ภูเขา ถ้ า หน้าผา หาดทาย เกาะ ที่ราบสู ง ที่
ราบลุ่ม หุ บเขา เป็ นลักษณะทางกายภาพที่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยความน่ าสนใจของ
ภูเขามักเป็ นประเด็นการเยีย่ มชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการชมวิวทัศนียภาพรายทาง
และชมวิวจากจุดชมวิว
(2) พืชพรรณและสัตว์ปีก เป็ นทรัพ ยากรท่องเที่ยวที่เฉพาะถิ่ นอีกรู ปแบบ
หนึ่ ง เพราะสภาพแวดล้อม สภาพภู มิ ป ระเทศที่ แตกต่ างก่ อ ให้ เกิ ดสภาพทางชี วภาพที่ แตกต่ า ง
เช่นกันและในบางสถานที่ ที่มีความเฉพาะโดเด่นมีชื่อเสี ยงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าเยี่ยมชมสัมผัส
ประสบการณ์เหล่านี้
(3) น้ า(Water-based Tourism Resources) หรื อสิ่ งก่ อสร้ างที่ เกี่ ยวข้องกับ
กิจกรรมทางเกษตร เขื่อน ฝายกั้นน้ า
(4) อากาศ ความแตกต่ างระหว่างสภาพอากาศของแหล่ งท่ องเที่ ยวกับ
สภาพอากาศที่ นักท่องเที่ ยวจากมาเป็ นปั จจัยให้เกิ ดการตัดสิ นใจและปั จจัยประกอบอื่ น ๆ ได้แก่
ความสะอาด ราคา ความสวยงาม เป็ นต้น
(5) ปรากฏการณ์ และ เหตุ ก ารณ์ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ เป็ นสิ่ ง ที่
มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้และไม่มีให้เห็นได้บ่อยครั้งนัก แต่ตอ้ งคอยสังเกตติดตาม ปรากฏการณ์
พิเศษทางธรรมชาติคือโอกาสพิเศษเป็ นปั จจัยดึงดูดให้ผสู ้ นใจเข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็ นความทรงจาและ
สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ด้านกาการท่องเที่ ยว เช่ น การอพยพของนก การปะทุ ของภู เขาไฟ แสง
เหนือ การเกิดทะเลหมอก
(6) ทรั พ ยากรที่ นอกเหนื อไปจากที่ ได้ก ล่ าวมา เช่ น การค้น พบสิ่ ง ของ
โบราณเช่นโบราณวัตถุ ในยุคต่าง ๆ เป็ นต้น
2.6 หลักการในการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
(สกุ ณ ะพั ฒ น์ et al., 2554) ) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า เนื่ อ งจากทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
เปรี ยบเสมือนต้นทุนของสถานที่ท่องเที่ยวทาให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นภายในพื้นที่น้ นั ๆ ความสาคัญ
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวมีดงั นี้
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2.6.1 เป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้คนมาท่องเที่ยว ด้วยลักษณะของทรัพยากรแตกต่างกันใน
แต่ละสถานที่ ก่อให้เกิ ดลักษณะเฉพาะตัวที่ แตกต่างกันออกไป ความแตกต่าง ความแปลกใหม่ที่
เด่ นชัดนี้ จะเป็ นสิ่ งที่ ดึงดู ดให้ผูค้ นเดิ นทางไปพบสัมผัส ในสถานที่ ที่ต่างจากที่ ตนเคยพบเจอ ภู มิ
ประเทศ ภู มิ อากาศ วัฒ นธรรม วิถี ชี วิตการเป็ นอยู่ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ลัก ษณะต่ าง ๆเหล่ านี้ เป็ น
ทรัพยากรที่คอยดึงดูดให้ผคู ้ นมาเยีย่ มเยือน
2.6.2 สร้ างรายได้แก่ ท ้องถิ่ น เมื่ อเกิ ดกิ จกรรมการท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
รายได้ในเศรษฐกิจหลาย ๆ ระดับ เช่น ระดับครัวเรื อน ระดับชุมชน จนระดับภาคใหญ่นนั่ คือรายได้
ที่เข้าประเทศชาติ อาจเข้ามาทางตรงในการใช้จ่ายต่าง ๆของนักท่องเที่ ยวและทางอ้อมคือการเสี ย
ภาษีในรู ปแบบต่าง ๆ
2.6.3 เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องชาวบ้ า น เกิ ด การจ้า งงานในระบบ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระจายงานในชนบท แก้ปัญหาการย้ายเข้าเมืองเพื่อหางาน
ได้ คนในท้องถิ่นสามารถทางานในพื้นที่ของตนโดยไม่ตอ้ งอพยพไปไกลบ้านเกิดเมืองนอนของตน
ช่ วยเพิ่มคุ ณภาพชี วิตความเป็ นอยู่ให้ดีข้ ึ นได้ท้ งั ในระดับครอบครัวและระดับชุ มชน ในส่ วนของ
นัก ท่องเที่ ยวนั้นการท่องเที่ ยวช่ วยเติ มเต็มประสบการณ์ ความรู ้ และพลังชี วิตในการออกไปเจอ
สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ ผูค้ นต่างภาษา วัฒนธรรมต่างถิ่น เป็ นต้น
2.6.4 ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อแหล่งที่อยูอ่ าศัย ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่า
มี ท รั พ ยากรการท่ องเที่ ย วที่ อุดมสมบู รณ์ มี ท้ งั ทรั พ ยากรทาธรรมชาติ ทรั พ ยากรทางวัฒ นธรรม
ทรั พ ยากรทางประวัติศ าสตร์ นอกจากนี้ คนไทยก็ยงั มี จิตใจที่ เป็ นมิ ตรต้อนรั บ แขกต่ างเมื องด้วย
ความยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส สิ่ ง เหล่ า นี้ นอกจากนัก ท่ อ งเที่ ย วจะประทับ ใจแล้ว คนในประเทศไทยยัง
ภาคภู มิ ใ จกับ บ้า นเมื อ งของตนเอง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ นเจ้า ของ เกิ ด
ความรู ้สึกรักและหวงแหน นาไปสู่ การให้ความร่ วมมือความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามมา
2.6.5 ก่ อให้เกิ ดการอนุ รักษ์และการพัฒนา สิ่ งที่ มีผลต่อจิตใจหรื อท าให้ผูค้ นรั ก
พื้ นที่ ข องตนคื อการท าให้เห็ น ว่าพื้ นที่ ส ามารถสร้ างประโยชน์ ในต่ าง ๆให้ แก่ ค นในพื้ นที่ อย่าง
แท้จริ ง เช่ น สามารถสร้ างรายได้ให้แก่ ป ระชาชนได้ ดังนั้น ทรั พ ยากรการท่ องเที่ ยวเป็ นเสมื อน
เครื่ อ งมื อ ในการรวมประชาชน องค์ก รและหน่ วยงานร่ วมมื อ กัน ดู แ ล พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลาอย่างแท้จริ ง
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2.6.6 เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่มีผคู ้ นเข้ามาเยี่ยมชม มาศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นหลักฐานในเชิ งพฤติกรรมที่สาคัญว่า
คุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ นทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า มาเพี ย งใด ซึ่ งสิ่ งเหล่ า นี้ บ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถในการผสานความรู ้และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2.7 แนวทางในการจัดการทรัพยากร
(สกุ ณ ะพัฒ น์ et al., 2554)ได้ ก ล่ า วถึ ง หลัก การในการจัด การทรั พ ยากรการ
ท่ อ งเที่ ยวว่า โดยส่ วนมากแล้วเป็ นการจัดการตอบสนองทางเศรษฐกิ จสั ง คมแต่ จะให้ ป ระเด็ น
ความสาคัญทางวัฒนธรรมและนิ เวศน้อยกว่ามิได้เพราะสุ นทรี ยภาพเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมคือสิ่ ง
ที่แสดงอัตลักษณ์ตวั ตนของชุมชนและประเด็นทางนิเวศวิทยาคือทรัพยากรของสถานที่ ถ้าหากสาม
ประเด็นเหล่านี้ ไม่ได้ดาเนิ นการไปพร้ อมกัน อาจจะส่ งผลให้เสี ยสมดุลและเกิ ดผลกระทบในระยะ
ยาวได้โดยมี แนวทางในการจัดการทรั พ ยากรดังนี้ แนวทางในการจัดการทรั พ ยากรอย่างยัง่ ยืน
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประการ
2.7.1 การผลักดันและสนับสนุ นการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
หรื อ Ecotourism คือการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นผลักดันศักยภาพภายใต้การตระหนักถึงการอนุ รักษ์และ
เกิ ดจิตสานึ กรักธรรมชาติ แนวทางที่ สนับสนุ นการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนคือการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
สาระสาคัญที่ตอ้ งนามาพิจารณามีดงั นี้
(1) สนับสนุนสมาชิกให้สามารถอยูต่ ่อไปได้
(2) ควรมีการคานึ งถึงขอบเขตในการพัฒนา ขอบเขตในการอนุ รักษ์ เพื่อ
ไม่ให้การพัฒนากระทบต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง
(3) เคารพวิ ถี ด้ ัง เดิ ม ของสั ง คมเอาไว้เพื่ อ รั ก ษาตัวตนของท้อ งถิ่ น สื บ
สานอัตลักษณ์จากบรรพบุรุษสู่ รุ่นลูกรุ่ นหลาน
(4) การดาเนิ นการต้องมีประสิ ทธิ ภาพเพราะความเสี ยหายอาจหมายถึ ง
การสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ
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(5) ความหลากหลายทางชี วภาพคื อประเด็ น ส าคัญ ในการสงวนรั ก ษา
เพราะสิ่ งเหล่านี้ เปรี ยบเสมือนต้นทุ นของการท่องเที่ยว นอกจากประเด็นนี้ แล้วยังเป็ นส่ วนสาคัญ
ของระบบนิเวศที่พึงรักษาและอนุรักษ์
(6) สุ นทรี ยภาพคือสมบัติมีค่าของสถานที่หากเสี ยหายแล้วยากที่จะแก้ไข
(7) ถึ งแม้ป ระเด็น ทางธรรมชาติ ส าคัญ มาก แต่ ก ารให้ ชุ ม ชนมี รายได้ก็
จาเป็ นเพื่อความอยูร่ อดและเพื่อประโยชน์ของคนในท้องที่
2.7.2 ที่สนับสนุ นการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพื้นที่
ย่อมต้องมีความต้องการในการพัฒนาในด้านต่าง ๆเพื่อให้สอดคล้องกับธุ รกิจที่กาลังเติบโต ดังนั้น
ควรมีมาตรการในการดูแลและควบคุมในหลากหลายมิติให้สมดุลซึ่ งกันและกัน
(1) มาตรการทางการจัดการวางแผนในการใช้ทรัพยากรมีคู่มือเพื่ออานวย
ความสะดวกในการเข้าชม
(2) มาตรการทางการเมื อ ง นโยบาย ระเบี ย บข้อ บังคับ คื อมาตรการที่
กาหนดเพื่อกาหนดกรอบการใช้งาน เพื่อความเป็ นระเบียบเป็ นมาตรฐานในการจัดการ
(3) มาตรการทางสังคม คือข้อตกลงที่อาจใช้ท้ งั ความเชื่ อและมารยาททาง
สังคมร่ วมด้วยเพื่อให้เป็ นที่เข้าใจตรงกันถึงขอบเขตสิ ทธิ
(4) มาตรการทางเศรษฐกิ จ ที่ เด่ นชัดคื อ การจัดเก็บภาษี เพื่ อเป็ นด่ านคัด
กรองและนารายได้ไปเพื่อใช้พฒั นาหรื อจัดการปรับปรุ งพื้นที่
(5) มาตรการทางธรรมชาติ เป็ นกระบานที่เกิ ดขึ้นเองโดยธรรมชาติ อาจ
เป็ นระดับปานกลางหรื อระดับรุ นแรงโดยที่มาตรการเหล่ านี้ บางครั้งก็มีผลพวงมาจากมนุ ษย์เช่ น
น้ าป่ าไหลหลากเกิดการชะล้างหน้าดินที่รุนแรง เกิดจากการจัดไม้ทาลายป่ าโดยมนุษย์ หากมีตน้ ไม้
มากพอที่ จะดู ดซับน้ าหรื อรากไม้ที่คอยยึดพยุงหน้าดิ นเอาไว้ก็จะไม่เกิ ดการพังทลายของหน้าดิ น
รุ นแรง หรื อการก่อสร้างที่ไม่คานึ งถึงความเหมาะสมของธรรมชาติก่อให้เกิดความเสี ยหายภายหลัง
คลื่นมรสุ มที่กดั เซาะชายฝั่งเกิดจากการสร้างเขื่อนที่ฝืนแรงธรรมชาติมากเกินไป เป็ นต้น
2.7.3 การสร้างสมดุ ลระหว่างความต้องการในการพัฒนาและความจาเป็ นในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการใช้งานในอนาคตโดยควบคุมผลกระทบทางลบให้นอ้ ยที่สุด
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เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือทุกภาคส่ วน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ผูป้ ระกอบการ นักท่องเที่ยว นักวิชาการ นักอนุ รักษ์ โดยทั้งหมดนี้ ตอ้ งมีความเข้าใจและ
ตระหนัก ถึ งการใช้ท รั พ ยากรที่ มี อยู่อย่างจากัด โดยให้ มี ก ารใช้อย่างถู ก ต้อ งและคุ ้ม ค่ า มากสุ ด
คานึงถึงความสามารถในการรองรับ 3 ด้าน ดังนี้
(1) สร้างสมดุลด้านชุ มชน คือการจัดการให้มีการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ
ชุมชนหรื อทรัพยากรภายในชุ มชนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสี ยหายให้แก่
ชุมชน
(2) สร้ างสมดุ ลทางการตลาด คือการจัดการไม่ให้มีผใู ้ ช้งานในพื้นที่มาก
เกินกว่าที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะสามารถรองรับได้ เพราะหากนักท่องเที่ยวมีจานวนมากเกินไป
จะส่ งผลกระทบต่อคุ ณ ภาพประสบการณ์ ที่ ได้รับ ไม่ ทว่ั ถึ ง นั่นคื อจุดวิกฤตความสามารถในการ
รองรับรู ปแบบหนึ่ง
(3) สร้ า งสมดุ ล ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม คื อ ระดั บ การจัด การที่ ย อมให้ มี
“ผูใ้ ช้งาน”ได้มากที่ สุดโดยที่ ไม่ ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม จนสภาพแวดล้อมเสี ยหาย
เพราะเกิดจากการใช้งานที่เกินกาลังองสภาพแวดล้อมจะรองรับได้ และยังส่ งผลถึงประสบการณ์ใน
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
3.ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวเป็ นอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทาหน้าที่ ผูกโยงธุ รกิ จ
ย่อยให้อยู่รวมกัน เอื้อหนุ นเกื้อกูลกันเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว มีผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไว้หลากหลายท่านด้วยกันดังนี้
(วรากุ ล วิท ย์, 2557)ได้ใ ห้ ค วามหมายของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วไว้ดัง นี้
อุตสาหกรรมหารบริ ก ารที่ มี การดาเนิ นงานธุ รกิ จขนาดใหญ่ มี ขอบเขตกว้างขวาง ประกอบด้วย
ธุ รกิ จ หลายประเภทประสานกัน เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารแก่ นัก ท่ องเที่ ย ว ทั้ง อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
โดยตรงและโดยอ้อมและการพัฒ นาการท่ องเที่ ยวซึ่ งใช้งบประมาณจานวนมาก จึ งกล่ าวได้ว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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สรุ ปความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยผูว้ ิจยั คือ อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวประกอบไปด้วยธุ รกิ จต่าง ๆ ที่ เอื้อหนุ นกันเช่ นธุ รกิ จร้ านอาหาร
ธุ รกิ จที่ พ กั แรม ธุ รกิ จจาหน่ ายสิ นค้าที่ ระลึ ก ธุ รกิ จนาเที่ ยวธุ รกิ จคมนาคมและธุ รกิ จอื่ น ๆ ไม่ว่า
ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ เกิดโดยองค์กรเอกชนขนาดใหญ่หรื อธุ รกิจในครัวเรื อนล้วนมีบทบาทใน
การเชื่อมต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นเรี ยกได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3.2 องค์ ประกอบทีเ่ กีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
(จิโรจน์พ นั ธุ์ et al., 2548) ได้แบ่งองค์ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวดังนี้
3.2.1 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นทรั พ ยากรที่ ดึ ง ดู ด ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วตัด สิ น ใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยีย่ มชมความสวยงามของสถานที่
3.2.2 การคมนาคม เป็ นประการสาคัญที่ ทาให้นกั ท่องเที่ ยวสามารถเข้าถึ งแหล่ ง
ท่องเที่ ยวได้ จะต้องมี ความปลอดภัย สะดวกสบายและรวดเร็ ว ทั้ง 3 รู ปแบบได้แก่ การคมนาคม
ทางบก การคมนาคมทางน้ า การคมนาคมทางอากาศ โดยทั้งนี้ การเดินทางคมนาคมทั้งสามรู ปแบบ
ควรมีความสามารถเชื่อมต่อกันได้จะทาให้การเดินทางท่องเที่ยวสะดวกมากยิง่ ขึ้น
3.2.3 ที่ พ ัก ที่ พ ัก แรมมี ห ลากหลายรู ป แบบเพื่ อ ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของ
นักท่องเที่ยว ลักษณะที่ควรมีคือความสะอาด ปลอดภัย มีการบริ การที่ได้มาตรฐานระดับสากลและ
คุณภาพมีความเหมาะสมกับราคา
3.2.4 ร้านอาหาร ควรสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ มีให้เลือกหลากหลายประเภทตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและอาจมีการนาเสนออาหารพื้นถิ่ นเพื่อประสบการณ์ ที่แปลกใหม่
ของนักท่องเที่ยว และควรมีการแจ้งราคาที่ชดั เจนเพื่อให้มีการรับทราบระดับราคา
3.2.5 ความปลอดภัย ความปลอดภัยเป็ นเรื่ องส าคัญ ต่อชี วิต ดังนั้นการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว จะต้องคานึ งถึงความปลอดภัยเป็ นประเด็นหลักตลอดการเดินทางไม่วา่ ขณะเดินทาง ขณะ
ท่องเที่ยวชมสถานที่ รวมไปถึงขณะพักแรมด้วย
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3.2.6 การบริ การนาเที่ยว การท่องเที่ยวโดยการมีบริ การนาเที่ยวที่ดีนบั เป็ นสิ่ งที่ดี
ต่อการเดิ นทาง มัคคุ เทศก์ผูน้ าเที่ ยวจะต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจต่อสถานที่ ท่องเที่ ยวอย่างถู กต้อง
รวมถึงมีนน้ าใจมิตรไมตรี อนั ดีแก่ผทู ้ ี่รับบริ การ
3.2.7 การโฆษณาเผยแพร่ เป็ นกระบวนการที่ผคู ้ นทัว่ ไปจะได้รับข่าวสารและเป็ น
โอกาสให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริ ญเติบโตมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
3.2.8 สิ นค้าที่ระลึก เป็ นเสมือนสิ่ งแทนความทรงจาของสถานที่ โดยเน้นสิ่ งที่เป็ น
เอกลักษณ์ ของสถานที่หรื อชุ มชนเหล่านั้น เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ทางความทรงจาและการผลิตต้องทา
ภายใต้การควบคุมคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
3.2.9 พิ ธี ก ารเข้า เมื อ งและการบริ ก ารข่ า วสารที่ ดี ควรมี ก ารแจ้ง ขั้น ตอนและ
กระบวนการให้ชดั เจนและไม่เข้มงวดจนเกินไปเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
3.3 ประโยชน์ ของอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
(จิ โ รจน์ พ ัน ธุ์ et al., 2548) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ข องอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไว้วา่
3.3.1 สร้างอาชี พ อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวคือภาพรวมของบริ กหลายประเภท
รวมกัน เมื่อการบริ การมีหลายส่ วนจึงจาเป็ นที่ตอ้ งมีแรงานเข้ามาเกี่ ยวข้องเป็ นจานวนมาก เพื่อให้
เพี ย งนอต่ อ การบริ ก าร ซึ่ งองค์ค วามรู ้ ด้า นการบริ ก ารสามารถเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ร ะยะเวลาไม่ น าน
สามารถอบรมให้พร้อมต่อการบริ การได้โดยใช้ระยะเวลาสั้น โดยสามารถแบ่งงานในอุตสาหกรรม
การทท่องเที่ยวออกเป็ น 2 ประเภท ใหญ่ๆได้แก่
3.3.1.1 งานที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ งานบริ การที่บริ การให้แก่นกั ท่องเที่ยว
โดยตรง ได้แก่ มัคคุเทศก์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานเริ งรมย์ ธุ รกิจที่พกั ร้านจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึก
เป็ นต้น
3.3.1.2 งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย วทางอ้อ ม คื อ งานที่ พ นั ก งาน
แรงงาน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ ไม่ได้ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง แต่เกี่ยวข้องทางอ้อม
ได้แก่ กรสร้ างอาคารที่ พ กั การออกแบบสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ งานด้านการผลิ ตวัตถุ ดิบส าหรับ
ประกอบอาหาร ผลิตสิ นค้าที่ระลึกเพื่อส่ งให้ร้านขายของที่ระลึกเป็ นต้น
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3.3.2 กระจายรายได้ การท่องเที่ยวเป็ นการกระจายได้ไปสู่ ประชาชนอาชี พต่าง ๆ
ในพื้นที่ การท่องเที่ยวเกิดจากการเดินทางซึ่ งก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย โดยค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ที่
นัก ท่ องเที่ ยวได้ใช่ จ่ายได้แก่ ค่ าที่ พ กั ค่ าอาหารเครื่ องดื่ ม ค่ าพาหนะที่ ใช้จ่ายในการเดิ นทางใน
ประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ค่าบริ การประเภทต่าง ๆ และค่าของที่ระลึก

ภาพที่ 5 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงประโยชน์ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
3.4 การพัฒนาสาธารณูปโภค
(จิโรจน์พนั ธุ์ et al., 2548)ได้กล่าววถึงผลกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อ
สิ่ งแวดล้อมโดยผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ นผลกระทบด้านบวกและ
ผลกระทบด้านลบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 ผลกระทบด้า นบวกของอุ ต สาหกรรมต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม คื อ มี ก ารกระตุ ้น
ความรู ้สึกร่ วมในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสนใจสภาพแวดล้อม ช่ วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา ป่ าไม้ ปะการัง
และทรั พ ยากรที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น เช่ น อาคาร วัด โบราณสถาน อนุ ส าวรี ย ์ อนุ ส รณ์ ส ถาน ฯลฯ
ผลกระทบทางบวกมีดงั นี้
3.4.1.1 เกิดการพัฒนาพื้นที่วา่ งเปล่าให้เกิดประโยชน์ เช่น การสร้าง
สวนสาธารณะ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับชุมชนหรื อนักท่องเที่ยว
3.4.1.2 ทาให้มีการก่อสร้างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งสถาปั ตยกรรมและ
ระบบสาธารณู ปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ห้างร้าน โรงแรม เป็ นต้น
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3.4.1.3 เกิดการอนุรักษ์ป้องกันรักษาปะการังและชายหาด เช่น การสร้าง
ปะการังเทียม เพื่อสร้างที่อยูอ่ าศัยให้แก่สัตว์ใต้ทอ้ งทะเลที่ขาดที่อยูอ่ าศัย ที่หลบภัย ที่วางไข่
3.4.1.4 ทาให้มีการอนุ รักษ์โบราณสถานหรื ออาคารที่มีคุณค่า มีการ
บารุ งรักษา ซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อมิให้ชารุ ดทรุ ดโทรม และให้คงอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ให้
ได้มากที่สุด เช่น วัด ปราสาท กาแพงเก่า เป็ นต้น
3.4.1.5 ทาให้มีการนาเอาระบบกาจัดของเสี ยมาใช้ เช่น ระบบกาจัดขยะ
ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบกาจัดเขม่าควันมาใช้ เป็ นต้น
3.4.1.6 เกิดการทานุบารุ งป่ าไม้ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ทาง
สิ่ งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
3.4.1.7 ทาให้เกิดการก่อสร้างสวนสาธารณะ หรื อเกิดการกาหนดแนวเขต
อนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า เช่น อุทยาน วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็ นต้น
3.4.2 ผลกระทบด้ า นลบของการพัฒ นาอุ ต สาหกรรม บางครั้ งการพัฒ นาที่
ก่อให้เกิ ดความเจริ ญนั้นก็ได้สร้างผลกระทบที่สวนทาง ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหลายประการ
โดยผลกระทบด้านลบได้แบ่งออกเป็ น 7 ด้านดังนี้
3.4.2.1 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวจะทาให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่ อมโทรม
หากนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจที่ ไ ม่ ดี พ อหรื อ เจตนาท าลาย จะส่ ง ผลให้ ท รั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวเสื่ อมโทรมได้เร็ วขึ้น
3.4.2.2 ผลกระทบทางอากาศ เกิ ด จากการเผาผลาญเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ น
การจราจรเพราะยานพาหนะมีการปล่อย คาร์ บอนมอนออกไซด์ เมื่อลอยสู่ อากาศก็เป็ นมลภาวะอยู่
ในอากาศ ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมักจะเข้มข้นในเขตชุ มชนเมืองเพราะมีการจราจรที่
หนาแน่นกว่าชุมชนชนบท
3.4.2.3 ผลกระทบต่อพืชพันธ์ไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่
เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติท้ งั ที่ อยู่ในเขตอนุ รักษ์และนอกเขตอนุ รักษ์มีความเสี่ ยงในการถู กทาลาย
หรื อบอบช้ าเสี ยหายจากการเข้าชมโดยพฤติกรรมต่าง ๆของนักท่องเที่ยว ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหาย
ต่ อ ระบบนิ เวศ เช่ น การเดิ น เหยี ย บย่ า ลงบนต้น ไม้ ต้น หญ้ า หรื อ พื้ น ดิ น ที่ มี เมล็ ด พัน ธ์ ก าลัง
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เจริ ญเติบโต การเดิ นออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้กาหนดไว้เกิดผลกระทบต่อสายพันธุ์ที่
เปราะบางเนื่ องมาจากถูกรบกวน , การเก็บดอกไม้ ผล พันธุ์ไม้ หัก ขุด ถอน ตัด หรื อการกระทาใด
ๆ ที่ส่งผลเสี ยหายต่อพรรณพืช ซึ่ งอาจเป็ นพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็จะเกิดผลกระทบร้ายแรง , การ
ทิ้งขยะที่ส่งผลต่อสัตว์ป่า สัตว์รู้เท่าไม่ถึงการณ์ วา่ ขยะไม่ได้เป็ นอาหารอาจกิ นเข้าไป ส่ งผลร้ายต่อ
ร่ างกายและอาจถึงขั้นเสี ยชีวติ หรื อขยะอาจเป็ นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่แพร่ ระบาดในสัตว์ป่าได้
3.4.2.4 ผลกระทบทางน้ า มักเกิ ดขากการปล่ อยของเสี ยลงแหล่ งน้ าโดย
มิ ได้บ าบัด เมื่ อสารเคมี ห รื อสิ่ งปฏิ กู ล ไปอยู่ในแหล่ ง น้ าเกิ นความสามารถในการปรั บ สมดุ ล ขง
อธรรมชาติ แล้ว ส่ งผลให้แหล่ งน้ าเน่ าเสี ย มัก เกิ ดสถานการณ์ เช่ น นี้ ในบริ เวณที่ มี ก ารท่ องเที่ ย ว
หนาแน่ น เช่ น พัทยา หัวหิ น เป็ นต้น กิ จกรรมหลักๆที่เป็ นสาเหตุของน้ าเน่ าเสี ยคือ การทิ้งขยะมูล
ฝอยลงแหล่งน้ า , การปล่อยน้ าเสี ยที่เกิ ดจากการขับถ่าย การซักล้าง การชาระล้างทาความสะอาดที่
ใช้ส ารเคมี ลงแม่ น้ า ล าคลอง ทะเล แหล่ ง น้ าต่ า ง ๆ โดยไม่ ผ่า นการบ าบัด , ของเสี ย ที่ เกิ ด จาก
ยานพาหนะทางน้ าเช่น คราบน้ ามัน , ของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ าจืด โดยนาน้ าทะเลมาก
ลัน่ ของเสี ยจากกระบวนการนี้ คือกากเกลื อ ที่ กาจัดได้ยาก , สารเคมีทางการเกษตร หรื อสารเคมีที่
เกิดจาดการดูแลสนามกอล์ฟ ที่ถูกชะล้างลงแหล่งน้ า
3.4.2.5 ผลกระทบต่อสัตว์ป่า ในอดี ตบางาประเทศอนุ ญาตให้ล่าสัตว์ป่า
อย่างถู กกฎหมาย แต่ปัจจุบนั ได้มีการยกเลิ กไปแล้ว เนื่ องจากจานวนสัตว์ป่าที่ลดลง บางชนิ ดก็ได้
สู ญพันธุ์ไป ปั จจุบนั จึงได้มีการให้เข้าชมในรู ปแบบที่ขบั รถเข้าไปในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัย แต่การ
กระท าเหล่ านี้ ก็ ย งั รบกวนสั ตว์ป่ าเพราะถู ก รบกวน เกิ ด ผลที่ ต ามมา เช่ น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ขาดที่อยูอ่ าศัย ขาดอาหาร เป็ นต้น
3.4.2.6 ผลกระทบที่เกิดต่อสาธารณะประโยชน์ เกิดจากการบุกรุ กจับจอง
พื้นที่สาธารณะเพื่อใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตน เช่ น การบุกรุ กพื้นที่อุทยาน การบุกรุ กพื้นที่ ป่า หรื อ
การก่อสร้างที่ไม่เว้นระยะร่ นตามกฎหมายเพื่อสร้างสถานตากอากาศ การบุกรุ กป่ าชายเลนซึ่ งเป็ น
แหล่งอนุ บาลสัตว์น้ า การบุกรุ กพื้นที่ชายหาดเพื่อประโยชน์ทางธุ รกิจ รวมไปถึงการบุกรุ กทางเท้า
และการก่อสร้างที่ทบั ลาคลองสาธารณะ
3.4.2.7 ผลกระทบต่อธรณี วิทยา ส่ งผลกระทบน้อยที่สุดหากเปรี ยบเทียบ
กับผลกระทบทางลบในรู ปแบบอื่น
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3.5 การป้ องกันและแก้ ไขปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวต่ อสิ่ งแวดล้ อม
(จิโรจน์พน
ั ธุ์ et al., 2548) ได้อธิ บายถึงการป้ องกันว่าต้องอาศัยความต่อเนื่ องในการ

จัดการโดยมีมาตรการดังนี้
3.5.1 มาตรการทางด้านธรรมชาติ คือ รักษาสภาพธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติไม่
เสี ยสมดุล โดยการเว้นระยะเวลาการเข้าชมเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟ้ื นฟู ปรับสมดุ ลด้วยตัวเอง หากมี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริ มาณที่พอดี และเหมาะสมธรรมชาติก็สามารถฟื้ นฟูตวั เองได้โดย
เว้นระยะเวลาไม่เข้าไปรบกวน เช่น การปิ ดเกาะในช่วงมรสุ มเพื่อให้ธรรมชาติฟ้ื นตัว
3.5.2 มาตรการทางด้า นเศรษฐกิ จ เป็ นมาตรการที่ น ารายได้ม าเป็ นทุ น ในการ
บารุ งรักษาและป้ องกันสถานที่ ได้แก่ มาตรการการจัดเก็บภาษี ซึ่ งสามารถทาได้ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่ น ค่ าเก็ บ ขยะ ค่าเข้าชม ค่ าธรรมเนี ยม โดยนารายได้ไ ปดู และพัฒ นาทรั พ ยากร เช่ น
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว นาทุนไปจัดจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จัดซื้ อเครื่ องมือ
ที่เกี่ยวข้องที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อใช้ในการดาเนินการป้ องกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.5.3 มาตรการทางสังคม ในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยมีการนาความ
เชื่ อมาเพื่อจัดการป้ องกันไม่ให้เกิ ดการทาลายป่ าและสภาพแวดล้อม เช่ น การนาผ้ามาบวชต้นไม้
ช่วยให้คนเคารพและไม่ตดั ไม้ทาลายป่ า และมาตรการทางสังคมอีกประเภทหนึ่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง ในระยะยาวการปลู ก จิ ต ส านึ ก รั ก และหวงแหนทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้อ ม หากคนในชุ ม ชนรั ก
ธรรมชาติเสมือนเป็ นเจ้าของจะส่ งผลให้ไม่เกิดการทาลายป่ า ในขณะเดียวกันก็เป็ นกาลังในการช่วย
สอดส่ องดูแลได้อีกด้วย
3.5.4 มาตรการทางด้า นการจัด การ เป็ นมาตรการการบริ ห ารทรั พ ยากรแหล่ ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการควบคุมและการจัดการสภาพทรัพยากรให้เหมาะสม มาตรการส่ วนใหญ่ที่
ใช้จะเป็ นการแบ่งเขตที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น เขตป่ าสงวน เขตห้ามสร้าง
อาคารสู ง เขตที่พกั แรม เขตอนุ รักษ์ เขตผ่อนผัน โดยออกกฎหมายในภาพรวมและการจัดทาคู่มือ
เพื่ ออานวยความสะดวกแก่ นัก ท่ องเที่ ยว โดยกล่ าวถึ งสิ่ งที่ อนุ ญ าตและสิ่ งที่ ห้าม รวมไปถึ งการ
จัดการการเข้าถึงในรู ปแบบต่าง ๆ
3.5.5 มาตรการทางด้านการเมือง เป็ นมาตรการที่กาหนดขึ้นโดยรัฐบาลเพราเห็ น
ความจาเป็ นที่ ตอ้ งมีขอ้ งบังคับใช้เพื่อป้ องกันสภาพแวดล้อมไม่ให้ถูกทาลาย คุ กคามและป้ องกัน

48
รักษาไว้ โดยมาตรการอาจออกมาในรู ปแบบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเพื่อนามาควบคุมพฤติกรรม
หรื อดาเนิ นการบางอย่างที่ สุม เสี่ ยงต่อการท าลายสิ่ งแวดล้อมในภาคอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว
เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู งมี ก ารกอบโกย
ผลประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อม เสี่ ยงต่อการทาลายจานวนมากโดยมักไม่คานึงถึงผลที่ตามมา บางครั้ง
ก็เกิดการเพิกเฉยต่อผลเสี ยเหล่านั้น กฎหมายจะกล่าวถึงสิ่ งที่อนุ ญาต สิ่ งที่ห้าม บทลงโทษ หรื อการ
ออกนโยบายในอนาคต เช่น
- ประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในส่ วนที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
- พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
- พระราชบัญญัติวฒั นธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485
- พ ระ ราช บั ญ ญั ติ โบ ราณ ส ถ าน โบ ราณ วั ต ถุ ศิ ล ป วั ต ถุ แ ล ะ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504
- พระราชบัญ ญัติส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.
2518
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2503
- พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 เป็ นต้น
3.6 อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วชุ มชน
(จิโรจน์พนั ธุ์ et al., 2548) ได้พูดถึงการท่องเที่ยวชุมชน ( Village Based Tourism )
ไว้วา่ เป็ นการท่องเที่ยวที่จดั การโดยชุ มชน โดยจัดการภายใต้ความกลมกลืนของสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่อย่างยัง่ ยืน ไม่ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาชี พ เช่ น เกษตรกรรม
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ประมง เป็ นต้น โดยมีการพยายามที่รักษาลักษณะเด่นของชุ มชนเอาไว้ เพื่อเป็ นเอกลักษณ์ และเป็ น
สิ่ งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวโดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
3.6.1 วัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบทอดกันมาเป็ นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่อยูค่ ู่
กับชุ มชน สามารถที่จะเป็ นกิ จกรรมที่ดึงดู ดการท่องเที่ยวให้เข้าเยี่ยมชมได้ เช่ น เทศกาลประจาปี
ประเพณี การละเล่นพื้นเมือง สภาพวิถีชีวติ ของคนในท้องถิ่น เป็ นต้น
3.6.2 ธรรมชาติ การใช้ศกั ยภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงาม เป็ นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ ยวเพื่อพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เช่ น ดู สวนเกษตร ดู นก ล่องแก่ง เดิ นชมธรรมชาติ
รวมไปถึ ง การเปิ ดให้ เข้า ชมสถานที่ ท างประวัติ ศ าสตร์ ก ารจัด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนต้อ งมี ก าร
ให้บริ การที่ให้นกั ท่องเที่ยวพอใจไปพร้อมกับการรักษาลักษณะเด่นเอาไว้
ลักษณะการบริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว ได้แก่
1) ด้า นอาหาร จะต้อ งมี ค วามสะอาดมี คุ ณ ภาพและโภชนาการ มี ก าร
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาประกอบอาหาร ลักษณะข้อปฏิบตั ิมีดงั นี้
- ใช้ผลผลิตทางการเกษตรหรื อผลผลิตอื่น ๆ ที่มาจากในชุ มชน
เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนได้มีรายได้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว
- น าเสนอรายการอาหารประจ าถิ่ น เพื่ อ ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้มี
โอกาสสัมผัสอาหารพื้นถิ่น
- ผูใ้ ห้บริ การควรมีใจรัก ในบริ การ บริ การด้วยอัธยาศัยที่ดีและมี
จรรยาบรรณ
- อาหารจะต้องสะอาดและถูกสุ ขลักษณะอนามัย
- การตกแต่งร้านอาหารควรตกแต่งให้กลมกลืนกับท้องถิ่น
2) ของที่ระลึก สิ นค้าที่จะเป็ นตัวแทนความทรงจาและเป็ นตัวแทนชุมชน
ทาหน้าที่ คล้ายสิ่ งที่ประชาสัมพันธ์ชุมชนจึงควรสนับสนุ นให้ผลิ ตสิ นค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
ชุมชน ลักษณะของสิ นค้าที่ระลึกควรมีดงั นี้ มีคุณภาพมาตรฐาน , เป็ นสิ นค้าพื้นบ้าน ,การ ออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ที่คานึ งถึงการเดิ นทางของนักท่องเที่ยว ควรทาให้พกพาสะดวก , เป็ นวัตถุ ดิบท้องถิ่ น
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อาจมาจากสิ น ค้าเกษตรที่ นามาขายสด หรื อน ามาแปรรู ป และมี เอกลัก ษณ์ ห รื อสั ญ ลัก ษณ์ ของ
ท้องถิ่น ที่ทาหน้าที่เป็ นเสมือนตราสัญลักษณ์ของพื้นที่
3) ด้านการนาเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องการคาแนะนาและคาอธิ บายเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ ยวเพื่อรับรู ้ ความเป็ นมา ประวัติศาสตร์ ของพื้นที่ ลักษณะพิเศษของธรรมชาติ หรื อ
ความเป็ นมาของวัฒนธรรมประเพณี ของสถานที่เหล่านั้นการบรรยายจะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวรู ้สึกมี
ส่ วนร่ วมกับสถานมี่มากกว่าแค่เพียงชื่ นชมความสวยงาม เกิดความเข้าใจ ได้ความรู ้จนเกิ ดเป็ นการ
อนุ รักษ์และหวงแหนท้องถิ่ นช่ วยลดความเสี่ ยงในการคุ ก คามสถานที่ และเกิ ดจิ ตส านึ กควบคุ ม
พฤติกรรมในตัวนักท่องเที่ยวเองได้อย่างดีที่สุด และด้านมัคคุเทศก์เองจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความ
เข้าใจ ศึ กษารายละเอียดของสถานที่ อย่างดี ทั้งสภาพปั จจุบนั ประวันติศาสตร์ เอกลักษณ์ จนเกิ ด
เป็ นความเข้าใจอย่างถ่องแท้พร้อมที่จะถ่ายทอดออกไปอย่างชานาญ
4) ด้านที่ พกั สนับสนุ นให้การบริ การที่ พกั แก่นักท่องเที่ ยว เป็ นที่ พกั ใน
ท้องถิ่ นที่มีการจัดการโดยชุ มชน ที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า Homestay คือการพักแรมในบ้านของคน
ในชุมชน หลักการในการทาโฮมสเตย์มีดงั นี้
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ พ้ื น ฐาน และความสมัค รใจของชุ ม ชนที่ พ ร้ อ มจะ
ให้บริ การแก่ นักท่ องเที่ ยวด้วยจิ ตมิ ตรไมตรี อาจมี การจัดตั้งกลุ่ มสมาชิ กชุ มชน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่
ชุ มชนจัดตั้งกลุ่มหรื อสร้างชมรมขึ้นภายใต้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดการและควรมีความพร้ อม
ต่าง ๆ ดังนี้ อุปกรณ์ พ้ืนฐานในการพักแรม เตี ยง ที่นอน หมอน มุ ง้ ห้องน้ า น้ าสะอาด , ควรจะมี
อาหารและน้ าดื่ มที่สะอาดบริ การ , อัธยาศัยและมิตรไมตรี ที่ดี เต็มใจบริ การ , บ้านพัก ควรสะอาด
ปลอดภัยและตั้งอยูใ่ นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ความปลอดภัย ถึงแม้การพักโฮมสเตย์จะต้องแสดงออกถึงความเรี ยบง่าย
แต่แฝงไปด้วยความไว้ใจหวังถึ งความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ ยว ที่ ตอ้ งการ
ความปลอดภัยในที่พกั อาศัย หากมีเหตุการณ์ที่เป็ นอันตรายแก่นกั ท่องเที่ยวแล้วจะส่ งผลกระทบต่อ
ทั้งพื้นที่และต่อชุ มชนในระยะยาวเพราะจะไม่มีใครอยากมาเสี่ ยวอีก จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งรักษา
มาตรฐานความปลอดภัยเอาไว้อย่างดี
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ลัก ษณะรู ปแบบบ้ า นพัก อาจน าเสนอบ้ า นที่ มี ส ถาปั ตยกรรมเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ นประสบการณ์ ใ นการเข้า พัก และเป็ นจุ ด ดึ ง ดู ด ความสนใจแก่
นักท่องเที่ยว เช่น บ้านเรื อนไทย บ้านใต้ถุงสู ง เป็ นต้น
สถานที่ อาหาร และสิ่ งอื่น ๆ จาเป็ นจะต้องมีความสะอาดเพราะเป็ นเรื่ อง
สุ ขลักษณะที่ไม่สามารถมองข้ามได้ หากไม่สะอาดก็อาจก่อให้เกิ ดอันตรายแก่ตวั นักท่องเที่ยวได้
สรุ ปการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นระบบที่สร้างผลกระทบต่อชุ มชน
น้อยมากที่สุดเพราะเกิดจากความร่ วมมือของตนในชุ มชนและเกิดจากการนาทรัพยากรที่มีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด เป็ นอุตสาหกรรมชุมชนที่ผลักดันให้มีการพัฒนาทุกภาคส่ วนรวมไปถึงการได้
พัฒ นาชี วิตของคนในชุ ม ชนให้ ดีข้ ึ น แต่ ก ารท่ องเที่ ยวนั้น ก็ อาจก่ อให้ เกิ ดผลกระทบให้ เกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงได้หลายประการ เช่น การเปลี่ ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ค่านิยม ดังนั้นการจัดการต้องมีความระมัดระวังและควรให้มีความสมดุลอย่างยัง่ ยืน

4.ทฤษฎีเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
กระแสการท่องเที่ ยวที่กาลังเป็ นที่นิยมมากในปั จจุบนั ก่ อให้เกิ ดการสวนทางกันระหว่าง
ความต้องการในการพัฒ นาและความต้อ งการในการอนุ รั ก ษ์ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ เป็ นการ
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ( Alternative Tourism ) ที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสองประเด็นนี้ ลงได้
และนอกจากนี้ แล้วยังสามารถทาให้การพัฒนาและการอนุ รักษ์เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างสมดุ ล
โดยที่การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศเป็ นรู ปแบบการจัดการบริ หารการท่องเที่ยวในพื้นที่หนึ่ งๆมิใช่ให้ความ
เจริ ญทางด้านเศรษฐกิจมาบดบังความเสื่ อมโทรมของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.1 ความหมายของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
(วงษ์วานิ ช , 2546) ได้ก ล่ าวว่าในระยะแรก Eco Tourism มี ชื่ อ ในภาษาไทยว่า
“การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ” ต่ อ มาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ( ททท. )ได้ม อบหมายให้
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ( วท. ) ทาการศึกษาเพื่อกาหนดนโยบาย
การท่องเที่ ยวเพื่อรักษาระบบนิ เวศ และขอให้ราชบัณฑิ ตยสภากาหนดความหมายของคาว่า Eco
Tourism ซึ่ งได้ความหมายว่า Eco Tourism คือการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่ งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่ น และแหล่ งวัฒนธรรมที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
ระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของผูเ้ กี่ ยวข้อง ภายใต้
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การจัดการอย่างมี ส่ วนร่ วมของท้องถิ่ นเพื่ อมุ่งเน้นให้เกิ ดจิ ตสานึ ก ต่อการรั กษาระบบนิ เวศอย่าง
ยัง่ ยืน มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้หลายท่านด้วยกันดังนี้
(จิตตั้งวัฒนา, 2548) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้วา่ คือการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง และชุ มชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการ
จัดการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น และสร้างจิตสานึ กให้ทุกฝ่ ายรับผิดชอบร่ วมกัน
ต่อระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
ปรี ชา แดงโรจน์อา้ งถึงใน (สกุณะพัฒน์ et al., 2554) เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งมีเงื่อนไข
หลัก3ประการ ได้แก่ ต้องมี การเดิ นทาง ต้องมี สถานที่ ป ลายทางที่ ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน และ
จะต้องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง
จากความหมายข้างต้นผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในความ
คิดเห็นของผูว้ ิจยั ดังนี้ การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศนั้นคือการท่องเที่ยวเพื่อเยีย่ มชมธรรมชาติ วิถีชีวิตและ
วัฒ นธรรม ท่ อ งเที่ ย วโดยที่ เคารพธรรมชาติ มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจต่ อ สถานที่ โดยกิ จกรรมการ
ท่องเที่ ยวเกิ ดผลกระทบทางลบต่อสิ่ งเป็ นแวดล้อมในปริ มาณน้อยมากหรื อเป็ นศู นย์ ก่ อเกิ ดเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีต่อสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมและต่อตัวนักท่องเที่ยวเอง โดยการจัดการบริ หาร
ดูแลมีผคู ้ นในชุมชนเป็ นเสี ยงหลักในการเสนอความคิดเห็น เป็ นกาลังหลักในการบริ หารการบริ การ
4.2 ลักษณะสาคัญของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
(วงษ์ ว านิ ช , 2546) ได้อ ธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะส าคัญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศมี
จุดมุ่งหมายและรายละเอียดที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวทัว่ ไปดังนี้
4.2.1 การท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศจะเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ มุ่ งเน้น ท่ องเที่ ยวในสถานที่
ธรรมชาติหรื อพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม ร่ วมกับธรรมชาติในภูมิประเทศ
นั้น ๆท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรี ยนรู ้ธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องที่ที่มีอยูอ่ ย่างเข้าใจ
4.2.2 ชุ มชนในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการท่องเที่ยวเชิ ง
นิ เวศเพราะเปรี ย บเสมื อ นเป็ นผูด้ าเนิ น การในการางแผน ผลัก ดัน ปฏิ บ ัติ ตรวจสอบ รวมถึ ง
บารุ งรักษาสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็ นผูด้ าเนิ นการในส่ วนต่าง ๆเกิ ดการจ้างงาน เกิ ด
รายได้กระจายไปยังท้องถิ่น
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4.2.3 ความสามารถในการรองรั บ คื อ หั ว ใจหลัก ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ
ความสามารถในการรองรับ ในที่น้ ี น้ นั จะหมายถึ งจุดที่มีปัจจัยใดใดบ่งถึงการเกินจุดสมดุ ลในการ
บริ การของพื้นที่ซ่ ึ งแต่ละสถานที่น้ นั จะแตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ
4.2.4 การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มนั ก ท่ อ งเที่ ย วและชุ ม ชนจะต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องเข้าชมสถานที่โดยที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบ
ให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นและชุมชนเองจะต้องไม่พฒั นาการบริ การใดใดที่เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่
4.3 องค์ ประกอบหลักการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศเป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศ ัก ยภาพในการป้ อ งกั น รั ก ษา
สิ่ ง แวดล้อ มและธรรมชาติ ใ ห้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ โดยที่ ก ารอนุ รัก ษ์ แ ละการพัฒ นาทางด้า น
เศรษฐกิ จได้ดาเนิ นการไปพร้ อมกันเพราะเป้ าหมายหลักมี จุดประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
มุ่งเน้นให้มี กรดาเนิ นการโดยชุ ม ชน เพื่ อเสริ ม สร้ างรายได้ เป็ นการท่ องเที่ ยวที่ มุ่ งเน้น การสร้ าง
ประสบการณ์ ค วามรู ้ ใ ห้ แ ก่ นั ก ท่ อ เที่ ย วและสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในอารอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ใ ห้ ก ั บ
นักท่องเที่ ยวและชุ มชน โดยปั จจัยหลักสาคัญในการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศได้แก่พ้ืนที่ ทางธรรมชาติ
รวมถึ งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ เป็ นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การคานึ งถึ งความสมดุ ลระหว่าง
ความสามารถในการรองรั บ ของพื้ นที่ ต่อจานวนนักท่ องเที่ ยว โดยการท่องเที่ ยวจะต้องไม่ส ร้ าง
ผลกระทบด้านลบให้แก่ ถานที่ การดาเนิ นการจัดการพื้ นที่ จะต้องมี การสื่ อความหมายข้อมู ลใน
ระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของนักท่องเที่ยวเป็ นต้น
(การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2544) ได้อธิ บายถึงองค์ประกอบ 4 ประการของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่
4.3.1 องค์ประกอบด้านพื้นที่ คือสภาพแวดล้อมที่ เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวอาจเป็ น
สถานที่ทางธรรมชาติ ( Nature-Based Tourism ) หรื อชุมชนที่มีวิถีชีวิตอันเป็ นเอกลักษณ์ ( Identity
or Authentic or Endemic or Unique ) รวมถึ ง แหล่ ง วัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ภู มิ
ประเทศและระบบนิเวศ ( Eco-System ) เหล่านั้น
4.3.2 องค์ประกอบด้านกิ จกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับสถานที่ เอื้ออานวยซึ่ งกันและกัน
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู ้และประสบการณ์ เรี ยนรู ้ ( Learning Process ) ต่อสถานที่และสร้าง
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จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์ รั ก ษา เพื่ อ ให้ ผู ท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งเป็ นก าลัง ในการดู แ ลรั ก ษาและรณรงค์ใ ห้
ตระหนั ก ปลู ก จิ ต ส านึ ก รั ก ธรรมชาติ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ชาวบ้า น ผู ้ป ระกอบการ เจ้าหน้ าที่ ถึ ง
ความส าคัญ ของทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว อาจเรี ย กได้ว่า เป็ นการท่ อ งเที่ ย วสิ่ ง แวดล้อ มศึ ก ษา (
Environmental education-based tourism )
4.3.3 องค์ป ระกอบด้านการจัด การ ต้อ งดาเนิ น การโดยค านึ งถึ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อ มให้ น้ อ ยที่ สุ ด หรื อ ไม่ เกิ ด ขึ้ น เลย โดยยึ ด หลัก การจัด การท่ อ งเที่ ย วแบบยัง่ ยื น (
Sustainably managed Tourism ) มุ่งเน้นการอนุ รักษ์ทรัพยากรให้อยูค่ ู่ทอ้ งถิ่ นไปยาวนานนับว่าเป็ น
การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ( Responsible Travel )
4.3.4 องค์ ป ระกอบด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และประชาชนท้ อ งถิ่ น (
Involvement of Local Community or People participation ) เพราะชุ มชนเปรี ยบเสมือนเจ้าถิ่ น หาก
มีการจัดการวางแผนให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนและดาเนินการเพราะชุ มชนเป็ นผูใ้ ช้งาน
หลัก การดาเนิ นการด้วยความรู ้ความเข้าใจต่อการอนุ รักษ์จะเกิดผลดีต่อพื้นที่ในระยะยาว เพราะไม่
เพี ยงสร้ างรายได้ให้ ก ับ ชุ ม ชนแต่ ย งั ก่ อให้ เกิ ดเครื อข่ ายอาชี พ และบริ ก าร ก่ อให้ เกิ ดการจ้างงาน
บริ การที่ตอ้ งควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้อยูส่ ื บไป
4.4 วัต ถุ ป ระสงค์ ของการจั ด การการท่ อ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศ (จิ โรจน์ พ นั ธุ์ et al., 2548) ได้
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีดงั นี้
4.4.1 รั ก ษาแหล่ ง ที่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ัน เป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละวัฒ นธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศ โดยจัดการอย่างมีความรับผิดชอบคานึ งถึงความเหมาะสมและความสาม
รถในการรองรับของพื้นที่
4.4.2 ใช้ก ารท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศเป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างจิ ตสานึ กต่ อการรัก ษา
ระบบนิเวศเพื่อเป็ นการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.4.3 ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีเป้ าหมายและระบบการทางานในทิศทาง
เดียวกันดูแลอย่างเสมอภาคและเหมาะสม สร้างความเข้มแข็ง แข็งแรง และมัน่ คงให้แก่ชุมชน
4.4.4 การสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวกต้องค านึ งถึ งสุ นทรี ย ภาพที่ ก ลมกลื นกับ
สภาพแวดล้อมรัก ษาเอกลักษณ์ ท างสังคมและธรรมชาติ4.4.5.มี การบริ หารจัดการประสานงาน
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ร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน องค์ก รรั ฐบาล องค์กรเอกชน องค์ก าร
บริ หารส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
4.5 การกาหนดแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศนั้นมุ่งเน้นให้ความรู ้ และให้ประสบการณ์ แก่ผูท้ ี่ ท่องเที่ ยว
โดยตระหนักเน้นในประเด็นของการเข้าใจและอนุ รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภายใต้การร่ วมมื อ
หรื ออาศัยการดาเนินการโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างแท้จริ งและยัง่ ยืน
การกาหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศตามเกณฑ์ของกองอนุ รักษ์การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยและสมาคมไทยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สกุณะพัฒน์ et al., 2554)มีดงั นี้
4.5.1 เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีระบบนิเวศอันสมบูรณ์
4.5.2 การดาเนิ น การที่ พ กั แรมต้องค านึ งถึ งการก่ อ สร้ า งตลอดจนการจัดการที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.5.3 ควรมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นที่มีความรู ้อย่างถ่องแท้
4.5.4 มี สิ่ งอานวยความสะดวกต้อนรั บ นัก ท่ องเที่ ยว เป็ นจุ ดบริ การที่ ให้ ค วามรู ้
ข้อมูลและบริ การต่าง ๆ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น จุดบริ การให้ข่าวสาร ข้อมูล ห้องสุ ขา ร้านอาหารและ
เครื่ องดื่มโดยทั้งหมดนี้ตอ้ งมีความปลอดภัย
4.5.5 มีการบริ หารจัดการประสานงานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
ประชาชน องค์กรรัฐบาล องค์กรเอกชน องค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
4.5.6 มีป้ายสื่ อหรื อเครื่ องหมายเส้นทางที่เหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว
4.5.7 มีการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามความเหมาะสมและเป็ นสากล
4.5.8 มีการจัดทาแผนที่และข้อมูลนาเที่ยว เพื่อให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยวและเพื่อ
ความสะดวกสบาย ปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว
4.5.9 มีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม โดยกาหนดปริ มาณจานวนผูเ้ ข้าชมต่อวันเพื่อลดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม
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4.5.10 มีแผนหรื อนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีมาตรฐานในระดับสากล
4.5.11 มีแผนในการบริ หารจัดการพื้นที่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาที่
ชัดเจนเช่นแนวทางการจัดการของเสี ย การกาจัดขยะ การกาจัดมลพิษ เป็ นต้น
4.6 การจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
(พงวณิ ช ย์, 2555) ได้อ ธิ บ ายไว้ว่า การจัด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ คื อ การ
บริ หารจัดการโดยมีเป้ าหมายให้การดาเนิ นการอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเป็ นไปพร้อม
ๆ กับการอนุ รักษ์ การจัดการโดยคานึ งถึ งแนวคิด ทฤษฎี การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ โดยมี การจัดการ
มุ่ ง เน้ น ถึ งประเด็ น ความส ามารถในการรองรั บ ของพื้ น ที่ การค านึ งถึ งผลกระท บต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การให้ความรู ้ความเข้าใจแก่นกั ท่องเที่ยวและชุ มชน ให้ชุมชน
ได้มี ส่ วนร่ วมเพื่ อการพัฒ นาและสร้ างอาชี พ อย่างยัง่ ยืน เพื่ อให้ เกิ ดความตระหนัก ต่ อการรั ก ษา
ธรรมชาติ และทรั พยากรการท่ องเที่ ยว ตลอดจนกาหนดนโยบายมาตรการเพื่อควบคุ ม ในการใช้
ประโยชน์หรื อควบคุมกิจกรรมเพ่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อพื้นที่ให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
วัตถุประสงค์ในการจัดการเพื่อให้การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเติบโตไปพร้อมกับ
การที่ ใ ห้ ค นในชุ ม ชนมี ร ายได้ มี อ าชี พ มั่น คงทรั พ ยากรธรรมชาติ ย งั คงอุ ด มสมบู ร ณ์ วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมยังคงได้รับการสื บทอด ทุกอย่างพัฒนาไปพร้อมกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.6.1 เพื่ อให้ แหล่ งท่ องเที่ ย วคงเอกลัก ษณ์ เฉพาะถิ่ น ซึ่ งเป็ นความเกี่ ยวเนื่ องกัน
ระหว่า งวิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ปั ญ ญาและระบบนิ เวศ โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในการจัด การการใช้
ประโยชน์และคานึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นที่
4.6.2 ใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ นเครื่ อ งมื อ ให้ เห็ น ถึ ง ความส าคัญ และจ าเป็ นในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่นกั ท่องเที่ยวและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4.6.3 การดาเนิ นการจัดการควรเกิ ดภายใต้ความร่ วมมือของทุกฝ่ ายและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ให้ภาคเอกชน ภาครัฐบาลและคนในชุ มชนมีส่วนร่ วมใน
การจัดการเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่อย่างมประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบจะทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เพราะเกิดจากการพัฒนาการบริ หารจัดการด้วยความเข้าใจ
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4.6.4 สิ่ งอานวยความสะดวกและการบริ การท่องเที่ยวจะต้องเกิ ดขึ้นโดยคานึ งถึ ง
ความสอดคล้องกลมกลื นกับสภาพแวดล้อม โดยการพยายามรักษาเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ หรื อ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้ และต้องได้รับมาตรฐานเรื่ องความปลอดภัยของสถานที่
4.6.5 เพื่ อให้ นัก ท่ องเที่ ย วกลุ่ ม ทั่วไปและกลุ่ ม เยาวชนซึ่ งเป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
คุณภาพกระจายตัวไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเหมาะสม
4.7 การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
(พงวณิ ชย์, 2555) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศที่ยงั่ ยืนขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ในการรักษาคุ ณภาพของสิ่ งแวดล้อมให้ส มดุ ลและสามารถท าให้ส ภาพเศรษฐกิ จในชุ มชนดี ข้ ึ น
กล่ า วคื อ ความร่ า รวยทางทรั พ ยากรถู ก รั ก ษาไปพร้ อ มกับ การอนุ รั ก ษ์ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทาง
วัฒนธรรมเอาไว้ เพราะสองสิ่ งนี้ เปรี ยบเสมือนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ การรักษาและ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพชี วติ ที่ดีให้แก่ชุมชนได้ เทคนิ คการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง
นิเวศมีดงั นี้
4.7.1 ชุ มชนท้องถิ่ นจะต้องมี ความเข้าใจในภาพรวมเพื่อการเข้ามามี ส่วนร่ วมใน
การกาหนดแนวทางรายละเอียดต่าง ๆ จะต้องมีการพิจารณาความคิดเห็น ความพร้อมของชุ มชนใน
การจัดการสถานที่การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ เปิ ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโยทัว่ ถึ งและเปิ ดโอกาสให้
ชุ มชนได้มีการแสดงความคิดเห็ นและเสนิ ความเห็ นเพราะกิจกรรมการท่องเที่ยวจะเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง
4.7.2 องค์กรที่มีอานาจจะต้องมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนโครงการและร่ วมมือกัน
อย่างเป็ นระบบ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้แนวคิดที่เป็ นประโยชน์ได้เป็ นรู ปธรรม
4.7.3 การนาแผนไปบังคับใช้อย่างแท้จริ งเพื่อคุ ม้ ครองสถานที่ ให้รอดพ้นจาการ
พัฒนาที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อความเสื่ อมโทรมในระยะยาว โดยที่มีอานาจอนุ มตั ิหรื อตัดสิ น
ต้องวางตัวเป็ นกลาง
4.7.4 การได้รับทราบข้อมู ลก่ อนการไปเยือนจะช่ วยให้ได้รับ ประสบการณ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้สมบูรณ์และเพิ่มคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
4.8 แนวทางในการลดผลกระทบ
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(พงวณิ ชย์, 2555) ได้กล่าวถึ งการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศที่ มีความหลากหลายทางชี วภาพและ
เป็ นพื้นที่ทางธรรมชาติ มีความเปราะบางต้องคานึ งถึ งผลกระทบต่อสัตว์ พืชและสิ่ งแวดล้อมเป็ น
ประการสาคัญ จะต้องมีการควบคุ มการพัฒนา เพื่อลดการรบกวนและความเสี ยหายต่อที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าและพืชพรรณ
4.8.1 แนวทางการลดผลกระทบในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.8.1.1 การส่ งเสริ ม การขนส่ งที่ ยงั่ ยืน การเดิ น ทางท่ องเที่ ยวก่ อให้ เกิ ด
มลพิษเพราะการใช้งานพาหนะชนิ ดต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว การคมนาคมก่อให้เกิ ด
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ส่วนบุ คคล การเดิ นทางทาอากาศก่อให้เกิ ด
มลภาวะทางอากาศโดยตรงแต่การเดินทางโดยรถไฟหรื อเรื อจะก่อให้เกิ ดปริ มาณมลพิษที่นอ้ ยกว่า
แนวทางในการจัดการขนส่ ง ได้แก่ การกาหนดชนิ ดหรื อรู ปแบบการเดินทางที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม
ต่า เช่ นการใช้จกั รยาน ทั้งนี้ ตอ้ งมีการออกแบบให้โครงสร้ างพื้นฐานสามารถรองรับการขนส่ งได้
หลากหลายรู ป แบบ , การลดจานวนครั้ งในการเดิ น ทางเพื่ อ ลดระยะเวลาการเดิ น ทาง เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยลง แต่จะต้องมีกรนาเสนอการเข้าพักระยะยาวเข้ามาแทนที่เพื่อจะ
ได้มีรายได้เข้ามาในสถานที่ ท่ องเที่ ยวต่อไป , รณรงค์เชิ ญชวนให้นักท่องเที่ ยวรับ ผิดชอบชดเชย
ผลกระทบจากการมีส่วนร่ วมในการก่อมลพิษที่เกิดจากการเดินทางโดยการบริ จาคเงินให้โครงการ
กักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์
4.8.1.2 ลดการใช้ ท รั พ ยากรที่ ข าดแคลนและไม่ ห มุ น เวี ย น การใช้
ทรัพยากรเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวจาเป็ นต้องมีการนาทรัพยากรมาใช้เพื่อให้เกิดการ
บริ การในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของักท่องเที่ยวแต่ท้ งั นี้ การนาทรัพยากรมาใช้
นั้นควรมีความระมัดระวังเพราะพลังงานเชื้ อเพลิง แร่ ธาตุ ป่ าไม้ ล้วนใช้แล้วหมดไป ยากแก่การที่
จะสร้างใหม่มาทดแทน ดังนั้นในภาคการบริ การการท่องเที่ยวจึงควรมีทางออกหรื อแนวทางสารอง
เอาไว้ เช่ น การลดใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป การคิดหาแนวทางเพื่อลดการใช้พลังงาน เช่ นการ
ออกแบบหรื อแก้ไขรู ปแบสิ่ งก่อสร้างการออกแบบอาคาให้สามารถกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ
และลดการใช้พลังงานในตัวเอง
มีการหาแนวทางเพื่อนาวัสดุ Recycle เพื่อกลับมาใช้ซ้ าหรื อแผลรู ปแล้ว
นากลับ มาใช้ใหม่ และให้การใช้ท รั พ ยากรเกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดไม่ ทิ้งเปล่ าให้เสี ยโอกาส การหา
แนวทางนาวัดดุทอ้ งถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม
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การพยายามลดใช้พ ลัง งาน ลดการสร้ างของเสี ย จะก่ อ ให้ เกิ ด ปริ ม าณ
มลพิษตามแหล่งน้ า มลพิษทางอากาศ และปริ มาณขยะที่นอ้ ยลง ส่ งผลให้คุณภาพชี วิของผูอ้ ยูอ่ าศัย
คุณภาพการท่องเที่ยว รวมไปถึ งคุณภาพชี วิตของนักท่องเที่ยวดี ข้ ึนอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้ ยงั ส่ งผลดี
คืนสู่ ธรรมชาตินน่ั คือการทาให้ระบบทางชี วภาพดีข้ ึน ระบบนิ เวศอุดมสมบูรณ์และสามารถดารงอยู่
ได้อย่างปลอดภัย
4.8.1.3 ลดการใช้น้ าในภาคการท่องเที่ยว ในภาคการท่องเที่ยวมีการใช้น้ า
จืดในปริ มาณมากเพื่อนามาใช้ในการอุปโภคและบริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าจืดถู กนามาใช้เพื่อ
การรดสนามหญ้าในสนามกอล์ฟที่ ออกแบบเพื่อความสวยงามมี การใช้น้ าเพื่อดู แลบารุ งรักษาใน
ปริ ม าณมากและลัก ษณะของพื ช พรรณที่ ต้องอาศัยสารเคมี และการดู แลรั กษาที่ มี ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมค่อนข้างรุ นแรงเพราะมีการชะล้างน้ าที่ ปนเปื้ อนสารเคมี ลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะ สระ
ว่ายน้ าตามที่ พกั ที่ ส่งเสริ มความสวยงามแต่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวนามาซึ่ ง
การใช้น้ าจืดจานวนมหาศาลเพื่อมาเติมลงสระในบางภูมิประเทศที่ไม่ได้มีน้ าจืดเหลือเฟื อสาหรับมา
ใช้เพื่อการนี้ ก็จะมีการใช้น้ าเค็มมากลัน่ เป็ นน้ าจืดเกิ ดของเสี ยที่ เหลื อทิ้งจากกระบวนการกลัน่ ได้
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตามมา
กระบวนการถ่ายเทของเสี ยก็เป็ นอีกกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อแหล่งน้ านัน่ คือการระบายน้ าเสี ยของเสี ยทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะโดยมิได้ผา่ นการบาบัด ทาให้
เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าโดยรวมและต่อเนื่องไปยังแหล่งน้ าใต้ดิน
ดังนั้นการกาหนดมาตรการ กฎหมาย รู ปแบบมาตรฐานและข้อบังคับเพื่อ
ควบคุมการใช้งานและระบายน้ าเสี ยจะทาให้เกิดแบบแผนในการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจนและ
ช่วยลดผลกระทบต่อแหล่งน้ าในระยะยาว
4.8.1.4 การลดใช้ ส ารเคมี เพื่ อ ลดความเสี ยหายต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี การใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ หากแยกตามประเภทการใช้งาน
หลัก สามารถแยกคร่ าว ๆได้ดงั นี้
- ใช้ในระบบเกษตรกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
อาหารในการอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว คือการใช้สารเคมีกระตุน้ การเจริ ญเติบโตแก่พืชที่
เป็ นอาหารให้แก่นกั ท่องเที่ยว การใช้สารเคมีเพื่อกาจัดศัตรู พืชเป็ นต้น
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- ใช้ในการคมนาคมขนส่ ง เป็ นส่ วนเหลือทิ้งที่มาจากยานพาหนะ
หลายๆรู ปแบบ เช่ น คราบน้ าหรื อสารเคมีที่ถ่ายทิ้งจากเรื อลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อแหล่งน้ าทั้งต่อลักษณะกายภาพของแหล่งน้ าและสิ่ งมีชีวติ ในแหล่งน้ า
- ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ อ านวยความ
สะดวกหรื อที่พกั อาศัยแก่นกั ท่องเที่ยว การก่อสร้ างอาจมีการใช้วสั ดุ ที่ไม่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เช่น สี โฟม หรื อสารเคมีอื่น ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็ นต้น
- สารเคมีที่ใช้ในที่พกั อาศัยสาหรับนักท่องเที่ยว เช่ น การใช้สาร
คลอรี นเพื่อทาลายแบคทีเรี ยในสระว่ายน้ า การใช้สารเคมีในการทาความสะอาดเครื่ องนุ่งห่มหรื อทา
ความสะอาดสถานที่ สารเคมีเหล่านี้ ทาให้สถานที่หรื อวัตถุที่เราต้องการทาความสะอาดนั้นสะอาด
หากแต่เป็ นอันตรายต่อจุลชี พ สิ่ งมีชีวิตอื่ น ๆ ที่ สารเคมี เข้าถึ งเมื่ อถู กปล่อยทิ้ง สารCFCs ที่มาจาก
การใช้เครื่ องทาความเย็นถูกปล่อยสู่ ช้ นั บรรยากาศโดยตรง เป็ นต้น
จะเห็ น ได้ว่าสารเคมี เหล่ านี้ ท าลายสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจึงควรมี มาตรการในการกาจัดหรื อเสี ยภาษี นิเวศเพื่อเป็ นมาตรการในการรั บผิดชอบต่อ
สิ่ งแวดล้อม
4.8.1.5 ทรั พยากรในการวางแนวทางการพัฒนาการท่ องเที่ ยว ก่ อนการ
พัฒนาสถานที่ ใดเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยว ควรมี การคานึ งถึ งผลกระทบที่ ตามมาในทุ ก ๆ ด้าน เพื่ อ
ศึ ก ษาผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น ในขั้น ตอนกระบวนการออกแบบสิ่ งก่ อสร้ างอาคาร การก่ อสร้ างสิ่ ง
อานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างมาก การหลีกเลี่ยง
หรื อลดผลกระทบในด้านนี้ อาจจะต้องคานึ ง ไตร่ ตรองการออกแบบที่ ช่วยลดการใช้พลังงานที่ใช
แล้วหมดไป มาใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป การออกแบบสิ่ งก่อสร้างที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมนั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อทรัพยากรในระยะยาว
การวางแผนแบบบูรณาการจาเป็ นมากในการออกแบบใช้ทรัพยากรให้
คุ ้ม ค่ าและเหมาะสมต้องค านึ งถึ งสมดุ ล ในการพัฒ นาที่ ท่ องเที่ ย วและความต้องการของชุ ม ชน
ท้องถิ่น
4.8.2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ ยวเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้งานหลักในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว
การบริ การต่าง ๆมุ่งเน้นให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความประทับใจและพึงพอในต่อการบริ การ ดังนั้น
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นักท่องเที่ ยวจะได้รับการบริ การที่ ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นเพศ เชื้ อชาติ หรื อมี สถานะใด การ
ได้รับการบริ ก ารอย่างเป็ นธรรมเป็ นสิ ทธิ ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากผูใ้ ห้บริ การ มากกว่าการเล็ง
ผลประโยชน์ทางด้านธุ รกิ จจากตัวนักท่องเที่ ยว แต่ในขณะเดี ยวกันนักท่องเที่ ยวเองเป็ นประเด็น
หลักที่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่สุรุ่ยสุ ร่ายเพื่ออานวยความสะดวกแก่
นัก ท่ องเที่ ย วเกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้อมิ เป็ นวงกว้าง ดัง นั้น การท่ อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เวศของบาง
ประเทศมีการตั้งคาถามถึงวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นการลดจานวนรอยเท้าในพื้นที่ทาง
ธรรมชาติ แ ละมี ค วามเปราะบางทางวัฒ นธรรม ค าถามเช่ น คุ ณ เดิ น ทางท าไม? คุ ณ จะอยู่ไ ด้
อย่างไร? คุณจะไปที่ไหน? คุณจะเดิ นทางอย่างไร? คุ ณจะซื้ ออะไร? คุณเดินทางทาไม? คุณใช้เวลา
เดิ นทางอย่างไร? คุ ณ จะทิ้ งอะไรไว้ ? ทั้งหมดนี้ เพื่ อให้นัก ท่ องเที่ ยวได้ท บทวนจุ ดประสงค์และ
ทาการศึกษารายละเอียด ภูมิประเทศ วิถีชีวติ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสถานที่ท่องเที่ยวก่อนที่จะ
เดินทางไปถึง เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเข้าใจวัฒนธรรม เกิดความรู ้สึกเห็นอกเห็นใจต่อชาวบ้านและเกิด
มิตรไมตรี อนั ดีงานระหว่างเจ้าบ้านและผูท้ ี่มาเยือน
ประเด็ นส าคัญ ที่ นัก ท่ องเที่ ยวควรได้รับ มากที่ สุ ดคื อความปลอดภัยต่ อ
ชี วิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากการเดิ นทาง จากการเข้าพักในสถานที่ พกั แรม เช่ นมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม การก่อการร้าย อุบตั ิเหตุ รวมไปถึ งการเตรี ยมพร้ อม
รับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โดยควรมีแนวทางที่ชดั เจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมัน่ ใจในความปลอดภัย
การก าหนดนโยบายขอบเขตการบริ ก ารและควบคุ ม พฤติ ก รรม เพื่ อ
อนุ รักษ์พ้ืนที่ที่เปราะบางทางธรรมชาติ พื้นที่ที่การท่องเที่ยวอาจคุ กคามสายพันธุ์เปราะบางที่เสี่ ยง
ต่อการสู ญพันธุ์ ไม่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมาย การค้าสัตว์หรื อพืชที่เป็ นที่ตอ้ งห้ามทางกฎหมาย
หรื อมาตรการอนุ รักษ์สนับสนุ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุ รักษ์ทรัพยากร อาจช่วยเหลือทั้งด้าน
กาลังทรัพย์และด้านกาลังกาย ให้นกั ท่องเที่ยวได้มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้
ชื่นชมกระบวนการและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสิ่ งแวดล้อม ภูมิประเทศ ระบบนิเวศ
4.8.3 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับผูป้ ระกอบการ
เป็ นกลุ่ ม บุ ค คลที่ เป็ นเป้ า หมายส าคัญ ในการด าเนิ น การเพื่ อตอบเสนอ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรปฏิบตั ิดงั นี้
- ผูป้ ระกอบการต้องให้ ข ้อมู ล ที่ ถู ก ต้องแก่ นัก ท่ องเที่ ยวทั้งรายละเอี ย ด
สถานที่และข้อมูลการเดินทาง มอบบริ การที่ดีและปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยว หากเกิดกรณี ความ
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เสี ยหายอันตรายต่อชี วิตและทรัพย์สินอันเนื่ องมาจากผูป้ ระกอบการจะต้องมีการชดเชยค่าเสี ยหาย
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว
- ผูป้ ระกอบการจะต้องท างานร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องการ
รักษาความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งอุบตั ิเหตุ สุ ขภาพ สุ ขอนามัย
- ผูป้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม ประเพณี ของนักท่องเที่ยวและ
ชุมชน และควรเอื้ออานวยความสะดวกให้นกั ท่องเที่ยวได้ปฏิบตั ิศาสนกิจของตนเอง
- จะต้องมีการเตรี ยมแผนการในการส่ งนักท่องเที่ยวคืนประเทศในกรณี ที่
บริ ษทั นาเที่ยวเกิดปั ญหา
- มี ก ารแจ้ง เตื อ นและประกาศที่ ท ัน ท่ ว งที ต่ อ สถานการณ์ ไ ม่ ป กติ ใ น
ต่างประเทศหรื อตามสถานที่ท่องเที่ยว มีการรายงานสถานการณ์ ความเป็ นจริ งเพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่คบั ขันได้
4.8.4 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับรัฐ
บทบาทของรัฐบาลในการเข้ามาช่วยเหลือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ควบคุมสิ่ งแวดล้อม ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมรักษาความเป็ นระเบียบ
มีการติดตามเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ
- รวมแผนการท่องเที่ยวไว้ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- รัฐควรมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
- สนั บ สนุ น การออกแบบหรื อการก่ อ สร้ า งที่ ก ลมกลื น ไม่ ท าลาย
ทัศนียภาพ และไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
4.9 รู ปแบบ และการจัดการบริการการท่ องเทีย่ วเชิ งนิเวศ
(จิโรจน์พนั ธุ์ et al., 2548) ได้กล่ าวว่ากิ จกรรมการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในสถานที่
หนึ่ ง ๆจะต้องมี กิ จกรรมที่ ค่ อนข้า งหลากหลายเพื่ อ ให้ นัก ท่ องเที่ ย วสามารถท่ องเที่ ย วและร่ ว ม
กิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อได้รับประสบการณ์ที่ครบถ้วน เช่น การเดินชมธรรมชาติในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ หรื อการเยี่ยมชมสัมผัสธรรมชาติในรู ปแบบต่าง ๆตามความเหมาะสมของแต่ละ
สถานที่ท่องเที่ยว การบริ การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศมุ่งเน้นให้นกั ท่องเที่ ยว ได้รับความพึงพอใจโดยมี
แนวทางในการจัดการดังนี้
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4.9.1 เนื่ องจากการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศมุ่งเน้นให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยว จึงจาเป็ นที่
ต้องมีการมุ่งให้ความรู ้ดา้ นการศึกษาธรรมชาติและระบบสังคมที่มีความเฉพาะโดยให้คนในพื้นที่มี
ส่ วนร่ ว มในการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผูม้ าเยือน ทั้ง นี้ เพื่ อถ่ ายทอดความภาคภู มิ ใ จในถิ่ น ที่ อ ยู่เพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ความรู ้ใหม่ๆให้เกิดความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยว โดยมีหลักการจัดการดังนี้
- การบริ การจะต้องมีความร่ วมมือกันระหว่างประชาชนในท้องถิ่ นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่ วมกันดูแลให้มีมาตรฐานมีคุณภาพระดับสากล
- มัคคุเทศก์ตอ้ งมีความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอด มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่
ดีและมีความสามารถในการจัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวและสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้
- ชุ มชนในท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาวางแผนดาเนิ นการตลอดจน
สามารถเข้าถึงการบริ หารรายได้ที่ได้มา อาจอยูใ่ นรู ปแบบสหกรณ์หรื อบริ ษทั
- การจัดรายการนาเที่ยว จะต้องแจ้งรายการให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ต้องมี
ความชัดเจน เพื่อให้มีความเตรี ยมตัวเตรี ยมความพร้อมเตรี ยมรับประสบการณ์ โดยมีหลักการดังนี้
แจ้งกาหนดการให้ชดั เจนระบุท้ งั เวลาและสถานที่ให้นกั ท่องเที่ยวทราบ , แจ้งการเตรี ยมอาหารหรื อ
อุปกรณ์ ส่ วนใดที่มีการจัดเตรี ยมไว้ให้ ส่ วนใดที่จะต้องมีการจัดเตรี ยมด้วยตนเอง , แจ้งค่าใช้จ่ายให้
ชัดเจนเพื่อการเตรี ยมตัวและประกอบการตัดสิ นใจ , การให้ความรู ้และข้อควรรู ้เพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
พิจารณาให้เกิดความรู ้และเพื่อให้เข้าใจแก่ประสบการณ์อย่างแท้จริ ง
4.9.2 การจัดที่พกั
การจัดเตรี ยมที่พกั เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในแนวทางของการท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศจะต้องคานึ งผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมเป็ นประการสาคัญ ต้องมีการประเมินผลกระทบ
อย่า งละเอี ย ดเพราะการก่ อ สร้ า งที่ พ ัก นั้ น จะเป็ นการใช้ ง านในระยะยาวและมี ผ ลต่ อ เนื่ อ งต่ อ
สิ่ งแวดล้อมต้องออกแบบให้มี การใช้งานที่ ดีเหมาะสม ค านึ งถึ งสุ น ทรี ยภาพและอัตลัก ษณ์ ท าง
สถาปั ตยกรรมที่สะท้อนถึงชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ อีกระบบที่สาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมในงานอาคารคือ
ระบบการกาจัดของเสี ย โดยหลักการที่ผจู ้ ดั ทาที่พกั ควรพิจารณามีดงั นี้
4.9.2.1 หลักการออกแบบที่พกั จาเป็ นจะต้องนาหลักออกแบบอย่างยัง่ ยืน
มาใช้ มีการพิจารณาผลกระทบก่อนการก่อสร้างตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการ
ออกแบบแนวทางการใช้อาคารแบบประหยัดพลังงาน มีการบูรณาการระหว่างสุ นทรี ยภาพและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดดังนี้
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- ควรค านึ งถึ งคุ ณ ค่ า ของส ถาปั ตยกรรมใน ระยะยาว มี
สุ นทรี ยภาพที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม
- ออกแบบโดยเคารพจิตวิญญาณของพื้นที่
- ออกแบบโดยการนาหลักการประหยัดพลังงานในอาคารมาใช้
- ออกแบบโดยเคารพวัฒนธรรมและธรรมชาติ การก่อสร้ างไม่
ควรอยู่ในตาแหน่ งที่ ทาให้ทศั นี ยภาพของสถานที่ ที่มีความสาคัญหรื อมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เสื่ อมลง นอกจากเคารพในสถานที่ที่มีความสาคัญแล้วการก่อสร้างไม่ควรก่อสร้างในจุดที่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง เป็ นต้น
-การออกแบบไม่ควรฝื นพลังของธรรมชาติ ควรจะออกแบบให้
กลมกลืนและสามารถปรับตัวตามธรรมชาติได้จะทาให้สถาปั ตยกรรมนั้นมีความยัง่ ยืนมากกว่าการ
ก่อสร้างที่มุ่งเน้นเพื่อเอาชนะธรรมชาติ เพราะเมื่อเกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใด
ๆ สิ่ งก่อสร้างที่พยายามฝื นธรรมชาติน้ นั มักจะเสี ยหายโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้
- การออกแบบควรคานึ งถึงความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ
ให้เชื่ อมโยงกันอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ระหว่างสถาปั ตยกรรมกับวัฒนธรรม ระหว่างสถาปั ตยกรรม
และระหว่างธรรมชาติเป็ นต้น
- สนับสนุนการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
- คานึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มาจากการพัฒนา
ต่อวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมเดิม
4.9.2.2 ข้อกาหนดลักษณะที่ พกั แรม จากการประชุ มนานาชาติเรื่ องการ
จัดการที่พกั รักษาระบบนิเวศ ครั้งที่ 2 ประเทศคอสตาริ กา เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2538 มีดงั นี้
- มีขนาดเล็ก มีความสะอาด ปลอดภัยและร่ มรื่ น
- นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประหยัดพลังงาน
- มี การจัดการสิ่ งแวดล้อมเรื่ องการกาจัดขยะ การกาจัดของเสี ย
และการนากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ซ้ าได้
- การออกแบบสถาปั ตยกรรม ควรใช้ ว ัส ดุ ท ้ อ งถิ่ น ในการ
ออกแบบให้กลมกลืน
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- การจัดการควรดาเนินการใช้แรงงานในชุมชน
4.9.2.3 การจัดการสิ นค้าที่ระลึก การจัดการควรมีดงั นี้
การผลิ ตสิ นค้าที่ ระลึ กนั้นจะต้องมี การคานึ งถึ งการรักษาระบบ
นิ เวศอย่างยัง่ ยืน โดยการนาวัสดุ ในท้องที่มาใช้ โดยที่ไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมเช่ น
ซากพืชหรื อชิ้ นส่ วนที่เหลื อใช่ จากกระบวนการทางเกษตร ห้ามมิ ให้นาพืชหรื อสัตว์ที่มีกฎหมาย
คุม้ ครองสุ่ มเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์มาจัดทาเป็ นสิ นค้าที่ระลึก
- กระบวนการผลิ ตต้องไม่ รบกวนธรรมชาติ เช่ น อุ ป กรณ์ หรื อ
สารบางชนิดที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้า
- ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เป็ นอาหารควรผลิ ต ด้ว ยกระบวนการที่ ส ะอาด
คัด เลื อ กจากวัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ สิ น ค้าได้ม าตรฐาน ถู ก สุ ข ลัก ษณะอนามัย มี ก ารรั บ รองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สานักงานมาตรฐานสิ นค้า (สมก.) สานักงานอาหารและยา (อย.)มาตรฐาน
ฮาลาลจากสานักจุฬาราชมนตรี เป็ นต้น และทั้งนี้ควรระบุวนั เดือนปี ที่ผลิตและหมดอายุชดั เจน
(พงวณิ ชย์, 2555)ได้อธิ บายถึ งการจัดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศที่ดีควรคานึ งถึงปั จจัยที่สาคัญ
ดังนี้
1. ศักยภาพทางเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศได้ตอบสนองการกระจายรายได้
สู่ ชุมชนการจะทาให้ชุมชนมีรายได้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว
2. ความเจริ ญรุ่ งเรื่ องท้องถิ่น : รายได้จากการท่องเที่ยวสู่ ชุมชนโดยตรง
3. การสร้างงานและจ้างงานที่มีคุณภาพ : อาชีพการบริ การการท่องเที่ยวหรื ออาชี พ
อื่นที่เกี่ยวข้อง เกิดจากการจ้างงานคนในชุมชนและต้องมีการอบรมด้วยความรู ้และจรรยาบรรณเพื่อ
การบริ การอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียม
4. ส่ วนของสังคม : การกระจายผลประโยชน์ท างเศรษฐกิ จสู่ การบริ หารจัดการ
ผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยรวม
5. การปฏิ บ ัติต่ อ : การบริ ห ารที่ ส ร้ างความประทับ ใจเป็ นประสบการณ์ ที่ ดีแ ก่
นักท่องเที่ยว
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6. การมีส่วนร่ วมของท้องถิ่ น : ให้คนในชุ มชนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนตัดสิ นใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
7. ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชน : คานึ งถึงคุณภาพชีวติ ในระยะยาว การจัดการการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศที่ ย งั่ ยื น ตระหนัก ถึ ง โครงสร้ างทางสั ง คมและความเสมอภาคในการเข้า ถึ ง
ทรัพยากร
8. ความร่ ารวยทางวัฒนธรรม : สื บสานมรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป
เพื่อการดารงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
9. ความอุดมสมบูรณ์ ทางกายภาพ : เพื่อให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์และทัศนียภาพที่มีค่ายังคงอยูค่ ู่กบั สถานที่ต่อไป
10. ความหลากหลายทางชี ว ภาพ : สนั บ สนุ น ให้ อ นุ รั ก ษ์ แ ละช่ ว ยกัน ฟื้ นฟู
ธรรมชาติเพื่อเอื้อให้สิ่งมีชีวติ สายพันธุ์อื่น ๆสามารถอยูร่ อดได้อย่างปลอดภัยต่อไป
11. การใช้ทรั พยากรอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ : ใช้ทรัพ ยากรอย่างคุ ม้ ค่าไม่ฟุ่มเฟื อย
เนื่ องจากการบริ ก ารการท่ องเที่ ย วมี ก ารนาทรั พ ยากรมาใช้เพื่ ออานวยความสะดวก การใช้ต้อง
คานึงถึงประสิ ทธิ ภาพและคิดหาทางใช้พลังงานหมุนเวียนเป็ นทางเลือกร่ วมด้วย
12. ความบริ สุทธิ์ สิ่ งแวดล้อม : ต้องคงไว้ซ่ ึ งความบริ สุทธิ์ ของสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จะทาให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่าง
ยัง่ ยืน
4.10 รู ปแบบของกิจกรรมการท่ องเทีย่ วเชิ งนิเวศ
รู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิ
ประเทศและภู มิอากาศของสถานที่ ท่องเที่ ยว โดยการพิจารณาจากทรัพยากรที่ มีอยู่เป็ นหลักและ
นามาพัฒนาให้เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้
สถาบัน วิจยั วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง ประเทศไทยศึ ก ษา (2544) และแบ่ ง ประเภทของ
กิจกรรมออกเป็ น 3 หมวดดังนี้
1) กิ จกรรมเชิ งนิ เวศในแหล่ งธรรมชาติ ได้แก่ การเดิ นป่ า , ศึ กษาธรรมชาติ ส่อง
สัตว์ , ดูนก , เที่ยวถ้ า , น้ าตก , พายเรื อ ( แคนนู , คายัค , เรื อใบ , กระดานโต้ลม ) , ดาน้ าดูปะการัง (
น้ าตื้น , น้ าลึก ) , ตั้งแคมป์ , ล่องแพ , ล่องเรื อยาง , ขี่มา้ , นัง่ ช้าง
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2) กิ จกรรมกึ่ ง นิ เวศ ได้แก่ ถ่ ายรู ป บันทึ ก ภาพ , บัน ทึ ก เสี ย ง , ปี นเขา , ไต่ เขา ,
ศึกษาท้องฟ้า , ตกปลา , ขี่จกั รยานท่องเที่ยว
3) กิจกรรมส่ งเสริ มทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ได้แก่ ชมความงาม สุ นทรี ยภาพ
ในมิติต่าง ๆ ของสถานที่หรื อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ , เรี ยนรู ้ความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ ,
ศึ ก ษา เรี ย นรู ้ วฒั นธรรมและศิ ล ปกรรมของท้อ งถิ่ น , ร่ ว มกิ จกรรมกับ คนในชุ ม ชนเพื่ อ เรี ย นรู ้
วัฒนธรรมท้องถิ่น , เรี ยนรู ้งานหัตถกรรมพื้นเมือง เข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเรี ยนรู ้
4.11 หลักเกณฑ์ และนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่เน้นการมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิ่ น เป็ นกาลังสาคัญใน
การบริ ห ารจัดการแก่ นักท่ องเที่ ยวโดยอาศัย ความรู ้ ความเข้าใจในทรั พ ยากรอย่างถู ก ต้องโดยมี
ลักษณะดังนี้
(สกุณะพัฒน์ et al., 2554) หลักเกณฑ์ในการกาหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกล่าว
ว่าการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศจะมุ่ งเน้นการท่ องเที่ ยวด้วยจิ ตส านึ กรั ก ษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒ นธรรม
ดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยเกณฑ์ที่กาหนดได้คิดขึ้นโดยกองอนุรักษ์การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและ
สมาคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยกาหนดขึ้น โดยมีกฎเกณฑ์ดงั นี้
4.11.1 มีความพร้อมในการบริ หารจัดการ มีศูนย์ที่อานวยสะดวกด้านข้อมูลข่าวาร
หรื ออานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น ด้านข่าวสาร นิ ทรรศการ ห้องน้ าโดยคานึ งถึงความสะอาด
สะดวก ปลอดภัย
4.11.2 มีการจัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อาจเป็ นวงกลหรื อแบบไปกลับก็ได้
4.11.3 มีป้ายสื่ อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็ นระยะ เพื่อให้ขอ้ มูลแก่
นักท่องเที่ยวและช่วย ประหยัดทรัพยากรบุคคลอีกทางหนึ่ง
4.11.4 เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยงั คงอุดมสมบูรณ์
4.11.5 มีการบริ หารจัดการพื้นที่ร่วมกันระหว่างองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน
และภาครัฐบาล
4.11.6 มีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อวัน
4.11.7 มีแผนแนวทางในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ มีการวางนโยบายใน
การรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้
4.11.8 มีแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาบริ การให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
4.11.9 มัคคุเทศก์ควรเป็ นคนในท้องถิ่นที่มีความรู ้ ความสามารถที่จะถ่ายทอดองค์
ความรู ้ให้แก่นกั ท่องเที่ยวได้
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4.11.10 มีการจัดทาแผนที่และคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยวและ
เป็ นส่ วนหนึ่งในการตัดสิ นใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
4.11.11 ที่พกั แรมควรคานึงถึงการประหยัดพลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม
4.15 นโยบายการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
นโยบายการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศมุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนต่อสังคมในระยะยาว
อย่างยัง่ ยืนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.15.1 มีอาชีพและรายได้ที่มนั่ คง
4.15.2 มีความรู ้สานึ กและหวงแหนธรรมชาติ มีจิตสานึ กที่ ไวต่อการคานึ งถึ งผล
ทางลบต่อธรรมชาติ
4.15.3 มีการคานึ งถึงคุ ณภาพชี วิต สุ ขอนามัยที่ ได้รับมาตรฐานแต่ไม่ได้ตอ้ งการ
การบริ การในระดับที่หรู หรา
4.15.4 ชื่ นชอบสุ นทรี ยภาพที่มีลกั ษณะเฉพาะถิ่น เช่น สุ นทรี ยภาพทางวัฒนธรรม
สุ นทรี ยภาพทางภูมิประเทศ
4.15.5 เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจรักที่จะเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้ระบบนิ เวศ คานึ งถึ งคุ ณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมในแต่ละสถานที่
4.15.6 มีมิตรไมตรี ที่ดีแก่เจ้าถิ่ น การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศทาให้นกั ท่องเที่ยวและเจ้า
บ้านได้พูดคุ ยแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ และประสบการณ์ กนั ทาให้เกิ ดมิ ตรภาพของคนต่างถิ่ น เกิ ด
ความเข้าในมีการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กาหนดนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศดังนี้
- ต้องให้ความสาคัญในการมีส่วนร่ วมของประชาชน
- คานึงถึงการพัฒนาจิตสานึกเป็ นสาคัญ
- ต้องมีการคานึงถึงศักยภาพและจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ธรรมชาติเปราะบาง
- นาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าสู่ แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ
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- การกาหนดแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศที่ชดั เจนจะทาให้เกิ ด
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
- จัดสร้ างเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ สนับสนุ นงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจน
- จัดทาคู่มือการจัดการ เพื่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอย่างถูกต้องมีการ
ใช้กฎหมายควบคุ มอย่างเคร่ งครัด เพื่อดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและสร้างวินยั ให้แก่ผคู ้ นเพื่อคุม้ ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ภาพที่ 6 ภาพสรุปทฤษฎีการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
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5. ทฤษฎีเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ วเชิงเกษตร
5.1 ความหมายของการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
(วงษ์วานิ ช, 2546) ได้อธิ บายการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรว่า เป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบ
หนึ่ งที่ กาลังได้รับความสนใจ เป็ นการเดิ นทางไปยังพื้นที่ เกษตร ฟาร์ ม พื้นที่ ปศุ สัตว์ เพื่อชื่ นชม
ความงานของผลิ ตผลที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึ งการเยี่ยมชมวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกร วัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของคนในท้องถิ่นเป็ นการเที่ยวชมทัศนี ยภาพที่
เกิดความเพลิดเพลินและได้รับความรู ้ดา้ นการเกษตรไปพร้อม ๆ กัน
(จิตตั้งวัฒนา, 2548) ได้กล่าว่าการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรคือการเดินทางไปท่องเที่ยว
ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการชื่ นชมทัศนี ยภาพที่ร้อยเรี ยงระหว่างภูมิประเทศและการเกษตร รวมถึง
การเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็ นอยูใ่ นชนบท สิ่ งเหล่านี้ เป็ นจุดดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชม เป็ นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ การเกษตรให้เกิ ดประโยชน์สร้ างรายได้ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อมนัน่ คือการจาหน่ ายผลิ ตผล การบริ การการท่องเที่ยว การจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งนี้ การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรต้องมีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศ และการสร้างสรรค์พ้ืนที่เกษตรนั้นสามารถสร้างให้เกิดเอกลักษณ์
เฉพาะเพื่อสร้างตัวตนและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจได้
ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปความหมายการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรว่า หมายถึงการท่องเที่ยวเยีย่ มชม
พื้นที่ การเกษตรที่ มีกิจกรรมทางการเกษตรในรู ป แบบต่าง ๆ เช่ น สวนเกษตร ฟาร์ ม การแปรรู ป
ผลิ ตผลจากการเกษตร โดยมี กระบวนการจัดการท่องเที่ ยวเพื่ อรองรั บนักท่องเที่ ยวให้ได้รับการ
อานวยความสะดวก รั บ การบริ ก าร รั บ ประสบการณ์ ความรู ้ และได้พ กั ผ่อนเพลิ ดเพลิ น ไปกับ
บรรยากาศการเกษตรและเกิ ดทัศนคติ ที่ดีต่อการเกษตร วิถีชีวิตวัฒนธรรม ตลอดจนภู มิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรในแต่ละพื้นที่
5.2 องค์ ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
(วงษ์วานิช, 2546)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ดงั นี้
5.2.1 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวเชิ งเกษตรจะต้องเป็ นแหล่ งเกษตรกรรมที่ มี ชื่ อเสี ย งและ
ประสบความสาเร็ จทางด้านการเกษตรในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
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5.2.2 ต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวได้
5.2.3 มีเจ้าหน้าที่หรื อวิทยากร ให้ความรู ้ แนะนาสถานที่และผลิตภัณฑ์ คอยดูแล
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
5.2.4 นั ก ท่ อ งเที่ ย วควรท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี จิ ต ส านึ กในการท่ อ งเที่ ย วรั ก ษา
สภาพแวดล้อมและปฏิบตั ิตามกฎกติกาที่สถานที่กาหนด
5.2.5 เป็ นการท่องเที่ยวที่ได้รับความรู ้ ประสบการณ์ ความสนุกเพลิดเพลิน
5.3 ความสาคัญของการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
(เชมนะศิริ, 2555) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรไว้วา่ ถึงแม้
จะเป็ นการท่ องเที่ ยวภายใต้รูป แบบของหารท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ แต่ การท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรนั้น มี
ความส าคัญ ต่ อประเทศไทยอย่างยิ่ง และก าลัง เป็ นที่ นิ ย มโดยสามารถแบ่ งความส าคัญ ของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ออกเป็ น 2 ประเด็นหลักดังนี้
5.3.1 มีความสาคัญต่อสังคม เมื่อเกิ ดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร เกษตรกรที่นอกจาก
จะมีรายได้จากการขายผลผลิ ตในเรื อกสวนไร่ นาแล้วยังสามารถ่ายทอดองค์ความรู ้ ถ่ายทอดความ
ภาคภูมิใจในอาชี พเกิดเป็ นงานภาคบริ การ ก่อให้เกิดความเป็ นอยูแ่ ละทัศนคติที่ดี ลดการอพยพย้าย
ถิ่นเข้าเมืองเพื่อหางานทาและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและท้องถิ่น
5.3.2 มี ค วามส าคัญ ต่ อ เศรษฐกิ จ เกิ ด การจับ จ่ า ยใช้ ส อยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่ น ค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าบริ การ ตลอดจน
การอุ ด หนุ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรโดยตรงจากมื อ ของเกษตรกร เป็ นการกระจายเม็ ด เงิ น สู่
ท้องถิ่นโดยตรง
5.4 ประเภทและรู ปแบบของแหล่ งการท่ องเที่ยวเชิ งเกษตร
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี รูป แบบการท าเกษตรกรรมที่ ห ลากหลายในบาง
ภูมิภาคนั้นอาจมีผลผลิตที่ใกล้เคียงกันแต่กระนั้นแล้วผลผลิ ตในแต่ละท้องที่ แต่ละท้องถิ่นนั้นก็มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปทาให้เกิ ดความโดดเด่น เกิ ดอัตลักษณ์ ที่แตกต่างกัน รวม
ไปถึ งความเชื่ อ พิธีกรรมและวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับอาชี พ พิธีปฏิ บตั ิ ที่สืบต่อกันมา เมื่อปั จจัย
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เหล่านี้ ผสานเข้าด้วยกันก่อให้เกิดการอานวยแก่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ สร้างโอกาสในการ
ทางาน โอกาสในการซื้ อขายผลิตภัณฑ์โดยตรงระหว่างเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
ราไพพรรณ แก้วสุ ริยะอ้างถึ งใน (เชมนะศิ ริ, 2555) ได้ก ล่ าวถึ งรู ป แบบการท า
เกษตรรู ปแบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยแบ่งออกเป็ น 7 รู ปแบบดังนี้
1) การท าปศุสัตว์ ( Animal farming ) การท าฟาร์ มปศุ สัตว์ เลี้ ยงสั ตว์ เพาะพันธุ์
สัตว์และขยายพันธุ์สัตว์ท้ งั สัตว์ที่มีความต้องการทางเศรษฐกิจและสัตว์หายาก เป็ นต้น เช่น การเลี้ยง
ม้า เลี้ ยงแพ เลี้ ยงแกะ เลี้ ยงไก่ เลี้ ยงนก การทาฟาร์ มน้ าผึ้ง ปลาสวยงาม กุง้ ปลาน้ าจืด กระชังปลา
การทาฟาร์ มมุก หอยต่าง ๆ ฟาร์ มหางนกยูง ฟาร์ มจระเข้ เป็ นต้น
2) การทานา ( Rice Cultivation ) การทานาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น นาปี นาปรัง นา
ขั้นบันได แล้วในแต่ละภูมิภาคจะมีเอกลักษณ์และประเพณี พิธีกรรมที่แตกต่างกันซึ่ งเป็ นจุดเด่นและ
เป็ นเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม
3) สวนผลไม้ ( Horticulture ) การทาสวนผลไม้ต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นสวนพืชเดี่ยว สวน
พืชผสม สวนสมรม รวมไปถึงประเภทพืชเศรษฐกิจ เช่น การปลูกปาล์ม การปลูกยางพารา
4) สวนพืชผักสวนครัว ( Vegetables ) การปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิ ดทั้งแบบใช้
ดินและแบบไร้ดิน เช่น ผักกาด กะหล่ าปลี นอกจากนี้ ยงั รวมถึ งไร่ ขา้ วโพด ไร่ พริ กไทย ไร่ ถวั่ เป็ น
ต้น
5) การท าสวนไม้ตดั ดอก ( Cutting Flowers ) การท าสวนไม้ตดั ดอกเพื่ อการตัด
จาหน่ายสามารถเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรได้เป็ นอย่างดี เช่น ไร่ ดอกดาวเรื อง สวนดอกกุหลาบ
ฟาร์ มกล้วยไม้ ไร่ ทานตะวัน รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ
6) การทาสวนสมุนไพร ( Herbs ) การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการนาไปผลิตยาที่ใช้
ในการแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพรประจาบ้าน หรื อเครื่ องสาอาง เป็ นต้น
7) งานเทศกาลผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ าง ๆ ( Festival ) งานที่ จ ัด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขาย
ผลิตภัณฑ์และส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจในช่ วงฤดู ที่มีผลไม้ออกผลเป็ นจานวนมาก เช่ น
บุฟเฟ่ ต์ทุเรี ยน เงาะ มังคุด งานเทศกาลลิ้นจี่ งานมะยงชิด เป็ นต้น
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สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย(อ้างถึงใน(จิตตั้งวัฒนา,
2548))ได้กล่าวถึงรู ปแบบของท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ถึง 10 รู ปแบบด้วยกันดังต่อไปนี้
1) รู ปแบบการทานา
2) รู ปแบบการทาสวนผลไม้
3) รู ปแบบไม้ดอกไม้ประดับ
4) รู ปแบบเกษตรผสมผสาน
5) รู ปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยภูเขา
6) รู ปแบบชุมชนการเกษตร
7) รู ปแบบสวนเกษตรหรื อฟาร์มของเอกชน
8) รู ป แบบการศึ ก ษาและศู น ย์วิ จ ัย ทดลองหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ รวมถึ ง
หน่วยงานราชการ
9) โครงการหลวงและโครงการพระราชดาริ
10) รู ปแบบตลาดการเกษตร
(สังข์เฉย, 2550)ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรออกเป็ น 3 ประเภท
ดังนี้
1) ศูนย์ศึกษา วิจยั ทดลองการเกษตร คือ สถานที่ที่มีการทดลองทางด้าน
การเกษตร เพื่อการเผยแพร่ ความรู ้แก่ชุมชน ประชาชนทัว่ ไป เช่ น โครงการหลวง ศูนย์ศึกษาและ
กรมวิชาการการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) แหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรเฉพาะราย คือ พื้นที่ไร่ นา ฟาร์ ม สวนผลไม้
สวนผัก ฟาร์ มเลี้ ยงสัตว์ แหล่ งประมง เป็ นเกษตรผสมผสานของเกษตรกรรายใดรายหนึ่ ง ที่ เป็ น
พื้นที่ การเกษตรและมีการดาเนิ นการท่องเที่ ยวยกตัวอย่างเช่ น ฟาร์ มผีเสื้ อแม่สา จังหวัดเชี ยงใหม่
ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสี มา สวนกล้วยไม้จงั หวัดกรุ งเทพมหานครเป็ นต้น
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3) หมู่ บ ้า นเชิ ง เกษตรและชุ ม ชนเชิ ง เกษตร คื อ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารร่ ว มกัน
ดาเนิ น งานภายในหมู่ บ ้านหรื อชุ ม ชน เพื่ อเสนอกิ จกรรมการท่ องเที่ ย วทั้งในรู ป แบบ 1 วัน หรื อ
มากกว่านั้น โดยในแต่ละสถานที่ จะมี สถานที่ ที่น่าสนใจและมี จุดเด่นเฉพาะ เช่ น หมู่บา้ นหม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่บา้ นไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนครนายก เป็ นต้น
5.5 กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
กิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตรเป็ นสิ่ งที่ ดึงดู ดนัก ท่ อ งเที่ ย วเข้ามาในพื้ น ที่ ใ ห้
เดิ น ทางมาท่ องเที่ ยวและเกิ ดความประทับ ใจต่ อสถานที่ โดยกิ จกรรมการท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตรมี
รู ป แบบที่ ห ลากหลายทั้ง ที่ ก่ อให้ เกิ ด ความสนุ ก นานเพลิ ด เพลิ น เกิ ด ความรู ้ แ ละประสบการณ์
โดยตรง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (อ้างถึ งใน(เชมนะศิริ,
2555)) ได้แบ่งรู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอออกเป็ น 6 รู ปแบบดังนี้
1) การจาหน่ายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
2) การให้ร่วมทากิจกรรมระยะสั้น
3) การแสดงสิ นค้าหรื อสาธิต
4) การอบรมให้ความรู ้ ก ารเกษตรแผนใหม่ และความรู ้ ที่ เป็ นภู มิปั ญญา
ของชาวบ้าน
5) การให้นกั ท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บา้ น
6) การให้ลู่ทางด้านธุ รกิจ
5.6 การพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
(สถาบัน วิ จยั วิ ท ยาศาสต์แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย, 2543) ได้ก ล่ า วถึ ง
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ดงั นี้
5.6.1 การเปิ ดพื้นที่เกษตรให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เริ่ มต้นจากการพิจารณา
พื้นที่อนั เป็ นต้นทุนและเป็ นสิ่ งดึงดู ดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรโดยการพิจารณาเป็ นต้นทุ น
ในพื้ น ที่ ด้านต่ าง ๆ ดังนี้ ทรั พ ยากรการเกษตร วิถี ชี วิต วัฒ นธรรม การคมนาคม ประเภทของ
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เกษตรกรรม และองค์ประกอบด้านสุ นทรี ยภาพ จนเกิดเป็ นสิ่ งดึงดูดใจแก่นกั ท่องเที่ยว โดยคานึ งถึง
ปัจจัยประกอบ 2 ประการ
5.6.1.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้แก่ ฤดูกาล การเข้าถึง วิถีชีวิต
วัฒนธรรม การเกษตร ความงดงามของทัศนี ยภาพ ภูมิประเทศ ภูมิทศั น์ ความหนาแน่ นของแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งในระยะใกล้เคี ย ง ปั จจัย การเกษตรที่ ส ามารถพัฒ นาได้ เช่ น การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการเกษตร ระบบการปลูก การเลี้ยงสัตว์และการประมง เป็ นต้น
5.6.1.2 บริ การการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้แก่
- ด้านการคมนาคม สิ่ งอานวยแก่การท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ
- ความต้องการของเจ้าของพื้นที่เกษตรสู่ การเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
- กิ จกรรมท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรที่ ส ามารถพัฒ นาได้ ได้แก่ ที่ พ กั
กิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในด้านต่าง
ๆ
- ความสามารถในการบริ การ ( Service Mind ) ได้ แ ก่ ความ
ประทับ ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ต่ อ การบริ ก าร ความเป็ นกัน เองของผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ เจ้า ถิ่ น ต่ อ
นักท่องเที่ยว และความสามารถในการบริ หารและบริ การด้านกายการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวติ
5.6.2 การเตรี ย มความพร้ อ มของท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร นัก ท่ อ งเที่ ย วคื อ ผู เ้ ข้ามา
บริ โภค เข้ามารับการบริ การ มีวตั ถุ ประสงค์ในการพักผ่อนเยี่ยมชมสถานที่ สถานที่จะต้องมีความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยประเด็นที่จะต้องเตรี ยมการมีดงั ต่อไปนี้
5.6.2.1 บุ ค ลากร จะต้อ งผลัก ดัน ด้า นความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การ
บริ การนักท่องเที่ยวและจัดการการท่องเที่ยว ทั้งนี้ จะต้องปลุกจิตสานึ กการอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู่
5.6.2.2 ด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตร การปรับปรุ งภูมิทศั น์
ให้ เกิ ด สุ นทรี ยภาพและมี อ ั ต ลั ก ษณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บททั้ งสภาพแวดล้ อ ม วัฒ นธรรม
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สถาปั ตยกรรม พื้ น ถิ่ น จัดการการแบ่ งสั ดส่ วนชัดเจน ได้แก่ เขตการบริ การ เขตที่ อยู่อาศัย เขต
ประกอบอาชีพ เพื่อจะได้ไม่รบกวนกัน แต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่ยอมให้มีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน
5.6.2.3 มาตรการการใช้ที่ดิน โดยแบ่งเขตแหล่ งท่องเที่ ยวการเกษตรใน
พื้นที่การเกษตร
- เขตการบริ ก าร เป็ นพื้ น ที่ จดั กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร
และอาจเว้นพื้นที่ ให้ยืดหยุ่นไว้สาหรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยพื้นที่ น้ ี สามารถจัดให้เป็ น
แหล่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
- เขตที่ อ ยู่อ าศัย เป็ นเขตที่ ส งวนไว้ส าหรั บ เป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของ
เกษตรกร หากทางพื้นที่ ท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรมี สถาปั ตยกรรมพื้ นถิ่ นอันมี เอกลักษณ์ โดดเด่ นของ
ท้องถิ่น เป็ นสิ่ งที่สามารถดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหรื อเข้าพัก โดยจะต้องแบ่งพื้นที่ระหว่าง
ที่อยูอ่ าศัยของเจ้าของและนักท่องเที่ยวเอาไว้ให้เป็ นสัดส่ วน
- เขตประกอบอาชี พ คือเขตที่จดั ไว้เพื่ อการประกอบอาชี พของ
เกษตรกรโดยเฉพาะไม่ควรให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไป ควรมีการแยกระหว่างพื้นที่ที่อนุญาตและพื้นที่ที่
เป็ นพื้นที่เกษตรที่ไม่ได้ให้บริ การ
5.6.2.4 การจัดการแหล่ งท่ องเที่ ยว ควรมี ก ารพัฒนาแหล่ งท่องเที่ ยวเชิ ง
เกษตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ จัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อดูแล อาจอยูใ่ นรู ปแบบชมรมหรื อกลุ่มเพื่อช่วยกัน
กาหนดดู แลวางแนวทางกระบวนการและควรดาเนิ นการอย่างโปร่ งใส ช่ วยกันกาหนดกฎเกณฑ์
กติกาที่เหมาะสมในชุ มชนต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ร่ วมกันตกลงแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับระบบการเข้าพักและรายการท่องเที่ยว
5.6.2.5 การเตรี ยมความพร้ อมของแหล่ งท่ องเที่ ยว นอกจากการพัฒ นา
สถานที่แล้วข้อควรพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
- สิ นค้าการท่องเที่ ยว ควรมี อตั ลักษณ์ ของสิ นค้าเกษตรในพื้นที่
อย่างชัดเจนโดยอาจเป็ นสถานที่ ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร
- ราคา ควรมี ก ารก าหนดราคาที่ เหมาะสมเป็ นธรรมต่ อ ทั้ ง
นักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่
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- ลู่ ท างในการจัดจาหน่ าย ประชาสั มพันธ์ ไปพร้ อมกับ การขาย
พ่วงสิ นค้าอื่น ๆ ในพื้นที่เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของพื้นที่
- การประชาสัมพันธ์ ชี้ ให้เห็ นจุดเด่น เอกลักษณ์ และเสน่ ห์ของ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่
- จุดแข็งของแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรในประเทศไทย มี ความ
หลากหลายชนิ ดและหลากหลายรู ปแบบ ท าให้ ดึงดู ดใจนักท่ องเที่ ยวที่ ตอ้ งการเที่ ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละสถานที่
- จุ ด อ่ อ นของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรในประเทศไทย เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพในการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรหากแต่ยงั ขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดการ
พัฒนาเพื่อให้เป็ นสิ นค้าทางการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ขาดการสื่ อความหมายที่ดีและการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนยังไม่ดีพอ
- โอกาสของแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรในประเทศไทย ซึ่ งเป็ น
ประเทศเกษตรกรรมมีโอกาสในการพัฒนาสู งเนื่ องจากมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ ง
เกษตร
- อุ ป สรรคของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วเชิ ง เกษตร แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
เกษตรมี ปัจจัยภายนอกรบกวนคือ การรบกวนวัฒนธรรมท้องถิ่ นส่ วนปั จจัยอื่ น ๆ นั้นมี น้อยมาก
เช่น ปั ญหาอาชญากรรม
5.7 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในประเทศไทยเป็ นแต่ ละประเภท
นอกจากนี้ (สถาบันวิจยั วิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย, 2543) ยังได้
กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยแต่ละประเภทไว้ดงั นี้
5.7.1 เกษตรกรเฉพาะราย
5.7.1.1 จัดสรรแบ่งประโยชน์การใช้ที่ดิน แบ่งให้ชดั เจนและเป็ นสัดส่ วน
ดังนี้
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- เขตบริ ก าร เป็ นเขตให้ บ ริ ก ารการท่ องเที่ ย ว เป็ นเขตที่ รองรั บ
และบริ การการท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่ งดึ งดู ดใจนักท่องเที่ ยว นอกจากนี้ แล้วยัง
ควรมีการกันพื้นที่ไว้สาหรับเป็ นพื้นที่ยดื หยุน่ หากมีการขยายพื้นที่ในอนาคต
- เขตที่ อยู่อาศัย แบ่งเขตที่ อยู่อาศัยของเกษตรกรให้ชัดเจนและ
สงวนพื้นที่เฉพาะกิจเอาไว้ ซึ่ งหากมีการทา โฮมสเตย์ ( Homestay ) หรื อยินยอมให้นกั ท่องเที่ยวเข้า
มาสัมผัสวิถีทอ้ งถิ่นได้
- เขตพื้ น ที่ เกษตรกรรม เขตพื้ น ที่ ป ระกอบอาชี พ หลั ก ด้ า น
เกษตรกรรมไม่ควรนามาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว
5.7.1.2 การพัฒนาสิ นค้าการท่องเที่ยวให้ชัดเจน คัดสรรสิ่ งดึ งดู ดใจของ
เกษตรกรเฉพาะรายเพื่อเป็ นจุดขายและสร้างความภาคภูมิใจให้กบั เกษตรกรเพื่อให้มีกาลังใจในการ
พัฒนาศักยภาพ การพัฒนาต้องมีการคานึงถึงศักยภาพเฉพาะรายและทิศทางในการพัฒนา
5.7.1.3 การพัฒนาระบบการสื่ อความหมาย ระบบการสื่ อความหมายที่ใช้
ในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรเพื่ อ ให้ มี ค วามเข้า ใจหรื อ บอกกล่ า วเกี่ ย วกับ ทรั พ ยากรการเกษตร
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม โดยระบบการสื่ อความหมายนี้ ควรดาเนินการให้สอดคล้องกัน
ทั้งในด้านการให้ค วามรู ้ ให้ประสบการณ์ และสอดคล้องกับกิ จกรรมในพื้นที่ หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับ
กิจกรรมในเชิ งปฏิบตั ิ เช่ น เป็ นป้ ายสื่ อความหมายขั้นตอนหรื อทิศทางในการดานา ทานา หรื อเป็ น
รู ป แบบของการเข้าร่ วมกิ จกรรมจริ ง เป็ นต้น โดยประเด็ น ที่ ค วรพิ จารณาในการดาเนิ น การสื่ อ
ความหมายคือสามารถสื่ อความหมายได้ดีและสอดคล้องกับบริ บทและสภาพแวดล้อม
5.7.1.4 การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรเฉพาะราย มี
ปั จจัยที่ควรคานึงถึง 4 ปั จจัยดังนี้
- สิ นค้าการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรของเกษตรกรเฉพาะราย ลักษณะ
และรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรควรมีเอกลักษณ์ ที่ผสมผสานกันระหว่างสภาพภูมิประเทศ
กับอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต พืชพันธุ์ วัฒนธรรม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรู ปผลผลิตในพื้นที่ให้
เป็ นเนื้อเรื่ องเดียวกัน โดยการนาทรัพยากรในพื้นที่มาใช้
- การประชาสั ม พัน ธ์ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรของเกษตรกร
เฉพาะรายในหลายๆพื้ นที่ มี ชื่อเสี ยงและรู ้ จกั กันเพียงในวงแคบเพราะยังขาดการประชาสั มพัน ธ์
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ดังนั้น การใช้สื่ ออิ เล็ ก โทรนิ ก ส์ เพื่ อเผยแพร่ ส ถานที่ และสื่ อ โฆษณาไปยังเป้ าหมายให้ เห็ น ภาพ
บรรยากาศและกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยจัดทาผ่านเว็บไซต์หรื อพ่วงกับเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยเป็ นการกระจายข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
- ช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การทา Ecommerce เพื่ อ แลกเปลี่ ย นสิ น ค้า หรื อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ ร ะหว่ า งกลุ่ ม เกษตรกรและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมซึ่ งกันและกัน การขายพ่วงกับสถานที่ ท่องเที่ ยวใกล้เคี ยงนั้นเป็ นอี ก
ช่องทางหนึ่งในการขายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การก าหนดราคาสิ น ค้า ท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตรโดยค านึ งถึ งการ
จัดการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร โดยการดาเนิ นการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรในพื้นที่ ของเกษตรกรควรจะ
นามาซึ่ งรายได้มากกว่าเพียงแค่การทาเกษตรอย่างเดี ยวและเกษตรกรควรคานึ งถึงความคุ ม้ ค่าของ
เวลาและทรัพยากร
5.7.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประเภทหมู่บา้ น
5.7.2.1 การพัฒนาสิ นค้าการท่องเที่ยวเกษตรประเภทหมู่บา้ นหรื อชุ มชน
โดยจุดประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนที่มีลกั ษณะกระจายตัวพิจารณา
ทิศทางในการพัฒนาว่าจะดาเนิ นการไปในทิศทางใด เนื่ องจากภูมิประเทศก่อให้เกิดแบบแผนของ
ลักษณะเกษตรกรรม เกิดพื้นที่ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน จึงจาเป็ นที่จะต้องหาจุดเด่นหรื อหากสิ นค้า
การท่องเที่ยวมีมากกว่าที่เดียววิธีการที่จะทาให้การการท่องเที่ยวในชุ มชนมีศกั ยภาพคือการรวมรวม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและพัฒนาสิ นค้าการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรประเภท
หมู่บา้ นมีการพัฒนา 2 กระบวนการคือ
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาทรั พ ยากรการท่ องเที่ ยวในหมู่บ ้าน โดย
ค้น หาพื้ น ที่ ที่ มี ศ กั ยภาพทั้ง ในด้า นทัศ นี ย ภาพและวิถี ท างวัฒ นธรรมอัน เป็ นเอกลัก ษณ์ หากมี
วัฒนธรรมหรื อความเชื่ อบางอย่างที่ เคยมีและได้หายไปควรรื้ อฟื้ นขึ้นมาเพื่ออนุ รักษ์ให้คงอยู่และ
เป็ นจุดขายในแหล่งท่องเที่ยว
ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒ นาสิ น ค้าและแปรรู ป สิ น ค้า เมื่ อทราบถึ ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้ว นามาเรี ยงลาดับความสาคัญ และนาเข้าสู่ กระบวนการสื่ อความหมาย
โดยการนาทรัพยากร วัฒนธรรม วิถีชีวติ มาร้อยเรี ยงเพื่อสื่ อความหมายออกมา โดยสามารถทาได้ 3
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รู ปแบบ ดังนี้ 1. สื่ อออกมาในรู ปแบบกิ จกรรม 2. สื่ อออกมาในรู ปแบบของการใช้อุปกรณ์ ในการ
สื่ อ 3. สื่ อความหมายออกมาโดยใช้มนุษย์
5.7.2.2 การบริ ก ารและการจัดการ นอกจากนี้ จะต้องมี สิ่ งอานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวดังนี้
- มี ที่ พ ั ก การเยื อ นเรื อน ( Homestay ) คื อ การเปิ ดพื้ นที่ ใ ห้
นักท่องเที่ยวได้เข้าพักเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของเกษตรกร ควรหมุนเวียนให้มีการเข้าพักอย่างทัว่ ถึง
หากมีการเปิ ดบริ การหลายจุดจะต้องมี การจัดระบบและกาหนดกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน นอกจากนี้
จะต้องคานึงถึงการจัดการด้านสาธารณสุ ขด้วย
- การบริ ก ารอาหาร-เครื่ อ งดื่ ม ควรจัด การระบบการบบริ ก าร
จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่
- การจัดนาเที่ยว กาหนดรายการและราคาให้ชดั เจน
- จัดจาหน่ ายสิ นค้าที่ระลึ ก เช่ น การนาสิ นค้าในพื้นที่มาแปรรู ป
เป็ นอาหารหรื อของที่ระลึกอื่น ๆ
5.7.2.3 การตลาดและการเงิน พิจารณาความเหมาะสมของราคา เพื่อความ
เป็ นธรรมทั้งต่อผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การนอกจากนี้จะเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิ ดโอกา
lในการจาหน่ายสิ นค้าทางการท่องเที่ยว การจัดการทางด้านการเงิน ตั้งกลุ่มองค์กรหรื อชมรมอาจอยู่
ในรู ปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็ นเงินทุนในการพัฒนาของคนในหมู่บา้ นและเป็ นกองทุนเพื่อ
นามาพัฒนาในภาคของส่ วนรวม
5.7.2.4 กิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรที่เหมาะสมกับหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
ปัจจัยภายใน
-องค์ประกอบของชุมชน/
ทรัพยากร
-การมีส่วนร่ วมของประชาชน
-ความเข้มแข็งของชุมชน

ปัจจัยภายนอก
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

-การแข่งขันกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ
-การเชื่ อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร(ดัดแปลงจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2543 )
การพัฒนาสิ นค้าทาให้ทราบถึ งศักยภาพของพื้นที่ ความเข้มแข็ง
ของชุ มชนเป็ นกาลังที่ดีที่ก่อให้เกิ ดการสร้างสรรค์ในการคิดพิจารณาถึงกิ จกรรมสิ นค้าที่เหมาะสม
กับพื้นที่
5.7.2.5 แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรประเภทหมู่บา้ น
มีรายละเอียด 4 ประการคือ
- ด้านราคา จัดกิจกรรมการเกษตรเพื่อเป็ นการรวบรวมผลิตภัณฑ์
ลดต้นทุนในการจัดงานและสามารถตั้งราคาค้าขายที่เหมาะสมได้ และเป็ นการรวบรวมสิ นค้าไม่ให้
กระจัดกระจายเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว
- ด้านสิ นค้า จะต้องมีการพัฒนาสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องไม่ใช่ สินค้า
ไม่ใช่เพียงสิ นค้าทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเท่านั้นแต่ยงั รวมถึงสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
พื้นที่อีกด้วย
- ด้านประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โดยการนาข้อมูลแนะนากับ
องค์กรในท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพในการรองนับนักท่องเที่ยว จากนั้นทาการประชาสัมพันธ์
ในวงกว้าง เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหัก นอกจากนี้ ยงั สามารถน้ าเรื่ องเสนอองู การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทาการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
5.7.3 การพัฒ นาย่านการท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตร แนวทางในการพัฒ นาสิ นค้าการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรประเภทย่านการเกษตรมีดงั ต่อไปนี้
- การค้นหาและสร้างรู ปลักษณ์ของย่านให้ชดั เจน โดยพิจารณาทรัพยากร
หลักของพื้นที่ พืชเศรษฐกิ จหรื อพืชที่ สามารถปลู กได้เฉพาะถิ่ น เป็ นจุดเด่ น จากนั้นผสานเข้ากับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่ น
เพื่อส่ งเสริ มอัตลักษณ์ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
- แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน การแบ่งเขตการใช้พ้ืนที่เป็ นสิ่ งสาคัญเพราะ
จาเป็ นจะต้องจัดลาดับการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อการดารงอยู่ การประกอบอาชี พ การนันทนาการ
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จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีขอ้ ตกลงร่ วมกัน การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรอาจมีความแตกต่างกันในเรื่ อง
ผลผลิต แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วผลผลิตหลักนั้นมีรูปลักษณ์ที่เหมือนกัน
- การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการจัด การ ใช้ ห ลั ก AIC คื อ A (
Appreciation ) พลังแห่ งความตระหนัก การระลึกเห็นค่าของคน ธรรมชาติ วิถีชีวิต โดยมีความหวัง
ดี เจตนาดี ต่ อ กั น และร่ ว มรั บ รู ้ สุ ขทุ ก ข์ ด้ ว ยกั น , I ( Influence ) พลั ง แห่ ง ความคิ ด และการมี
ปฏิ สัมพันธ์ คือ การใช้ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์มีการ
ระดมปั ญ ญาร่ วมกัน แต่อยู่ภายใต้ก ารให้ เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกัน , C ( Control ) คื อ การมุ่ งมัน่ ที่ จะ
รับผิดชอบภารกิจร่ วมกันโดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมตนเองให้ดาเนินการไปได้ดว้ ยดี
5.8 แนวทางการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
(จิตตั้งวัฒนา, 2548) ได้กล่าวถึงแนวทางในการบริ หารจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
ไว้วา่ การไปเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งเกษตรไม่ใช่เพียงเดินทางเข้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
เพื่อเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็ นการท่องเที่ ยวที่ จะได้รับความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ผลิ ต เรี ยนรู ้ วิถีเกษตรอีกด้วย การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรต้องมีการคานึ งถึงศักยภาพของ
แหล่งผลิ ตสิ นค้าทางการท่องเที่ ยว ปรกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่ น พื้นที่เกษตรกรรม ปศุ
สัตว์ สภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวก การบริ การ การเข้าถึ ง และขี ดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ ยว ทรัพยากรการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรนั้นเป็ นทรั พยากรที่ มีความเปราะบางหาก
ได้รับการรบกวนหรื อผลกระทบแล้วนั้นอาจนาไปสู่ ความเสี ยหายได้ ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จึงต้องการการจัดการและความเข้าใจที่ ดีระหว่างสถานที่ เจ้าของสถานที่ ผูม้ าเยือน ผูจ้ ดั นาเที่ ยว
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.8.1 แนวทางการบริ หารจัดการของเจ้าของสวน ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้
- การจัดเตรี ยมสถานที่ และสร้ างเส้ นทางการท่ องเที่ ยวเพื่ อให้เข้าถึ งได้
อย่างทัว่ ถึง
- จัดให้มี ผูน้ าเที่ ยวหรื อมัค คุ เทศก์คอยให้คาแนะนา อธิ บ ายรายละเอี ยด
ความรู ้ดา้ นการเกษตร ระบบนิเวศ กระบวนการวิถีชีวติ วัฒนธรรมให้แก่นกั ท่องเที่ยว
- จัดมุมสาธิ ตให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมและสามารถลงมือปฏิบตั ิดว้ ยได้ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกหรื อให้คาแนะนา
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- จัดให้มีหอ้ งสุ ขาคอยอานวยความสะดวกทั้งนี้ควนสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
อนามัย อาจมีการเก็บค่าบริ การเพื่อนารายได้ไปปรับปรุ งสถานที่
- จัดเตรี ยมพื้นที่สาหรับทิ้งขยะและควรมีการแยกขยะ
- จัดมุมพักผ่อนซึ่ งมีการจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ มรวมถึ งสิ นค้าอื่น ๆ
ที่เป็ นผลิตภัณฑ์จากในสวนเพื่อเป็ นของที่ระลึก เป็ นการบริ การความสะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยวและ
ยังเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั เจ้าของสวนอีกทางหนึ่ง
5.8.2 แนวทางการจัดการบริ หารของผูป้ ระกอบการ มีแนวทางดังต่อไปนี้
- ต้องเรี ย นรู ้ ข ้อควรปฏิ บ ัติหรื อแม้ก ระทัง่ ข้อห้ามในแต่ล ะสถานที่ ข อง
สวนเกษตรแต่ละแห่งเพื่อพิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสม
- จะต้องมี ค วามรู ้ รอบในสถานที่ อย่างละเอี ยด เพื่ อสามารถให้ข ้อมู ล ที่
ถูกต้องแก่นกั ท่องเที่ยวได้อย่างละเอียด และเป็ นการให้ขอ้ มูลเบื้องต้นก่อนการตัดสิ นใจเดินทาง
- ต้องมี ก ารประเมิ นหลังการเยี่ยมชม เพื่ อการแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น
นาไปสู่ การปรับปรุ งสถานที่
5.8.3 แนวทางในการเตรี ยมตัวของนักท่องเที่ยว
- พิ จ ารณ าค้ น หาข้ อ มู ล เบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ สถานที่ เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสิ นใจ
- จะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม
- หากมีความชอบด้านถ่ายภาพ ควรเตรี ยมอุปกรณ์และแบตเตอรี่ ให้พร้อม
- เรี ยนรู ้กติกาของแต่ละสถานที่และเคารพกฎกติกาของแต่ละสถานที่ เช่น
การห้ามหยิบ สัมผัสพืชพันธุ์ที่เปราะบางหรื อการแพ้สารเคมี ในกรณี ที่เจ้าของสวนฉี ดยาป้ องกัน
เอาไว้
- จะต้องมีจิตสานึ กรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถานที่
น้อยที่สุด
6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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(บุ ตรอยู่, 2557) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน อ.เมื อง
ประจวบคี รีขนั ธ์ จ.ประจวบคี รีขนั ธ์ โดยศึ กษาสิ่ งแวดล้อมทางการท่องเที่ ยวผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวต่อสิ่ งแวดล้อมการท่องเที่ยว และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อนาผลเสนอแนะ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน วิธีการศึกษาได้ผสมผสานกันระหว่างวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพและวิจยั เชิงปริ มาณ โดยผลจากการวิจยั พบว่า อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์มีศกั ยภาพที่ดี
ในการรองรับนกท่องเที่ยวเนื่ องจากมีสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อสิ งอานวยความสะดวกราคาไม่สูง ค่าครองชี พต่า การเข้าถึ งค่อนข้างสะดวกแต่ปัญหาที่พบ
และนั บ ว่า เป็ นจุ ด่ อ นคื อ การท่ อ งเที่ ย วยัง ไม่ ไ ด้มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เท่ า ที่ ค วรนับ เป็ นการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่เต็มศักยภาพ ในอนาคตหากมีการเปิ ดด่านสิ งขรเป็ นจุดผ่อนปรนพิเศษจะนามาซึ่ ง
โอกาสในการท่ องเที่ ยวที่ ม ากยิ่งขึ้ น และจากการส ารวจความคิ ดเห็ นของผูท้ ี่ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย
เกี่ ยวกับการท่องเที่ยวนั้นพบว่าบุ คลากรยังไม่มีความรู ้ เรื่ องการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนมากเท่าที่ ควร
ดังนั้นควรมีการส่ งเสริ มศักยภาพพัฒนาบุคลากร พัฒนาพื้นที่ไปพร้อมกันจะก่อให้เกิ ดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน พัฒนาเชิงรุ กไปพร้อมกับการพัฒนาเชิงป้ องกัน
(ปั ญ ญพิ ช ญ์ , 2555) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในอุ ท ยาน
แห่ งชาติเขากระโดง จ.บุรีรัมย์เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว เกี่ ยวกับ
ความต้องการด้านทางกายภาพ ด้านสังคมของสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการวิจยั แบบสารวจซึ่ ง
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและผสมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์และให้ทาแบบสอบถามจาก
การเลื อกประชากรแบบสุ่ มและการสั มภาษณ์ ได้เลื อกประชากรกลุ่ ม ตัวอย่างได้แก่ ตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน แบ่งผลสรุ ปการวิจยั ออกเป็ น 3 ประการคือ 1. ด้านความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ต้องการให้ฟ้ื นฟูสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้อุดสมบูรณ์ ด้านสังคมต้องการที่จะแจ้ง
เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีการพบการทาลายทรัพยากรการท่องเที่ยวและด้านการจัดการต้องการให้
มีหอ้ งน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ 2. ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศพบว่าการท่องเที่ยว
สามารถข้าถึ งได้ง่ายแต่มีขอ้ จากัดบางประการนั่นคือรถไม่สามารถเข้าถึ งปลายทางได้ทุกประเภท
โดยเฉพาะรถที่ มี ขนาดใหญ่ ไม่ส ามารถเข้าถึ งได้ และได้พบร่ องรอยความเสี ยหายที่ เกิ ดจาการมี
พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสมของนัก ท่ องเที่ ย วและสภาพทางกายภาพที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ของสถานที่
ท่องเที่ยว ได้แก่ สวนสาธารณะ และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในพื้นที่ 3. แนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศคื อส่ งเสริ มให้ชุม ชนได้มีส่ วนร่ วมในการบริ การ ส่ งเสริ ม การฟื้ นฟู ความอุ ดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติพ้ืนที่ป่าโดยชุ มชนและส่ งเสริ มให้เกิดกิจกรรมที่นาไปสู่ การอนุรักษ์และการ
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เรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยว ชุ มชน หน่ วยงานและจัดสร้ างศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวเพื่อให้
บริ การข้อมูลและประชาสัมพันธ์
(แก้วสังข์, 2560) แนวทางการจัดการและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า กรณี ศึกษา พื้นที่ชุ่มน้ า
หนองหานกุมภวาปี จ.อุ บลราชธานี เพื่อการอนุ รักษ์อย่างยัง่ ยืน มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษาเพื่ อ
ศึกษาคุณค่าในการใช้งานด้านต่างของพื้นที่ชุ่มน้ าหนองหารกุมภวาปี เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ใช้งานพื้นที่ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ มี การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญในพื้นที่ และชุ มชนผูท้ ี่ มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับพื้นที่ รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและวิจยั จากเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ชุ่มน้ า
หนองหานกุมภวาปี มีความสาคัญในด้านต่าง ๆ หลากหลายด้านด้วยกันดังนี้ ด้านธรรมชาติวิทยา
สิ่ งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิตวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว การใช้งานพื้นที่
อย่างยัง่ ยืนจะต้องกาหนดพื้นที่ให้เกิ ดการใช้งานที่ เหมาะสมโดยแบ่งพื้นที่ อออกเป็ น 4 ระดับ คื อ
ระดับที่1 เป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ 100% ระดับที่ 2 เป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ภายใต้การควบคุมการใช้งาน ระดับที่
3 เป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ปานกลาง ระดับที่ 4 เป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ต่าและเป็ นพื้นที่ที่ติดต่อกับพ้นที่ภายนอก
และกาหนดเขตกันชนออกเป็ น 2 แบบ คือ พื้นที่กนั ชนเพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติและพื้นที่กนั ชนป้ องกัน
การขยายตัวของพื้นที่พาณิ ชยกรรม
บทสรุ ปพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ และการท่ องเทีย่ ว
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ามี ค วามส าคัญ คุ ณ อนั น ต์ ต่ อ สิ่ งมี ชี วิ ต ธรรมชาติ ระบบนิ เวศ สั ง คมและ
วัฒนธรรม ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาพื้นที่ ชุ่มน้ าท ามี บทบาทด้านต่าง ๆ ต่อมวลมนุ ษย์ สิ่ งมี ชีวิต
ทั้งหลายแต่กลับถูกมองว่าประโยชน์ที่ได้รับคือประโยชน์ได้เปล่าและพื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นเพียงพื้นที่น้ า
ขังที่ มีหญ้าขึ้นและสัตว์เลื้ อยคลานอยู่อาศัยเท่านั้น ทัศนคติ น้ ี ยงั คงเหลื ออยู่ในปั จจุบนั องค์ความรู ้
เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ าและทัศนคติที่ดียงั ไม่แพร่ กระจายอย่างทัว่ ถึง
การถมที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ า การปล่อยน้ าเสี ยที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการบาบัดลงแหล่งน้ าในพื้นที่ชุ่ม
น้ า การสู บน้ าเค็มเข้าพื้นที่น้ าจืด การใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่เชื่ อมต่อกับ การใช้งานพื้นที่รอบ ๆ
พื้นที่ชุ่มน้ าและในพื้นที่ชุ่มน้ าที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ลว้ นเป็ นปฏิกิริยาเร่ งที่ก่อให้เกิดการเสื่ อมโทรม
ของพื้นที่ชุ่มน้ า
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าเป็ นระบบนิ เวศที่ เปราะบางแต่ มี ค วามส าคัญ ทางชี ว ภาพสู ง การ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุ่มน้ าไม่เพียงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางภูมิทศั น์แต่ยงั ส่ งผล
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ต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุ่มน้ า สิ่ งมีชีวติ ในน้ า สิ่ งมีชีวิตผิวดินหาก สัตว์ป่าที่หากินในพื้นที่ชุ่ม
น้ า นกน้ าที่ อาศัยพื้ นที่ ชุ่ม น้ าเป็ นแหล่ งอาหาร แหล่ งอาศัย แหล่ งอพยพ หากสิ่ งมี ชีวิตเหล่ านี้ ไ ม่
สามารถทนต่อการเปลี่ยน หรื อไม่มีความสามารถในการปรับตัวได้แล้วนั้นความสู ญเสี ยจะตามมา
สิ่ งมีชีวติ ที่ไม่สามารถทนได้จะค่อยๆตายไปและสู ญพันธุ์ไปในที่สุด
ดัง นั้ น การจัด การพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าจึ ง มี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่ ง การด าเนิ น การของหน่ ว ยงาน
กิจกรรมใช้พ้ืนที่โดยรอบ วิถีชีวิตที่พ่ ึงพาอาศัยพื้นที่ชุ่มน้ าเหล่านี้ ลว้ นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ชุ่มน้ า การใช้ความรู ้ ขอความร่ วมมือ ออกกฎกติกา ออกนโยบายเพื่อคุม้ ครองพื้นที่ชุ่มน้ า
ล้วนเป็ นกระบวนการเพื่อกาหนดทิ ศทางในกาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดและยัง่ ยืน
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยให้ท่องเที่ยวโดยที่ได้เปิ ด
ประสบการณ์สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในแต่ละท้องถิ่น ได้รับความรู ้
จากรู ปแบบของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่าง ๆ และได้รับความสนุก
เพลิ ดเพลิ น ภายใต้การพักผ่อน ทั้งนี้ ส่งเสริ มให้กระบวนการการท่องเที่ ยวอยู่ภายใต้การอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อพื้นที่ท่องเที่ยว ต่อวัฒนธรรมวิถีชีวิตและส่ งเสริ มให้การ
ดาเนินการท่องเที่ยวได้มีส่วนกระตุน้ สร้างจิตสานึกในการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรและการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศสามารถที่จะดาเนิ นการไปพร้อมกันได้
หากพื้ น ที่ มี ศ ัก ยภาพ ทั้ง นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ ชุ ม ชนเกษตรกรและช่ ว ยลดความกดดัน ในพ้น ที่
ท่องเที่ ยวที่ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ ลงไปได้ และยังสร้ างงานสร้ างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมถึ ง
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวติ ตระหนักถึงคุณค่าอาชีพเกษตรกร
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาแนวทางการจัดการและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า กรณี ศึกษา พื้นที่
ชุ่มน้ าสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อศึกษาปั ญหาและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รวมถึ ง
การศึกษาการจัดการในปั จจุบนั และสถานการณ์ การคุ กคามอันก่อให้เกิ ดการเสื่ อมโทรมของพื้นที่
ชุ่ มน้ า เพื่อเสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างยัง่ ยืน งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (
Qualitative Research ) แ ล ะ น าเส น อ ผ ล ก ารวิ จ ั ย ใน รู ป แ บ บ ก ารพ รรณ น า ( Description
Phenomenology ) และการทาภาพซ้อนทับ ( Overlay ) โดยมีวธิ ี การในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่
1.1 การเก็บ ข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ ( Secondary Data ) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้านเอกสาร (
Document Study ) อัน ได้ แ ก่ หนั ง สื อ เอกสาร งานวิ จ ัย วารสาร สิ่ งพิ ม พ์ สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
อินเทอร์ เน็ต จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดเครื อข่ายต่างสถาบัน ห้องสมุดของหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง ห้ อ งสมุ ด ออนไลน์ เช่ น ห้ อ งสมุ ด ออนไลน์ ข องส านั ก งานนโยบายและ
สิ่ งแวดล้อม กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิ การและผังเมือง กรมที่ดิน เป็ นต้น
1.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) ขั้นตอนนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ( Field Study ) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview )กับกลุ่มประชากรแบบเจาะจง
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
1.2.1 การสารวจภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งพื้นที่เพื่อการสารวจออกเป็ น 4 พื้นที่
ได้แก่
(1) พื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดซึ่ งเป็ นพื้นที่วจิ ยั
(2) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
(3) พื้นที่เกษตรที่มีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(4) พื้นที่เสื่ อมโทรมที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอด
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1.2.2 การสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรเป้ าหมายที่ผูว้ จิ ยั ต้องการสัมภาษณ์ เพื่อนาผลมา
วิเคราะห์ในลาดับถัดไป ได้แก่
(1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิชาการ
(2) เจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลพื้นที่
(3) ชุมชนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับพื้นที่
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เตรี ยมเครื่ องมือในการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 ภาพถ่ายทางอากาศ
2.2 ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3 แผนที่ทหารเพื่อระบุรายละเอียดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
2.4 แบบสัมภาษณ์
2.5 กรอบการดาเนินการวิจยั เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดขอบเขตการค้นคว้ากรอบวิจยั
ด้านข้อมูล
2.5.1 กรอบการวิจยั ด้านเนื้อหา
(1) ค้นหาสาเหตุความเสื่ อมโทรมของพื้นที่ชุ่มน้ า และหาแนวทางในการ
อนุรักษ์
(2) หาข้อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศภายในและโดยรอบอุ ท ยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด
(3) ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรรอบพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติเขาสาม
ร้อยยอด
(4) ค้นหาแนวทางการแก้ไขและฟื้ นฟู พ้ืนที่ เสื่ อมโทรมจากการในพื้นที่
ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
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(5) พิจารณากิ จกรรมที่ส่งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรภายในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่โดยรอบ
(6) แนวทางในการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดและยัง่ ยืน
2.5.2 กรอบการวิจยั ด้านพื้นที่

แสดงขอบเขตในการวิจยั

ภาพที่ 8 ภาพแสดงพืน้ ทีศ่ กึ ษา
2.6โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การท าภาพเรขคณิ ตในการวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ขอ้ มูล
3.กระบวนการและขั้นตอนในการการดาเนินการวิจัย
ขั้น ตอนในการด าเนิ น การวิจ ัย ผู ว้ ิ จ ัย ได้เริ่ ม จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ศึ ก ษาทฤษฎี ที่
เกี่ ยวข้องและข้อ มู ล เฉพาะของพื้ น ที่ จากเอกสารงานวิจ ยั วารสารของหน่ วยงานต่ างเพื่ อ ขมวด
ประเด็นเข้าสู่ วตั ถุประสงค์และหาคาตอบในการวิจยั โดยมีข้ นั ตอนและรายละเอียดดังนี้

91
3.1 การศึ กษาข้ อมูลเชิ งเอกสาร ( Documentary Research ) ทาการค้นคว้าเอกสาร งานวิจยั
ที่ เกี่ ยวข้อง บทความ ข้อมู ลเชิ งกายภาพ แผนที่ ข่าวสารสถานการณ์ ปัจจุบ นั ของพื้ นที่ เพื่ อนามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นข้อมูลที่ใช้ในลาดับถัดไป อันได้แก่ การทาภาพซ้อนทับ การทาภาพเรข
คณิ ตและภาพซ้อนทับเพื่อการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
3.2 การสารวจภาคสนาม ( Field Study ) ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้ศึกษามาผนวกกับการศึกษาใน
พื้นที่ จริ ง โดยนาความรู ้ ที่ได้มาจากการศึกษาภาคเอกสารมาประกอบในเรื่ องพิกดั ทางภูมิศาสตร์
ลักษณะการใช้งานพื้นที่ ลักษณะทางธรรมชาติ ระบบนิ เวศและชี ววิทยา ความเป็ นอยู่ วิถีชีวิตอัน
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งระบบน้ าจืดและระบบน้ าเค็ม ลักษณะการใช้งานที่ดินโดยรอบ และพื้นที่
การเกษตร
3.3 การสั มภาษณ์ ( Interview ) การสัมภาษณ์ ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องได้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทอัน
ได้แก่
3.1 การสั ม ภาษณ์ แ บบเชิ งลึ ก ( In-depth Interview ) สั ม ภาษณ์ เจ้าหน้าที่ ผูด้ ู แ ล
พื้นที่ เจ้าหน้าที่อุทยานและผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ า ระบบนิเวศ
3.2 การสัมภาษณ์ แบบทัว่ ไป ( Non-Structural Interview ) สัมภาษณ์ชาวบ้านและ
เกษตรกรผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับพื้นที่และชุมชนรอบข้างพื้นที่ชุ่มน้ า
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงกระบวนการวิธีการดาเนินการวิจยั
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าจากการรวบรวมข้อมู ล ภาคเอกสาร ข้อ มู ล จากการส ารวจ
ภาคสนามเพื่อนามาหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแก่กิจกรรมการใช้ที่ดิน และแนวทางการอนุ รักษ์ที่
เหมาะสมแก่พ้ืนที่เพื่อการใช้งานพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดและยัง่ ยืน มีประเด็นในการวิเคราะห์
ดังนี้
4.1 ศึกษาเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ศึ ก ษาพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ท ราบลัก ษณะการใช้ที่ ดิ น เดิ ม ของพื้ น ที่ ลัก ษณะการใช้งานใน
ปั จจุบนั ปั ญหาและสาเหตุโดยการสารวจพื้นที่และค้นคว้าเอกสาร
4.3 ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ ยวและทรัพยากรการท่องเที่ ยวในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติเขา
สามร้อยยอดและบริ เวณใกล้เคียง
4.4 นาข้อมูลเบื้องต้นมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับพื้นที่
4.5 นาข้อมู ลมาซ้อนทับเพื่อวิเคราะห์ พ้ืนที่ ที่มีศกั ยภาพเหมาะสมในด้านการใช้งาน การ
พัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าและการฟื้ นฟูพ้นื ที่เสื่ อมโทรม
4.6 นาข้อมูลที่ ได้มาจากการสัมภาษณ์ ผนวกกับข้อมู ลที่ ได้มาจากการวิเคราะห์ พ้ืนที่ เพื่ อ
เสนอแนะทิศทางในการจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่
4.7 เชื่ อมโยงเครื อข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อย
ยอดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริ เวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
4.8 เสนอพื้นที่และแนวทางที่ควรได้รับการฟื้ นฟู
4.9 นาเสนอการใช้พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดและยัง่ ยืน
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บทที่ 4
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ประวัติความเป็ นมา
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ต้ งั อยูท่ างใต้สุดของภาคกลางเป็ นจังหวัดหนึ่ งใน 25 จังหวัดของ
ภาคกลาง แต่เดิมชื่อเมืองนารัง ในยุคหลังจากที่ไทยได้เสี ยกรุ งให้แก่พม่านั้นเมืองนี้ ได้ถูกทิ้งร้างจาก
ลักษณะภูมิประเทศที่มีความยาวยามมีสงครามนั้นยากแก่การป้ องกันจึงมีความจาเป็ นต้องปล่อยให้
เป็ นเมื องร้ าง จนกระทัง่ ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้สร้าง
เมืองใหม่ที่คลองบางนางรมแต่มีปัญหาเนื่ องจากดิ นไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลู ก จึงย้ายที่ต้ งั เมือง
ไปยังกุยบุ รีเนื่ องจากลักษณะดิ นอุ ดมสมบู รณ์ เหมาะสมต่อการเพาะปลู กและมี ชุมชนตั้งถิ่ นฐาน
หนาแน่นกว่า
ต่อมาในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2398 เปลี่ยนชื่ อ
เมืองกุยเป็ นเมืองประจวบคีรีขนั ธ์โดยรวมเมืองกุย เมืองบางนางรม เมืองคลองวาฬ เข้าด้วยกัน ส่ วน
ชื่อ “ ประจวบคีรีขนั ธ์ ” นั้นได้ต้ งั ชื่อให้คล้องจองกับเมือง “ ประจันตคีรีเขต ” ( ปัจจุบนั คือเกาะกงที่
แยกออกจากจังหวัดตราด ) และในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พ.ศ.2441 ได้ยา้ ยที่ต้ งั เมืองมายังบ้านเกาะหลักได้รวมเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกันอันได้แก่ เมืองปราณบุรี
เมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองจัตวาที่ ข้ ึนตรงกับเมืองเพชรบุ รี
แล้วพระราชทานนามว่า เมืองปราณบุรี และต่อมาวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้มีพระราชโองการให้รวมอาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ เมืองเพชรบุรี อาเภอ
ปราณบุรี และอาเภอกาเนิ ดนพคุณซึ่ งแต่เดิมอยูภ่ ายใต้การปกครองของเมืองชุมพรเข้าด้วยกันซึ่ งเป็ น
เมืองจัตวามาก่อน ตั้งเป็ นเมืองปราณบุรีซ่ ึ งที่ทาการตั้งอยูท่ ี่ตาบลเกาะหลัก
ในรัชกาลถัดมาคือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยน
ชื่ อเมื องปราณบุ รีเป็ นประจวบคี รีข นั ธ์ เนื่ องจากมี ก ารสั บ สนระหว่างเมื องปราณและปราณบุ รี
ต่อจากนั้นเมื่อการยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขนั ธ์ก็มิได้ข้ ึน
ตรงกับเมืองเพชรบุรีอีกต่อไป
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2. ทีต่ ้งั และอาณาเขต
2.1 ทีต่ ้ งั สั มบูรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ต้ งั อยูต่ ามตาแหน่งเส้นละติจูด ( เส้นรุ ้ง ) และเส้นลองจิจูด
( เส้นแวง ) ดังนี้ ละติจูดที่ 11 องศา 45 ลิปดาเหนือ ถึง ละติจูดที่ 12 องศา ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 99
องศา 9 ลิปดาตะวันออก ถึง ลองจิจูดที่ 100 องศา 1 ลิปดาตะวันออก เนื่ องจากตาแหน่ งที่มีละติจูด
ต่าทาให้อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสู งแต่ไม่ได้ร้อนมากนักเนื่ องจากได้รับอิทธิ พลความชื้นจากทะเล
2.2 ทีต่ ้งั สั มพันธ์
มีอาณาเขตด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่าโดยมีเทือกเขาตะนาวศรี ก้ นั ทิศเหนื อ
ติดกับจังหวัดเพชรบุรี ( อาเภอท่ายาง อาเภอชะอา อาเภอแก่งกระจาน ) ทิศใต้ติดกับจังหวัดชุ มพร (
อ าเภอปะทิ ว อ าเภอท่ า แซะ ) และด้า นตะวัน ออกติ ด ต่ อ กับ อ่ า วไทย ด้ ว ยเหตุ น้ ี ท าให้ จ ัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์มีชายฝั่ งทะเลตลาดแนวความยาวรวมกว่า 224.8 กิ โลเมตร ส่ วนที่ แคบที่ สุดของ
ประเทศไทยตั้ง อยู่ใ นตาบลคลองวาฬ อาเภอเมื อ งจัง หวัด ประจวบคี รี ข นั ธ์ ตั้ง แต่ อ่ า วไทยจรด
ชายแดนสหภาพพม่า ประมาณ 12 กิ โลเมตร มี พ้ืนที่ ประมาณ 6,367.62 ตารางกิ โลเมตร หรื อราว
3,976,762.50 ไร่

ภาพที่ 10 ภาพแสดงทีต่ งั้ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์บนแผนทีป่ ระเทศไทย
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ที่มา : NordNordWest. (2552). ภาพแสดงที่ต้ งั จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์บนแผนที่ประเทศไทย.
เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2561. เข้าถึงได้จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล์:
Thailand_monthon_1915.png

3. ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีเทือกเขาตะนาวศรี วางตัวในแนวเหนือใต้
ซึ่ งเป็ นเทือกเขาที่กนั ระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่ามีความยาวประมาณ 286 กิโลเมตร ยอด
เขาสู งที่ สุ ดมี ความสู ง 1,253 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเลปานกลาง เทือกเขาทางด้านทิ ศตะวันออก
ได้แก่เทื อกเขาสามร้ อยยอด ยอดเขาที่ สูงที่ สุดมี ความสู ง 605 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเลปานกลาง
ลักษณะแผ่นดิ นลาดเอี ยงจากเทื อกเขาจากทางทิ ศตะวันตกลาดไปยังทิ ศตะวันออก ทาให้น้ าจาก
เทื อกเขาตะนาวศรี ไหลลงสู่ ที่ ต่ าทางด้านทิ ศตะวันออกเกิ ดลาห้วยและแม่น้ าหลายสาย อันได้แก่
แม่ น้ าปราณบุ รี แม่ น้ ากุ ย บุ รี คลองบางสะพาน คลองกรู ด คลองบางนางรม เป็ นต้น เนื่ องด้ว ย
ลักษณะธรณี สัณฐานเป็ นเขาหิ นปูนทาให้ประจวบคีรีขนั ธ์มีเกาะแก่งมากมายประมาณ 21 เกาะ เช่น
เกาะโครา เกาะทะลุ เกาะสิ งห์ เกาะนมสาว เกาะระวิง เกาะระวาง เป็ นต้น
4.ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศประจวบคีรีขนั ธ์ต้ งั อยูใ่ นเขตมรสุ มร้อนชื้น ความชื้นอยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ยที่
ค่อนข้างสู งเนื่ องจากมีที่ต้ งั ใกล้กบั ทะเล ความชื้นเฉลี่ยอยูท่ ี่ 76.0 % อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28.2
องศาเซลเซี ยส มีฤดูกาล 3 ฤดู อันได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน มีรายละเอียดดังนี้
ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่ มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนกลางเดือนตุลาคม
เข้าถึงได้จาก (ศ. ส. กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560a)
4.1 ฝน ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศของจังหวัดประจวบคี รีข นั ธ์ ส่ งผลให้จงั หวัดเป็ นเขตเงาฝน
กล่าวคือเป็ นบริ เวณที่มียอดเขาสู งขวางกั้นทิศทางลมทาให้ดา้ นหลังภูเขามีฝนตกน้อยกว่าด้านหน้า
ภูเขาซึ่ งเป็ นด้านที่รับลม ด้วยเหตุน้ ีทาให้ประจวบคีรีขนั ธ์มีปริ มาณน้ าฝนค่อนข้างน้อย เดือนตุลาคม
มี ฝ นตกชุ ก มากที่ สุ ด ปริ ม าณน้ า ฝนสู ง สุ ด ที่ ว ดั ได้ใ น24 ชั่ว โมง 429.2 มิ ล ลิ เมตร ( เมื่ อ วัน ที่ 2
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พฤศจิกายน พ.ศ.2512 ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน อ.หัวหิน )
ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ ก รมอุ ตุ
วิทยา (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) ได้ระบุถึงสภาพอากาศในเอกสารออฟไลน์ “ สรุ ปสภาวะอากาศ
ของประเทศไทย ” ที่ส ถานี ตรวจอากาศหัวหิ นและสถานี หนองพลับ จ.ประจวบคี รีขนั ธ์ มีส ถิ ติ
น้ าฝนเฉลี่ย 160.3 มม. และสถิติสะสมในปี ก่อนหน้า 80.0 มม.
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนและแสดงอุณหภูมิเฉลีย่ ต่าสุดในเดือนมกราคมและ
อุณหภูมิเฉลีย่ สูงสุดในเดือนเมษายน
ดัดแปลงจากศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
4.2 พายุ ห มุ น เขตร้ อ น เป็ นพายุห มุ น เขตร้ อ นที่ ก่ อ ตัว ขึ้ น ในทะเลจี น ใต้แ ละมหาสมุ ท ร

แปซิ ฟิกเหนื อด้านตะวันตก ก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์มกั อ่อนกาลังและเป็ นพายุ
ดีเปรสชัน ผลกระทบไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายรุ นแรงแต่อาจก่อให้เกิดน้ าท่วมเฉี ยบพลัน
4.3 อุณหภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีพ้ืนที่ดา้ นตะวันออกติดกับทะเลยาวตลอดทั้งจังหวัด
ในด้านทิศตะวันออกส่ งผลให้อุณหภูมิในตอนกลางวันและตอนกลางคืนไม่ต่างกันมาก อุณหภู มิ
เฉลี่ยตลอดปี อยูท่ ี่ 27.4 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ด 32.1 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่า
ที่สุดอยูท่ ี่ 23.7 อุณหภูมิสูงสุ ดในรอบปี อยูใ่ นช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุ ดที่
วัดได้คือ 42.0 องศาเซลเซี ยส ( เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 ที่สถานี อุตุนิยมวิทยาหนองพลับ
อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ) และช่วงที่มีอากาศหนาวคือเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
อุณหภูมิต่าที่สุดที่วดั ได้ 6.4 องศาเซลเซี ยส ( เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ที่สถานีเกษตรหนอง
พลับ อาเภอหัวหิน )

5. การปกครองและประชากร การปกครองจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์แบ่งออกเป็ น 8 อาเภอ 48 ตาบล
438 หมู่บา้ น การปกครองท้องถิ่ นได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ ง เทศบาลเมื อง 2 แห่ ง
เทศบาลต าบล 13 แห่ ง องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล 44 แห่ ง โดย(รายงานสถิ ติ จ ั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์, 2560)ได้ระบุไว้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงหน่ วยการปกครองในแต่ ละอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลาดับที่
อาเภอ
พืน้ ที่
ตาบล
จานวนหมู่บ้าน
(ตร.กม.)
1

เมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์
(Mueang Prachuap
Khiri Khan )

844.00

1. ประจวบคีรีขนั ธ์
2.เกาะหลัก
3.คลองวาฬ
4.ห้วยทราย
5.อ่าวน้อย
6.บ่อนอก

11
9
13
16
14
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงหน่ วยการปกครองในแต่ ละอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่ อ)
ลาดับที่
อาเภอ
พื้นที่
ตาบล
จานวนหมู่บา้ น
(ตร.กม.)
2

กุยบุรี
( Kui Buri )

935.40

3

ทับสะแก
( Thap Sakae )

538.00

4.

บางสะพาน
( Bang Saphan )

868.00

5

บางสะพานน้อย
( Bang Saphan Noi
)

720.00

6

ปราณบุรี
( Pran Buri )

765.37

1.กุยบุรี
2.กุยเหนือ
3.เขาแดง
4.ดอนยายหนู
5.สามกระทาย
6.หาดขาม
1.ทับสะแก
2.อ่างทอง
3.นาหูกวาง
4.เขาล้าน
5.ห้วยยาง
6.แสงอรุ ณ
1.กาเนิดนพคุณ
2.พงศ์ประศาสน์
3.ร่ อนทอง
4.ธงชัย
5.ชัยเกษม
6.ทองมงคล
7.แม่ราพึง
1.ปากแพรก
2.บางสะพาน
3.ทรายทอง
4.ช้างแรก
5.ไชยราช
1.ปราณบุรี
2.เขาน้อย
3.ปากน้ าปราณ
4.หนองตาแต้ม
5.วังก์พง
6.เขาจ้าว

8
11
3
4
10
11
11
11
13
11
13
6
8
10
12
11
12
10
8
6
10
11
8
6
7
8
5
11
7
6
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงหน่ วยการปกครองในแต่ ละอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่ อ)
ลาดับที่

อาเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)
838.90

7

หัวหิ น
( Hua Hin )

8

กุยบุรี
( Kui Buri )

935.40

9

ทับสะแก
( Thap Sakae )

538.00

10

บางสะพาน
( Bang Saphan )

868.00

11

บางสะพานน้อย
( Bang Saphan Noi
)

720.00

ตาบล

จานวนหมู่บ้าน

1.หัวหิ น
2.หนองแก
3.หิ นเหล็กไฟ
4.หนองพลับ
5.ทับใต้
6.ห้วยสัตว์ใหญ่
7.บึงนคร
1.กุยบุรี
2.กุยเหนือ
3.เขาแดง
4.ดอนยายหนู
5.สามกระทาย
6.หาดขาม
1.ทับสะแก
2.อ่างทอง
3.นาหูกวาง
4.เขาล้าน
5.ห้วยยาง
6.แสงอรุ ณ
1.กาเนิดนพคุณ
2.พงศ์ประศาสน์
3.ร่ อนทอง
4.ธงชัย
5.ชัยเกษม
6.ทองมงคล
7.แม่ราพึง
1.ปากแพรก
2.บางสะพาน
3.ทรายทอง
4.ช้างแรก
5.ไชยราช

18
21
15
9
3
8
11
3
4
10
11
11
11
13
11
13
6
8
10
12
11
12
10
8
6
10
11
8
6
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงหน่ วยการปกครองในแต่ ละอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่ อ)
ลาดับที่

อาเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)
765.37

6

ปราณบุรี
( Pran Buri )

7

หัวหิ น
( Hua Hin )

838.90

8

สามร้อยยอด
( Sam Roi Yot )

871.90

ตาบล

จานวนหมู่บ้าน

1.ปราณบุรี
2.เขาน้อย
3.ปากน้ าปราณ
4.หนองตาแต้ม
5.วังก์พง
6.เขาจ้าว
1.หัวหิ น
2.หนองแก
3.หิ นเหล็กไฟ
4.หนองพลับ
5.ทับใต้
6.ห้วยสัตว์ใหญ่
7.บึงนคร
1.สามร้อยยอด
2.ศิลาลอย
3.ไร่ เก่า
4.ศาลาลัย
5.ไร่ ใหม่

7
8
5
11
7
6
18
21
15
9
3
9
9
8
8
7

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความหนาแน่นของประชากรและอัตราการเปลีย่ นแปลง
อาเภอ

เมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์
กุยบุรี
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย

พ.ศ.
2555

ประชากร
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2556
2557
2558

พ.ศ.
2559

88,378

88,750

89,465

90,749

91,043

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ความ
2556 2557 2558 2559 หนาแน่น
ประชากร
ต่อตาราง
กิโลเมตร
0.4 0.8 2.3 1.8
107.9

42,493
47,955
73,584
37,088

42,624
48,043
74,002
37,366

42,865
48,373
74,269
37,806

43,199
49,577
75,727
39,306

43,316
49,758
76,117
39,504

0.3
0.2
0.6
0.7

0.6
0.7
0.4
1.2

1.3
3.2
2.3
5.2

1.1
2.9
2.5
4.5

46.3
92.5
87.7
54.9
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงความหนาแน่นของประชากรและอัตราการเปลีย่ นแปลง (ต่อ)
อาเภอ
พ.ศ.
2555

ปราณบุรี
หัวหิ น
สามร้อยยอด
รวม

75,910
102,728
48,914
517,050

ประชากร
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2556
2557
2558

76,294
103,905
49,287
520,271

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ความ
2559 2556 2557 2558 2559 หนาแน่น
ประชากร
ต่อตาราง
กิโลเมตร
76,448 76,049 77,124 0.5 0.2 -0.5 -0.5
100.8
106,261 110,157 112,591 1.1 2.3 6.0 6.0
134.2
49,620 49,955 50,081 0.8 0.7 1.4 0.9
57.4
525,107 534,719 539,534 0.6 0.9 1.8 0.9
84.5

ที่มา (รายงานสถิติจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์, 2560)

6.ระบบสาธารณูปโภค
6.1 ไฟฟ้ า ในการสารวจปี พ.ศ.2555พบว่ามีครัวเรื อนทั้งหมด 181,387 ครัวเรื อนมีไฟฟ้าใช้
180,814ครัวเรื อนและไม่มีไฟฟ้ าใช้ 349 ครัวเรื อน อาเภอที่มีจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ามากที่สุดคืออาเภอหัว
หิ น รองลงมาคืออาเภอปราณบุรี อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์และอาเภอบางสะพาน ทั้ง 4 อาเภอนี้
รวมกันนั้นคือปริ มาณการใช้ไฟฟ้า 74.25 % ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
6.2 ประปา พื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบของสานักงานประปา
เขต3ราชบุรี การประปาส่ วนภูมิภาคมี4แห่งที่ให้บริ การแก่ชุมชน ได้แก่
- การประปาปราณบุรี ใช้นาจากแหล่งน้ าดิบในแม่น้ าปราณบุรี ปริ มาณการผลิตน้ า
4,556,931 ลบ.ม./ปี
- การประปากุยบุรี ใช้น้ าจากแหล่งน้ าดิบกุยบุรี ปริ มาณการผลิตน้ า 4,024,726 ลบ.
ม./ปี
- การประปาประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้น้ าดิบจากคลอง อ่างเก็บน้ า บึง ปริ มาณการผลิต
น้ า 3,440,050 ลบ.ม./ปี
- การประปาบางสะพาน ใช้น้ าดิ บจากคลองบางสะพาน อ่างเก็บน้ าช่ องลม อ่าง
เก็บน้ าช้างแรก คลองร่ อนทอง ปริ มาณการผลิตน้ า 2,444,339 ลบ.ม./ปี
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6.3 โทรศัพท์ การให้บริ การโทรศัพท์อยู่ภายใต้การบริ การของบริ ษทั ทศท.คอร์ เปอเรชัน่
จากัด( มหาชน ) ในปี พ.ศ.2555มีจานวนหมายเลขที่ใช้บริ การของโครงข่าย TOT 40,745 หมายเลข
บริ การ โดยมี ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ การลู ก ค้ า ใน 6 ศู น ย์บ ริ การ ได้ แ ก่ สาขากุ ย บุ รี 11 ชุ ม สาย สาขา
ประจวบคีรีขนั ธ์ 11 ชุมสาย สาขาทับสะแก 10 ชุมสาย สาขาบางสะพาน 13 ชุมสาย สาขาปราณบุรี
11 ชุมสาย สาขาหัวหิน 28 ชุมสาย
6.4 การคมนาคม การคมนาคมในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีหลากหลายรู ปแบบอันได้แก่
6.4.1 การคมนาคมทางบก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีถนนสายหลักคือ ถนนเพชร
เกษมทาหน้าที่เชื่ อมต่อระหว่างจังหวัด เป็ นจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างภาคใต้และภาคกลางและยังเป็ น
ถนนที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอาเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์อีกด้วย
รถโดยสารประจาทาง แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) เส้ น ทางที่ มี เริ่ ม ต้น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและจุ ด หมายปลายทางที่
ประจวบคีรีขนั ธ์
(2) เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางเดินรถขนาดเล็ก
-รถยนต์ ถนนสายหลัก ที่ รองรั บ การคมนาคมทางบกคื อถนน
เพชรเกษม นอกจากนี้แล้วยังมีถนนสายรองที่สามารถเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวกสบาย
-รถไฟ จากสถานี หัวลาโพงถึ งจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์มีรถไฟ
ให้บริ การหลายประเภท ได้แก่ ขบวนรถเร็ ว รถด่วน รถธรรมดา รถดีเซลราง สปริ้ นเตอร์ เป็ นต้น
6.4.2 การคมนาคมทางอากาศ มีสนามบิน 2 แห่งคือ
- ท่าอากาศยานหัวหิ น ( ชื่ อเดิ มสนามบินบ่อฝ้ าย ) เป็ นสนามบินพาณิ ชย์
เคยเปิ ดให้บริ การในอดีตต่อมาประสบปั ญหาขาดทุน เนื่ องจากจานวนผูโ้ ดยสารน้อย ต่อมาวันที่ 15
เดื อนเมษายน พ.ศ.2554บริ ษทั โซล่ า เอวีเอชั่น ได้เปิ ดสายการบิ นโดยสายการบิ นนี้ ใช้เครื่ องบิ น
แบบใบพัดขนาด 19 ที่นง่ั บินระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพมหานครมายังอาเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยสายการบินนี้ ให้บริ การ 4 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์
และวันอาทิตย์
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงเทีย่ วบินและจานวนผูโ้ ดยสารในแต่ละปี ตงั้ แต่ปีพ.ศ.2555-2558
ปี
Year

2555
2556
2557
2557
2558

จานวนเทีย่ วบินขึน้ ลง
Aircraft movement
Departure-Arrival
879
597
805
767
613

ออก
Departure
444
4,157
5,724
5,571
-

ผู้โดยสาร
Passenger
เข้า
Arrival
331
4,084
5,806
5,866
6,210

รวม
Total
775
8,241
11,530
11,437
12,076

ที่มา : {สานักงานสถิติจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์, 2560 #41}
6.4.3 การคมนาคมทางน้ า ท่ าเรื อที่ มี ค วามส าคัญ ในจังหวัดประจวบคี รีข นั ธ์ คื อ
ท่าเรื อประจวบ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอ่าวเทียน ตาบลแม่ราพึง อาเภอบางสะพาน เป็ นบริ ษทั เอกชนที่ได้รับ
อนุ ญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ดาเนิ นการประกอบการทาเรื อพาณิ ชย์ โดยสิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องมี
ดังต่อไปนี้ ปูนซิ เมนต์ แร่ สิ นค้าบรรจุคอนเทนเนอร์ เคมีภณ
ั ฑ์ ยางพารา ผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร
ลักษณะท่าเรื อประกอบด้วยท่าเรื อ 4 ท่า รวมความยาว 695 เมตร ให้บริ การได้ครั้งละ 4 ลา สามารถ
รองรับเรื อที่มีขนาดสู งสุ ด 80,000 เดทเวทตัน ( DWT ) ประเทศที่มีการเข้าเทียบท่าเรื อได้แก่ สิ งค์
โปร์ มาเลเซี ย ฮ่องกง ไต้หวน ญี่ปุ่น จีน อเมริ กา เวียดนาม
ตารางที่ 9 ตารางแสดงปริมาณเรือเข้า-ออก และปริมาณสินค้าเข้า-ออกท่าเรือประจวบคีรีขนั ธ์
ปี งบประมาณ
2550
2551
2552
2553
2554

จานวนเรื อเข้า-ออก(ลา)
275
268
120
180
142

ปริ มาณสิ นค้าเข้า(ตัน)
2,105,566.90
1,816,904.36
1,806,495.96
3,133,962.36
2,223,243.30

ปริ มาณสิ นค้า(ตัน)
536,933.01
291,657.06
619,331.85
254,506.64
84,451.29

ที่มา : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขนั ธ์ อ้างถึงในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
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7.สถานที่สาคัญในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ตารางที่ 10 ตารางแสดงสถานทีส่ าคัญเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ลาดับที่
1

ชื่อสถานที่
พิพิธภัณฑ์หว้ากอ

2

พระที่นงั่ คูหาคฤหาสน์

3

ศิลปะถ้ าเขาสามร้อยยอด

4
5
6
7

เมืองเก่าปราณบุรี
ศาลหลักเมืองปราณบุรี
อูตะเภา(ท่าฝาง)
ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์(หลังเก่า)
หลักเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
ถ.สละชีพ อ.เมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ป้ อมยันทัพพม่า
ถ .เพ ช ร เก ษ ม บ้ าน จ ว น บ น ต .กุ ย บุ รี อ .กุ ย บุ รี จ .
ประจวบคีรีขนั ธ์
สถานีรถไฟหัวหิ น
ถ.พระปกเกล้า ต.หัวหิ น อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ด่านสิ งขร
ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดเขาแดง
ต.คลองแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดตรี สตกูฏ
ต.ไร่ เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดดอนยายหนู
ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดเขาน้อย(เก่า)
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
พระพุทธบาทบนเขาล้อมหมวก ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดธรรมมิการรามวรวิหาร
ต.ประจวบคีรีขนั ธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดพุนอ้ ย
ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดทุ่งมะเม่า
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
วัดเขาถ้ าคัน่ กระได
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
พระราชวังไกลกังวล
ต.หัวหิ น อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ตัวเมืองหัวหิ น
อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ร้านโกลเด้นเพลส
ถ.เพชรเกษม ต.หนองพลับ อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต าหนั ก กรมหลวงชุ ม พรเขต ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
อุดมศักดิ์

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ที่ต้ งั
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ตาบลคลองวาฬ
อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
อยู่ภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
อยูภ่ ายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด ต.ศาลาลัย อ.สาม
ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ม.3 บ้านท่าฝาง ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงสถานทีส่ าคัญเชิงธรรมชาติ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อสถานที่

ที่ต้ งั
ถ้ าคีรีวงศ์
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เพิ งผาพ ระระเบี ยง(ถ้ าพ ระ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
นอน)
ถ้ าเขาคัน่ กระได
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ชื่อสถานที่
ที่ต้ งั
ถ้ าเขาพลูเหม็น
ต.หนองแก อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ถ้ าวิมาน(ห้วยแร่ )
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ถ้ าเขาน้อย
ต.กาเนิดนพคูณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
หุบผึ้ง
ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี
ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เขาถ้ าม้าร้อง
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เขาจ้าว
ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
หุบชะนี
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เขาช่องกระจก
ต.ประจวบคีรีขนั ธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
อ่าวมะนาว
ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
หาดหัวหิ น
อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เขาตะเกียบ เขาไกรลาส
ต.หนองแก อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
สวนสนประดิพทั ธ์
ต.หนองแก อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เขาเต่า
ต.หนองแก อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
น้ าตกป่ าละอู
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เขื่อนปราณบุรี
ต.หนองพลับ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ปากน้ าปราณบุรี
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบนิ เวศป่ า ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ชายเลนสิ รินาถราชินี
หาดปราณ
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
อุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อ ย ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ยอด
จุดชมวิวเขาแดง
ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
หาดสามพระยา
ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
คลองเขาแดง
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงสถานทีส่ าคัญเชิงธรรมชาติ (ต่อ)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อสถานที่
ถ้ าไทร
ถ้ าแก้ว
ถ้ าพระยานคร
หาดแหลมศาลา
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง
อ่าวแม่ราพึง
อ่าวบ่อทองหลาง
อุทยานป่ ากลางอ่าว
เกาะทะลุ
หาดบางเบิด
หาดฝั่งแดง

ที่ต้ งั
ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.แม่ราพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.แม่ราพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.แม่ราพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

8.วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญ
8.1 งานประเพณีแห่ นางสงกรานต์ เข้ าเมือง เป็ นประเพณี ที่ชาว ม.3 บ้านนาห้วย อ.ปราณบุรี
ที่มีการจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีประวัติกล่าวว่านายจรัญ
บุญมาเป็ นผูร้ ิ เริ่ มพิธีกรรมนี้ข้ ึนมาโดยเมื่อก่อนท่านเคยเล่นละครและราหน้าพระลาน และมีอาจารย์
สุ คนธรส เฉยฉิ นเป็ นผูร้ ่ วมคิดและฝึ กสอนท่ารา เริ่ มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2553 ขั้นตอนของพิธีกรรมเริ่ มต้น
เมื่อเวลา 7.21.00 น.ของวันที่ 14 เมษายน ซึ่ งตรงกับวันมหาสงกรานต์ของทุกปี โดยก่อนถึ งเวลามี
การทาพิธียกเสาลงหลุ มก่อนจะเริ่ มงาน 1 วัน ขั้นตอนการทาพิธีกรรมเริ่ มจากการตั้งนะโม 3 จบ
แล้วบอกแม่ธรณี เทวดาฟ้ าดินว่ามีเจตนาจะทาอะไรเพื่อให้เทวดามาชุ มนุ มและรับรู ้ เสร็ จแล้วจึงยก
เสาออก
การเชิ ญนางสงกรานต์เข้าเพยานาค นางสงกรานต์ เมืองต้องตรงกับวันมหาสงกรานต์ตาม
ประกาศ แลต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ระบุ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด การจัด ตั้ง ขบวนเชิ ญ นางสงกรานต์
ประกอบด้ว ย พัด เฉี ย ง พัด ตั้ง พัด โบก เศี ย รพระพรหม พระพุ ท ธ พระพรหม ท้า วธรรมบาล
พญานาค นกฮูกสองผัวเมี ย เป็ นต้น การเดิ นขบวนจะจัดตั้งเป็ น 2 ขบวนคื อภาคพื้ นดิ นและภาค
สวรรค์ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกว่า 100 ชี วิตโดยส่ วนมากเป็ นคนในหมู่บา้ นเมื่อตั้งขบวนเสร็ จหลวงพ่อรด
น้ ามนต์แ ละแห่ รอบโบสถ์ 3 รอบแล้วจึ ง แห่ ไ ปยังศาลาเอนกประสงค์บ้านนาห้วย เมื่ อถึ งเวลา
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7:21:00 น. จะประกอบพิ ธีอนั เชิ ญสักการะที ละอย่าง โดยใช้คาอัญเชิ ญเป็ นบทกลอน {สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์, #27}
8.2 ประเพณีไทยทรงดาบ้ านตาลเจ็ดยอด บรรพบุรุษของคนในหมู่บา้ นเจ็ดยอดนั้นมาจาก
ตาบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี ในยุคก่ อนใช้เกวียนเป็ นพาหนะในการเดิ นทางในยุตต่อมาใช้
รถไฟในการเดินทางมายังบริ เวณที่เรี ยกว่า ตาลเจ็ดยอด ได้เล็งเห็นว่ามีภูมิประเทศที่สวยงามและยัง
ไม่มีการจับจองเข้าครอบครองจึงเลื อกการตั้งถิ่ นฐานในบริ เวณนี้ สาเหตุที่เรี ยกที่ นี่ว่าตาลเจ็ดยอด
เพราะว่ามีตน้ ตาลต้นหนึ่ งที่มีลกั ษณะโดดเด่นนัน่ คือมียอดเจ็ดยอด จึงเป็ นที่มายของชื่ อหมู่บา้ นแต่
ปั จจุบนั ต้นตาลได้ตายไปแล้วเนื่ องจากถูกฟ้ าผ่ายอด ปั จจุบนั มีชาวไทยทรงดาประมาณ 500 คนราว
ๆ 50หลังคาเรื อน สถานการณ์ปัจจุบนั กระแสวัฒนธรรมตะวันตกได้รบกวนวัฒนธรรมและวิถีเดิม
ของชาวไทยทรงดา เป็ นเหตุ ให้เยาวชนรั บ วัฒนธรรมจากตะวันตกจนเกรงว่าจะถู กกลื นหายไป
{สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์, 2561 #43}
8.3 งานขึน้ เขาห่ มพระ วัดเขาช่ องกระจก กิจกรรมนี้ ได้เริ่ มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็ น
กิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการการท่องเที่ยวและเชิ ดชูพุทธศาสนารณรงค์ส่งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยว
ขึ้นเขาช่ องกระจกในวันขึ้นปี ใหม่กิจกรรมนี้ ได้รับการตอบรับจากพลังความศรัทธาของประชาชน
อย่างดี กิจกรรม “ขึ้นเขาห่ มพระ พาท่องเขากระจก เถลิงศกรับพร” หรื อ Walking along the Lucky
Road for Greater New Year เป็ นกิจกรรมที่ระบุในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เพื่อตอบสนองนโยบายที่ให้จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นเมืองท่องเที่ยวสาหรับครอบครัวมุ่งมัน่ ให้
กิ จกรรมนี้ ไ ด้รับ การปฏิ บ ตั ิ ต่อเนื่ องเป็ นประเพณี อนั ดี งานสื บ ไป {ส านักงานวัฒ นธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์, #29}
9.ศักยภาพด้ านต่ าง ๆ ทีส่ าคัญ
9.1 ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจ รายได้หลักของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์น้ นั มาจากอุตสาหกรรม
รองลงมาคือภาคการเกษตร การค้าปลีก การค้าส่ ง โรงแรมและภัตตาคารและการประมง ในปี พ.ศ.
2554 พบว่ารายได้ส่วนใหญ่น้ นั มาจากภาคการเกษตรมีมูลค่า 15,046 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 25.39
จากในปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 7.1 ในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 11,581 ล้านบาท ลดจากปี พ.ศ.2553 คิด
เป็ นร้อยละ 40.1โดยมูลค่าภาคอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2553 มีค่าเท่ากับ 18,750ล้านบาท {สานักงาน
สถิติจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์, 2560 #41}
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9.2 ศักยภาพด้ านการเกษตร ลักษณะภูมิประเทศและสภาพดินของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เอื้ออานวยแก่การทาเกษตรประเภทพืชไร่ มากที่สุด การเกษตรที่เหมาะสมลาดับถัดมาได้แก่ ไม้ยืน
ต้น ปลูกข้าว ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับตามลาดับ และด้วยลักษณะการวางตัวของจังหวัดทาง
ภูมิศาสตร์ ที่มีแนวยาวในทิศเหนื อใต้ทาให้สภาพความชื้ นและอุณหภูมิแตกต่างกัน คืออาเภอเมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์ถึงอาเภอบางสะพานน้อยปริ มาณน้ าฝนและความชื้ นสู งกว่าอาเภอหัวหิ นจนถึงกุย
บุรี จนเกิดเป็ นวลีที่วา่ “ สายเหนือพืชไร่ สายใต้ไม้ผล ”
9.3 ศักยภาพด้ านการประมง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพสู งทางด้ าน
การประมง เนื่ องจากตัวจังหวัดติ ดกับชายฝั่ งทะเลยาวต่อเนื่ องทั้งจังหวัด จานวนหมู่บา้ นที่ ติดกับ
ทะเลกว่า 48 หมู่บา้ น 23 ตาบล 3 เทศบาล มีเรื อประมงขึ้นทะเบียน 2,683 ลา ในปี พ.ศ.2556 โดย
ส่ วนใหญ่ เป็ นเรื อประมงพื้ นบ้านขนาดเล็ ก ของชาวบ้านมี อาชี พ ดั้งเดิ มเป็ นชาวประมง ลักษณะ
ภูมิศาสตร์ ของประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีพ้นื ที่ชายฝั่งขนาด224กิโลเมตรเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย อนุ บาล ผสม
พันธ์วางไข่ทาไห้คนในจังหวัดมีรายได้จากการประมงอย่างดี
นอกจากนี้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ จากการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าชายฝั่ งก็ เป็ นอี กสิ น ค้าที่ ป ระจวบคี รีขนั ธ์
ส่ งออกจานวนมาก คือการเลี้ยงกุง้ ทะเล 99% เป็ นกุง้ ขาวจานวนฟาร์ มที่มีการเลี้ยง 800-1,000ฟาร์ ม
รวมพื้นที่การเลี้ยงกุง้ ประมาณ 1-1.5 หมื่นไร่ ผลผลิตที่ได้ ในปี พ.ศ. 2552ปริ มาณกุง้ ที่จบั ได้31,207
ตัน มูลค่า 3,135ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 ปริ มาณกุง้ ที่จบั ได้ 36326 ตัน มูลค่า 4,258 ล้านบาท และ
ในปี พ.ศ. 2554 ปริ มาณกุ้งที่ จบั ได้ 38,006 ตัน มู ล ค่า 4,939 ล้านบาท ที่ ผ่านมากลุ่ ม ผูเ้ ลี้ ยงกุ้งได้
ประสบปั ญ หาในการส่ งออกสิ น ค้าเนื่ องจากได้มี ก ารก าหนดเงื่ อนไขที่ เข้ม งวดในการเลี้ ยงเพื่ อ
ส่ งออกโดยเบื้องต้นได้กาหนดเกี่ยวกับปริ มาณความหนาแน่นในการเลี้ยงกุง้ ในบ่อไม่ไห้หนาแน่ น
จนเกินไปและงดการใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยง แนวทางออกของผูเ้ กลี้ยงคือการกาหนดการซื้ อ
ขายล่วงหน้า (Contract Farming)
9.4 ศั ก ยภาพด้ านการท่ องเที่ ย ว เนื่ องจากจัง หวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ต้ ั ง อยู่ ห่ างจาก
กรุ งเทพมหานครโดยประมาณเพียง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 3-4 ชัว่ โมง เป็ นหนึ่ ง
แห่ งของโครงการริ เวียร่ าที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยมุ่งพัฒนาสาธารณู ปโภคเพื่อรองรับหาร
ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อมต่ อ ระหว่างระนอง ประจวบคี รีข ัน ธ์ แ ละชุ ม พร และด้วยลัก ษณะภู มิ ป ระเทศที่
สวยงามพื้ น ที่ ข องจัง หวัด ด้า นตะวัน ออกเป็ นทะเล ด้า นตะวัน ตกเป็ นเทื อ กเขา ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย ลักษณะภูมิประเทศก่อให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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และวัฒ นธรรม ประวัติศาสตร์ สั งคมนั้นก็ ไ ด้ก่ อให้ เกิ ดลัก ษณะการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมเชิ ง
อนุ รัก ษ์ อย่างไรก็ ต ามในปั จจุ บ ัน มี แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอี ก มากมายที่ ไ ด้ถู ก สร้ า งขึ้ น ในลัก ษณะที่ มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ ยว เพื่อให้จงั หวัดประจวบคี รีขนั ธ์มีสถานที่ท่องเที่ ยวที่
หลากหลายรองรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตารางที่ 13 ตารางแสดงจานวนการเติบโตของการท่องเทีย่ วจังหวักประจวบคีรีขนั ธ์ ปี พ.ศ.2550
– 2554
รายการข้ อมูล
จานวนผู้มาเยือน(คน)
ชาวไทย
ชาวต่ างชาติ
อัตราการเปลีย่ นแปลง
รายได้ (ล้ านบาท)
ชาวไทย
ชาวต่ างชาติ
อัตราการเปลีย่ นแปลง
(ร้ อยละ)

2550
2,439,159
1,987,059
452,100
+5.36
9,215.22
5,169.91
4,045.31
+8.66

2551
2,710,714
+11.13
9,860.28
+6.99

2552
2,227,096
1,698,737
528,359
-17.84
9,188.19
-6.82

2553
2,448,176
1,967,294
480,882
+9.93
10,580.56
62,699.58
4,310.98
+15.15

2554
3,080,614
2,396,825
683,789
+25.83
17,318.07
11,355.89
5,962.18
+63.68

{สานักงานสถิติจงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์, 2560 #41}
9.5 ศั กยภาพด้ านอุตสาหกรรมและการลงทุน โรงงานอุ ตสาหกรรมส่ วนใหญ่ในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นโรงงานที่ เกี่ ยวข้องกับอาหาร ได้แก่ แปรรู ปสัตว์น้ า โรงงานผลิ ตน้ า โรงงาน
แปรรู ปผักผลไม้ สั ดส่ วนของโรงงานที่ เกี่ ยวข้องกับอาหาร อันดับถัดมาคืออุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรม ท่อเสาเข็ม คอนกรี ตผสมเสร็ จ ผลิ ตคอนกรี ตบล็อกเป็ นต้น โรงงานอุตสาหกรรมใน
อันดับ ที่ส ามคื ออุตสาหกรรมด้านการเกษตรจาพวกอุ ตสาหกรรมแปรรู ป มะม่วง ว่านหางจระเข้
อุตสาหกรรมผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋ อง สับปะรดอบแห้ง สับปะรดกวน เป็ นต้น
อุตสาหกรรมเหล็กนับว่าอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์อีกประเภทหนึ่ ง
เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ที่ได้รับการกาหนดกาหนดให้เป็ นพื้นที่ Western Seaboard ลักษณะภูมิศาสตร์ ที่
เอื้ออานวยต่อการสร้างท่าเรื อน้ าลึก น้ าทะเลบริ เวณชายหาดแม่ราพึงมีความลึ ก 14 เมตร บริ ษทั ใน
เครื อสหวิริยา ( SSI GROUP )ได้ก่อสร้ างท่าเรื อน้ าลึ กขึ้ น โดยมี ความยาว 695 เมตร ประกอบไป
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ด้วย 4 บริ ษทั อันได้แก่ บจก.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี บจก.เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย บจก.บางสะพาน
บาร์ บิล บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย
นอกจากนี้ แล้วโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ อาชี พในพื้นที่ ยงั มี อีกหลายประเภท
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่ องจากการเกษตร
(1) อุตสาหกรรมผลไม้อบแห้ง ได้แก่ มะม่วง สับปะรด ขนุน ว่านหางจระเข้
(2) อุตสาหกรรมสับปะรดบรรจุกระป๋ อง
(3) อุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ย วข้องมะพร้ าว อันได้แก่ โรงงานกะทิ โรงงานท าน้ ามัน
มะพร้าว โรงงานสางเส้นใยกาบมะพร้าว โรงงานทาเนื้อมะพร้าวอบน้ าผึ้ง เป็ นต้น
(4) อุตสาหกรรมผลิตน้ ามันปาล์ม
(5) อุ ต สาหกรรมผลิ ต นมโดยวิ ธี ก ารพาสเจอร์ ไ รส์ อัน ได้ แ ก่ น มเปรี้ ยวและ
ผลิตภัณฑ์จากนม
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่ องกับการประมง ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมกุง้ และปลาหมึกอบแห้ง
(2) อุตสาหกรรมห้องเย็น
(3) อุตสาหกรรมน้ าปลา
(4) อุตสาหกรรมปลาป่ น
(5) นาแข็งเพื่อการประมง
(6) อุตสาหกรรมต่อเรื อและซ่อมแซมเรื อ
9.6 ศั ก ยภาพด้ า นการค้ า ชายแดน การค้า ระหว่างประเทศบริ เวณชายแดนของจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์มีศกั ยภาพสู งเนื่องจากมีช่องทางการติดต่อระหว่างถึง 34 ช่องทาง ช่องทางที่สาคัญ
คื อ ด่ านสิ งขร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2540 ได้กาหนดให้ ด่านสิ งขรเป็ นจุ ดผ่อนปรนทางการค้า
กาหนดวงเงินการซื้ อขายไม่เกิ น 500,000 บาทต่อคนต่อวัน เปิ ดทาการตั้งแต่ 8.00 - 18.00 น. ด่าน
สิ งขรตั้งอยูท่ ี่บา้ นไร่ เครา ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เชื่อมต่อกับเขตเมืองตะนาวศรี

112
ของพม่า ทั้งนี้ การกาหนดเป็ นจุดผ่อนปรนทางการค้าเพื่อความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างประเทศและ
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมตลอดจนวัฒนธรรม
9.7 ศั ก ยภาพด้ านสั งคม ศัก ยภาพด้านสั ง คมอัน ได้แก่ ป ระเด็ น เรื่ อง การงานอาชี พ ของ
ประชากร การศึกษา สาธารณะสุ ขและทางด้านศาสนา มีรายละเอียดดังนี้
การงานอาชี พของประชากรจากการสารวจสภาวการณ์ การทางานของประชากร
ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยสานักงานสถิติจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในไตรมาสที่1ของปี พ.ศ.
2556พบว่า แรงงานในภาคเกษตรกรรมคิดเป็ นร้อยละ 34 และทางานนอกภาคการเกษตรกรรมคิด
เป็ นร้อยละ 66 โดยงานในภาคนอกการเกษตรได้แก่ งานค้าปลี ก ผลิ ตของใช้ในครัวเรื อนและงาน
ซ่ อมแซมยานยนต์ ร้อยละ 32 งานสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมร้อยละ 16 งานสาขาการผลิตร้อยละ
16
ด้านการศึ กษา การแบ่งเขตการศึ กษาในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ออกเป็ น 2 เขต
ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมประจวบคีรีขนั ธ์ เขต1 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ประจวบคีรีขนั ธ์เขต 2 มีสถานศึกษาในพื้นที่ท้ งั หมด 230 แห่ ง จานวนครู เขตพื้นที่
การศึกษาเขต 1 มีจานนวนครู 1,334 คนในปี พ.ศ.2554 และในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 มีจานวน
15,598 คน จากรายงาน
การศึกษาของเยาวชนในวัยศึกษาพบว่ามีโอกาสในการเข้าเรี ยนสู งจากข้อมูลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 พบว่าโอกาสในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่1 คิดเป็ น ร้อยละ
100 ด้านการศึกษาต่อของมัธยมชั้นปี ที่สามพบว่ามีการเลือกศึกษาต่อในสายสามัญและสายอาชี พ
ร้ อ ยละ 80.13 และที่ ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาต่ อ ร้ อ ยละ 19.87 ปั ญ หาทางด้ า นการศึ ก ษาในจั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์พบว่าค่านิยมทางด้านการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ด้านสาธารณสุ ข มีสถานพยาบาลทั้งหมด 95 แห่ ง แบ่งเป็ นโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุ มชนขนาดใหญ่ 1 แห่ ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด
กลาง 5 แห่ ง โรงพยาบาลขั้น ตติ ย ภู มิ มี 2 แห่ ง โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลมี 81 แห่ ง
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาล 3 แห่ ง โรงพยาบาลกระทรวงกลาโหม 2 แห่ ง โรงพยาบาลสังกัด
ส านัก งานบรรเทาทุ ก ข์และประชานามัยพิ ท ัก ษ์และโรงพยาบาลสั งกัดเอกชน 3 แห่ ง สั ด ส่ วน
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บุคลากรทางการแพทย์ต่อจานวนประชากรในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุ ขมีดงั นี้ จานวนแพทย์ต่อ
ประชากร 1:6036 ทันตแพทย์ 1: 15548 เภสัชกร 1:655 พยาบาล 1:655
ปั ญหาด้ า นสุ ขภาพอนามั ย ได้ แ ก่ การระบาดโรคระบาดในพื้ น ที่ เช่ น โรค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรควัณโรค ส่ วนอันดับสาเหตุการณ์ตายจากโรค อันดับที่1ได้แก่โรคมะเร็ ง
ทุกชนิด อุบตั ิเหตุการเป็ นพิษโรคหัวใจ ปอดอักเสบแลละโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับปอด เป็ นต้น
9.8 ข้ อมู ลทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในหัวข้อนี้
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอนั ได้แก่ ทรัพยากรไม้และสัตว์ป่าและ
ทรัพยากรน้ า และคุณภาพน้ า ดังนี้
9.8.1 ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีท้ งั หมด 6,367.72
ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,979,762 ไร่ เป็ นพื้นที่ป่า ร้อยละ 42.92 หรื อราว 1,708,488 ไร่ ลักษณะป่ า
ในที่น้ ีแบ่งตามการดูแลของหน่วยงานอกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
(1) พื้นที่อุทยานแห่ งชาติ อยูภ่ ายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่ งชาติสัตว์
ป่ าและพันธุ์ พืช พื้นที่ อุทยานแห่ งชาติในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์มีท้ งั หมด 6 แห่ ง ได้แก่ อุทยาน
แห่ งชาติป่ากุยบุรี อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด อุทยานแห่ งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่ งชาติ
หาดวนกร อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศ
เหนือ รวมเนื้อที่ท้ งั หมดในการดูแลของอุทยานแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ 1,127,378 ไร่
(2) วนอุทยาน พื้นที่วนอุทยานอยูภ่ ายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมี ท้ งั หมด 6 แห่ ง ได้แก่ วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานท้าวโกษา วนอุทยาน
ตาม่ องล่ าย วนอุ ท ยานห้วยซับน้ า วนอุ ท ยานป่ ากลางอ่ าว วนอุ ท ยานแม่ราพึ ง รวมเนื้ อที่ ท้ งั หมด
10,138 ไร่
(3) พื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติ เป็ นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็ นป่ าสงวน
โดยากรออกกฎกระทรวง มีพ้ืนที่ รวม1,758,557 ไร่ มีจานวน 20ป่ า ภายหลังจากการการออกพระ
ราชกฤษฎี กาจัดตั้งอุทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและการประกาศจัดตั้งอุทยานทาให้พ้ืนที่
ป่ าสงวนถูกแบ่งออกไปเป็ นพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่วนอุทยานและอีกบางส่ วนได้ถูกมอบให้
สานักงานปฏิรูปที่ดินนาไปใช้เพื่อการเกษตร จึงเหลือพื้นที่ที่เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติเพียง 570,972ไร่
อยูภ่ ายใต้การดูแลของกรมป่ าไม้
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9.8.2 แหล่งน้ า แหล่งน้ าในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ประกอบด้วยแหล่งน้ า 4 แหล่ง
ที่สาคัญดังต่อไปนี้
(1) แหล่ ง น้ า ใต้ดิ น อัน ได้แ ก่ บ่ อ น้ า ตื้ น บ่ อบาดาล ปริ ม าณน้ าที่ ถู ก สู บ
ขึ้นมาใช้ประมาณ 11 ล้านลู กบาศก์เมตรต่อปี หรื อประมาณ 9 % ของปริ มาณน้ าบาดาลที่ สามารถ
พัฒนาได้ ส่ วนน้ าบาดาลบางส่ วนไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาเนื่ องจากพื้นที่ในการสู บนั้นมีบริ เวณ
อยูใ่ กล้กบั ทะเลทาให้น้ าบาดาลมีรสกร่ อย
(2) แหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าผิวดินส่ วนใหญ่มาจากแม่น้ าซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
แม่ น้ าสายสั้ น ๆไหลไปยังปลายทางคื ออ่าวไทย สภาพปั ญ หาของแหล่ งน้ าประเภทนี้ คื อตื้ นเขิ น
เนื่ องจากมีการพัดพาตะกอนมาจากต้นน้ าและสะสมมาตามทาง มักมีปริ มาณน้ ามากในช่ วงฤดู ฝน
แหล่งน้ าผิวดินที่สาคัญได้แก่
- แม่ น้ าปราณบุ รี โดยต้นน้ ามาจากเทื อกเขาตะนาวศรี ซ่ ึ งตั้งอยู่
ทางทิ ศตะวันตกของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นเทือกเขาที่ ก้ นั ระหว่างชายแดนไทยและประเทศ
เมียนมาร์ ในแนวตะวันตกเฉี ยงเหนือ มีความยาวตามลาน้ าประมาณ 180 กิโลเมตร
-แม่น้ ากุยบุรี แหล่งกาเนิ ดย้ าของแม่น้ ากุยมาจากเทือกเขาตะนาว
ศรี ไหลมานตามทางลาดในพื้นที่อาเภอกุยบุรีความยาวของลาน้ าประมาณ 67 กิโลเมตร
- แม่ น้ าบางสะพานใหญ่ เกิ ดจากต้นน้ าในเทื อกเขาตะวันตก มี
ลักษณะการรวมตัวเกิ ดจากลาน้ าสาขาย่อยมารวมกันจากนั้นไหลลงสู่ อ่าวไทย ความยาวของลาน้ า
ประมาณ 30 กิโลเมตร
- คลองบางสะพานน้ อ ย เกิ ด จากการรวมตั ว ของน้ าในทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และตะวัน ออก ไหลลงสู่ อ่า วไทย มี ค วามยาวของล าน้ าโดยประมาณ 30
กิโลเมตร
- คลองบึ ง เกิ ด จากน้ าในเทื อ กเขาสู ง ทางทิ ศ ตะวัน ตกไปสู่ ทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้และไหลลงสู่ อ่าวไทยมีความยาวของลาน้ าประมาณ 30 กิโลเมตร
3) พื้นที่ ชุ่มน้ า ( Wetlands ) พื้นที่ชุ่มน้ าแบ่งระดับความสาคัญออกเป็ น2
ระดับคือระดับชาติและระดับนานาชาติ
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- ระดับ ชาติ ไ ด้แ ก่ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห าดวนกร
โดยเฉพาะบริ เวณอ่าวมะค่าคุง้ น้ าชายฝั่งที่มีลกั ษณะเป็ นโขดหิ น มีเกาะเล็ก ๆ 2 เกาะได้แก่ เกาะจาน
และเกาะท้ายทรี ย ์ มีปะการังอยูบ่ ริ เวณท้ายเกาะ
- ระดับนานาชาติมี 2 แห่ งคือ พื้นที่ชุ่มน้ าในอุทยานแห่ งชาติเขา
สามร้ อ ยยอด เป็ นที่ ร าบลุ่ ม ขนาดใหญ่ ต้ ัง อยู่ ติ ด กับ เทื อ กเขาสามร้ อ ยยอด ด้ ว ยลัก ษณะและ
กระบวนการทางธรณี วิทยาท าให้พ้ื นที่ ชุ่ม น้ าเขาสามร้ อยยอดเป็ นที่ ลุ่ม น้ าจื ดขนาดใกล้ที่ อยู่ใกล้
ชายฝั่ ง และพื้นที่ชุ่มน้ าอีกแห่ งนั้นคือ พื้นที่ชุ่มน้ าในอุทยานแห่ งชาติแก่งกระจานเป็ นแหล่งต้นน้ า
ของแม่น้ าปราณ แม่น้ าเพชร น้ าตก น้ าพุร้อน
9.8.3 คุณภาพน้ า
(1) คุ ณภาพน้ าในแหล่งน้ า จากการตรวจสอบคุ ณภาพน้ าในปี พ.ศ.2553
ของกรมควบคุมมลพิษพบว่าคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าปราณบุรีและแม่น้ ากุยบุรี พบว่าคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าจัดอยูใ่ นประเภท 3 คือมีระดับคุณภาพที่พอใช้ หากมีการนาไปอุปโภคหรื อบริ โภคจะต้อง
ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อหรื อบาบัดก่อน
(2) คุ ณภาพน้ าทะเลและชายฝั่ง พบว่าอยูใ่ นระดับดี และพอใช้เช่ นกันจาก
การตรวจสอบคุ ณภาพน้ าทะเลชายฝั่ งของกรมควบคุ มมลพิ ษพบว่าในบริ เวณกองบิ น53และอ่าว
มะนาวมีคุณภาพน้ าที่อยูใ่ นระดับดีมาก
(3) ระบบบาบัดน้ าเสี ย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วย 15 เทศบาล
และชุ มชนแต่ละแห่ งมีสาเหตุน้ าเน่าเสี ยที่แตกต่างกัน โดยมีเพียง 4 เทศบาลเท่านั้นที่มีระบบบาบัด
น้ าเสี ยอันได้แก่ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ เทศบาลเมืองหัวหิ น เทศบาลเมืองปราณบุรี เทศบาล
เมืองกุยบุรี
9.9 ประเด็น ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ประเด็ น ปั ญ หาที่ จะกล่ าวถึ ง นี้
ประกอบด้วยปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็ นปั ญหาทางด้านธรรมชาติและปั ญหาเรื่ อง
การจัดการสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่
9.9.1 ปั ญหาเรื่ องดินลักษณะดินที่พบส่ วนใหญ่ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นดิ น
เหนี ยวปนทรายนอกจากนี้ ในบางพื้นที่ยงั เป็ นดินเหนี ยวปนดินลูกรังและหิ น หากขุดลึ กลงไป 2-3
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เมตรจะพบว่าเป็ นก้อ นหิ น ปนกรวด ดิ น ลัก ษณะนี้ สามารถใช้ท าการเกษตรประเภทพื ช ไร่ ไ ด้
ลักษณะปัญหาที่พบในดินมี 2 ประเภทหลัก คือ
1.9.1.1 ปั ญหาดินเค็มแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
(1) บริ เวณพื้ น ที่ น้ าทะเลท่ ว มถึ ง ท าให้ ดิ น มี ล ั ก ษณะเค็ ม มา
สามารถทาการเกษตรได้ สาเหตุสาจากปริ มาณเกลือสะสมในดินมากเกินไปพื้นที่ลกั ษณะปั ญหานี้ มี
เนื้อที่ประมาณ 3,628,536 ไร่
(2) พื้นที่ ดินเค็มที่ไม่ได้มาจากน้ าทะเลท่วมถึ ง พบว่ามี่ ปริ มาณ
เกลือโซเดียมในดินสู งมากทาให้โครงสร้ างของดินแน่ นทึบทาการไถพรวนได้ลาบาก พื้นที่ปัญหา
ประเภทนี้มีเนื้อที่ 104,277 ไร่
1.9.1.2 ดิ นเปรี้ ยว เกิ ดจากตะกอนกร่ อยกลายเป็ นดิ น โครงสร้ างของดิ น
ประกอบด้วยธาตุ กามะถันแลกรดกามะถันทาให้พืชไม่สามารถนาไปใช้งานได้หมดพื้นที่ ปัญหา
ประเภทนี้มีเนื้อที่ 42,106 ไร่
(1) ปั ญหาดิ นทรายจัด พบที่ดินลักษณะนี้ บริ เวณชายฝั่งทะเลเกิ ด
จากการพัดพาตะกอนจนสะสมเป็ นชั้นหนา เนื้อดินที่ปนทรายในปริ มาณมากทาให้ดินไม่อุม้ น้ าและ
แร่ ธาตุในดินต่า พื้นที่ปัญหาประเภทนี้มีเนื้อที่ 420,838 ไร่
(2) ปั ญหาดิ นตื้ น พบชั้นดิ นที่ เป็ นกรวดลู กรังและเศษดิ นปะปน
อยูใ่ นเนื้ อดิ นเป็ นชั้นดินที่มีคามอุดมสมบูรณ์ ของแร่ ธาตุต่ า จากการถางป่ าเพื่อนาที่ดินมาเป็ นพื้นที่
ทางการเกษตร โดยมิได้วางแผนการป้ องกันการชะล้างหน้าดินเมื่อเกิดการชะล้างของน้ าหน้าดินทา
ให้เหลื อเพี ยงชั้นดิ นที่ เป็ นหิ นและกรวด นอกจากธาตุ อาหารต่ าแล้วยังยากต่อการไถพรวน พื้นที่
ปั ญหาประเภทนี้มีเนื้อที่ 112,803 ไร่
9.9.2 การบุกรุ กทาลายป่ า ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล
เมื่ อมี การเติ บโตทางเศรษฐกิ จผลที่ตามมาคือสภาพแวดล้อมถู กทาลาย พื้นที่ ป่าสงวน เขตอุทยาน
แห่ งชาติ พื้ น ที่ ข องรั ฐถู ก บุ ก รุ ก เพื่ อการดาเนิ น การทางเศรษฐกิ จ อาทิ เช่ น พื้ น ที่ ท างการเกษตร
โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ภายใต้การดาเนิ นการของนายทุ นทั้งบุ กรุ กและดาเนิ นการโดยไร้
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ จะตามมาต่อสังคม เป็ นเหตุให้เกิ ดผลตามมามากมาย เช่ น น้ าป่ า
ไหลหลาก ดิ นโคลนถล่ม ภัยแล้ง ความเสี ยหายอย่างหนักเมื่อมีวาตภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ชายฝั่ ง ทะเลมี ก ารบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ าชายเลนเพื่ อ ท านากุ้ ง บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ช ายหาดเพื่ อ การก่ อ สร้ า ง
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สิ่ งก่อสร้างที่ขดั ต่อกฎหมายในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการท่องเที่ยวสู งเพื่อเป็ นที่พกั รี สอร์ ท โรงแรม
ร้านอาหารเป็ นต้น ทั้งนี้ พบว่าบริ เวณที่เอกชานมี การถื อครองที่ดินริ มชายฝั่ งเป็ นพื้นที่ที่ก่อให้เกิ ด
มลพิษมากกว่าบริ เวณอื่น
9.9.3 การคมนาคม จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นจังหวัดที่เชื่ อต่อระหว่าง
ภาคกลางและภาคใต้ปริ มาณการขนส่ งระหว่างจังหวัดมีป ริ มาณสู ง แต่ทว่าภายในจังหวัดมี ถนน
เพชรเกษมซึ่ งเป็ นถนนเส้ นประธานขาดถนนสายหลักเพื่อเชื่ อโยงระหว่างอาเภอ จึ งเกิ ดปั ญหาที่
ตามมาเช่น รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดมีความเร็ วสู งแต่รถในท้องถิ่นวิง่ ด้วยความเร็ วต่านามาซึ่ งการเกิด
อุบตั ิเหตุบนถนน พื้นที่ชุ่มชน ปั ญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้ ประจวบคีรีขนั ธ์มีศกั ยภาพที่เป็ น
จุดขนส่ งสิ นค้าขนาดใหญ่เพราะมีท่าเรื อน้ าลึ กแต่ยงั ขาดการเชื่ อมโยงโครงง่ายการขนส่ งสิ นค้า จุด
รวม จุดกระจายสิ นค้า และปั ญหาด้านการคมนาคมอีกประการหนึ่ งที่สาคัญคือประจวบคีรีขนั ธ์ยงั
ขาดระบบขนส่ งสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการบริ การที่ชดั เจนอีกด้วย
9.9.4 ปั ญหาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาทางธรรมชาติ เช่นปั ญหาน้ า
ท่วมที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ตอ้ งเผชิ ญทุกปี มักเกิดขึ้นในพื้นที่ราบลุ่มบริ เวณถนนเพชนเกษมและ
บริ เวณริ มทางรถไฟสายใต้ เนื่ องจากแนวถนนและทางรถไฟมี ลกั ษณะขวางเส้ นทางของน้ าที่ จะ
ไหลลงสู่ ท ะเล น้ าไม่สามารถระบายหรื อผ่าไนไปได้ เกิ ดปั ญหานี้ ข้ ึ นในหลายอาเภอของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เช่น อ.หัวหิ น อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก โดยเฉพาะใน
พื้นที่ อ.บางสะพานมักประสบปั ญหาน้ าท่วมเฉี ยบพลันและน้ าป่ าไหลหลากเนื่ องจากเกิ ดฝนตก
หนักบริ เวณเหนื อลุ่มน้ าบางสะพานเกิดเป็ นน้ าป่ าไหลหลาก ดิ นถล่มเนื่ องจากขาดต้นไม้ที่ช่วยยึด
เกาะหน้าดินไว้ สาเหตุจากการบุกรุ กทาลายป่ าไม้ บุกรุ กพื้นที่ป่าเพื่อเป็ นพื้นที่เกษตรจาพวกพืชสวน
พืชไร่ ขาดการดาเนิ นการที่เหมาะสม โยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความชันเกิ น 5% ขึ้นไปการชะ
ล้างในบริ เวณนั้นจะรุ นแรงมากยิ่งขึ้น การกัดเซาะชายฝั่ งในประจวบคีรีขนั ธ์นบั ว่าเป็ นปั ญหาใหญ่
อีกประการหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงมรสุ มเกิ ดคลื่นลมแรงพัดเข้าหาชายฝั่ง เนื่ องจากจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์มีพ้ืนที่ดา้ นตะวันออกเชื่ อมต่อกับอ่าวไทยทั้งหมดทาให้เกิ ดผลกระทบอย่างทัว่ ถึ ง
ข้อมูลจากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์พบว่ามี
ความรุ นแรง 3 ระดับ ระดับรุ นแรงมาก ระดับรุ นแรงปานกลาง ระดับรุ นแรงน้อย
ถึงแม้วา่ จะมีการพยายามจัดการแก้ไขปั ญหาแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างลุ ล่ วงเพราะข้อจากัดในการดาเนิ นการทั้งงบประมาณในการก่ อสร้ างเขื่ อนกัน คลื่ นที่ มี
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งบประมาณสู งและพื้นที่บางส่ วนเป็ นจุดที่ชาวบ้านก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างที่ขวางการดาเนิ นการ และ
งบประมาณที่ มีอยู่อย่างจากัดทาให้ตอ้ งมี การลาดับความสาคัญความเสี ยหาย หากพื้ นที่ ใดได้รับ
ผลกระทบรุ นแรงกว่านั้นจะได้รับการดูแลก่อนพื้นที่อื่นที่มีปัญหาน้อยกว่าและทั้งนี้ ก่อนจะทาการ
ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นได้น้ นั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและสิ่ งแวดล้อมก่อน
เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 12ภาพแสดงสภาพการใช้ทดี่ นิ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปี พ.ศ.2559
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน เข้าถึงเมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2562 เข้าถึงจาก
www1.ldd.go.th/WEB_OLP/report_research_C.html
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ตอนที่ 2 ข้อมูลพืน้ ฐานอาเภอสามร้ อยยอด
1.ประวัติความเป็ นมา
แต่ เดิ ม อ าเภอสามร้ อ ยยอดคื อ ท้อ งที่ ในอ าเภอกุ ย บุ รีแ ละอ าเภอปราณบุ รี ต่ อ มาวัน ที่ 7
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 ได้กาหนดให้ตาบลศิ ลาลอยและตาบลไร่ เก่ าจากอาเภอปราณบุ รียา้ ยสังกัด
อาเภอมาอยูภ่ ายใต้กิ่งอาเภอสามร้อยยอด และจัดตั้งพื้นที่น้ ี ให้เป็ นกิ่งอาเภอสามร้อยยอด มีผลบังคับ
ใช้วนั ที่ 1 เมษายน 2538 และในปี เดี ยวกัน นั้น วันที่ 7 กันยายนมี การจัดตั้งตาบลศิ ล าลัยขึ้ นแตก
ออกมาจากตาบลไร่ เก่า และโอนอาเภอไร่ ใหม่มาจากอาเภอกุยบุรีมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2539
และในที่สุดกิ่งอาเภอสามร้อยยอดก็ได้ยกฐานะให้เป็ นอาเภอสามร้อยยอดในวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ.
2550 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 (ข้อมูลจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การ
แบ่งเขตท้องที่ อาเภอปราณบุ รี จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ต้ งั เป็ นกิ่ งอาเภอสามร้ อยยอด ,พลตรี สนั่น
ขจรประศาสน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538
2.ที่ต้ งั และอาณาเขต
มีพ้นื ที่ 871.9 ตารางกิโลเมตร
ที่ต้ งั ทางพิกดั 12 องศา 16 ลิปดา 14 ฟิ ลิปดาเหนือ 99 องศา 52ลิปดา 19 ฟิ ลิปดาตะวันออก
ด้านทิศเหนือติดกับอาเภอปราณบุรี
ด้านทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย
ด้านทิศใต้ติดกับอาเภอกุยบุรีและเทือกเขาตะนาวศรี ประเทศพม่า
ด้านทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ประเทศพม่า
ที่ ต้ งั ที่ ว่าการอาเภอสามร้ อยยอด เลขที่ 100 ถ.เพชรเกษม ต.ศิล าลอย อ.สามร้ อยยอด จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์

3.ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศมีลกั ษณะลาดเอียงจากเทือกเขาตะนาวศรี ลงไปสู่ ทะเลอ่าวไทย พื้นที่ติด
กับเทือกเขาสามร้อยยอดซึ่ งเป็ นเทือกเขาหิ นปูนเป็ นที่ลุ่มน้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากกระบวนการทาง
ธรณี วิทยาในอดี ต พื้นที่ ราบอาเภอสามร้ อยยอดเหมาะแก่ การทาเกษตรกรรม เช่ น ปลู กสับปะรด
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ปลู ก ข้าว แต่ พ้ื นที่ โล่ งในพื้ นที่ ชุ่ ม น้ านั้น ลัก ษณะดิ นและสภาพทางธรณี ไ ม่ เหมาะสมต่ อการท า
เกษตรกรรม

4.การปกครองและประชากร
อาเภอสามร้อยยอดแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 ตาบล 41 หมู่บา้ น ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ตาบลศิลาลอย มีจานวน 9 หมู่บา้ น
ตาบลสามร้อยยอด มีจานวน 9 หมู่บา้ น
ตาบลไร่ เก่า มีจานวน 8 หมู่บา้ น
ตาบลไร่ ใหม่ มีจานวน 8 หมู่บา้ น
ตาบลศาลาลัย มีจานวน 7 หมู่บา้ น

มีความหนาแน่นของประชากรต่อตารางเมตร 57.4 คนต่อตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 14 ตารางแสดงจานวนประชากรจากการจดทะเบียน อัตราการเปลีย่ นแปลงและความ
หนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ.2555-2559 อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

ประชากร
48,914
49,287
49,620
49,955
50,081

อัตราการเปลีย่ นแปลง
0.8
0.7
1.4
0.9

ที่มา : รายงานสถิติจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พ.ศ.2560 โดยสานักงานสถิติจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 เข้าถึง
ได้จาก http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1090

5.สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
จากลักษณะภูมิประเทศของอาเภอสามร้อยยอดที่มีพ้ืนที่ตืดกับทะเลอ่าวไทย พื้นที่ชุ่มน้ า
และพื้นที่ราบการประกอบอาชีพของประชาชนในอาเภอสามร้อยยอดแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
หลักๆอันได้แก่ การทาเกษตรกรรม ได้แก่ สับปะรด มะพร้าว ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก ปาล์มน้ ามัน
ข้าว เป็ นต้น
ตารางที่ 15 ตารางแสดงเนือ้ ทีก่ ารปลูกข้าวเจ้านาปี และนาปรังในอาเภอสามร้อยยอด ปี พ.ศ.2558
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ประเภทการปลูก
ข้ าวเจ้ า
ข้ าวนาปี
ข้ าวนาปรัง

เนื้อทีเ่ พาะปลูก (ไร่ ) เนื้อทีเ่ ก็บเกีย่ ว (ไร่ )
5,440.0
10,517.0

5,440.0
10,517.0

ผลผลิต(ตัน)
3,386.8
6,034.6

ผลผลิตเฉลีย่ ต่ อไร่
(กก.)
622.6
573.8

ที่มา : รายงานสถิติจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พ.ศ.2560 โดยสานักงานสถิติจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก ระทรวงดิ จิ ท ั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม {ส านั ก งานสถิ ติ จ ัง หวัด
ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์ , 2560 #41} เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 7 พ ฤ ษ ภ าค ม 2 5 6 1 เข้ าถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://pchkkhan.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=456:2560&catid=10
2&Itemid=507
การทาปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ ยงโคเนื้ อ โคนม เลี้ ยงกุง้ เลี้ ยงปลา เลี้ ยงแพะ เลี้ ยงแกะ สุ กร และ
สัตว์ปีกอื่น ๆ อาทิเช่น เป็ ด ไก่ เป็ นต้น
การประกอบอาชีพประมง แบ่ง 2 ประเภท คือ ประมงน้ าจืด และประมงน้ าเค็ม
นอกจากนี้ ยงั มีอาชี พ ค้าขาย รับจ้างและอื่น ๆ รวมถึงการนาผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่
และทรั พ ยากรอื่ น ๆ มาแปรรู ป เพื่ อเป็ นสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นสิ่ งที่ ส ะท้อ นถึ งภู มิ
ปัญญาและทรัพยากรซึ่งเป็ นจุดเด่นของอาเภอสามร้อยยอด

6.สภาพสั งคม
ด้านการศึกษา มีโรงเรี ยนทั้งหมด 32 แห่ง ได้แก่
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนอนุบาลถึงประถมศึกษา 23 แห่ง
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 8 แห่ง
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แห่ง
ด้านสาธารณสุ ข ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลรัฐบาล 1แห่ ง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล 7 แห่ง คลินิกทุกประเภท 4 แห่ง
ด้านศาสนา อาเภอสามร้อยยอดประกอบด้วยศาสนสถาน 3 ศาสนา ได้แก่
- วัด 24 แห่ง
- มัสยิด 2 แห่ง
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- โบสถ์คริ สต์ 1 แห่ง

7.ศักยภาพการพัฒนา
ศัก ยภาพการพัฒ นาทางด้า นเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากอ าเภอสามร้ อ ยยอดมี ท รั พ ยากรทาง
การเกษตรที่หลากหลายทั้งสับปะรด ทั้งสายพันธุ์ทวั่ ไปและสายพันธุ์เฉพาะถิ่น ข้าว มะม่วง ปริ มาณ
ที่มาก เอื้อต่อการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและส่ งออกสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ท้ งั ทางตรง
และทางอ้อม นอกจากนี้ ทรัพยากรทางการท่องเที่ ยวที่ หลากหลายยังส่ งเสริ มให้เกิ ดการท่องเที่ ยว
สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในอาเภอสามร้อยยอดทั้งในทางตรงและทางอ้อมเช่น จากรายได้จากภาค
การค้าขาย รายได้จากภาคบริ การและแรงงาน
ศัก ยภาพด้า นธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม อ าเภอสามร้ อ ยยอดนั้ นเพี ย บพร้ อ มไปด้ว ย
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่เห็นได้เด่นชัดคืออุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดและพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสาม
ร้อยยอดอันเป็ นแหล่งกาเนิดทรัพยากรทางธรรมชาติที่สาคัญต่อวิถีชีวติ ของมนุ ษย์ท้ งั ทรัพยากรสัตว์
ทรัพยากรป่ าไม้ ทรัพ ยากรสมุ นไพร นอกจากนี้ ยงั มีแหล่ งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ที่ผสานเข้ากับ
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อย่างยาวนานอีกด้วย

ตอนที่ 3 ข้อมูลพืน้ ฐานอาเภอกุยบุรี
1.ประวัติความเป็ นมา
ในยุคกรุ งศรี อยุธยาที่ต้ งั บริ เวณเมืองกุยบุรีคือบ้านจวนบน ในยุคยามสงครามระหว่างสยาม
และพม่า พม่ามักยกทัพเข้ามาทาสงครามทางด่านสิ งขร แต่มกั ได้รับความพ่ายแพ้กลับไปเนื่ องจาก
เจ้าเมืองกุยมีความชานาญในการสู ้รบจนได้รับการขนานนามว่า เสื อกุย นอกจากนี้ ยงั มีการนาสมญา
นามไปประกอบในสัญลักษณ์ประจาหน่วยงาน คือ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยบุรี
แต่ เดิ ม เมื อ งกุ ย บุ รี อ ยู่ ภ ายใต้ก ารปกครองของอ าเภอเมื อ งประจวบคี รี ข ัน ธ์ ในวัน ที่ 2
มกราคม พ.ศ.2449 ได้มีการรวมอาเภอปราณบุรีอาเภอกาเนิ ดนพคุ ณจังหวัดชุ มพรและอาเภอเมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์เข้ารวมเป็ นเมืองปราณบุรีอนั เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้ มี พ ระราชโองการรั บ สั่ ง และรั ช ที่ ก าลที่ 6 ได้ รั บ สั่ ง ให้ เปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งปราณบุ รี เป็ นเมื อ ง
ประจวบคีรีขนั ธ์ อาเภอกุยบุรีได้จดั ตั้งให้เป็ นอาเภออย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.
2506
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2.ทีต่ ้ังและอาณาเขต
พื้นที่อาเภอกุยบุรีมีท้ งั หมด 935.4 ตร.กม.
ที่ต้ งั ทางพิกดั 12 องศา 16 ลิปดา 14 ฟิ ลิปดาเหนือ 99 องศา 52ลิปดา 19 ฟิ ลิปดาตะวันออก
ด้านทิศเหนือติดกับอาเภอสามร้อยยอด
ด้านทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย
ด้านทิศใต้ติดกับอาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
ด้านทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ประเทศพม่า
ที่ต้ งั ที่วา่ การอาเภอกุยบุรี ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

3.ภูมิประเทศ
พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกมีลกั ษณะเป็ นเทือกเขาคือเทือกเขาตะนาวศรี และพื้นที่ลาดลงมา
เชิงเขาลาดลงสู่ ทะเลอ่าวไทยในด้านตะวันออกเป็ นพื้นที่เหมาะสมต่อการทาการเกษตรและการเลี้ยง
สัตว์ลกั ษณะเนื้อดินเป็ นดินร่ วนปนทราย
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ภาพที่ 13 ภาพแสดงทีต่ งั้ ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและอุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี
ที่มา : สานักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2562

4.การปกครองและประชากร อาเภอกุยบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 6 ตาบล 47 หมู่บา้ น ดังนี้
(1) ตาบลกุยบุรี (Kui Buri) มีจานวน 8 หมู่บา้ นตาบลกุยเหนือ (Kui Nuea ) มีจานวน 11
หมู่บา้ น
(2) ตาบลเขาแดง ( Khao Dang ) มีจานวน 3 หมู่บา้ น
(3) ตาบลดอนยายหนู ( Don Yai Nu) มีจานวน 4 หมู่บา้ น
(4) ตาบลสามกระทาย ( Sam Krathai) มีจานวน 10 หมู่บา้ น
(5) ตาบลหาดขาม ( Hat Kham) มีจานวน 11 หมู่บา้ น
โดยเฉลี่ยแล้วมีความหนาแน่นของประชากรต่อตารางเมตร 46.3 คนต่อตารางเมตร

5.สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
อาชีพของชาวบ้านส่ วนใหญ่ในพื้นที่อาเภอประกอบอาชี พทางด้านเกษตรกรรม เช่น ทานา
ปลูกสับปะรด ปลูกว่านหางจระเข้ ปลูกสับปะรด ทางด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคเนื้อ และโคนม เลี้ยง
สัตว์ปีก สัตว์น้ านอกจากนี้ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง นอกจากนี้ อาเภอกุยบุรียงั มีสินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อนั แสดงถึงภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่ที่หลากหลายสะท้องภูมิปัญญา
และทรัพยากรในพื้นที่
6.สภาพสั งคม
ด้านการศึกษา มีโรงเรี ยนทั้งหมด 31 แห่ง ได้แก่
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนอนุบาลถึงประถมศึกษา 23 แห่ง
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 3 แห่ง
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แห่ง
โรงเรี ยนประถมศึกษา 1 แห่ง
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โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 แห่ง
ด้านสาธารณสุ ข ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลรัฐบาล 1แห่ ง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล 11 แห่ง คลินิกทุกประเภท 6 แห่ง
ด้านศาสนา อาเภอสามร้อยยอดประกอบด้วยศาสนสถานเพียงศาสนาเดียวคือ ศาสนาพุทธ
มีวดั 18 แห่ง

7.ศักยภาพการพัฒนา
ศัก ยภาพการพัฒ นาทางด้า นเศรษฐกิ จ ของอ าเภอกุ ย บุ รี มี โ อกาสที่ จ ะเติ บ โตทางด้า น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อันเนื่ องมาจากความสามารถในการผลิตสิ นค้าทางการเกษตรเพื่อป้ อนสู่
ตลาดได้ในปริ มาณมาก อาเภอกุยบุรีมีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและทางทะเลที่นามาซึ่ งรายได้แก่
ประชาชนในอาเภอกุยบุรี ทั้งในรู ปแบบการเป็ นเจ้าของกิ จกรรม เจ้าของพื้นที่ทางการเกษตรและ
แรงงาน
ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความเด่นชัดคืออุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดแม้พ้ืนที่
บางส่ วนของอุททยานจะอยูภ่ ายในพื้นที่อาเภอสามร้อยยอดแต่ที่ทาการและสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
บางส่ วนนั้นมีพ้ืนที่ในอาเภอกุยบุรีซ่ ึ งเป็ นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยูใ่ กล้
กับทะเล และนอกจากนี้ ยงั อุทยานแห่ งชาติป่ากุยบุรีซ่ ึ งห่ างจากอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดไป
ทางทิ ศ ตะวันตกเพี ย ง 20 กิ โลเมตรแต่ระยะทางระหว่างที่ ท าการอุ ท ยานแห่ งชาติ ท้ งั สองแห่ ง มี
ระยะทางห่างกัน 36.9 กิโลเมตร

ตอนที่ 4 ข้อมูลพืน้ ฐานอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด
เทือกเขาสามร้อยยอดเป็ นเขาประเภทหิ นปูนในยุคเพอร์ เมี่ยน มีอายุ280-230 ล้านปี มาแล้ว
เทื อกเขาสามร้ อยยอดวางตัวในแนวเหนื อใต้ครอบคลุ ม เขตการปกครองทางตอนเหนื อคื อพื้ นที่
อาเภอปราณบุรี อาเภอสามร้อยยอดและทางตอนใต้คืออาเภอกุยบุรี ส่ วนที่เป็ นภูเขาหิ นปูนบริ เวณ
เทื อกเขาสามร้ อยยอด ขนาดโดยเฉลี่ ย กว้าง 6 กิ โลเมตร ยาว 15 กิ โลเมตร มี ความสู งไม่ มากนัก
ความสู งเฉลี่ยอยู่ 300-600 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ยอดเขาในเทือกเขาสามร้อยยอดได้แก่
เขาล้างเลือดทางตอนเหนือของอุทยาน มีความสู ง 117 ม. เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ยอดเขาสาม
ร้อยยอดมีความสู งต่าสลับกันไปจุดที่สูงที่สุดมีความสู งอยูท่ ี่ 607 ม.เหนื อระดับน้ าทะเลปานกลาง
เขาแดงเป็ นอีกสถานที่สาคัญเนื่ องจากนักท่องเที่ยวสามารถเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติข้ ึนไป
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ยังยอดเขาแดงเพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะได้ จุดที่มีความสู งที่สุดของเขาแดงมีความ
สู ง 235 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง เทือกเขาทางตอนใต้สุดของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอดคือเขาแร้งและเขาน้อยมีความสู ง 151ม. และ 80ม. เหนือระดับน้ าทะเลตามลาดับ
ความเป็ นมาของเขาสามร้อยยอดมีที่มาถึ ง 3 ประการ ดังนี้ ประการแรกตามตานานเล่าว่า
ในยุคที่ มีการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อสาเภา เกิ ดพายุคลื่ นลมโหมกระหน่ าบริ เวณชายฝั่ งเทือกเขาสาม
ร้อยยอดซึ่ งเป็ นเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายไปตามบริ เวณ เรื อสาเภาจีนโบราณที่บรรทุกสิ นค้าและ
คนงานถูกมรสุ มพัดพาเข้าหาชายฝั่งกระแทกเข้ากับเทือกเขาสามร้อยยอดซึ่งเป็ นหิ นโสโครกทาให้มี
ผูค้ นล้มตายจานวนมาก จากพันกว่าคนเหลื อเพียงสามร้ อยคนที่ มีชีวิตรอด จึงเรี ยกกันว่าสามร้ อย
รอดแต่ก็ได้มีเสี ยงเพี้ยนเป็ นสามร้อยยอดในปั จจุบนั

ภาพที่ 14 ภาพแสดงทีม่ าของชือ่ เขาสามร้อยยอดตามตานานเรือสาเภาจีนโบราณ
ทีม่ า : สุจิตต์ วงษ์เทศ เข้าถึงเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก
https://www.matichon.co.th/columnists/news_284455
ประการที่สองที่ได้มีการเรี ยกเขาสามร้ อยยอดนั้นอันเนื่ องมาจากลักษณะภูมิประเทศของ
สามร้ อยยอดเองที่มีลกั ษณะเป็ นเขาหิ นปูนที่มียอดจานวนมากกว่า 300 ยอด จึงเรี ยกกันว่า เขาสาม
ร้ อยยอด และประการสุ ดท้ายนั้นมาจากพืชชนิ ดหนึ่ งที่ มีมากในพื้นที่ น้ ี นั่นคือ สามร้อยยอด (บาง
พื้นที่เรี ยกกูดขน , หญ้ารังไก่ , แหยงแย้ ) เป็ นพืชเบิกนาในที่ช้ื นหรื อที่โล่งชื้ นตามภูเขาที่สูงชัน จัด
ว่าเป็ นพืชกึ่งเฟิ ร์ นมีลกั ษณะเป็ นพืชไร้ดอกสี เขียวอ่อนอมเหลือง ลาต้นต้นเลื้อย
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ภาพที่ 15 ภาพแสดงทีม่ าของชือ่ สามร้อยยอดตามลักษณะกายภาพและต้นสามร้อยยอด
ตามลาดับ
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก
https://www.matichonweekly.com/column/article_134431
วัน ที่ 7 เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2502 พื้ น ที่ เขาสามร้ อยยอดได้รับ การประกาศให้ เป็ นพื้ น ที่
อุทยานแห่งชาติลาดับที่ 4 ของประเทศ และเป็ นอุทยานแห่ งชาติทางทะเลแห่ งแรกของประเทศไทย
อัน เนื่ อ งมาจากมี ภู มิ ท ัศ น์ ที่ ส วยงามเหมาะแก่ ก ารนัน ทนาการพัก ผ่อ น และเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชี วภาพเหมาะแก่ การเป็ นที่ เพาะพันธุ์ ของสัตว์ป่ าน้อยใหญ่ เป็ นที่ ซ่ ึ งพื ชพรรณมี
ความหลากหลายและเป็ นแห่ งที่อยูอ่ าศัยหากินของสัตว์พ้ืนถิ่นและสัตว์อพยพ กรมอุทยานแห่ งชาติ
ได้ประกาศให้พ้ืนที่ 61.28 ตร.กม.เป็ นอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดตามพระราชกิ จจานุ เบกษา
เล่มที่ 83 ตอนที่ 53 ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2509 หลังจากนั้นกรมอุทยานได้เล็งเห็ นว่าพื้นที่ราบ
ลุ่มทางทิ ศตะวันตกของเทื อกเขาสามร้ อยยอดเป็ นพื้นที่ อนั ควรสงวนไว้สาหรับความหลากหลาย
ทางชี วภาพเนื่ องจากเป็ นแหล่ งอาศัย วางไข่ ท ารั งของนกนานาชนิ ด รวมถึ ง นกที่ อพยพมาจาก
ประเทศอื่นเพื่อหนีหนาวและเป็ นพื้นที่นนั ทนาการสาหรับบุคคลทัว่ ไปจึงได้ประกาศผนวกพื้นที่น้ า
ท่วมขังเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดเป็ นพื้นที่ 36.80 ตร.กม. ตามพระราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 46 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2525
2.ขนาดพืน้ ที่
ขนาดพืน้ ที่ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีพืน้ ที่ 61,300 ไร่

3.ลักษณะภูมิประเทศ
เทื อ กเขาหิ น ปู น ในยุค เพอร์ เมี ย นเกิ ด เมื่ อ 280-230 ล้านปี มาแล้ว มี ล ัก ษณะสู ง
สลับซับซ้อนกันเรี ยกว่าเป็ นภูมิประเทศแบบคาสท์ (Karst topography) บริ เวณพื้นที่บกเป็ นเทือกเขา
หิ นปูนและบริ เวณทะเลเป็ นเหาะหิ นปูนน้อยใหญ่ ตั้งแต่เขากะโหลก อ.ปราณบุรีลงมาได้แก่ เกาะ
ระวิง เกาะระวาง เกาะนมสาว เกาะสัตกูต เกาะโครา เกาะขี้ นก เกาะเหล่านี้ ก่อให้เกิ ดบริ เวณห้วง
ทะเลน้ าตื้น (Coastal Sea) ที่ราบริ มชายฝั่งในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดมีประมาณ 11 ตาราง
กิโลเมตรมีความยาวกว่า 30 กิโลเมตร
บริ เวณด้านตะวันออกของเทือกเขาเป็ นที่ ราบริ มชายฝั่ งมี ชายหาด หาดเลนที่ราบน้ าทะเล
ท่วมถึง ทุ่งตะกาดคือพื้นที่ราบลุ่มใกล้ชายฝั่งที่มีน้ าทะเลท่วมขังต่อมาเมื่อฝนตกทาให้น้ าเค็มปนกับ
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น้ าจืด น้ าจึงเปลี่ยนสภาพกลายเป็ นน้ ากร่ อย พื้นที่ราบลุ่มทางด้านตะวันตกของทุ่งสามร้อยยอดเป็ น
พื้นที่ราบลุ่มน้ าจืดขนาดใหญ่มีน้ าขังตลอดปี
สภาพทางธรณี วิทยาที่เป็ นเทือกเขาหิ นปูนเมื่อมีฝนตกที่ชะล้างธาตุต่าง ๆ ลงมามีฤทธิ์ เป็ น
กรดอ่อนๆทาให้เกิ ดการกัดเซาะ บริ เวณหิ นแตกเป็ นร่ องน้ าฝนจะซึ มไปตามรอยแตกกัดกร่ อนเป็ น
เวลานานจะเกิดเป็ นยอดเขา ส่ วนตะกอนที่เหลื อจากกระบวนการทับถมสะสมรวมกับสารอินทรี ย ์
เป็ นพื้นที่ให้ตน้ ไม้ได้เจริ ญเติมโตหากแต่พืชพรรณในเขาหิ นปูนนั้นมีลกั ษณะแคระแกร็ นเนื่ องจาก
รากไม่สามารถไชชอนไปได้ไกลนัก บริ เวณที่เป็ นโพรงเมื่อเกิดการกัดเซาะจนเพดานมีความหนาลง
น้อยลงเมื่อรับน้ าหนักไม่ไหวจึงถล่มเกิดเป็ นถ้ าหิ นปูนในหลายๆจุดของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด อันได้แก่ ถ้ าพระยานคร เป็ นต้น

ภาพที่ 16 ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรู ปแบบต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

4.ลักษณะภูมิอากาศ
4.1 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มี 3 ฤดู ดังนี้
(1) ฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิ 20 - 30 องศาเซลเซียส
(2) ฤดูหนาว เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิ 18 - 25 องศาเซลเซียส
(3) ฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิ 23 - 32 องศาเซลเซียส
4.2 ลักษณะทิศทางลม
(1) เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ทิ ศทางลมมีลกั ษณะไม่แน่ นอน คลื่ นทะเลไม้
รุ น แรงเป็ นช่ ว งที่ เปลี่ ย นระหว่ า งมรสุ มตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ม าเป็ นมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ช่วงเปลี่ยนระหว่างมรสุ มตันออกเฉี ยงเหนื อ
มาเป็ นมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ คลื่นลมในช่วงนี้ มีลกั ษณะสงบ มีลมประจาถิ่น
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พัดผ่านสามารถเห็นได้ชดั เจนคือลมบกที่พดั พาลมบกเข้าสู่ ฝั่งในตอนกลางวัน
และลมทะเลที่พดั ออกจากฝั่งในเวลากลางคืน
(3) เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เป็ นช่วงลมว่าว (ชื่อเรี ยกในท้องถิ่นหมายถึง
ช่วงต้นของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ วลมเฉลี่ย 10-30 กม./ชม.

5.ลักษณะทางชีวภาพ
ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศที่หลากหลายก่อให้เกิดระบบนิเวศประเภทหลักๆที่มากถึง 2
รู ปแบบ อันได้แก่ ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ า และระบบนิเวศป่ าบก
5.1 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ ามีรายละเอียดดังนี้
อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดประกอบไปด้วยพื้นที่ชุ่มน้ ามากกว่า 10 ประเภท
อันได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ าจืด ปากแม่น้ า ห้วงทะเลน้ าตื้น ป่ ายชายเลน คลอง บึง ทุ่งตะกาด เป็ นต้น โดย
พื้นที่ราบลุ่ มน้ าจืดเป็ นทุ่งอ้อทุ่งแขมที่ ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยแต่เดิ มมี พ้ืนที่ กว่า 81,000 ไร่ แต่
ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนสภาพเป็ นพื้นที่ใช้งานประเภทอื่น ๆ พืชพรรณที่พบได้แก่ บัวหลวง บัวสาย หญ้า
ปล้อง แห้วกระเทียม จอก แหน สาหร่ ายข้าวเหนี ยว ธู ปฤาษี หญ้าไซเป็ นต้นสายพันธุ์สัตว์ที่พบใน
บริ เวณพื้นที่ชุ่มน้ าและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ นกอีโก้ง นกกระสาแดง เสื อปลา ปลาสลิด ปลาดุกด้าน
ปลาไหล ปลาช่อน ยุงน้ าจืด เป็ นต้น พื้นที่ที่เป็ นป่ าชายเลนพบในบริ เวณ คลองเขาแดง คลองบางปูมี
ลักษณะพื้ นที่ เป็ นปากแม่ น้ า พืชพรรณที่ พ บได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ฝาดดอกแดง
ชะคราม ผัก เบี้ ย ส ามะง่ า เถากอบแถบเป็ นต้นสั ตว์ที่ พ บในป่ าชายเลนได้แก่ กบน้ าเค็ม ปลาตี น
หอยแมลงภู่เป็ นต้น พื้นที่ชุ่มน้ าบริ เวณที่เป็ นห้วงทะเลน้ าตื้นนั้นเป็ นอีกจุดหนึ่ งที่มีสัตว์หลากหลาย
สายพันธุ์อาศัย เช่นปลาลัง ปลากระบอก ปูมา้ กุง้ แชบ๊วย หมึกกล้วย เป็ นต้น
ระบบนิ เวศป่ าบกเป็ นป่ าเบญจพรรณ บนเทือกเขาหิ นปูน อันได้แก่ ป่ าเขาหิ นปู น
ป่ าดิ บเขา นาฝนที่กดั กร่ อนเนื้ อหิ นปูนก่อให้เกิ ดการสลายตัวและเมื่อมีซากพืชซากสัตว์สะสมเกิ ด
เป็ นสารอินทรี ยใ์ นปริ มาณที่พอเหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของพืชแต่ปริ มาณที่มี่ก็เพียงน้อยนิ ดทาให้
พืชในป่ าเขาหิ นปู นมี ลกั ษณะแคระแกร็ นเนื่ องจากรากไม่สามารถไชชอนได้และใบอวบน้ า บาง
ชนิดลดบอนกระบวนการคลายน้ าเรื อนยอดกลายเป็ นหนามเพื่อให้สามารถทนต่อความแล้งได้ดี พืช
ที่พบได้แก่จนั ทร์ จันทน์ผา ใบเสมา โมกข์เขา แก้วผา ทะลายเขา ส่ วนพืชที่เติมโตบริ เวณหุ บเขาซึ่ ง
เป็ นพื้นที่ที่มีดินและธาตุอาหารสู งกว่าบริ เวณยอดเขาหิ นปูน พืชที่พบในบริ เวณหุ บเขาและเชิงได้แก่
มะค่ า พลับ ดง โมกขาว พลอง กระดู ก ไก่ มะนาวผี พื้ นที่ ป่ าบกบริ เวณชายหาดหรื อป่ าชายหาด
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ลัก ษณะพื ช พรรณสามารถทนไอเค็ม ได้ เติ บ โตในบริ เวณที่ น้ าทะเลท่ วมไม่ ถึ ง พื ช พรรณในป่ า
ชายหาดได้แก่ กระทิง สนทะเล เม่า เกด หู กวาง โพทะเล เตยทะเล มะนาวผี เป็ นต้น

6. ที่ต้งั และการเข้ าถึง
การเดิ นทางโดยรถยนต์สามารถเดินทางได้ดงั นี้ หากเดินทางมาตามถนนเพชรเกษม ( ทาง
หลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัด เพชรบุ รี ผ่านชะอาและผ่านหัวหิ น ลงมา สามารถเลื อกทางเข้า สู่
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้ 2 เส้นทาง
(1) เส้นทางที่ 1 ได้แก่ เมื่อถึงสี่ แยกปราณบุรีให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสายปากน้ าปราณบุ รี ประมาณ4กม. จะมี ป้ายทางขวามื อเป็ นเส้ นทางหลวงชนบทสาย
4020 สู่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร
(2) เส้ นทางที่ 2 ได้แก่ การเดิ นทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 เมื่ อถึ งบริ เวณ
บ้านสาโหรงหลักกิโลเมตรที่ 286.5 เลี้ ยวซ้ายแล้วเดนทางต่อไปประมาณ 14
กิโลเมตร จะถึงที่ทาการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
การเดินทางโดยรถไฟ รถไฟสายใต้ทุกขบวนจะต้องผ่านพื้นที่อาเภอสามร้อยยอดและกุย
บุรีสามารถเลื อกสถานี ที่จะลงอันได้แก่ สถานี สามร้อยยอด สถานี กุยบุรีขบวนที่จอดรับผูโ้ ดยสาร
รายทางได้แก่ขบวนรถธรรมดา และรถเร็ วกรุ งเทพ – หาดใหญ่
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ภาพที่ 17 ภาพแสดงทีต่ งั้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ที่มา : สานักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1004
7.หน่ วยงาน
หัวหน้าอุทยานเขาสามร้อยยอด คือ นายรุ่ งโรจน์ อัศวกุลธาริ นทร์
หน่วยงานในพื้นที่
หน่วยงานพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติที่ สย.1 (บ้านหัวตาลแถว)
หน่วยงานพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติที่ สย.2 (หาดแหลมศาลา)
หน่วยงานพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติที่ สย.3 (โรงเจ)
หน่วยงานพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติที่ สย.4 (เขาคัน่ บันได)
หน่วยงานพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติที่ยอ่ ย(หาดสามพระยา)
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หน่วยงานพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติที่ยอ่ ย(ท่าเรื อบ่อแก้ว)
ที่ทาการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

8.สถานที่สาคัญในบริเวณอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด
ที่ทาการอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด ภายในที่ทาการอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด
ประกอบไปด้ว ยร้ านสวัส ดิ ก าร จุ ด ให้ ข ้อ มู ล ห้ อ งน้ า ก่ อ นจะเดิ น ทางชมธรรมชาติ ใ นอุ ท ยาน
แห่งชาติหากได้มาที่ทาการอุทยานก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เล่าประวัติความเป็ นมาและอธิ บายรายละเอียด
ต่าง ๆ ของพื้นที่เพื่อให้รู้จกั และทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนไปสัมผัสกับสถานที่จริ ง
เส้ นทางศึ ก ษาธรรมชาติ ป่ าชายเลน ทางเข้า เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ป่ าชายเลนนั้น อยู่
ด้านหลังของที่ทาการอุทยาน เป็ นทางเดินที่ยกระดับเหนื อพื้นเลียบคลองขนาดเล็กและทอดลงไป
ในป่ าชายเลน ผ่านพืชพรรณป่ าชายเลนชนิ ดต่าง ๆ ให้ได้ศึกษา ปลายทางมี หอดู นกที่ มี ความสู ง
ประมาณ 6 เมตรสาหรับชมทัศนี ยภาพในระยะไกลและเหมาะแก่การส่ องดู สัตว์ในระบบนิ เวศป่ า
ชายเลน

ภาพที่ 18 ภาพแสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
บึงบัว เป็ นพื้นที่ส่วนหนึ่ งในทุ่งสามร้อยยอดตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกของเทือกเขาสามร้อย
ยอดมีพ้ืนกว่า 36.80 ตารางกิ โลเมตร เป็ นทุ่งแขมทุ่งอ้อขนาดใหญ่ผืนสุ ดท้ายของประเทศไทย ทุ่ง
สามร้ อยยอดมี ลกั ษณะเป็ นที่ ราบลุ่ มน้ าจื ดน้ าท่ วมขังตลอดปี มี ทศั นี ยภาพที่ ส วยงามทางด้านทิ ศ
ตะวันออกคือเทือกเขาสามร้ อยยอดที่มีความสู งสลับซับซ้อน ส่ วนทัศนี ยภาพของทุ่งสามร้ อยยอด
เป็ นผืนกว้างสุ ดลูกหู ลูกตา นอกจากมีภูมิทศั น์ที่งดงามเหมาะควรต่อการนันทนาการแล้วยังเป็ นที่
พักพิงแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิ ดทั้ง สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์เลื้ อยคลาน สัตว์ปีกเช่ นนกนานา
ชนิ ดทั้งนกประจาถิ่นและนกอพยพ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบัวเป็ นสะพานไม้ทอดยื่นลงไปใน
ทุ่งสามร้อยยอดบริ เวณที่เรี ยกว่าบึงบัวมีส่ิ งอานวยความสะดวกบริ การคือที่ทาการซึ่ งเป็ นสถานที่ให้
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ข้อมูลเชิ งนิ เวศของพื้นที่ชุ่มน้ าและห้องน้ า บ้านพัก ร้านอาหารให้บริ การ กิจกรรมที่ตอบสนองการ
ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศคื อการล่ องเรื อที่ จดั ตั้งโดยชาวบ้านให้ บ ริ ก ารทุ กวันตั้งแต่ 8.00-17.00น. การ
ล่องเรื อจะได้พบกับทัศนี ยภาพที่ สวยงามข้องทุ่งบึ งบัวและภู มิประเทศเขาหิ นปู นที่ ต้ งั ตระหง่าน
เบื้องหน้าและแนวเทือกเขาตะนาวศรี สุดแดนสยามในทางด้านทิศตะวันตก นอกจากนี้แล้วยังได้พบ
กับวิถีการจับปลาของนกน้ านานาชนิด นอกจากนี้ยงั มีหอดูนกให้ข้ ึนไปส่ องดูนกในมุมสู งได้อีกด้วย

ภาพที่ 19 ภาพแสดงทัศนียภาพศูนย์ ศึกษาธรรมชาติบึงบัวในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด
จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิวเขาแดงอยู่ห่างจากที่ทาการอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดไป
ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อเพียง 500 เมตร โดยส่ วนมากแล้วทัศนี ยภาพที่เป็ นจุดเด่นของที่เขาแดงนี้
มัก ปี นขึ้ น มาเพื่ อ ชมดวงอาทิ ต ย์ข้ ึ น ในยามเช้ า หากแต่ ใ นเวลากลางวัน นั้ น สามารถขึ้ น มาชม
ทัศนี ยภาพแบบ360องศาได้เช่ นกัน ภาพทิวทัศน์เทือกเขาหิ นปูน หมู่บา้ นเขาแดง ทะเลอ่าวไทยคือ
ทัศนี ยภาพที่จะได้รับชมเมื่อขึ้นมาบนยอดเขา ตามรายทางระหว่างทางเดินนั้นจะประกอบไปด้วย
พืชพันธุ์ป่าเขาหิ นปูนนานาชนิด หากเวลาประจวบเหมาะก็ยงั ได้ชมสัตว์ที่ออกมาหากิน

ภาพที่ 20 ภาพแสดงทัศนียภาพจุดชมวิวเขาแดง
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จุดล่ องเรื อคลองเขาแดง สามารถติดต่อเช้าเรื อได้ที่ท่าเรื อวัดแดง ซึ่ งอยูห่ ่างจากที่ทาการเขา
สามร้อยยอดไปทางเหนื อประมาณ 1.5 กม. เป็ นการรวมกลุ่มกันให้บริ การของชาวบ้านในพื้นที่โดย
มีค่าบริ การเหมาเรื อลาละ500 บาทนัง่ ได้ไม่เกิน 6คน/ลา เส้นทางที่เรื อแล่นผ่านคือบริ เวณคลองเขา
แดงผ่านเขาแดงจนไปถึง ทางแยกดอนยายหนูและวนกลับมายังปากน้ าคลองเขาแดงสู่ ทะเลอ่าวไทย
ทัศนียภาพที่ได้รับชมคือระบบนิเวศป่ าชายเลนอาทิเช่นโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปร่ งแดง
ฝาดดอกแดง ต้นชะครามริ มตลิ่งและวิถีชีวติ ของชาวบ้านที่ทาอาชีพประมงของชาวบ้านชาวเขาแดง
ตลอดจนได้รับชมการอยูก่ ินของนกชายเลนและนกทะเลบริ เวณปากแม่น้ า

ภาพที่ 21 ภาพแสดงทัศนียภาพการล่องเรือภายในคลองเขาแดง
หาดดอนต้ นสน หาดดอนสนอยู่ไม่ไกลจากที่ทาการอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดมาก
นักห่ างไปทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้เพียงประมาณ 1 กิ โลเมตรเท่ านั้น เป็ นชายหาดที่ มีทิ วสน มี
ความสงบ ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรื ออานวยความสะดวกใด ๆ ในฤดูแล้งที่น้ าลดสามารถเดินเลาะบนสัน
ทรายไปถึงเขาแร้งได้
หาดสามพระยา หาดสามพระยาเป็ นที่มีทรายขาวละเอียดปลายหาดทางด้านทิศเหนื อเป็ น
จุดจอดเรื อของชาวประมงในพื้นที่ ที่ยงั มีการใช้เรื อประมงขนาดเล็กในตอนเช้าจะมีพ่อค้าแม่คา้ มา
รับ ซื้ อปลาไปขายยังตลาดสดในพื้นที่ นอกจากนี้ สิ่งอานวยความสะดวกในหาดสามพระยายังมี
ร้านค้าสวัสดิ การของอุท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอด จุ ดกางเต็นท์ ห้องน้ าที่ จอดรถ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผทู ้ ี่มาเยีย่ มเยือน
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ภาพที่ 22ภาพแสดงทัศนียภาพและสัตว์พนื ้ ถิ่นบริเวณหาดสามพระยาในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอด
หาดแหลมศาลา ห่ า งจากที่ ท าการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาสามร้ อ ยยอดไปทางเหนื อ 17
กิโลเมตร เส้นทางสู่ หาดแหลมศาลาจะต้องเดินทางผ่านหาดบางปูโดยสามารถเลือกได้ 2 วิธีคือ 1)
นัง่ เรื อจากหาดบางปู ราคาเหมาลา 400 บาทสามารถนัง่ ได้ประมาณ 8 คน/ลา ราคานี้ เป็ นราคาทั้งขา
ไปและกลับ 2) เดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเทียนระยะทาง 530 เมตรมีลกั ษณะค่อนข้าง
ชัน ลักษณะของหาดแหลมศาลาจัดว่าเป็ นป่ าชายหาดที่ยงั คงมีความอุดมสมบูรณ์เนื่ องจากเข้าถึงได้
ยากเป็ นที่ อยู่อาศัยของสั ตว์และพื ชนานาชนิ ด แต่ข ณะเดี ยวกันยังมี บา้ นพักแรมของทางอุ ท ยาน
ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการพักแรม

ภาพที่ 23 ภาพแสดงทัศนียภาพและสัตว์สายพันธุ์พนื ้ ถิ่นบริเวณหาดแหลมศาลาในอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หาดบางปู หาดบางปู เป็ นจุหมายส าหรับผูท้ ี่ มาสัก การะ ณ วัดบางปู และมารับประทาน
อาหารทะเลเนื่ อ งจากอยู่ใ กล้ค ลองบางปู เป็ นเสมื อ นท่ าเรื อขึ้ น สิ น ค้าประมงของชาวบ้าน และ
นอกจากนี้แล้วยังเป็ นจุดเชื่อมต่อไปยังหาดแหลมศาลาและถ้ าพรยานครอีกด้วย
ถ้าพระยานคร นับ เป็ นสถานที่ เชิ งธรรมชาติ และประวัติศ าสตร์ ที่ ผ สานกันอย่างงดงาม
ลักษณะทางกายภาพของถ้ าที่ เป็ นเขาหิ นถู กน้ าฝนที่มีฤทธิ์ เป็ นกรดอ่อนๆกัดเซาะไปตามกาลเวลา
ประจวบกับพื้นที่โถงถ้ านั้นเป็ นโพรงทาให้เพดานถ้ าไม่สามารถรับน้ าหนักได้จึงถล่มลงมาเกิดเป็ น
ถ้ าที่มีลกั ษณะเป็ นปล่อง เมื่อแสงส่ องถึงบริ เวณก้นถ้ าทาให้ตน้ ไม้ สังคมพืชประเภทหุ บเขาหิ นปูน
ได้เจริ ญเติบโตอีกครั้ง คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ น้ นั มีมายาวนั้นครั้นสมัยพระยานครได้เสด็จไป
ราชการยังเมืองกรุ งศรี อยุธยา เกิดพายุพดั กระหน่ าจึงได้เข้าไปหลบมรสุ ม ต่อมาในสมัยรัชกาลพร
บาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ท รงรั บ สั่ ง ให้ ก่ อสร้ างพระที่ นั่ง มี ชื่ อ ว่า พระที่ นั่งคู ห า
คฤหาสน์ ปรากฏที่นง่ั นี้ มาจนสมัยปั จจุบนั ยามแสงสาดส่ องลงมาผ่านปล่องถ้ ากระทบพระที่นง่ั ยิ่ง
ทาให้ทศั นียภาพภายในถ้ าพระยานครนั้นตระการตา
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในบริเวณถา้ พระยานครในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ถา้ แก้ ว อยูห่ ่ างจากที่ทาการอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดไปทางเหนือประมาณ 16 กม.
ทางเข้าถ้ าแก้วหากมาจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4020 ทางเข้าจะอยูบ่ ริ เวณซ้ายมือก่อนถึงวัดบาง
ปู ถ้ าแก้วตั้งอยูใ่ นหุ บเขาจันทร์ ซ่ ึ งเป็ นภูเขาหิ นปูนมีลกั ษณะภูมิประเทศแบบคาสท์ (Karst) เนื่องจาก
เป็ นหิ นปูนที่มีคุณสมบัติละลายน้ าได้ ทาให้กระบวนทางธรรมชาติน้ ี เกิดการสะสมของตะกอนน้ า
เกิดหิ นงอกหิ นย้อยสวยงาม มีลกั ษณะเป็ นหิ นน้ าไหล หิ นปูนฉาก ลักษณะเด่นของหิ นงอกหิ นย้อย
ที่ นี่ คื อ มี ลั ก ษ ณ ะ โ ป ร่ งแ ส ง เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 1 2 กุ ม ภ าพั น ธ์ 2 5 6 2 เข้ า ถึ งไ ด้ จ าก
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/36

ถา้ ไทร อยูห่ ่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไปทางเหนื อ 9 กิโลเมตร การ
เดินทางเข้าถ้ านั้นจะต้องเดินขึ้นเขาไป 280 เมตร การเดินชมภายในถ้ าจะต้องใช้ตะเกียงส่ องทาง
สาเหตุที่เรี ยกถ้ าแห่งนี้วา่ ถ้ าไทรเพราะมีตน้ ไทรอยูห่ น้าถ้ า ถ้ าไทรยังคงมีความเป็ นเขาหิ นปูนที่อุดม
สมบูรณ์มีหินงอกหิ นย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีลกั ษณะคล้ายน้ าตก เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/37
ชุ มชนเกาะมอญ เขาแมว เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยูภ่ ายในทุ่งสามร้อยยอด OTOP นวัตวิถี
บ้านเขามอญเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิ ดใหม่ในปลายปี พ.ศ.2561 เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าบริ เวณเขา
แมวซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของเขาสามร้อยยอด เต็มไปด้วยบัวหลวงบานสะพรั่ง โดยพื้นที่ที่ชาวบ้าน
ร่ วมกันฟื้ นฟูบวั หลวงขึ้นมาเพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ มีกิจกรรมมากมาย
ตั้งแต่ ล่องเรื อชมบัว ดูลิง ปั่ นจักรยาน รับประทานอาหารพื้นถิ่นและมีการจาหน่ายสิ นค้าที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนคือหิ นพระธาตุแกะสลัก
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ภาพที่ 25 ภาพแสดงกิจกรรมการล่องเรือชมบัวหลวงในบริเวณ ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อย
ยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ถ้าภาพเขียนสี ประวัติศาสตร์ ทางเข้าไปยังถ้ าภาพเขียนสี ประวัติศาสตร์ น้ ี อยู่ใกล้กบั ศูนย์
ศึ ก ษาธรรมชาติ บึ งบัว การเข้าชมจะต้องมี ก ารติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ ล่ วงหน้าเพื่ อน าทางไปยัง พื้ น ที่ ที่
ภาพเขียนโบราณใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 45 นาที ภาพเขียนสี โบราณนี้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
เป็ นภาพเขียนสี โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ ราว 3,000 - 5,000ปี มาแล้ว โดยภาพได้สื่อถึงเรื่ องราว
วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ณ ขณะนั้น รายละเอียดของภาพมีการวาดผูค้ น ทั้ง หญิงและชาย เรื อสาเภาจีน
ปลา ควาย สั น นิ ษ ฐานว่าเป็ นวิถี ชี วิตของผูค้ นในยุค นั้น วัส ดุ ที่ ใช้คื อฝุ่ นหิ น ผสมกับ ยางไม้ และ
เคลือบด้วยไขมันสัตว์แม้ผลงานศิลปะชิ้นนี้ จะมีความสมบูรณ์เพียงร้อยละ 50-70 แต่ก็แสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาและเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี
ตารางที่ 16 ตารางแสดงจานวนสถิตพิ าหนะทีเ่ ข้าไปในอุทยานแห่งชาติ สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ปี งบประมาณ พ.ศ.2561
อุทยาน/เดือน
อุทยานแห่ งชาติ
แก่ งกระจาน
อุทยานแห่ งชาติ
เขาสามร้ อยยอด
อุทยานแห่ งชาติ
ป่ ากุยบุรี

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน รวม(คัน)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
2,233
3,297
7,217
4,713
3,324
3,653
5,317
29,754
832

339

789

685

379

432

576

4,041

269

273

552

540

378

384

424

2,820
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ที่มา : สานักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าถึงเมื่อ วันที่ 28
พฤษภาคม 2561 เข้าถึงได้จาก http://park.dnp.go.th
ตารางที่ 17 ตารางแสดงสถิตจิ านวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าไปในอุทยานแห่งชาติสานักบริหารพืน้ ที่
อนุรกั ษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เดือน
อุทยานแห่ งชาติแก่ ง
กระจาน
อุทยานแห่ งชาติเขา
สามร้ อยยอด
อุทยานแห่ งชาติป่า
กุยบุรี

ต.ค.
7,577

พ.ย.
10,581

ธ.ค.
25,281

ม.ค.
18,128

ก.พ.
10,036

มี.ค.
9,251

เม.ย
17,928

รวม
98,782

12,035

8,301

16,488

14,717

11,724

13,990

16,976

94,231

1,036

1,031

2,587

2,199

1,405

1,603

1,538

11,399

ที่มา : สานักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าถึงเมื่อ วันที่ 28
พฤษภาคม 2561 เข้าถึงได้จาก http://park.dnp.go.th

ตอนที่ 5 ข้อมูลพืน้ ฐานพืน้ ที่ชุ่ มน้าสามร้ อยยอด
1.ประวัติความเป็ นมาของพืน้ ที่ชุ่ มน้าสามร้ อยยอด
กระบวนการเกิ ด พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าสามร้ อยยอด ในอดี ต ในยุค ที่ น้ าทะเลสู งขึ้ น มาถึ ง แผ่น ดิ น
บริ เวณทุ่งสามร้อยยอดคือพื้นที่หว้ งทะเลน้ าตื้น บริ เวณเทือกเขาหิ นปูนคือหมู่เกาะกลางทะเล ต่อมา
เมื่อน้ าทะเลลดระดับและถอยร่ นออกไป เกิดตะกอนบริ เวณเหนื อและใต้ของเทือกเขาสามร้อยยอด
ตะกอนเหล่ านี้ ได้ปิ ดกั้น ทิ ศ ทางการไหลเข้า ออกของน้ า ทะเล ท าให้ บ ริ เวณด้า นตะวัน ตกของ
เทือกเขาสามร้ อยยอดเป็ นทะเลสาบน้ าเค็มที่ มีสันดอนปิ ด เมื่ อเวลาผ่านไปน้ าที่ ไหลจากเทื อกเขา
ตะนาวศรี ผ่า นพื้ น ที่ ร าบเพื่ อ ระบายออกไปยัง ทะเลอ่ า วไทยได้ไ หลมาสะสมในพื้ น ที่ บ ริ เวณ
ทะเลสาบแห่ งนี้ เนื่ องมี แนวเทื อกเขาสามร้ อยยอดวางขวางกั้นทิ ศทางการไหลของน้ าที่ จะออกสู่
ทะเลเกิ ด เป็ น ท าให้ น้ าจื ด ค่ อ ยๆสะสมในทุ่ ง จากน้ าเค็ ม กลายเป็ นน้ า กร่ อ ย และบางพื้ น ที่ ก็ ไ ด้
กลายเป็ นน้ าจืด เกิ ดเป็ นที่ราบน้ าจืด (Fresh Water Marsh) ดังนั้นที่ มาของน้ าในพื้นที่ ส่วนใหญ่มา
จากเทือกเขาตะนาวศรี บางส่ วนก็ไหลมาจากเทือกเขาสามร้อยยอดและไหลลงสู่ ทะเลอ่าวไทยผ่าน
ทางคลองเขาแดง
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ภาพที่ 26 ภาพจาลองการเกิดพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ ทุง่ สามร้อยยอดตามกระบวนการทางธรณีวทิ ยา
ภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดประกอบไปด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าที่หลากหลายรู ปแบบ
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ พื้นที่ชุ่มน้ าจืดและพื้นที่ชุ่มน้ าเค็ม พื้นที่ชุ่มน้ าประเภท
ทุ่งน้ าจืดคือบริ เวณทุ่งสามร้อยยอดที่มีขนาดพื้นที่กว่า 61,300 ไร่ ทุ่งนาและพื้นที่ชุ่มน้ าประเภทน้ า
กร่ อยอันได้แก่ ปากแม่น้ า ลาคลอง ทุ่งดอนตะกาด ห้วงทะเลน้ าตื้น บ่อเลี้ ยงกุง้ บ่อเลี้ ยงปลา ด้วย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพนี้ ส่ ง ผลให้ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาสามร้ อ ยยอดเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชี วภาพสู งมากเพราสามารถรองรั บ พืชและสั ตว์เป็ นที่ อยู่อาศัย เป็ นแหล่ งอาหาร
แหล่งพักพิง การมีลกั ษณะภูมิประเทศที่ เอื้ออานวยแก่การรองรับนกอพยพเนื่ องจากมีที่ต้ งั อยู่ใกล้
ทะเลเป็ นอีกประการหนึ่งที่ประจักษ์ให้เห็นว่าพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดมีความสาคัญระดับนานาชาติ
การประกาศผนวกพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอดสร้างความไม่พอใจและเป็ นเหตุให้ชาวบ้านในพื้นที่ขดั แย้งกับอุทยานแห่ งชาติอย่างรุ นแรง
เนื่ องจากว่าในมุมมองของชาวบ้านที่พ่ ึงพาอาศัยทุ่งมาช้านานมีวิถีชีวิตที่พ่ ึงพาทรัพยากรในทุ่งเพื่อ
เลี้ยงชี พกาลังจะถู กจากัดสิ ทธิ ในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ า ถูกชาวบ้านตราการกระทาครั้งนี้ วา่ บุกรุ กพื้นที่
ทากิ น เพราะพื้นที่ ชุ่มน้ าเป็ นทั้งพื้นที่ ทางการเกษตร พื้นที่ ปศุ สัตว์ พื้นที่ อยู่อาศัย ดังนั้นรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรขณะนั้นจึงได้ตดั สิ นว่าแบ่งพื้นที่ชุ่มน้ าที่กรมอุทยานแห่ งชาติรวมไว้ ให้เป็ นพื้นที่
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ชุ่ มน้ าภายใต้การดู แลของอุ ทยานแห่ งชาติ เพี ยง 23,000ไร่ และให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ เพื่ อการ
ประกอบอาชีพเช่นเดิม 20,000 ไร่
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีมากถึง 10 ประเภทด้วยกันดังนี้
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
(1) ทุ่งน้ าจืด
(2) ป่ าชายหาด , หาดทราย
(3) ป่ าชายเลน
(4) ลาคลอง ลาราง ทางน้ า
(5) ทุ่งดอนตะกาด
(6) หาดโคลน,หาดเลน
(7) ห้วงทะเลน้ าตื้น
(8) ริ มฝั่งทะเล , หน้าผา , โขดหิ น
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าที่ถูกปรับสภาพโดยมนุษย์
(9) นากุง้ , บ่อเลี้ยงปลา
(10) นาข้าว

2.ทีต่ ้งั และขอบเขตของพืน้ ที่ชุ่ มน้าทุ่งสามร้ อยยอด
ที่ต้ งั ของพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดอยูท่ างด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาสามร้อยยอดทาง
ตอนเหนื อของทุ่งสามร้อยยอดบางส่ วนมีพ้ืนที่อยูใ่ นอาเภอปราณบุรี ตอนกลางของทุ่งอยูใ่ นอาเภอ
สามร้อยยอดและตอนปลายอยูใ่ นอาเภอกุยบุรี ทั้งหมดนี้ อยู่ในพื้นที่ 8 ตาบล อันได้แก่ ต.ปราณบุรี
อ.ปราณบุรี ต.ศิลาลอย ต.ศาลาลัย ต.ไร่ เก่า ต.ไร่ ใหม่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด ต.สามกระทาย
ต.กุยเหนื อ อ.กุยบุรี ตาแหน่งที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ คือ ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 12 องศา 5 ลิปดา ถึง 12 องศา
20 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 52 ลิปดา ถึง 100 องศา 2 ลิปดา ตะวันออก
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เนื่ องจากพื้ นที่ ชุ่ มน้ าทุ่ งสามร้ อยยอดมี ขอบเขตที่ กว้างขวางครอบคลุ มพื้ นที่ หลายตาราง
กิ โลเมตรในหลายตาบล พื้นที่ ที่ มีการครอบครองโดยชุ มชนหรื อผูม้ ี กรรมสิ ท ธิ์ มี การนาพื้ นที่ ไป
ปรับเปลี่ ยนใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทามาหากิ นและที่ อยู่อาศัย แต่พ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
อุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดอยู่ภายใต้การดู แลของอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดมี พ้ื น ที่
ทั้งหมด 43,750 ไร่ หรื อ 70 ตร.กม. มีความลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงขอบเขตพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอดทัง้ ภายในและภายนอกอุทยานแห่งชาติเขา
สามร้อยยอด
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก กรมแผนที่ทหาร, ( 2552 )
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3.ลักษณะทางชีวภาพของพืน้ ที่ชุ่ มน้าสามร้ อยยอด
เนื่ องด้วยสภาพทางภูมิประเทศที่มีความหลากหลายอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดนามา
ซึ่ งระบบนิ เวศที่ มีความหลากหลาย โดยมีเทือกเขาสามร้อยยอดที่มีระบบนิ เวศป่ าเขาหิ นคัน่ กลาง
ระหว่างระบบนิ เวศน้ าจืดในบึงน้ าจืดและระบบนิ เวศน้ าเค็มซึ่ งได้แก่ระบบนิ เวศป่ าชายเลน ระบบ
นิเวศชายฝั่ง เป็ นต้น
ทุ่ ง สามร้ อ ยยอดเป็ นทุ่ ง แขมอ้อ ผื น ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทยมี ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบ
ชี วภาพในระดับ นานาชาติ ส าคัญ ทั้งต่อสายพันธุ์ พ้ื นถิ่ นและสายพันธุ์ ต่างถิ่ น โดยสามารถแบ่ ง
ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี้
3.1 ทรัพยากรนก
ทุ่งสามร้อยยอดนับเป็ นแหล่งดูนกที่สาคัญเนื่ องจากมีนกประจาถิ่ นกว่า 157 ชนิ ด
และนกอพยพกว่า 158 ชนิ ด เช่น เหล่านกพงที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาวเพื่อหลบภัยหนาวอันได้แก่
นกพงคิ้วดา ( A.Bistrigiceps ) นกพงใหญ่ ญี่ปุ่น (Acrocephalus arundinaceus ) นกพงนาหิ มาลัย (
A.agricola ) เป็ นต้น โดยเฉพาะนกบางชนิ ดที่ตอ้ งการทั้งที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราว แหล่งหลบภัยและแหล่ง
อาหารในช่วงที่ร่างกายกาลังอ่อนแอ จาพวกที่อพยพเพื่อผลัดเปลี่ ยนขนโดยเฉพาะได้แก่ นกพงนา
พันธุ์แมนจูเนีย ( A.tangorum ) คาดว่าทุ่งสามร้อยยอดคือสถานที่แห่งเดียวที่มนั เลือกให้เป็ นสถานที่
อพยพ และยังมีนกที่อยูใ่ สถานภาพเสี่ ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ (endangered) คือนกหัวโมลายู และนก
ซึ่ งอยูใ่ นสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatended ) คือ นางนวลแกลบเล็ก (Sterna abifrons) เป็ น
ต้น
นอกจากนี้ ภายในทุ่งสามร้ อยยอดและบริ เวณอื่ น ๆ ของอุ ทยานแห่ งชาติ เขาสาม
ร้อยยอดยังมีนกที่สาคัญและอยูใ่ นสถานภาพต่าง ๆ อาศัยอยูอ่ ีกด้วย โดยรายชื่อนกในสถานภาพต่าง
ๆ มีดงั นี้
ตารางที่ 18 ตารางแสดงรายชือ่ นกทีอ่ ยูใ่ นสภานภาพถูกคุกคาม
นกทีอ่ ยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม ( Globally threatened)
ชื่ อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

นกตะกราม

Leptoptilos dubius

นกกระทุง

Pelecanus philippensis

144
ตารางที่ 19 ตารางแสดงรายชือ่ นกทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคาม (ต่อ)
นกทีอ่ ยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม ( Globally threatened)
ชื่ อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

เป็ ดดาหัวดา

Aythya baeri

นกอินทรีปีกลาย

Aquila clanga

นกหัวโตมลายู

Charadrius peronii

นกซ่ อมทะเลอกแดง

Limnodromus semipalmatus

นกทะเลขาเขียวลายจุด

Triga guuttifer

นกชายเลนปากซ้ อน

Eurynorhychus pygmaeus

นกลุมพูแดง

Columba punicea

ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายชือ่ นกทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพใกล้สูญพันธ์อย่างยิ่ง
นกทีอ่ ยู่ในสถานภาพใกล้ สูญพันธุ์อย่ างยิง่ ( Critically endangered)
ชื่ อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

นกตะกราม

Greaeter Adjutant

นกกระทุง

Spot-billed pelican

นกเค้ าใหญ่ สีคลา้

Bubocoromandus

ตารางที่ 21 ตารางแสดงรายชือ่ นกทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพใกล้สญ
ู พันธุ์
นกที่อยูใ่ นสถานภาพใกล้สูญพันธ์ ( Endangered )
ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

นกกาน้ าใหญ่
นกกระสานวล

Phalacrocorax cabo

นกกระสาแดง

A.purpurea

นกกาบบัว

Mycteria leucocephala

นกกระสาดา

Ciconia nigra

นกช้อนหอยขาว

Threskiornis melanocephalus

เหยีย่ วดา

Milvus migrans

นกอินทรี ปีกลาย,นกอินทรี หวั ไหล่ขาว

Aquila heliacal

นกทะเลขาเขียวลายจุด

Sterna bergil

นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่

Great Crested Tern

Ardea cinerea
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ตารางที่ 22 ตารางแสดงรายชือ่ นกทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ( ต่อ )
นกทีอ่ ยู่ในสถานภาพใกล้ สูญพันธ์ ( Endangered )
ชื่ อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย

Acrocephalus tangorum

ตารางที่ 23 ตารางแสดงรายชือ่ นกทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพใกล้ถกู คุมคาม
นกทีอ่ ยู่ในถานภาพใกล้ ถูกคุกคาม ( Near threatened )
ชื่ อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

นกยางไฟหัวเทา

Ixobrychus erhythmus

นกยางแดงใหญ่

Botaurus stellaris

เป็ ดคับแค

Nettapus ceromandelianus

เหยีย่ วแดง

Haliaeetus leucogaster

เหยีย่ วฮอบบี้

Falco severus

นกคุ่มสี

Coturnix chinereus

นกอีล้ มุ

Gallicrex cinerea

นกกระแตหัวเทา

Vanellus cinereus

นกอีก๋อยสะโพกสีนา้ ตาล

Numenius madagascariensis

นกปากซ่ อมสวินโฮ

Gallinago megala

นกกระแตผีเล็ก

Burhinus oedicnemus

นกนางนวลแกลบเล็ก

Sterna albifrons

นกเปล้ าอกสีม่วงนา้ ตาล

Treron bicincta

นกลุมพูขาว

Ducula bicolor

นกแอ่นกินรัง

Aerodramus fuciphagus

นกจับแมลงคิว้ เหลือง

Ficedula narcissina

นกกระจาบธรรมดา

Ploceus philippinus

นกกระติด๊ แดง

Amandava amandava

นกกระจาบปี กอ่ อนอกเหลือง

Emberiza aureola

นกอินทรีสีนา้ ตาลใหญ่

Aquila nipalensis

นกอินทรีปีกลาย

Greater Spotted Eagle
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ตารางที่ 24 ตารางแสดงรายชือ่ นกทีม่ ีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
นกทีม่ ีสถานภาพมีแนวโน้ มใกล้ สูญพันธุ์ ( Vulnerable )
ชื่ อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

นกแซวสวรรค์ หางดา

Terpsiphone atrocaudata

นกกระจาบอกลาย

Ploceus manya

ที่มา : {สานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม, 2542 #14}

3.2 ทรัพยากรพืชพรรณ
สังคมพืชในพื้นที่อุทยานสามร้ อยยอดมี หลากหลายชนิ ดพันธุ์ แบ่งเป็ นสังคมพืช
ประเภทต่าง ๆ มากมายเช่นบริ เวณเขาหิ นปูนมีท้ งั สังคมป่ าเขาหิ นปูนพืชที่พบมีลกั ษณะแคระแกร็ น
เนื่ องจากรากไม่สามารถทะลุผา่ นหิ นปูนไปได้และมีความทนทานต่อสภาวะความแห้งแล้งได้ดีพืช
ที่พบในสังคมพืชประเภทนี้ได้แก่ จันทน์ผา จันทร์ หอม ทลายเขา โมกเขา นอกจากนี้ยงั พบสายพันธุ์
พิเศษของพื้นที่คือปรงปราณบุรี ( Cycas pranburiensis ) มีลกั ษณะใบประกอบเหมือนขนนกมักขึ้น
ตามหน้าผาหิ นปู นจัดเป็ นพื ช ถิ่ นเดี ยวที่ ส ามารถพบได้ยาก เที ยนหิ นหรื อเที ยนสว่าง ( Impatiens
putii Craib ) จะพบเห็ นได้แค่หน้าหนาวหรื อช่วงฤดู ฝนเท่านั้นเนื่ องจากมีลาต้นอวบน้ าพืชถิ่นเดียว
พบตามป่ าเขาหิ นปูน และพื้นที่เชิงเขาเป็ นสังคมพืชป่ าดิบแล้ง สังคมพืชป่ าชายหาดและม่วงไตรบุญ
( Tribounia venosa ) เป็ นพืชถิ่ นเดี ยวเช่ นกันโดยขึ้นตามเขาหิ นปู นที่ ไม่สูงมากเป็ นไม้ลม้ ลุ กที่ ข้ ึ น
ตามรอยแยกของเขาหินปูน

ภาพที่ 28ภาพแสดงสายพันธุ์พชื ทีห่ ายากในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ที่มา : {สัตว์ป่าและพันธุ์, 2557 #20}
บริ เวณหุ บ เขาหรื อเชิ งเขามี ล ัก ษณะดิ น ที่ ค่ อนข้างอุ ดมสมบู รณ์ เนื่ องจากมี ก าร
สะสมสารอิ น ทรี ย ์ใ นปริ ม าณมากกว่า พื้ น ที่ เขาหิ น ปู น พื ช พัน ธุ์ ที่ พ บได้แ ก่ กุ่ ม น้ า กระดู ก ไก่
มะค่าโมง พลอง โมกมมัน โมกขาว พลับดง เป็ นต้น ในบริ เวณใกล้ทะเลมีสังคมป่ าชายหาดลักษณะ
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เด่นของสังคมพืชประเภทนี้คือสามารถทนไอเค็มได้ดี พืชที่พบได้แก่ สนทะเล เตยทะเล ผักบุง้ ทะเล
เกด สารภีทะเล ( กระทิง ) มะนาวผี โพทะเลเป็ นต้น
สังคมพืชพื้นที่ชุ่มน้ าประเภทน้ ากร่ อยและน้ าเค็มในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติเขาสาม
ร้อยยอดมี 2 ประเภทได้แก่ พื้นที่ป่าชายเลนและทุ่งดอนตะกาดเป็ นพืชที่สามารถทนน้ าเค็มจากทะเล
ที่ท่วมขังได้ พืชพรรณที่พบได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรง โปรงแดง ชะคราม ตะบูน
ดา ตาตุ่มทะเล ฝาดดอกแดง ถัว่ ขาว แสมทะเล หญ้าปราบน้ าเค็ม หญ้าขมใบย่น เป็ นต้น
พืชพันธุ์ที่พบในทุ่งสามร้อยยอดมีหลากหลายสายพันธุ์พบอย่างน้อย 98 ชนิ ด ทั้ง
ในบริ เวณกลางทุ่งน้ าจืด ริ มตลิ่ง ปลายทุ่งที่เชื่ อมต่อกับคลองเขาแดงซึ่ งเป็ นน้ ากร่ อย พืชพรรณที่พบ
ส่ วนใหญ่ได้แก่ ธู ปฤาษี บัวสาย อ้อ แขม หญ้าปล้อง หญ้าไซ ผักตบไทย จอก แหน สาหร่ ายหาง
กระรอก สาหร่ ายข้าวเหนียว เป็ นต้น
ตารางที่ 25 ตารางแสดงพืชพรรณในพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอดและสถานทีท่ พี่ บ
ชื่ อภาษาไทย

ชื่ อภาษาอังกฤษ

สถานทีพ่ บ

แขม

Phragmites karka

พืชที่มีลาต้นเหนือน้ า

อ้ อ

Arundo donax

พืชที่มีลาต้นเหนือน้ า

ธูปฤาษี

Typha angustifolia

พืชที่มีลาต้นเหนือน้ า

แห้ วทรงกระเทียม

Eleoccharis dulcis

พืชที่มีลาต้นเหนือน้ า

สาหร่ ายข้ าวเหนียว

Utricularia aurea

พืชใต้น้ าและลอยน้ า

สาหร่ ายหางกระรอก

Hydrilla verticillata

พืชใต้น้ าและลอยน้ า

สาหร่ ายหางวัว

Najas graminea

พืชใต้น้ าและลอยน้ า

เถาคัน

CAratiatrifolia

ชายขอบทุ่ง

หญ้ ารังนก

Chloris barbata

พืชตามแนวคันดิน

บัวหลวง

Nelumbo nucifera

พืชที่มีลาต้นเหนือน้ า

ผักแพงพวย

Ludwigia adscendens

พืชใต้น้ าและลอยน้ า

ที่มา : {สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม, 2542 #14}
3.3 ทรัพยากรสั ตว์นา้
ภายในทุ่งสามร้อยยอดประกอบไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
พบทั้งปลาน้ าจืดและปลาน้ ากร่ อย พบชนิ ดของปลาในทุ่งไม่ต่ากว่า 41 นิ ด 20 วงศ์ปลาที่พบทัว่ ไป
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เช่ น ปลาสลิ ด ปลานิ ล ปลาช่ อน ปลาดุ ก ปลาไหลนา ปลาแป้ น ปลาหมอไทย ปลากดเหลื อง ปลา
แขยงข้างลาย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลาไส้ตนั ตาแดง ปลาไส้ตนั ตาขาวปลาสร้อยขาว
ปลายี่สกเทศ ปลาดอกหมากครี บยาว ปลาซิ วหนวด ปลาซิ วควาย ปลาหลดจุด ปลาแก้มช้ า ปลาบู่
ทราย ปลาบู่จาก เป็ นต้น และยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสายพันธุ์ที่หายากเป็ นสายพันธุ์ปลาที่มีสถานภาพ
มี แนวโน้ม ใกล้สู ญ พันธ์ 2 ชนิ ดคื อ คื อปลาดุ ก ด้าน ( Clariasbatrachus ) และปลาดุ ก อุ ย ( Clarias
microcephalus )
3.4 ทรัพยากรสั ตว์ ป่าจาพวกสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนม
สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ถี่โดยผูว้ ิจยั ( 2561-2562 ) ตรงกับการสารวจของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2555ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจัดอยูใ่ นระดับความ
ชุ กชุ มมากได้แก่ ลิ งแสม โดยเฉพาะบริ เวณที่ ทาการอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดฝูงลิ งเหล่านี้
หน้าที่ทาการอุทยานหากไม่ระมัดระวังเก็บอาหารลิงเหล่านี้ จะรื้ อค้น และสัตว์ป่าอื่น ๆ ที่อาศัยใน
พื้นที่อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด ได้แก่ เลียงผาหรื อโครา ลิงกังเหนื อ เสื อปลา ค่างแว่นถิ่ นใต้
หนู พุกใหญ่ กระรอกปลายหางดา เสื อดาว เก้ง สัตว์ที่พบว่ามีปริ มาณอยูใ่ นเกณฑ์ชุกชุ มปานกลาง (
จากการสารวจของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2555 ) พบว่ามี 3 ชนิด คือ กระรอก
ปลายหางด า หนู พุ ก ใหญ่ ค่ า งแว่ น ถิ่ น ใต้ สั ต ว์ ที่ มี ส ถานภาพมี แ นวโน้ ม ใกล้ สู ญพั น ธุ์ (
Vulnerable=VU ) มี3ชนิ ดได้แก่ เสื อปลา ( Prionailurus viverrinus ) , เสื อดาว ( Panthera pardus ) ,
ค่ างแว่น ถิ่ น ใต้ ( Semnopithecus obscurus ) , และสั ต ว์ที่ อยู่ใ นประเภทสั ต ว์ป่ าคุ ้ม ครองในพื้ น ที่
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้แก่ ลิงแสม , เสื อปลา , เสื อดาว , ค่างแว่นถิ่นใต้ , เก้ง
3.5 ทรัพยากรสั ตว์หน้ าดิน
ลักษณะพื้นดิ นในพื้นที่สามร้ อยยอดอุ ดมไปด้วยธาตุอาหารเป็ นอาหารให้แก่ นก
ปลาและสัตว์อื่นยังมีสัตว์อีกชนิ ดนัน่ คือ สัตว์หน้าดินตามการสารวจพบทั้งหมด 7 ชนิ ดจาก 2ไฟลัม
2 ชั้น 4 อันดับ 6 วงศ์ ปริ มาณความหนาแน่นคือ 2,344 ตัวต่อตารางเมตร
3.6 ทรัพยากรสั ตว์เลือ้ ยคลาน
พื้นที่ ชุ่มน้ าทุ่ งสามร้ อยยอดมี ขนาดใหญ่ สามารถรองรับ สัตว์และพืช ชนิ ดต่าง ๆ
มากมายเนื่ องจากเป็ นแหล่ งที่อยู่อาศัยและเป็ นแหล่งอาหาร สัตว์เลิ้ อยคลานที่ มีการสารวจค้นพบ
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ของกรมป่ าไม้ในปี พ.ศ. 2537 หลายชนิ ดเนื่ องจากมีแหล่งอาหารชุ กชุ มเช่น ตะกวด เหี้ ย งูลายสาบ
คอแดง งูเหลือม งูเห่า งูเขียวหัวจิ้งจก งูหมอก งูเขียวดอกหมาก งูปี่แก้วธรรมดา เป็ นต้น
พบไม่น้อยกว่า 4 ชนิ ด ชนิ ดที่พบได้มากในเกือบทุกบริ เวณคือ แย้ใต้ ( Leiolepis belliana )
เหี้ ย ( Varanus salvator ) งูสิงบ้าน ( Ptyas korros )
3.7 การประเมินสถานภาพทางด้ านชี วภาพของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอด
พื้นที่ ชุ่ม น้ าสามร้ อยยอดได้รับ การจดทะเบี ยนเป็ นแรมซาร์ ไซท์อนั ดับที่ 2,238
โดยเมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2551 ทุ่งสามร้อยยออดได้รับการยกระดับให้เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่
มีความสาคัญระดับนานาชาติเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ โดยทะเบียนพื้นที่ชุ่ม
น้ าระดับนานาชาติได้กล่าวไว้วา่ ทุ่งสามร้อยยอดเป็ นพื้นที่รวมระหว่างทุ่งน้ าจืดและพื้นที่ชุ่มน้ าเค็ม
ซึ่ งหาได้ยากในประเทศไทยและในภูมิภาคป่ าฝนมาลายันนอกจากนี้แล้วยังเป็ นทุ่งแขมทุ่งอ้อที่ใหญ่
ที่สุดที่ยงั เหลื ออยูผ่ ืนสุ ดท้ายในประเทศไทยอีกด้วย ประเด็นความหลากหลายทางชี วภาพที่ได้รับ
การยกย่องจากนานาประเทศอันได้แก่ พืชอย่างน้อย 292 ชนิ ด จาก233 สายพันธุ์ และกว่า 92 วงศ์
พืชน้ ากว่า 174 ชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีสัตว์ป่าอีก 113 ชนิ ด สายพันธุ์หายยากที่ พบได้ในพื้นที่ ชุ่มน้ า
สามร้ อยยอดได้แก่ ต้นมะค่าโมง เสื อปลา เต่าหัวเหลื อง จิ้งจกดิ นสยาม เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั เป็ น
พื้นที่ที่สาคัญต่อวิถีชีวิตของชุ มชนที่พ่ ึงพาอาศัยทรัพยากร เช่น ทรัพยากรประมง ใช้พ้ืนที่เพื่อเลี้ยง
สัตว์และการเกษตรตลอดจนใช้พ้นื ที่เพื่อการท่องเที่ยว
หลักเกณฑ์ที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดได้รับการขึ้นทะเบียนตามอนุ สัญญาพื้นที่
ชุ่มน้ านานาชาติ โดยเข้าเกณฑ์ 5 ประการ ดังนี้
ประเภทหลัก เกณฑ์ที่ 2 เป็ นเกณฑ์ ท วั่ ไปโดยการใช้พื ช และสั ตว์ในการจาแนก
วินิจฉัยพื้นที่ชุ่มน้ าที่สาคัญ
2a เป็ นเกณฑ์ที่ว่าด้วยความสาคัญของพื้นที่ที่เป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของชนิ ดและสาย
พันธุ์ที่หายากและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หรื อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของประชากรของชนิ ดพันธุ์ดงั กล่าว
มากกว่าหนึ่งชนิดพันธุ์หรื อจานวนหนึ่ง
2b พื้ นที่ ดงั กล่ าวมี ความพิ เศษในการดารงความหลากหลายทางพันธุ กรรมและ
ระบบนิเวศของภูมิภาคเนื่องด้วยคุณภาพและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชหรื อสัตว์ในพื้นที่
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2c พื้นที่มีคุณค่าพิเศษในฐานะที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของพืชหรื อสัตว์ในช่วงวงจร
ของชีวติ
ประเภทหลักเกณฑ์ที่ 3 เป็ นเกณฑ์ที่ใช้นกน้ าในการวินิจฉัยระดับความสาคัญของ
พื้นที่ชุ่มน้ า
3a เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่สามารถรองรับให้นกน้ าอาศัยอยูไ่ ด้ 20,000 ตัวตลอดเวลา
3b ตามปกติ มี ค วามสามารถรองรั บ นกน้ าจ านวนพอสมควรจากกลุ่ ม ที่ มี
ความสาคัญซึ่ งเป็ นดัชนี ช้ ี ความอุ ดมสมบู รณ์ และความหลากหลายทางชี วภาพให้ส ามารถอยู่ได้
ตลอดเวลา

ภาพที่ 29 ภาพแสดงแผนทีพ่ นื ้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอดทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนตามอนุสญ
ั ญาแรมซาร์
ที่มา : Ramsar Sites Information Service เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เข้าถึงได้จาก
https://rsis.ramsar.org/ris/2238

4.ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ชุ่ มน้าสามร้ อยยอด
4.1 ทรัพยากรดิน พื้นที่ในบริ เวณทุ่งสามร้ อยยอดเกิ ดจากการทับถมของตะกอนกรวดใน
ยุคควอเทอร์ นารี อายุราว11,000ล้านปี มาแล้ว ประเภทของตะกอนนี้ เป็ นตะกอนทรายจากทะเล
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ปั จจุบนั ทุ่งสามร้อยยอดอยูใ่ นสภาวะน้ าท่วมขังตลอดปี พื้นท้องน้ าค่อนข้างเรี ยบ ทาให้เนื้ อดินส่ วน
ใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นดิ นเหนี ยวสี เขียวแกมน้ าเงิ น ด้วยลักษณะดิ นเช่ นนี้ ทาให้ดินระบายน้ าได้ไม่ดี
ปริ มาณออกซิ เจนในดินต่าไม่อุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะสมต่อการทาเกษตรกรรม ทางตอนท้ายของทุ่ง
สามร้อยยอดคือพื้นที่ชุ่มน้ าที่เชื่อมต่อกับปากแม่น้ าคือคลองเขาแดงซึ่ งเป็ นทางระบายน้ าออกสู่ ทะเล
เส้นทางเดียวของทุ่งสามร้อยยอด ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ความเค็มเข้าสู่ ทุ่งตอนปลายได้และลักษณะดินใน
บริ เวณนี้เป็ นดินลึก ระบายน้ าได้ไม่ดี
4.2 ทรัพยากรน้า ลักษณะทางกายภาพของพื้นท้องน้ าในทุ่งสามร้อยยอดมีลกั ษณะเป็ นแอ่ง
กระทะ ทาให้เป็ นจุดรวมน้ าท่าจากลาน้ าสาขาย่อยหลากหลายสายในพื้นที่ขา้ งเคียงก่อนลงสู่ ทะเล
อ่าวไทย บางส่ วนนั้นมาจากเทือกเขาสามร้อยยอดซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันออกของทุ่งสามร้อยยอดและ
ทาหน้าทีเป็ นคันกั้นน้ าขนาดมหึ มา แหล่งน้ าหลักของทุ่งสามร้อยยอดมาจากน้ าฝนที่มีปริ มาณเฉลี่ย
800-1,200 มล./ปี แหล่งน้ าบางส่ วนนั้นมาจากการชลประทาน อันได้แก่เขื่อนปราณบุรีและอ่างเก็บ
น้ ายางชุ มและบางส่ วนมาจากน้ าใต้ดิน และน้ าจากเทือเขาตะนาวศรี ทางด้านทิศตะวันตกที่ไหลมา
ตามลาห้วย เช่ น ห้วยหนองคาง ห้วยขวาง เป็ นต้น โดยทัว่ ไปแล้วระดับความลึ กของน้ าในทุ่งสาม
ร้อยยอดจะอยูท่ ี่ 3 ม. ในเดือนพฤศจิกายนคือช่วงที่น้ าลดระดับต่าสุ ดมีความลึกเฉลี่ย 1 ม.
การใช้น้ าในทุ่งสามร้อยยอด สามารถแบ่งคุณภาพน้ าได้ออก 4 ประเภท ประเภทที่ 1 น้ าใน
พื้นที่ชุ่มน้ าตอนบนสามารถใช้เป็ นแหล่งน้ าในการอุปโภค บริ โภคได้แต่จะมีการฆ่าเชื้ อก่อน มีการ
ใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าตอนบนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและควรมีการรักษาและอนุ รักษ์ระบบนิ เวศแหล่งน้ า
น้ าในทุ่ ง สามร้ อ ยยอดทางตอนล่ างจัด ให้ เป็ นแหล่ งน้ าประเภทที่ 2 เพราะเป็ นจุ ด รั บ น้ า ทิ้ ง จาก
กิจกรรมอื่น หากมีการนาไปอุปโภคบริ โภคจะต้องมีการฆ่าเชื้ อก่อนแต่สามารถใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์
ได้ ส่ วนน้ าประเภทที่ 3 และ 4 คื อบริ เวณคลองเขาแดงและคลองบางปู จะต้องผ่านการปรับ ปรุ ง
คุณภาพมีการฆ่าเชื้อก่อนนาไปอุปโภคบริ โภค

5.คุณประโยชน์ ของพืน้ ทีช่ ุ่ มน้าสามร้ อยยอด
ตารางที่ 26 ตารางแสดงคุณประโยชน์ของพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอด
ประเภท
บทบาทและความสาคัญเชิงบริ การ

หน้าที่

- เป็ นแหล่งน้ าจืดรักษาสมดุลของน้ าใต้ดิน
- เป็ นแหล่งกักเก็บน้ าฝนและน้ าท่า
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ตารางที่ 27ตารางแสดงคุณประโยชน์ของพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอด ( ต่อ )
ประเภท
หน้ าที่
- มี บ ทบาทช่ ว ยมิ ใ ห้ น้ าเค็ ม รุ กเข้ า มาใน
บทบาทและความสาคัญเชิงบริการ
แผ่นดิน
- ป้ องกันชายฝั่งลดการพังทลาย
- ชะลอการไหลของน้ า
- ดักจับธาตุอาหาร
บทบาทและความสาคัญเชิงนิเวศวิทยา
- ดักจับสารพิษ
- ส ร้ างท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ อั น ได้ แ ก่
ทรัพยากรป่ าไม้ แหล่งรวมสายพันธุ์พืชและ
สัตว์
- เป็ นเส้นทางย้ายธาตุอาหารไปตามเส้นทาง
น้ า
บ ท บ าท แ ล ะ ค ว าม ส าคั ญ เชิ ง สั งค ม แ ล ะ - มี ค วามส าคั ญ ต่ อ นั น ทนาการและการ
ท่องเที่ยว
นันทนาการ
- เป็ นพื้นที่สาหรับศึกษาธรรมชาติ
- เป็ นแหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ัน ได้แ ก่
ทรั พ ยากรประมง ทรั พ ยากรอาหารสั ต ว์
ทรัพยากรเกษตร

6.ลักษณะการคุกคามพืน้ ทีช่ ุ่มน้าสามร้ อยยอด
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิพบว่า ลักษณะการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ ามีหลายสาเหตุ ดังนี้
ตารางที่ 28 ตารางแสดงลักษณะการคุกคามพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอด
ประเภทสาเหตุ
สาเหตุ
สาเหตุจากธรรมชาติ ปริ มาณน้ าที่ ลดลงและปั ญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศของ
โลก
สาเหตุการคุกคามจาก การเผาทุ่ง เพื่อการหาปลา จับสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ า เพื่อการนาพื้นที่ชุ่ม
น้ ามาใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร
มนุษย์
การไถปรับพื้นที่
การชักน้ าเค็มเข้าทุ่งเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ า
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ตารางที่ 29 ตารางแสดงลักษณะการคุกคามพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอด ( ต่อ )
ประเภทสาเหตุ
สาเหตุ
สาเหตุการคุกคามจาก การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน เช่ นการสร้ างถนนที่ ไม่ได้ประเมิ นผล
กระทบ
มนุษย์
มลพิษสะสมจากกิจกรรมในบริ เวณใกล้เคียง เช่น การเกษตร โรงงาน
อุตสาหกรรม การทาปศุสัตว์ การท่องเที่ยว
การระบายน้ าออกจากทุ่ ง เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทางด้ า น
การเกษตร
การขยายตัวของชุมชน
การขุดบ่อล่อปลาและบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุง้ ที่มากเกินไป
การบุกรุ กพื้นที่
สาเหตุจากการจัดการ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ปั ญหาขอบเขตอุทยานไม่ชดั เจน
การใช้พ้นื ที่นนั ทนาการที่เกินขอบเขตความเหมาะสม
การขาดความร่ วมมือจากราษฎรอย่างต่อเนื่ อง
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ภาพที่ 30 ภาพจากดาวเทียม JERS-1 ระบบ OPS จากโครงการนาร่องการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ดาวเทียมสารวจทรัพยากรของญีป่ นแสดงพื
ุ่
น้ ทีก่ ารเลีย้ งนา้
ที่มา : โครงการนาร่ องการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลดาวเทียมสารวจทรัพยากรของญี่ปุ่น , กองวางแผนการ
ใช้ที่ดิน เข้าถึงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก http://www.ldd.go.th/new_hp/map/Pilot/c2.html

7.สถานภาพของพืน้ ที่ชุ่ มน้าต่ อชุมชน สังคมและทางเศรษฐกิจ
ลักษณะภูมิประเทศมีผลต่อลักษณะวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของผูท้ ี่อาศัย ดังนั้นการประกอบ
อาชี พที่อยูค่ ู่ชีวิตของชุ มชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสาร้อยยอดมาช้านานได้แก่ การทาประมงน้ าจืด การ
ทาประมง น้ ากร่ อย การเลี้ยงสัตว์ ( โคเนื้ อ โคนม สุ กรและไก่) การทาเกษตร ในยุคปั จจุบนั ที่มีการ
พัฒนาของเศรษฐกิ จท าให้เกิ ดการประกอบอาชี พ ที่ แตกต่างไปจากในอดี ตเช่ น การเปิ ดโรงงาน
อุตสาหกรรม การเลี้ ยงกุง้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด การเลี้ยงปลาเพื่อป้ อนตลาดและ
ร้านอาหาร โดยที่ กิจกรรมที่ เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จให้ผลตอบแทนเป็ นค่าเงินในปริ มาณมากนี้
ส่ งผลกระทบทางลบต่ อ พื้ น ที่ ท างธรรมชาติ เรื่ อย ๆหากไม่ ไ ด้ มี ก ารควบคุ ม และจัด การ
จากการส ารวจพบว่า แต่ ล ะต าบลนั้น จะมี ล ัก ษณะการใช้ ง านพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า และอาชี พ ที่
แตกต่างกันดังต่อไปนี้
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ใน ต. สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด มีพ้ืนที่ท้ งั ที่เป็ นบริ เวณริ มทะเลด้านทิศตะวันออกของ
เทื อกเขาสามร้ อยยอดคือบริ เวณคลองบางปูในบริ เวณนี้ ประชาชนทาอาชี พประมง ทานากุง้ เลี้ ยง
ปลา ปลูกพืชไร่ พืชสวน และรับจ้างและพื้นที่ที่ติดกับทุ่งสามร้อยยอดซึ่ งเป็ นทุ่งน้ าจืดขนาดใหญ่มี
น้ าท่วมขังตลอดปี ด้านทิศตะวันตกอาชี พที่ ประชนชนทาในบริ เวณนี้ คือ การเกษตรกรรมปลู กพืช
สวน พืชไร่ ทานา ประมงน้ าจืดและน้ ากร่ อย ทางด้านทิศใต้ของตาบลสามร้ อยยอดเป็ นพื้นที่ที่ติด
กับคลองเขาแดงมี การทาประมงน้ าเค็มเป็ นอาชี พหลักและมี เลี้ ยงกุ้ง หอย ปู ปลาเป็ นอาชี พเสริ ม
ต.ไร่ เก่า อ.สามร้อยยอด ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบบนบกและที่ลุ่มน้ าขัง บางพื้นที่เป็ น
ภูเขา อาชี พหลักของประชาชนในพื้นที่ คือการทาเกษตรกรรม อันได้แก่ ว่านหางจระเข้ สับปะรด
มะม่วงนอกจากนี้ มีการทาประมงน้ าจื ดและประมงน้ ากร่ อยในพื้นที่ ชุ่มน้ า อาชี พรองคื อการเป็ น
ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม งานบริ การ งานรับจ้างและค้าขาย
ต.ไร่ ใ หม่ อ.สามร้ อ ยยอด ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ นพื้ น ที่ ล าดมี ค วามลาดเอี ย งจากทิ ศ
ตะวัน ตกไปยัง ทิ ศ ตะวัน ออก บางพื้ น ที่ เป็ นพื้ น ที่ ลุ่ ม ลัก ษณะดิ น เหมาะแก่ ก ารปลู ก พื ช ทนแล้ง
เนื่ องจากเป็ นดินร่ วนปนทราย อาชี พหลักคือการทาสวน ชนิ ดพืชที่ปลูกคืออ้อย นอกจากนี้ ยงั มีการ
เลี้ยงกุง้ อีกด้วย
ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ลักษณะพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของถนนเพชรเกษมเป็ นพื้นที่ติด
กับเขาน้อยซึ่ งเป็ นเขตป่ าสงวนทางด้านตะวันออก ตั้งแต่ริมทางรถไฟสายใต้เป็ นพื้นที่น้ าท่วมขัง มี
การทานาเป็ นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริ มคือการรับจ้าง
ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี ลักษณะภูมิประเทศเป็ นพื้นที่น้ าท่วมขังบริ เวณตอนท้ายของทุ่งสาม
ร้อยยอดซึ่ งเชื่อมต่อกับคลองเขาแดงที่เป็ นเส้นทางหลักในหารระบายน้ าจากทุ่งสามร้อยยอดสู่ ทะเล
ทาให้คุณภาพน้ าบริ เวณนี้ มีลกั ษณะเป็ นน้ ากร่ อยเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์น้ ากร่ อย อันได้แก่การ เลี้ยง
กุ้ง เลี้ ยงปลาบริ เวณที่ อยู่ใ กล้ก ับ คลองกุ ยบุ รีมี ก ารท านา ท าสวน ปลู ก มะพร้ าว ปลู ก พื ช ไร่ การ
ประกอบอาชีพเสริ มคือรับจ้างและค้าขาย
โดยสรุ ป แล้วอาชี พที่ ท ากันมากเป็ นอันดับ ต้นๆได้แก่ ก ารทาประมง จับสั ตว์น้ าและการ
เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า การเกษตรมี ก ารท านา ท าสวน มี ก ารใช้ป ระโยชน์ พ้ื นที่ ชุ่ ม น้ าในหลากหลาย
รู ปแบบที่แตกต่างไปตามสภาพทางกายภาพได้แก่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทาประมงพื้นบ้าน ทาที่อยูอ่ าศัย
นอกจากนี้ มีการชักน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดมาเพื่อตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้
เช่ น ชักน้ าเข้าทุ่งเพื่อเพาะลี้ยงสัตว์น้ า ชักน้ าไปใช้ในการเกษตร กระบวนการเหล่านี้ เป็ นการนาน้ า
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ในทุ่งหมุนเวียนไปใช้แล้วปล่อยน้ าลงยังแหล่งน้ า แต่นานวันเข้าพื้นที่เริ่ มเสื่ อมโทรมเนื่องจากสภาพ
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ นมาจากหลายสาเหตุเช่ นปริ มาณน้ าในทุ่งสามร้ อยยอดลดลง ทาให้น้ ากร่ อย
และเค็ม ผูท้ ี่ชกั น้ าไปเลี้ ยงสัตว์น้ าไม่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้เนื่ องจากคุ ณภาพน้ าไม่ดีเพราะมี
การสะสมความเค็มสะสมมลพิษมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่รอบทุ่ง มีการปล่อยนากุง้ ทิ้ง
ร้าง บางพื้นที่เมื่อทิ้งระยะเวลานานไปจึงมีการกลับมาทานากุง้ อีกครั้ง ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่ประชาชนทาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีการทับซ้อนกับขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดทาให้เป็ นพื้นที่ที่ไม่
สามารถจัดการได้ดีนกั แต่มีการแบ่งกันใช้ประโยชน์พ้นื ที่อย่างเท่าเทียม
ตารางที่ 30 ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและใน
พืน้ ทีร่ อบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 5 กิโลเมตร
สภาพการใช้ ที่ดนิ
นาข้าว
พืชไร่
ไม้ผล
ไม้ยนื ต้น
พืชผัก
โรงเรื อนเลี้ยงสัตว์
พืชน้ า
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ป่ าผลัดใบ
ป่ าชายเลน
ป่ าปลูก
ทุ่งหญ้า
ที่ลุ่ม
บ่อลูกรัง
ที่ถม
ทะเล
ชุมชนและสิ่ งก่อสร้าง
แม่น้ าลาคลอง หนอง บึง
สระน้ า บ่อน้ า คลอง
รวม

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2559).

เนื้อที่(ไร่ )
35,426
9,324
3,019
23,451
82
717
235
52,342
46,637
2,531
191
15,240
47,359
1,067
413
156,161
17,686
1,717
572
414,169

สัดส่ วนพืน้ ที่(ร้ อยละ)
8.55
2.25
0.73
5.66
0.02
0.17
0.06
12.64
11.26
0.61
0.05
3.68
11.43
0.26
0.10
37.70
4.27
0.41
0.14
100.00
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8.พืน้ ทีช่ ุ่ มน้าสามร้ อยยอดและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผศ.ดร.กนก เลิศพาณิช ได้ เขียนงานวิจัยเรื่ อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์
ทีด่ ินและทรัพยากรดินในพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด ในปี พ.ศ.2549 จากการศึกษา
พบว่าพื้นที่ ชุ่มน้ าสามร้ อยยอดประกอบไปด้วยดิ นที่ มีความสมบูรณ์ ของดิ นระดับปานกลาง แต่มี
ความสามารถในการระบายน้ าที่ไม่ดีเนื่ องจากดินอุม้ น้ า ลักษณะทางกายภาพของทุ่งมีความลาดชัน
36.28 % มีน้ าลุ่มขัง 39.13 % ไม่เหมาะสมต่อการทาการเกษตรสมควรแก่การอนุ รักษ์ให้เป็ นแหล่ง
อาศัยของพืชและสัตว์ เป็ นมรดกทางธรรมชาติเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าตามธรรมชาติ จากการวิจยั ลักษณะ
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ าในปี พ.ศ.2549 พบว่ามีรายการการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในอุทยาน
แห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดดังนี้ เป็ นพื้ นที่ น้ าท่ วมขัง 37.89% ป่ าเบญจพรรณ 36.82% ป่ าดิ บ ชื้ น
0.56% ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 6.34% การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า 16.11 % พื้นที่ อยู่อาศัยและชุ มชน 0.51 %
นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ ยงั ได้ศึกษาถึ งสาเหตุ ที่ ทาให้พ้ืนที่ ชุ่ม น้ าเสื่ อมโทรมดังนี้ จากการใช้ที่ดินใน
พื้นที่ชุ่มไม่เหมาะสมพื้นที่อนั ได้แก่กาบุกรุ กพื้นที่เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ มลพิษที่มาจากพื้นที่
ข้างเคี ยงและสะสมในดิ น และแหล่ งน้ า นอกจากนี้ ยัง มี ปั ญ หาด้านอื่ น ๆได้แก่ ขาดการให้ ค วาม
ร่ วมมื อจากราษฎร สภาพภู มิอากาศโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไป จานวนประชากรที่ เพิ่มขึ้ นทาให้ความ
ต้องการในการใช้ทรัพยากรก็ได้เพิ่มตามไปด้วยแต่เต็มไปด้วยการใช้งานอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อีก
ทั้งยังการขาดความรู ้ความชานาญในการจัดการของเจ้าหน้าที่อีกด้วย แนวทางที่ได้เสนอแนะคือการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ชุมชนมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อดูและสร้างกฎระเบียบสร้างข้อตกลงในการ
ใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าร่ วมกันและสร้ างกิ จกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์ รวมถึงพัฒนาให้พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าสามร้ อยยอดให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศโดยมุ่งเน้นให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทางนิ เวศที่ จบั ต้อง
ได้แก่บุคคลทัว่ ไป เยาวชน ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวโดยอาศัยกระบวนการสื่ อความหมาย
ตารางที่ 31 ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีศ่ ึกษาปี พ.ศ.2535-2549
ประเภทการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
ปลูกมะพร้ าว
ปลูกสับปะรด
พื้นทีช่ ุมชน
นาร้ าง
พื้นทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์ นา้

ข้ อมูลในปี พ.ศ.2535
จานวนพื้นที่(ไร่ )
ร้อยละ
563
0.65
415
0.48
329
0.38
69
0.08
6907
7.98

ข้ อมูลในปี พ.ศ.2535
จานวนพื้นที่(ไร่ )
ร้อยละ
462
0.53
561
0.65
441
0.51
13
0.02
13947
16.11
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ตารางที่ 32 ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีศ่ ึกษาปี พ.ศ.2535-2549 ( ต่อ )
ประเภทการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
พื้นทีใ่ ช้ ประกอบอาชีพและทีอ่ ยู่
อาศัย
ทุ่งหญ้ า
ป่ าชายเลน
ป่ าดิบชื้น
ป่ าเบญจพรรณ
พื้นทีหาดทราย
พื้นทีล่ ่ มุ นา้ ท่ วมขัง
พื้นทีธ่ รรมชาติ
รวม

ข้ อมูลในปี พ.ศ.2535
จานวนพื้นที่(ไร่ )
ร้อยละ
8283
9.57
8,197
2,354
640
32,423
424
34,232
78,270
86,553

9.47
2.72
0.74
37.46
0.49
39.55
90.43
100.00

ข้ อมูลในปี พ.ศ.2535
จานวนพื้นที่(ไร่ )
ร้อยละ
15424
17.85
5,566
167
482
31,869
331
32,714
71,129
86,553

6.43
0.19
0.56
36.82
0.38
37.80
82.18
100.00

ที่มา : {เลิศพานิช, 2550 #46}
นายสุ ทสั โปรษยกุล ได้เขียนงานวิจยั เรื่ อง แนวทางการฟื้ นฟูบอ่ กุง้ ร้างและดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเลี้ยงกุง้ กุลาดาเพื่อการเกษตร ในปี 2548 จากการศึกษาพบว่าการเลี้ยงกุง้ กุลาดา
ถึงแม้จะสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ผทู ้ ี่เลี้ยงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว ทั้ง
ต่อดินส่ งผลให้ดินเค็มและเป็ นกรด ส่ งผลกระทบต่อน้ าทั้งในระบบน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน การเลี้ยง
กุง้ กุลาดาที่ได้ผลในพื้นที่มีช่วงระยะเวลาเพียง 4-5 ปี หลังจากนั้นการเลี้ยงกุง้ จะประสบกับปั ญหา
ต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่เกิดผลที่ดีนกั มีการทิง้ ร้างนากุง้ ที่เสื่ อมสภาพไปเพื่อทานากุง้ บริ เวณอื่น สาเหตุที่
การเลี้ยงกุง้ ทาให้สิ่งแวดล้อมเสี ยหายอย่างหนักเนื่ องจากการชักน้ าเค็มเข้าไปยังพื้นที่น้ าจืดและใน
กระบวนการเลี้ยงนั้นมีการให้อาหารปริ มาณมาก เมื่อสัตว์น้ าไม่สามารถกินหรื อกาจัดได้หมดจึงเกิด
เป็ นของเสี ย ตะกอนเลนในแหล่งน้ า แนวทางการฟื้ นฟูเพื่อการเกษตรสามารถทาได้โดยการปรับ
ที่ดินและปรุ งดินให้เหมาะสมต่อพืชที่จะทาการเพาะปลูก โดยพื้นที่นากุง้ ร้างสามารถปรับเปลี่ยน
เป็ นพื้นที่เพื่อการเกษตรได้ 3 รู ปแบบคือ 1)พื้นที่ทานา 2) ปรับพื้นที่เพื่อการปลูกพืชไร่ พืชสวน 3)
ปรับสภาพพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและทาบ่อน้ าสารองเพื่อการเกษตร
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ภาพที่ 31 ภาพแสดงกระบวนการเลีย้ งกุง้ ประเภทและผลกระทบจากการเลีย้ งกุง้
ที่มา : ผูว้ จิ ยั

9.กฎหมายที่เกีย่ วกับพืน้ ทีช่ ุ่มน้าและองค์กรที่เกีย่ วข้ อง
ปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายที่คุม้ ครองพื้นที่ชุ่มน้ าโดยตรง แต่ท้ งั นี้ ประเทศไทยยังมีกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ งและนโยบายคุ ้ม ครองโดยพิ จารณาการใช้ก ฎหมายจากบริ บ ทหรื อ ลัก ษณะของพื้ น ที่
กฎหมายและพระราชบัญญัติในราชอาณาจักรไทยที่กล่าวถึงการคุม้ ครองมีดงั นี้
9.1 พระราชกฤษฎี ก าห้ า มมิ ให้ น าสั ต ว์ น้ า บางชนิ ด เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กล่าวถึ งการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ตามมาตรา4 กล่าวถึ งการ
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บังคับห้ามนาเข้าสัตว์น้ าโดยมิได้รับอนุ ญาตจากเจ้าหน้าที่ แต่ท้ งั นี้ ช่องว่างบางประการของพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้คือการห้ามนาเข้าสัตว์น้ าที่มีชีวติ ยังมิได้ครอบคลุมถึงสัตว์น้ าที่ไม่มีชีวติ อันนามาซึ่ ง
การกระทาที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขอนามัยและเกิดโรคระบาดตามมา
ที่เกิดมาจากเชื้ออาศัยสัตว์น้ าเหล่านี้เป็ นพาหะ
9.2 พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ ได้ก ล่ า วถึ ง
ความหมายของป่ าไว้วา่ ที่ดินซึ่ งหมายรวมถึง ภูเขา คลอง หนองบึง ลาน้ า เกาะ ชายทะเล ทะเลสาบ
และความหมายของป่ าสงวนแห่ งชาติ คื อ ป่ าที่ ไ ด้รับ การสงวนตามพระราชบัญ ญัติได้ก ล่ าวถึ ง
รายละเอียดแต่ละหมวดดังต่อไปนี้
หมวด 1 “การกาหนดป่ าสงสวนแห่ งชาติ ” เมื่อกาหนดป่ าใดให้เป็ นป่ าสงวนเพื่อ
การรักษาสภาพป่ าไม้ตามกฎกระทรวงแล้วจะต้องมีการออกแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตป่ าที่เป็ นป่ า
สงวนแนบท้ายกรทรวง ให้มีการดาเนิ นการจัดทาหลักเขต ป้ ายหรื อเครื่ องหมายอื่น ๆ เพื่อแสดง
แนวเขตให้ประชาชนได้รับทราบและทาการประชาสัมพันธ์ตามหน่ วยงานของท้องที่ เพื่อให้เป็ น
การรับรู ้ขอ้ มูลอย่างทัว่ ถึ ง ในกรณี ที่มีบุคคลอื่นใดอ้างว่ามีสิทธิ ในการทาประโยชน์ในป่ าสงวนอยู่
ตั้งแต่ก่อนออกกฎกระทรวงให้ทาการยื่นคาร้องต่อนายอาเภอ หากไม่มีการยื่นคาร้องให้ถือว่าเป็ น
การสละสิ ทธิ์ เมื่อมี การยื่นคาร้ องแล้วให้ส่งเรื่ องไปยังคณะกรรมการสาหรับป่ าสงวนแห่ ชาติโดย
ด่วน ในมาตรา13ได้กล่าวถึ งการดาเนิ นการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ราษฎรตามสมควร หากไม่
พอใจมสิ ทธิ ร้องอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน และในกรณี ที่องค์กรของรัฐมีความต้องการใช้
พื้ น ที่ เพื่ อ ก่ อ สร้ างสถานที ราชการจะต้องให้ มี ก ารอนุ ม ตั ิ โดยรั ฐมนตรี ป ระกาศยกเลิ ก บริ เวณที่
กาหนดให้พน้ จากการเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติ
หมวด 2 การควบคุมและรักษาป่ าสงวนแห่ งชาติ ตามมาตรา 14 (2) ได้ระบุวา่ ห้าม
มิให้บุคคลใดยึดตรองที่ดินภายในป่ าสงวนแห่ งชาติท้ งั การก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย แผ้วถาง ทาไม้ เผาป่ า
เก็ บ ของป่ าซึ่ งเป็ นสาเหตุ ใ ห้ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ เสื่ อ มโทรม แต่ มี ข ้อยกเว้น ตามมาตร 15 นั่น คื อ
สามารถเข้าทาประโยชน์ในเขตป่ างวนหรื ออาศัยตามาตรา 16 ทวิ หรื อ 16 ตรี มาตรา18 มาตรา 19
มาตรา 20 สามารถท าได้และเก็บ ของป่ าได้ นอกจากนี้ การท าไม้ห รื อเก็ บ ของป่ าตามมาตรา 15
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้การดาเนินกรตามกฎระเบียบตามมาตรา 16 การ
อนุ มตั ิให้เข้าไปทาประโยชน์หรื ออาศัยในป่ าสงวนตามที่ได้กาหนดเวลาไว้ หากเป็ นส่ วนราชการ
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หรื อรัฐวิสาหกิจอนุ ญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมตามสมควร หากเป็ นการเข้าทาประโยชน์ประเภท
เหมืองแร่ อนุญาตให้ทาได้ไม่เกิน 10 ปี
มาตรา 16 ทวิ ในกรณี ที่ป่าสงวนแห่ งชาติมีสภาพเป็ นป่ าร้างหรื อทุ่งหญ้า ที่ไม่มีไม้
มีค่าขึ้นอยู่หรื อเหลื ออยู่ในปริ มาณน้อยมาก ตามหลักเกณฑ์ให้รัฐมนตรี กาหนดให้บริ เวณดังกล่าว
เป็ นพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม ในการปรับปรุ งป่ าเสื่ อมโทรมนี้ หากมีครอบครัวที่ขออนุ ญาตทาประโยชน์
อาศัยอยู่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินกาหนดให้ไม่เกิน 20 ไร่ ต่อครอบครัว คราวละไม่นอยกว่า 5ปี และ
ไม่เกิ น 30 ปี ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตต้องขออนุ ญาตปลู กป่ าหรื อไม้ยืนต้นในที่ที่ตนได้ใช้ประโยชน์
โดยจะต้องได้รับการอนุญาตก่อน แต่ไม่เกิน 35 ไร่ ต่อหนึ่งครอบครัว หากผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตละทิ้งไม่
ทาประโยชน์ใดเป็ นระยะเวลาเกิน 2 ปี อนุ ญาตให้บุคคลจากครอบครัวอื่นสามารถเข้าทาประโยชน์
ได้และเป็ นผลให้เกิดการเพิกถอนใบอนุญาต
9.3 พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม การบริ ก ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้ความหมายของทรั พยากรชายฝั่ งทะเล หมายถึ งสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติ ห รื อ มี อยู่แล้วในบริ เวณชายฝั่ ง ปากแม่ น้ า ชะวากทะเล พรุ ช ายฝั่ ง พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าชายฝั่ ง
ทะเลสาบ คลอง คู ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลและทะเลน้ าขึ้นถึ ง เช่ น หาด ดอน เกาะ ป่ าชายหาด ป่ า
ชายเลน ครอบคลุ ม ถึ งพื้ น ที่ ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ น เพื่ อประโยชน์ ท างทะเล เช่ น เขื่ อนกัน คลื่ น แหล่ ง
ปะการังเที ย มและกล่ าวถึ งเขตอนุ รัก ษ์ว่าหมายถึ งเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ที่ ว่าด้วยกฎหมายอุ ท ยาน
แห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ ม้ ครอง
สัตว์ป่า เขตป่ าสงวนแห่ งชาติว่าด้วยกฎหมายป่ าสงวนแห่ งชาติ เขตพื้นที่คุ่มครองสิ่ งแวดล้อมตาม
กฎหมายที่ รั ก ษาพื ช พั น ธุ์ ต ามกฎหมายและพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองอย่ า งอื่ น เพื่ อ สงวนและรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 20 ได้ก ล่ าวถึ ง การฟื้ นฟู อนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรทางทะเลให้ มี ส ภาพที่ อุด ม
สมบู รณ์ โดยให้เป็ นพื้นที่ คุม้ ครองทรัพยากรทางทะเลโดยมี ลกั ษณะดังต่อไปนี้ พื้นที่ อนั เป็ นที่ อยู่
อาศัยของพืชและสัตว์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อยูใ่ นสภาพ
อุดมสมบูรณ์และพื้นที่ที่ความสาคัญเชิงนิเวศ
มาตรา 23 กล่าวถึงการกาหนดห้ามและอนุญาตกิจกรรมบางประเภทอันได้แก่ ห้าม
ดาเนิ นกิจกรรมที่จะทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กาหนด
แนวทางดู แลฟื้ นฟู ธรรมชาติที่เหมาะสมต่อสถานที่ ตามสภาพของสถานที่ เหล่านั้น มี การกาหนด

162
มาตรการในการคุ ม้ ครองหาดสาธารณะควบคุ มลักษณะการใช้ที่ ดินเพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
ระบบนิเวศรวมถึงการออกมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ภาพที่ 32 ภาพแสดงแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ ินตามทีไ่ ด้จาแนกประเภทท้ายกระทรวงให้
ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พ.ศ.2558
ที่มา : โยธาธิการและผังมืองจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (2561)
9.4 พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ ได้ว่า ด้วยการ
ก าหนดพื้ นที่ ซ่ ึ งสมควรรั ก ษาสภาพอัน สมบู รณ์ ข องธรรมชาติ ไว้ ให้ มี อานาจประกาศพระราช
กฤษฎีกาพร้อมแผนที่แสดงขอบเขตเพื่อแสดงพื้นที่ “อุทยานแห่ งชาติ” การคุม้ ครองและการรักษา
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ในมาตรา 16 ได้สั่งห้ามให้บุคคลใดยึดครองพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง การถางป่ า การเผาป่ า ครอบคลุม
ถึงการห้ามสร้างสิ่ งก่อสร้างที่จะเป็ นการขัดขางเส้นทางน้ าหรื อส่ งผลต่อการเปลี่ ยนทิศทางน้ า ห้าม
เก็บทรัพยากรธรรมชาติออกนอกพื้นที่ นอกจากนี้มีการห้ามขับพาหนะ
เข้าหรื อนาอากาศยาน
ลงจอดในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติโดยมิได้รับอนุ ญาต ห้ามยิงปื นในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติหรื อการส่ ง
เสี ยงดังอันจะเป็ นการรบกวนหรื อสร้างความอันตรายแก่สัตว์ป่า รวมถึงห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่
อุทยานแห่ งชาติ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมมีดงั นี้
(1) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) อนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ ชุ่มน้ าที่ มีความสาคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็ น
แหล่งที่อยูอ่ าศัยของนกน้ า (Ramsar convention,1971)
(3) อนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่น
(4).อนุ สัญญาว่าด้วยกรคุ ม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ( World
Heritage Convention,1972 )
(5) อนุ สั ญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิ ดพันธุ์ พื ชและสัตว์ที่ ใกล้สู ญ
พันธุ์ ( CITES,1973 )
(6) อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ( UNCLOS,1982 )

ตอนที่ 5 ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่ องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอสามร้ อย
ยอดและอาเภอกุยบุรี
1.สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอสามร้อยยอด
อาเภอสามร้อยยอดเป็ นอาเภอที่มีลกั ษณะภูมิประเทศที่หลากหลายก่อให้เกิดสถานที่สาคัญ
หลากหลายรู ปแบบและลักษณะของภูมิประเทศนี้เป็ นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดอาชีพและภูมิปัญญา มี
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซ่ ึ งสถานที่ส่วนใหญ่น้ นั ตั้งอยูใ่ นอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
และบางส่ วนกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ของอาเภอสามร้อยยอด
ตารางที่ 33 ตารางแสดงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศในอาเภอสามร้อยยอด
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ชื่อสถานที่และที่ต้ งั
บึงบัว
ตาบล สามร้อยยอด
อาเภอ สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120

กิจกรรม
- ชื่นชมทัศนียภาพ
- ดูนก
- ศึกษาระบบนิเวศบึงน้ า
จืด
- บันทึกภาพ

รู ปภาพ

ที่มา : ผูว้ จิ ยั
ถ้ าพระยานคร
ถนนรพช. ปข. 4033 สาม
ร้อยยอด(กิ่ง) อาเภอ สาม
ร้อยยอด ประจวบคีรีขนั ธ์
77120

- เดินป่ าระยะสั้น
- ชมสัตว์ป่า
- ศึกษาระบบนิเวศป่ า
เบญจพรรณ
- ชมพระที่นงั่
คูหาคฤหาสน์
ที่มา : ผูว้ จิ ยั

หาดแหลมศาลา
ตาบล สามร้อยยอด
อาเภอ สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120

- ว่ายน้ า , เล่นน้ า
- พาเรื อแคนนู
- แคมป์ ปิ้ ง
- ศึกษาระบบนิเวศป่ า
ชายหาด
- ชื่นชมทัศนียภาพ
ที่มา : ผูว้ จิ ยั

หาดบางปู
ถนนรพช. ปข. 2107 (
หุบตาโคตร-บางปู ) สาม
ร้อยยอด ( กิ่ง ) อาเภอ
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120

- รับประทานอาหารทะเล
- ท่าเรื อไปยังหาดแหลม
ศาลา
- ชมทัศนียภาพ
- ชมระบบนิเวศป่ า
ชายหาด
ที่มา : ผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 34 ตารางแสดงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศในอาเภอสามร้อยยอด ( ต่อ )
ชื่อสถานที่และที่ต้ งั
หาดสามพระยา
ตาบล เขาแดง อาเภอ กุย
บุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
77150

กิจกรรม
- ชมทัศนียภาพ
- ชมระบบนิเวศป่ า
ชายหาด
- แคมป์ ปิ้ ง
- ว่ายน้ า , เล่นน้ า

รู ปภาพ

ที่มา : ผูว้ จิ ยั
หาดสามร้อยยอด
ถนนรพช. ปข.2003 (
บ้านปราณบุรี ) ตาบล
สามร้อยยอด อาเภอ สาม
ร้อยยอด ประจวบคีรีขนั ธ์
77120

- ตลาดนัดยมโดย
- ท่าเรื อไปยังเกาะนมสาว
สักการะเจ้าแม่นมสาว
เกาะโครา
- ธนาคารปูและสาหร่ าย
ทะเล
- ชมทัศนียภาพ
- ชมระบบนิเวศป่ า
ชายหาด
- แคมป์ ปิ้ ง
- ว่ายน้ า,เล่นน้ า
- ชมวิถีชีวติ การประมง
พื้นบ้าน
ถ้ าแก้ว
- เดินศึกษาถ้ า
สามร้อยยอด กิ่ง ตาบล - ศึกษาลักษณะธรณี วทิ ยา
สามร้อยยอด อาเภอ สาม หิ นงอกหินย้อย
ร้อยยอด ประจวบคีรีขนั ธ์
77180

ที่มา : ผูว้ จิ ยั

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าถึงเมื่อ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/
info/attraction/detail/itemid/36
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ตารางที่ 35 ตารางแสดงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ าคัญในอาเภอสามร้อยยอด ( ต่อ )
ชื่อสถานที่และที่ต้ งั
กิจกรรม
ถ้ าไทร
- เดินศึกษาถ้ า
ทางหลวงชนบท ปข. - ศึกษาลักษณะธรณี วทิ ยา
1020 กุยบุรี อาเภอ กุยบุรี หิ นงอกหินย้อย
ประจวบคีรีขนั ธ์ 77150

รู ปภาพ

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าถึงเมื่อ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก
https://thailandtourismdirectory.go.th/
th/info/attraction/detail/itemid/37
ล่องเรื อเขาแมว
ท่าเรื อบ้านเกาะมอญ
ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.
สามร้อยอด จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์

- ล่องเรื อชมบัว
- ศึกษาระบบนิเวศพื้นที่
ชุ่มน้ า
- ดูนกหากินในพื้นที่ชุ่ม
น้ า
- พักโฮมสเตย์ของ
ชาวบ้านพร้อม
รับประทานอาหารที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์จากในทุ่ง
- ล่องเรื อชมระบบนิเวศ
เขาหินปูน

ที่มา คนสามร้อยยอด เข้าถึงเมื่อ วันที่ 03 มีนาคม 2562
เข้าถึงได้จาก
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%99%
E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3
%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A
2%E0%B8%AD%E0%B8%94578903352193347/?__tn__=kCR&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqN
QA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78AGIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&f
ref=nf
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2. สถานทีท่ ่ องเที่ยวเชิงเกษตรในอาเภอสามร้ อยยอด
เนื่องจากอาชีพหลักของชาวบ้านในอาเภอสามร้อยยอดนั้นคืออาชีพเกษตรกรและอาชี พ
ประมง ทาให้พ้นื ที่ในอาเภอสามร้อยยอดนั้นประกอบไปด้วยพื้นที่การเกษตรในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
นาข้าว สวนมะม่วง ไร่ สับปะรด ฯลฯ แต่มีเพียงไม่กี่ที่ในปั จจุบนั ที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวและบุคคล
ทัว่ ไปเข้าไปเยีย่ มเยือนได้
ตารางที่ 36 ตารางแสดงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงเกษตรในอาเภอสามร้อยยอด
ชื่อสถานที่
ฟาร์มเห็ดสามร้อยยอด
(YSF Academy)
235 หมู่ 5 ศิลาลอย สาม
ร้อยยอด ประจวบคีรีขนั ธ์
77180

กิจกรรม

รู ปภาพ

-เก็บเห็ด
-เพาะเห็ด
-เลือกชมผลิตภัณฑ์จาก
เห็ด
-ที่พกั แบบโฮมสเตย์
(กาลังดาเนินการ)
ที่มา : ผูว้ จิ ยั

3. สถานทีท่ ่ องเทีย่ วเชิ งนิเวศในอาเภอกุยบุรี
อาเภอกุยบุรีมีพ้นื ที่ติดต่อกับอาเภอสามร้อยยอด เป็ นอาเภอที่มีอุทยานแห่งชาติถึงสองแห่ง
ได้แก่อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดซึ่ งเชื่อมต่อกับพื้นที่ในอาเภอ
สามร้อยยอด โดยสถานท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอกุยบุรีมีดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 37 ตารางแสดงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในอาเภอกุยบุรี
ชื่อสถานที่และที่ต้ งั

กิจกรรม

จุดชมวิวเขาแดง
ตาบล เขาแดง อาเภอ กุยบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ 77150

-เดินป่ าไต่เขาระยะ
สั้น
-ชมวิว 360 องศา
-เดินศึกษาระบบนิเวศ
ป่ าเขาหินปูน
-ชมดวงอาทิตย์ข้ นึ

รู ปภาพ

ที่มา : ผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 38 ตารางแสดงสถานท่องเทีย่ วในอาเภอกุยบุรี ( ต่อ )
ชื่อสถานที่
คลองเขาแดง
อาเภอ กุยบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
77150

อุทยานแห่งชาติกยุ
บุรี
ตาบล กุยบุรี อาเภอ
กุยบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
77150

กิจกรรม
-ศึกษาระบบนิเวศ
ป่ าชายเลน ทั้งที่
อุดมสมบูรณ์และ
ถูกทาลายโดยการ
ทานากุง้ ในอดีต
-ชมนกชายเลนที่
หากินในคลอง
ตลอดจนปาก
แม่น้ า

รู ปภาพ

ที่มา : ผูว้ จิ ยั

-แคมป์ ปิ้ ง
-ศึกษาระบบนิเวศ
ป่ าดิบแล้ง
-ส่องสัตว์
-ชมทัศนียภาพ
217_132411.jpg
ที่มา : สานักงานอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก

park.dnp.go.th/dnp/ptascene/1090scene101217_132411.jpg
ที่ทาการอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด
ตาบล เขาแดง
อาเภอ กุยบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
77150

-จุดให้บริ การ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด
ทั้งหมด
-มีบริ การร้านค้า
สวัสดิการ
-บริ การบ้านพัก

ที่มา : ChillWithAdi เข้าถึงเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เข้าถึงได้จาก
https://pantip.com/topic/37608164
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ตารางที่ 39 ตารางแสดงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศในอาเภอกุยบุรี ( ต่อ )
เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชาย
เลน
ตาบล เขาแดง
อาเภอ กุยบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
77150

-ชมทัศนียภาพป่ า
ชายเลน
- ศึกษาระบบ
นิเวศป่ าชายเลน

ที่มา : ผูว้ จิ ยั

4. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอาเภอกุยบุรี
ชื่อสถานที่
ไร่ อินทรี ย ์
ลุงประสงค์ ทองแผ่น
ตาบล สามกระทาย อาเภอ
กุยบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
77150

กิจกรรม
-เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง
- เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามรอยรัชกาลที่9
-เกษตรผสมผสาน

รู ปภาพ

ที่มา : ผูว้ จิ ยั

ตอนที่ 6 ผลการสั มภาษณ์ นักวิชาการ เจ้ าหน้ าที่และชุ มชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยกับพืน้ ทีช่ ่ ุ มทุ่งนา้ สาม
ร้ อยยอด
1. ประเด็นคาถามและผลการสั มภาษณ์ นักวิชาการด้ านพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : อาจารย์ ดร.ดนัย ทายตะคุ
ต าแหน่ ง : หั ว หน้ า ภาควิ ช าภู มิ ส ถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมภาษณ์เมื่อ : 06/03/2562
6.1 แนวทางในการฟื้ นฟูความเสื่ อมโทรมของทุ่งสามร้ อยยอดในระยะสั้ นและในระยะยาว
ทุ่งสามร้อยยอดคือพื้นที่รวมที่ไม่ใช่เพียงแค่พ้นื ที่ชุ่มน้ าในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอด การมองพื้นที่เป็ นภาพรวมตั้งแต่อดีตเพื่อทาความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศและระบบอุทก
วิทยาของพื้นที่เพื่อเข้าใจพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดว่ามีความเป็ นมาอย่างไรสาคัญต่อการฟื้ นฟูท้ งั ใน
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ระยะสั้นและระยะยาว เมื่อทาความเข้าใจระบบของพื้นที่ชุ่มน้ าแล้วว่าคือพื้นที่ที่มีน้ าขัง มีช่วงเวลาที่
ปริ มาณน้ ามีมากและน้อยตามฤดูกาล ระบบอุทกวิทยาของน้ าในทุ่งสามร้อยยอดมีการรับน้ ามาจาก
พื้นที่โดยรอบจากน้ าฝนและระบายลงสู่ ทุ่งสามร้อยยอด บ้างนั้นมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ที่ไหลมา
ตามลาราง ปั จจุบนั การที่มีถนนขวางทางน้ า มีคนั นา ขอบบ่อปิ ดกั้นไม่ให้น้ าไหลเข้าทุ่ง และพื้นที่
เกษตรที่อยูร่ ะหว่างเส้นทางน้ าและทุ่งสามร้ อยยอดมีการนาน้ าไปใช้ เงื่อนไขเหล่านี้ คือสิ่ งที่ ทาให้
ปริ มาณน้ าในทุ่งมีปัญหา หากมีน้ าเข้าและออกทุ่งในปริ มาณที่เหมาะสมก็สามารถฟื้ นฟูทุ่งสามร้อย
ยอดได้ไม่ยาก ประเด็นทางอุทกวิทยาคือประเด็นแรกที่ตอ้ งมีการจัดการก่อนจะพูดถึงการฟื้ นฟูพืช
พรรณหรื อกาจัดพืชต่างถิ่นรุ กราน
6.2 แนวทางในการอนุรักษ์ พืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ อย่างยัง่ ยืน
การอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ าอย่างยัง่ ยืนประการที่ ส าคัญมากเป็ นอันดับแรกคื อระบบ
ไหลเวียนของน้ าในทุ่งสามร้อยยอด มีการเข้าและออกที่สม่าเสมอหากมีการเติมน้ าดีเข้าทุ่งส่ งผลให้
คุณภาพของน้ าดี ข้ ึน แต่ปัจจุบนั การก่อสร้างถนนเพชรเกษมและทางรถไฟสายใต้ขดั ขวางเส้นทาง
น้ าที่ไหลมาจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่จะออกสู่ ทะเลอ่าวไทย นอกจากนี้ แล้วการทาการเกษตรในพื้นที่
ด้านตะวันตกของถนนเพชรเกษมในอาเภอสามร้อยยอดมีการใช้น้ าทาให้นาที่มาสู่ พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีนอ้ ย
และเป็ นน้ าส่ วนที่เหลื อมาจากกระบวนการเกษตรและฟื้ นฟูการเชื่ อมต่อของแหล่งน้ าดี เข้าสู ้พ้ืนที่
ชุ่มน้ าเขาสามร้อยยอด
6.3 แนวทางการท่ องเที่ยวที่ส่งเสริ มความเข้ าใจในคุณค่ าของพื้นที่ช่ ุ มน้าสามร้ อยยอดใน
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศและแนวทางการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรของเกษตรกรที่อาศัยใกล้พ้ืนที่ชุ่มน้ าทุ่ง
สามร้อยยอด
มีการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของพื้นที่ดา้ นอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศในพื้นที่
ชุ่ มน้ า ไม่ใช่ มุ่งนาเสนอเพียงแต่ความสวยงามของบัวหลวงซึ่ งเอกสารบางฉบับรายงานว่าเป็ นพืช
พรรณต่างถิ่น แต่ควรสนับสนุ นความเข้าใจระบบนิ เวศพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ในพื้นที่ชุ่ม
น้ า สัตว์บก สัตว์อพยพ โดยการหาจุดที่มีศกั ยภาพเช่นเป็ นจุดดูนก จุดดูปลาหรื อพืชพันธุ์ที่มีลกั ษณะ
พิเศษไม่ใช่ เพียงแค่การเดิ นชมทัศนี ยภาพ อาจมีการสื่ อความหมายถึ งกระบวนการเกิดพื้นที่ ชุ่มน้ า
ด้วย
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สาหรั บการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรในพื้นที่ ใกล้เคียงกับพื้นที่ ชุ่มน้ าทุ่งสามร้ อยยอด
สนับสนุนให้ปลูกพืชที่ไม่กระทบต่อปริ มาณและคุณภาพของน้ าที่จะเข้าสู่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด
เช่ น ส่ งเสริ มการปลู กพื ชที่ ใช้น้ าน้อยหรื อการปลู กพืชที่ ส ามารถอยู่ในพื้ นที่ ชุ่มน้ าได้โดยไม่ตอ้ ง
ปรับแต่งที่ดินเช่นกระจูด ส่ งเสริ มให้มีการนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืชในพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีปริ มาณมาก
เช่นกระจูด เป็ นต้น
6.4 แนวทางในการออกแบบเส้ นทางศึ ก ษาธรรมชาติ ที่ เหมาะสมในพื้ น ที่ช่ ุ มน้ าภายใน
อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด
มุ่ ง เน้น กระบวนการให้ ค วามรู ้ เรื่ อ งธรรมชาติ วิท ยา โดยอาศัย กระบวนการสื่ อ
ความหมายในรู ปแบบต่าง ๆ ตรวจสอบว่าในพื้นที่มีระบบนิ เวศหรื อสายพันธุ์ใดที่เป็ นเอกลักษณ์
ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารน าเสนอความพิ เศษนี้ เพื่ อ เชิ ด ชู เอกลัก ษณ์ ข องพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า แล้วหลังจากนี้ นั้น
ออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติอาจกาหนดระยะเวลาเป็ นช่ วงเวลาว่าควรมีกี่ชว่ั โมงหรื อหากเป็ น
ฐานที่ใช้เวลานานอาจมีการตั้งแคมป์ ห้องเรี ยนธรรมชาติ ในปั จจุบนั มีการเก็บค่าเข้าอุทยาน 40 บาท
หากไม่ตอ้ งการเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ มีการแนะนาพื้ นที่ ให้มีการเรี ยกเก็บเป็ นเงิ น 200 บาทแต่ได้รับ
หนังสื อคู่มือพื้นที่ชุ่มน้ าที่ เป็ นภาพอธิ บายสิ่ งมีชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ าและอธิ บายลักษณะของพืชและ
สัตว์น้ นั และเมื่อเที่ยวชมพื้นที่ชุ่มน้ าเสร็ จนั้นก็เก็บเป็ นหนังสื อที่เป็ นเสมือนของที่ระลึ ก หากมีการ
ทาหนังสื อหายนั้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสื อไว้ใช้อ่านเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็ นต้น
2. ประเด็นคาถามและผลการสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าทีภ่ ายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา
ตาแหน่ง : ผูช้ ่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
สัมภาษณ์เมื่อ : 27/02/2562
2.1 อุปสรรคการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด
ตารางที่ 40 ตารางแสดงประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอดของ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
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ประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

1.แนวเขตอุทยานแห่ งชาติทบั ซ้อนที่ทากิน
ของราษฎร
ประเด็นปั ญหา
1.แนวเขตอุทยานแห่ งชาติทบั ซ้อนที่ทากิน
ของราษฎร

-การเร่ งรั ด ด าเนิ น การตามขบวนการส ารวจพิ สู จน์ สิ ท ธิ์ ตามมติ
ค.ร.ม. 30มิ.ย. 2541
แนวทางการจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจังในการจัดการการบุกรุ กพื้นที่ที่มี
การบุกรุ กเพิ่มเติม
-การประชามสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้รับทราบข้อมูล
ของทางราชการ รวมทั้ง แนวเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ที่ ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย
-การตรวจสอบและการให้ความเป็ นธรรมกับเอกสารที่ราษฎรนามา
แสดงอย่างตรงไปตรงมาและทาความเข้าใจถึงกรรมสิ ทธิ์ หื อมีสิทธิ์
ในที่ดินที่กล่าวอ้าง
- การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง กับผูท้ ี่กระทาความผิด
- การดาเนิ นการตามโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
ในพื้นที่ล่อแหลม
- การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ร าษฎรในพื้ น ที่ โ ดยรอบได้ เขาใจใน
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเข้าใจในกฎหมายอื่น ๆ
- การดาเนินโครงการที่ราษฎรมี่วนร่ วมในการคิด ร่ วมวางแผน ร่ วม
ทา ร่ วมตรวจสอบและติดตามผล
-ศึกษาสาเหตุของความเค็ม
- การควบคุมการปล่อยน้ าเสี ยจากนากุง้ ควรต้องมีระบบบาบัด
- ส่งเสริ มการเลี้ยงกุง้ แบบชีวภาพ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการอนุรักษ์

2. การบุ ก รุ ก จุ ด ไฟเผาป่ า-ทุ่ ง หญ้ า การ
ทาลายบุกรุ กพื้นที่ การลักลอบล่าสัตว์ การ
ทาลายทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

4.คุ ณ ภาพน้ าในทุ่ ง สามร้ อ ยยอดและใน
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าอื่ น ลดลง กลายเป็ นน้ ากร่ อ ย
หรื อน้ าเค็ม

5.ปริ มาณน้ าในทุ่งสามร้อยยอดลดลง - ควบคุมการใช้น้ าในทุ่งสามร้อยอดอย่างเป็ นระบบ
จนเกิดภัยแล้ง
- การสร้ างฝายชะลอกักเก็บน้ า การสร้ างประตู เปิ ดปิ ดน้ า
การปิ ดท่อระบายน้ า ที่มีอยูแ่ ล้วไม่ได้ควบคุมให้เป็ นระบบ
-การขุดลอกลารางที่ต้ืนเขินหรื อขุดลอกบางพื้นที่
6. ชุ ม ชนขาดความรู ้ ค วามเข้า ใจใน -จัดทาโครงการอบรมความรู ้ให้แก่ชุมชน
การอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและ -จัดเวที ชุ มชนหรื อชาวบ้านเพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น
สิ่ งแวดล้อม
ประสบการณ์ดา้ นการอนุรักษ์โดยผูม้ ีประสบการณ์และผูร้ ู ้
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ตารางที่ 41 ตารางแสดงประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอดของ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

-จัดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่ม
น้ าของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
- สร้างความเข้าใจกับหน่ วยงานให้เข้าใจถึงประโยชน์ของ
พื้นที่ชุ่มน้ า
- ประสานงานกับ จังหวัดให้ แ ต่ ง ตั้งคณะกรรมการ หรื อ
อนุกรรมการเพื่อจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า
8. การขาดกลไกที่ จ ะท าให้ เกิ ด การ -การก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนงาน งบประมาณที่
อนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่างยัง่ ยืน
ชัดเจนในการดาเนินการ
-การส่ งเสริ ม ยกระดับ ความส าคัญ ของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าให้ทุ ก
ภาคส่ วนได้รับทราบ
-ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐและท้องถิ่น
โดยร่ วมกันคิด วางแผน ติดตามและประเมินผล
9. การไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะในการ - จัด ท ากฎระเบี ย บ กฎหมายเฉพาะเพื่ อ ใช้ ค วบคู ก ั บ
บัง คับ ใช้แ ละควบคุ ม ดู แ ล ขาดการ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
สนั บ สนุ นนโยบายและแผนงาน - กาหนดแผนงาน งบประมาณเฉพาะ
งบประมาณในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า - ผลักดันการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ าให้
อย่างเป็ นรู ปธรรม
เป็ นวาระระดับชาติ
- ทาแผนงาน มาตรการจัดการ แนวทางการปฏิบตั ิในการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าเขาสามร้อยยอดเป็ นการเฉพาะ
2.2 แนวทางในการฟื้ นฟูความเสื่ อมโทรมของทุ่งสามร้ อยยอดในระยะสั้ นและในระยะยาว
7 . ข า ด ก า ร เชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง
หน่ ว ยงานส่ ว นกลางกับ หน่ ว ยงาน
ท้อ งถิ่ น และขาดการบู ร ณาการการ
ทางานในพื้นที่ชุ่มน้ า

แนวทางในการฟื้ นฟูความเสื่ อมโทรมของทุ่งสามร้อยยอดในระยะสั้น
2.2.1 มีการดาเนิ นการร่ วมกับสานักวิจยั การอนุ รักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช โดยมีการ
วางผังการปลูกบัว เพื่อกิจกรรมการปลูกฟื้ นฟูบวั หลวงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รวมถึงการ
ออกแบบติดตามเก็บข้อมูลอัตราการรอดตายและการเจริ ญเติ บโตของบัวที่ มีการปลู ก นอกจากนี้
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ส านัก วิจยั การอนุ รัก ษ์ป่ าไม้และพัน ธุ์ พื ช ยัง สนับ สนุ นให้ ค วามรู ้ วิธี การและอุ ป กรณ์ เก็ บ ข้อมู ล
ภูมิอากาศ
2.2.2 มี ก ารดาเนิ น การเก็ บ ข้อมู ล รายวัน ทั้ง อุ ณ หภู มิ ความชื้ น สั ม พัท ธ์ ปริ ม าณ
น้ าฝน คุณภาพดิน ระดับความสู งของน้ าและค่าความเค็มของน้ าในทุ่งบึงบัว
2.2.3 กลุ่มอนุ รักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดได้ดาเนิ นการจัดหาเหง้า
บัวหลวงและบัวสาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลูกฟื้ นฟูบวั หลวงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
แนวทางในการฟื้ นฟูความเสื่ อมโทรมของทุ่งสามร้ อยยอดในระยะยาว
2.2.4 สานักงานอุทยานแห่งชาติโดยส่ วนวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการศึกษาวิจยั ติดตามสถานการณ์
ความแห้งแล้งและแนวทางแก้ไขปั ญหาพื้นทีชุ่มน้ าทุ่งบึงบัว อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดอย่าง
บูรณาการ
2.2.5 การดาเนิ นการปฏิ บตั ิตามมติของคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ห้ามเลี้ยงสัตว์
น้ าที่ใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.3 ความเหมาะสมของเส้ นทางตัดใหม่ สู่บึงบัวคือบริ เวณปลายสุ ดของถนนเกาะ
ไผ่ และถนนบริ เวณทางเข้าถ้ าพระประทุนเพื่อความต่อเนื่ องในการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศของอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ไม่เหมาะสมเนื่ องจากต้องผ่านพื้ นที่ ที่ ประชนชนมี กรรมสิ ท ธิ์ ถื อครองและผ่าน
คลองเขาแดงที่อาจส่ งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ าที่เปราะบาง การดาเนิ นการเป็ นไปได้ยากเนื่ องจาก
เป็ นพื้นที่ทบั ซ้อนระหว่างที่ดินขอประชาชนและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
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ภาพที่ 33 ภาพแสดงบริเวณการปรึกษาความเหมาะสมของแนวทางในการสร้างถนนเพือ่ การ
เชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
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3. ประเด็นคาถามและผลการสั มภาษณ์ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับพืน้ ที่ชุ่มทุ่งน้าสามร้ อยยอด
3.1 ลักษณะกายภาพของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ตั้งแต่ อดีตจนปัจจุบัน
ลักษณะทุ่งสามร้อยยอดในอดีตเป็ นทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่บางช่วงในหน้าน้ ามีน้ า
ท่วมขังในหน้าแล้งไม่มีน้ าเข้าทุ่งเนื่ องจากระบบชลประทานกักเก็บน้ ายังไม่พฒั นา ทุ่งก็แห้งตาม
ธรรมชาติ ทรั พ ยากรสั ต ว์น้ า และพื ช ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ามี ก ารน ามาท าอาหารเพื่ อ รั บ ประทาน ยาม
หน้าแล้งมีการเดินทางข้ามทุ่งด้วยการเดินไปมาหาสู่ ระหว่างหมู่บา้ น เป็ นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวทุ่ง
สามร้อยยอด จากการสัมภาษณ์พบว่าในอดีตทุ่งสามร้อยยอดไม่ได้เต็มไปด้วยบัวหลวงอย่างทีเข้าใจ
กัน บัวในพื้ นถิ่ น นั้น คื อบัวหลวงและบัวสาย ทุ่ งสามร้ อยยอดเป็ นทุ่ งแขม ทุ่ งอ้อ โดยเฉพาะต้น
ธู ปฤาษีเป็ นพืชที่มาทีหลังเจริ ญเติบโตได้ดีในน้ ากร่ อย
3.2 การใช้ ประโยชน์ พื้นที่ช่ ุ มน้าในด้ านต่ าง ๆ เช่ น ด้านคมนาคม เศรษฐกิ จ ตั้งแต่อดี ตจน
ปัจจุบนั
จากการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ าทางตอนบนและทางตอนล่างได้รับ
ทราบถึงความเป็ นมาของพื้นที่ชุ่มน้ าดังนี้
พื้นที่ชุ่มน้ าทางตอนบนในอดีตในยุคที่ยงั ไม่ประกาศผนวกพื้นที่ชุ่มน้ าเข้าเป็ นทุ่ง
สามร้อยยอด (พ.ศ.2513) พื้นที่ริมทุ่งที่มีลกั ษณะไม่ลึกมากมีการทานาของชาวบ้านในรุ่ นปู่ ย่าตายาย
ของผูท้ ี่ให้การสัมภาษณ์ หากเป็ นช่วงหน้าแล้ง น้ าในทุ่งนั้นจะแห้งจนสามารถเดินทางด้วยเท้าไปมา
หาสู่ ได้ระหว่างชุ มชนในพื้นที่ชุ่มน้ าตอนบนและพื้นที่ชุ่มน้ าช่วงกลาง ภายหลังที่มีการประกาศเขต
อุทยานเพิ่มเติมออกไป ชาวบ้านก็ไม่ได้ทานาในทุ่งอีกมี เพียงการทาประมงน้ าจืด หาพืชในทุ่งมา
ประกอบอาการเช่ น นาลาต้นของต้นธู ปฤาษีมาทาแกงส้ม ประเภทของปลาที่ หาจับได้ในทุ่งสาม
ร้อยยอดได้แกปลาช่อน ปลาสลิด ปลานิ ล ปลาดุกและปลาไหล มีการนาปลาในทุ่งสามร้อยยอดไป
ขายให้ร้านค้าตามตลาด ปลาไหลคือปลาที่มีราคาสู งกว่าปลาประเภทอื่น ๆ ในช่วงปี พ.ศ.2559 เกิด
ภัยแล้งในทุ่งสามร้อยยอดน้ าแห้งขอดจนไม่เหลือปลาและพืช ทาให้ชาวบ้านในหมู่บา้ นพื้นที่ชุ่มน้ า
ทางตอนบนออกไปรับจ้างหาเงิ นมาเลี้ ยงชี พนอกพื้นที่ เมื่อเวลาผ่านไปจนปั จจุบนั ในปี พ.ศ.2562
ธรรมชาติ เริ่ มกลับมาอุ ดมสมบู รณ์ อีกครั้ง พืชที่ ชอบน้ าจื ดเริ่ มกลับมา ปลาไหลก็เริ่ ม หาได้ สร้ าง
ความดีใจให้แก่คนที่พ่ งึ พาอาศัยทุ่งอีกครั้ง
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พื้นที่ชุ่มน้ าทางตอนล่าง บริ เวณ ม.2 บ้านเกาะมอญ บรรพบุรุษของชาวบ้านที่นี่มี
เชื้ อสายมอญดั้งเดิ ม อพยพมาตั้งถิ่ นฐานตั้งแต่ อดี ต พื้ นที่ บ ริ เวณนี้ อยู่ในทุ่ งสามร้ อยยอดยอดทาง
ตอนกลางค่อนไปทางล่างมีการทาอาชี พแกะสลักหิ นพระธาตุ เลี้ยงกุง้ มีท้ งั กุง้ กุลาดา กุง้ ก้ามกราม
และกุ้ง ขาว มี ก ารเลี้ ย งปลากะพง และนอกจากนี้ ยัง มี ก ารท าประมงน้ าจื ด และประมงน้ ากร่ อ ย
ประเภทของปลาที่ชาวบ้านหาได้มีลกั ษณะชนิ ดเช่นเดียวกับพื้นที่ชุ่มน้ าทางตอนบนอันได้แก่ ปลา
สลิ ด ปลาช่ อน ปลาดุ ก ปลานิ ล ปลาไหลมี การทาอุ ปกรณ์ ป ระมงพื้ นบ้านที่ ดดั แปลงมาจากวัส ดุ
ธรรมชาติในอดี ตที่ยงั สามารถขึ้นเขาสามร้อยยอดไปตัดไผ่ตดั ไม้มาได้แต่ปัจจุบนั เมื่อการประกาศ
เขตอุ ทยานทั้งบริ เวณเทือกเขาสามร้ อยยอดและพ้นที่ชุ่มน้ าสามร้ อยยอดจึงไม่สามารถนาวัตถุ ดิบ
เหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็ นเครื่ องมือทามาหากินได้ จาเป็ นต้องมีการดัดแปลงใช้วสั ดุที่สามารถหาซื้ อ
ได้ง่ายมาทาอุปกรณ์ เช่ น "ลัน" ที่ใช้สาหรับล่อปลาไหล ในอดีตใช่ ไม้ไผ่ที่มีลกั ษณะกลวงใส่ เหยื่อ
และฝั งในดิ นเพื่อล่อให้ปลาไหลมาติดกับแต่ปัจจุบนั มีการใช้ท่อPVCเนื่ องจากหาซื้ อได้ง่ายและไม่
ผิดกฎหมาย
3.3 รู ปแบบการมี ส่วนร่ วมต่ อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องการอนุ รักษ์ พื้นที่ช่ ุ ม น้ามีลัก ษณะเป็ น
อย่างไร
พื้ นที่ ชุ่ม น้ าทางตอนบนในพื้ นที่ ชุ มชนบ้านหน้าทุ่ งใกล้ก ับ หน่ วยพิ ท กั ษ์เขาคัน่
กระไดมีวถิ ีชีวติ ที่ค่อนข้างเรี ยบง่ายพอมีพอกิน มีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดาเนินการโดย
คนในหมู่บา้ น ดาเนิ นการที่พกั แบบโฮมสเตย์ในปริ มาณไม่มากเกินไปเนื่ องจากรักความสงบ ไม่มี
การน าพื้ นที่ ชุ่ ม น้ าไปเป็ นพื้ นที่ เกษตรหรื อการปรั บ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าให้ เป็ นพื้ น ที่ เลี้ ยงสั ตว์น้ า เพราะ
ต้องการอนุ รักษ์ให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็ นทุ่งน้ าจืด หากทุ่งสามร้อยยอดเป็ นทุ่งน้ าจืดคุณภาพน้ าดีชาวบ้าน
ในบริ เวณนี้ ก็สามารถพึ่งพาทุ่งสามร้อยยอดเป็ นแหล่งหล่อเลี้ ยงชี วิตเช่ นเดี ยวกับที่ บรรพบุ รุษของ
พวกเขาได้ดาเนิ นมา ในพื้นที่ชุมชนเป็ นบริ เวณเชิ งเขาสามร้อยยอดทางเหนื อด้านตะวันตกหันหน้า
เข้าหาทุ่งสามร้อยยอด ชาวบ้านได้เล่าว่าบางวันนั้นมีสัตว์ป่าลงมาเชิ งเขาเพื่อกินน้ าแสดงให้เห็ นถึ ง
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีความสงบการพัฒนายังไม้เข้าถึงมากส่ งผลดีต่อสัตว์ป่าที่อยูอ่ าศัยทั้ง
บนเขาสามร้อยยอดและในพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดเอง เป็ นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่น้ ี อยากนุ รักษ์ไว้
ไม่อยากให้สูญหายไป
พื้นที่ชุ่มน้ าทางตอนล่างมีการประชาสัมพันธ์ต่อชุ มชนให้ทาความเข้าใจถึงการขอ
ความร่ วมมือในการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าเอาไว้เพราะพื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นเสมือนแหล่งทรัพยากรที่ สาคัญมี
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สิ นค้าทางประมงที่หลากหลาย มีกิจกรรมการฟื้ นฟูลารางลอกคลองซึ่ งเป็ นทางระบายน้ าจากพื้นที่
ชุ่มน้ าเขาสามร้ อยยอดสู่ คลองเขาแดงเพื่อลอกตะกอนในแหล่งน้ าที่ทาให้คลองตื้นเขิน มีการฟื้ นฟู
บัวหลวงในพื้นที่ น้ าจื ดคือบริ เวณใกล้กบั เขาแมวเพื่อรองรับการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศโดยทั้งหมดนี้
ชาวบ้านเป็ นผูด้ าเนินการโดยการขอความร่ วมมือร่ วมใจจากคนในชุมชน ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.สาม
ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
3.4 ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ พืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอดเป็ นอย่ างไร
ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการที่จะ
อนุ รัก ษ์พ้ื น ที่ ชุ่ ม น้ าเอาไว้เนื่ อ งมี ค วามส าคัญ ต่ อ การดารงชี วิต ในหลายๆด้า น ต้อ งการให้มี ก าร
ประชาสั ม พันธ์ องค์ค วามรู ้ ด้านการอนุ รักษ์พ้ื นที่ ชุ่ม น้ าและการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รัก ษ์อย่างทัว่ ถึ ง
ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
3.5 ความคิดเห็นต่ อการท่ องเทีย่ วในพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอดเป็ นอย่ างไร
การท่ องเที่ ยวนามาซึ่ งรายได้ให้ แก่ ช าวบ้านซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ช าวบ้านยินดี แต่ บ าง
พื้นที่น้ นั ก็ตอ้ งการปริ มาณที่ไม่ลน้ เกินความสามารถในการรองรับเนื่ องจากต้องการดาเนิ นการตาม
รู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศอย่างจริ งจังและการประกอบอาชี พอื่นอยูแ่ ล้วคือชุ มชนในพื้นที่
ชุ่ ม น้ า ทางตอนบน แต่ ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ทางตอนล่ างบริ เวณ ม.2 นั้น มี ค วามต้องการให้ พ้ื น ที่ เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนรู ้จกั เนื่ องจากเพิ่งเปิ ดตัวได้ไม่นานและชาวบ้านมีความภูมิใจในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆในพื้นที่ ทั้งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวคือล่องเรื อเขาแมวที่ชาวบ้านเป็ นดาเนิ นการ
ฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพื่อปลู กบัวหลวงและมีผลิ ตภัณฑ์อื่นเช่ น หิ นพระธาตุแกะสลักเป็ นงานฝี มือของ
คนในท้องถิ่นและนาเสนอวิถีชีวติ การเลี้ยงสัตว์น้ าเป็ นต้น
3.6 ปัญหาด้ านการจัดการการท่องเทีย่ วมีอะไรบ้ าง
ชุ มชนในพื้นที่ชุ่มน้ าทางตอนบนเป็ นพื้นที่ที่ค่อนข้างเงี ยบสงบได้ชื่อว่าเป็ นเมือง
ลับแลแห่งสามร้อยยอดมีการเข้าถึงที่ค่อนข้างลาบากบางช่วงเป็ นถนนลาดยางมะตอยแต่บางช่วงนั้น
เป็ นถนนดินแดงหากมาในช่วงฤดูฝนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และการวาง
ระบบเรื่ องการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศในพื้นที่น้ ียงั ไม่ทว่ั ถึงและเป็ นรู ปแบบที่ชดั เจนเนื่องจากบางหลังคา
เรื องที่ตอ้ งการเข้าร่ วมเป็ นที่พกั แบบโฮมสเตย์ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจ
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ในพื้นที่ชุ่มน้ าตอนล่ างบริ เวณหมู่บา้ นเกาะมอญยังไม่พบปั ญหาการาจัดการการ
ท่องเที่ยวแต่มีเพียงประเด็นที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ยงั ไม่ค่อยมีผคู ้ นรู ้จกั
3.7 ข้ อเสนอและความต้ องการของชุ มชนต่ อพื้นที่ช่ ุ มน้าสามร้ อยยอดและต่ อการท่ องเที่ยว
ในพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอด
ความต้องการของชุมชนคือต้องการการประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจเรื่ องการ
อนุ รักษ์และใช้งานพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างเกิดประสิ ทธิ ภาพและหลักการหรื อการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง
นิเวศที่ดาเนินการ
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในบทนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการรวมรวมข้อมูล
ทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยการสารวจพื้นที่และการสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์พ้นื ที่เพื่อตอบคาถามที่ต้ งั
ไว้ในตอนต้นอันได้แก่ ความสาคัญของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด บทบาทและคุณค่าของทุ่งสามร้อย
ยอด และสาเหตุใดบ้างที่ทาให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดเสื่ อมโทรม ลักษณะการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ า
ตลอดจนหาแนวทางในการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่างยัง่ ยืนโดยจะกล่าวถึงประเด็นหลักดังต่อไปนี้
1. คุณค่าและบทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด
2. ลักษณะการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด
3. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
4. อุปสรรคและปั ญหาในการดาเนินการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่
5. ข้อสรุ ปผลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณค่ าและบทบาทของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอด
1.1 คุณค่ าและบทบาทของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอดเชิ งนิเวศวิทยา
เนื่ องจากลัก ษณะภู มิ ป ระเทศของอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอด นั้น มี ค วาม
หลากหลายมีระบบนิ เวศที่เชื่ อมต่อถึงกัน พื้นที่ชุ่มน้ ามีความสาคัญต่อระบบชี ววิทยาเป็ นอย่างมาก
เป็ นแหล่งรวมพันธุ กรรมของสายพันธุ์พืชและสัตว์ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพืชหลากหลายชนิ ด ทั้งสัตว์
ปี ก สัตว์บก สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า สัตว์น้ า นอกจากนี้ แม้ว่าสัตว์บางชนิ ดไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ าสาม
ร้อยยอดตลอดเวลา มี่เพียงบางช่ วงเวลาที่มาพักอาศัย อาจเพียงบางฤดูกาลที่ใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามร้อย
ยอดเป็ นแหล่งพักพิงชัว่ คราว แหล่งหลบภัย แหล่งวางไข่ของนกอพยพในช่วงฤดูหนาว สาหรับนก
ประจาถิ่นในพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอดนั้น ทุ่งแห่ งสนี้ สาคัญเป็ นอย่างมากเนื่ องจากเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย
ขนาดใหญ่ เต็ม ไปด้วยอาหารในรู ป แบบต่ าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นปลาเล็ก พื ช หัวพื ชหรื อแม้แต่แมลง
นับว่าเป็ นพื้นที่ที่เอื้อให้วฏั จักวงจรชี วิตของสัตว์และพืช ได้สืบพันธุ์และขยายพันธุ์เป็ นแหล่งอาศัย
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ของสัตว์หลากหลายชนิ ดเช่ นปลาสลิด ปลานิ ล ปลาดุ กด้าน ปลาไหล กบ แมลงและสัตว์น้ าอื่น ๆ
อีกหลากหลายสายพันธุ์และพืชพรรณหลากหลายรู ปแบบ
สิ่ งเหล่านี้ สัมพันธ์กนั เนื่ องจากเกิ ดเป็ นแหล่งส่ งผ่านและถ่ายเทธาตุอาหารรวมถึ ง
มวลชี วภาพให้แก่ ระบบนิ เวศอื่ น ๆ เป็ นห่ วงโซ่ อาหารขนาดใหญ่ อนั อุ ดมสมบู รณ์ ที่ นอกจากจะ
เพียงพอต่อสัตว์ภายในพื้นที่ชุ่มน้ าแล้วยังเอื้อประโยชน์ต่อสังคมสัตว์ในป่ าเบญจพรรณ ป่ าดิบเขาที่
มีระบบนิ เวศที่เชื่ อมต่อถึงกันบริ เวณเทือกเขาสามร้อยยอด ตัวอย่างห่ วงโซ่ อาหารเช่น สัตว์หน้าดิ น
จาพวกไส้เดือน หอยเป็ นอาหารให้กบั สัตว์น้ า เช่น กุง้ ปลา ปู นอกจากล่าสัตว์ในห่ วงโซ่อาหารที่อยู่
ในต่ากว่ายังมีการกินพืชที่อยูใ่ นทุ่งสามร้อยยอดยังมีการกินมูลของสัตว์ที่เข้ามาหากินแล้วถ่ายลงไป
ยังพื้นที่ชุ่มน้ า เช่น นกที่มาทารังตามพงหญ้า วัว ควายที่ชาวบ้านเลี้ยงให้หากินในทุ่ง เป็ นต้น

ภาพที่ 34 ภาพแสดงตัวอย่างการหาอาหารของนกบริเวณพืน้ ทีช่ ่มุ นา้
ข้อมู ล ข้างต้น ยิ่ง ปรากฏให้ เห็ น ชัดว่าระบบห่ วงโซ่ อาหารของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าที่ อ ยู่
ภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดมีความบทบาทและสาคัญในเชิ งนิ เวศวิทยา หากพื้นที่ชุ่มน้ า
หรื อป่ ายิ่งสมบู รณ์ ม ากเท่ าไหร่ เหล่ าสั ตว์และพื ช ก็จะอุ ดมสมบู รณ์ มากเท่ านั้น คุ ณประโยชน์ ต่อ
มนุษย์เป็ นดังมรดกทางธรรมชาติที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษสู่ ชนรุ่ นหลังให้มีหอ้ งศึกษาธรรมชาติขนาด
ใหญ่อนั จะหาได้ยากในปั จจุบนั
ประเด็นความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดและ
พื้นที่ชุ่มน้ าสามร้ อยยอดนั้น พื้นที่ของอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดกว่า 98.8 ตารางกิโลเมตรมี
ระบบนิ เวศที่ เชื่ อมต่อถึ งกันเป็ นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ให้แก่สัตว์และพืชนานาชนิ ด จากข้อมูลจาก
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเล่มที่ 4 เรื่ อง พื้นที่ชุ่มน้ า ซึ่ งเขียนโดยภาค
ชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงข้อมูลให้เห็นถึง ความหลากหลาย
ทางสายพันธุ์ดงั นี้ พบนกประจาถิ่นและนกอพยพกว่า 316 ชนิ ดทั้งที่เป็ นนกน้ าและนกบก พบสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยบนเขาหิ นปูน หรื อพื้นที่ป่าดิบเขา บางชนิ ดลงมาหาอาหารในพื้นทีชุ่มน้ าสาม
ร้อยยอดเช่ นเสื อปลา บางชนิ ดมากิ นน้ าที่ ริมเขาที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับพื้นที่ชุ่มน้ าคือ เลี ยงผา โดยรวม
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พบสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมกว่า 14 ชนิ ด ประเภทสัตว์เลื้ อยคลานที่ มีการอาศัยทั้งในพื้นที่ ชุ่มน้ าหรื อ
บริ เวณป่ าดิ บเขาพบมากกว่า 35 ชนิ ด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกหรื อสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ าเป็ นสัตว์ที่
อาศัยทั้งในน้ าและบนบกทั้งที่อาศัยในทุ่งน้ าจืด พื้นที่ ชุ่มน้ ากร่ อยและน้ าเค็มพบมากกว่า 21 ชนิ ด
ปลาที่พบในปริ มาณมากและชุ กชุ มได้แก่ ปลานิ ล ปลาสลิ ด ปลาช่ อนและปลาชนิ ดอื่นอี กกว่า 34
ชนิ ด สังคมพืชภายในอุ ทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดแบ่งออกเป็ นสังคมพืชกว่า 5 สังคมพืชอัน
ได้แก่ สังคมพืชทุ่งน้ าจืด สังคมพืชป่ าชายเลน สังคมพืชทุ่งดอนตะกาด สังคมพืชป่ าเขาหิ นปูน และ
สังคมพืชหุ บเขาจากทั้งหมดนี้ รวมแล้วกว่า 134 ชนิด นอกจากนี้ยงั มีแพลงก์ตอนพืช 17 ชนิ ด มีสัตว์
เล็กสัตว์น้อยจาพวกแมลง 30 ชนิ ด ไม้เพียงเท่านี้ ยังมีสัตว์น้ าอื่นที่นอกเหนื อจากปลาได้แก่กุง้ กั้ง
และปู 20 ชนิ ดและมีหอย หมึก 4 ชนิ ด ได้มีการรายงานถึงชนิ ดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตลอดจนเสี่ ยงแก่
การสู ญพันธุ์ดงั นี้ นกที่อยูใ่ นสถานภาพ ใกล้สูญพันธุ์ (EN) 2 ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 7
ชนิ ด และมี ส ถานภาพใกล้ถู ก คุ ก คาม (NT)8 ชนิ ด นอกจากนี้ ยัง มี สั ต ว์เลี้ ย งลู ก ด้วยนมที่ อยู่ใ น
สถานภาพใกล้ถูกคุกคามอีก 1 ชนิด
จากการที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าเขาสามร้ อยยอดได้รับการจดทะเบียนให้เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มี
ความสาคัญระดับนานาชาติตามอนุ สัญญาแรมซาร์ ไซท์ เนื่ องจากผ่านเกณฑ์เฉพาะในด้านที่ เป็ น
ตัวแทนและเอกลักษณ์ ของพื้นที่ในระดับเขตชี วภูมิศาสตร์ คาบสมุทรมาลายัน โดยพื้นที่ชุ่มน้ าสาม
ร้อยยอดผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว 5 เกณฑ์จาก 2 ประเภทดังนี้
หลักเกณฑ์ 2 เกณฑ์ ทวั่ ไปสาหรับใช้ พืชหรื อสั ตว์ ในการจาแนกวินิจฉัยพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ทีส่ าคัญ
เกณฑ์ 2a เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชนิดพันธุ์หรื อสายพันธุ์ที่หายากและอยูใ่ นสถานภาพ
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์หรื อใกล้สูญพันธุ์ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของประชากรพืชและสัตว์ดงั กล่าวมากกว่า
หนึ่งชนิดพันธุ์ในจานวนหนึ่ง
เกณฑ์ 2b มีคุณค่าพิเศษในการดารงความหลากหลายของพันธุ กรรมและระบบ
นิเวศของภูมิภาคเนื่องเพราะคุณภาพและลักษณะพิเศษของสายพันธุ์ในพื้นที่น้ นั
เกณฑ์ 2c มีคุณค่าพิเศษในฐานะที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสายพันธุ์พืชและสัตว์
ในช่วงสาคัญของวงจรชี วติ
หลักเกณฑ์ 3 เกณฑ์ เฉพาะสาหรับการใช้ นกนา้ ในการจาแนก
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เกณฑ์ 3a เป็ นพื้ น ที่ ชุ่ม น้ าที่ ตามปกติ ส ามารถรองรั บ ให้น กน้ า 20,000 ตัวอยู่ไ ด้
ตลอดเวลา
เกณฑ์ 3b เป็ นพื้นที่ ชุ่มน้ าที่ ตามปกติสามารถรองรับให้นกน้ าจานวนพอสมควร
จากกลุ่มที่มีความสาคัญซึ่ งเป็ นดัชนี แสดงคุณค่าความอุดมสมบูรณ์ หรื อความหลากหลายของพื้นที่
ชุ่มน้ าสามารถอยูไ่ ด้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ พืชและสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาของพื้นที่ ชุ่มน้ านานาชาติในพื้นที่ ชุ่มน้ า
สามร้อยยอดมีดงั นี้ ในประเภทที่ถูกคุกคามอย่างหนัก ได้แก่ เสื อปลา สายพันธุ์พืชที่หายากมี 2 ชนิ ด
คื อ สรั สจันทรและผักแขยงสยาม สั ตว์น้ าที่ อยู่ในสถานภาพถู กคุ กคามอย่างหนัก คื อ ปลาดุ กอุ ย
นอกจากนี้ นกที่สาคัญที่เข้าข่ายเกณฑ์ของอนุ สัญญาแรมซาร์ ได้แก่ นกพงแมนจูเรี ยและนกกระยาง
แดงซึ่ งอยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคามอย่างหนักเช่นกัน
ภายในพื้ น ที่ อุท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดที่ มี ข นาดพื้ น ที่ รวม 98.08 ตาราง
กิโลเมตร มีระบบนิ เวศที่แบ่งได้หลักๆเป็ น 2 ประเภทได้แก่ ระบบนิ เวศป่ าบกและระบบนิ เวศพื้นที่
ชุ่ มน้ า โดยระบบนิ เวศป่ าบกคื อบริ เวณ เทื อกเขาสามร้ อยยอดตลอดจนบริ เวณภูเขาบริ เวณหุ บเขา
จันทร์ เขาแร้ ง เขาเที ยนและเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้ง 6 เกาะ อันได้แก่ เกาะโครา เกาะระวิง เกาะระวาง
เกาะสาว เกาะสัตกูต เกาะขี้ นก เป็ นต้น พื้ นที่ ตามยอดเขามี ลกั ษณะเป็ นป่ าดิ บเขาพบพื ชพรรณที่
สามารถทนต่อความแล้งได้ดีเนื่องจากพื้นเป็ นเขาหิ นปูนไม่อุม้ น้ าทาให้พืชมีการปรับลดใบที่คายน้ า
เหลือเพียงหนามเพื่อลดการระบายความชื้น ส่ วนพืชในหุ บเขาเป็ นพืชที่ได้รับสารอินทรี ยท์ ี่ค่อนข้าม
สมบูรณ์จึงมีลกั ษณะทัว่ ไปตามพืชที่พบได้ในป่ าดิบเขา
ระบบนิ เวศพื้นที่ชุ่มน้ าเมื่อจาแนกออกตามประเภทสามารถแบ่งได้ถึง 10 ประเภท
ด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
(1) ห้ วงทะเลน้ าตื้ น อัน ได้แก่ บ ริ เวณชายหาดตั้งแต่ เขากะโหลกทางตอนเหนื อ
จนถึงเขาแร้งทางตอนใต้ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร
( 2) ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล หน้าผา โขดหิ น
(3) ระบบนิเวศชายหาดและหาดทราย
(4) หาดโคลนและหาดเลน
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(5) ระบบนิเวศป่ าชายเลน
(6) ระบบนิเวศที่ลุ่มน้ ากร่ อย ดอนตะกาด
(7) ทางน้ า ลาคลอง ลาราง
(8) ทุ่งน้ าจืด
พื้นที่ชุ่มน้ าที่ถูกปรับสภาพโดยมนุษย์
(9) นาข้าว
(10) นากุง้ บ่อปลา

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 35 ภาพแสดงพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย หากิน ทารัง ของนกนานาชนิด
จากภาพที่ 34 แสดงให้ เห็ น ถึ ง พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า รู ป แบบต่ าง ๆ ที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ อุ ท ยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตามชนิ ดหลากหลายที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในภาพนี้ รูป (ก) เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ า
แบบทุ่ งตะกาดตั้งอยู่ท างทิ ศตะวันออกของเทื อกเขาสามร้ อยยอด ภาพ (ข) คื อบริ เวณป่ าชายเลน
คลองเขาแดง ภาพ (ค) บึ งบัว ภาพ (ง) บึ งบัวส่ วนที่ติดกับเทือกเขาสามร้ อยยอด ภาพ (จ) และ (ฉ)
คือบริ เวณปากแม่น้ าคลองเขาแดง
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ภาพที่ 36 ภาพแสดงระบบนิเวศประเภทต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ภาพที่ 35 ได้แสดงให้เห็นถึ งความหลากหลายของประเภทพื้นที่ชุ่มน้ าในอุทยาน
แห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดซึ่ งเป็ นที่ อยู่อาศัยให้สั ตว์แต่ละชนิ ดที่ มีความต้องการแตกต่างกันได้อยู่
อาศัยตามเงื่อนไขในการดารงชีพของสิ่ งมีชีวติ แต่ละประเภททั้งพืช สัตว์ หรื อแม้แต่มนุ ษย์ที่ใช้พ้นื ที่
ชุ่มน้ าบางส่ วนเป็ นแหล่งทรัพยากรและใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบต่าง ๆ
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดซึ่งจาลองภาพตามการตัดขวาง
ในแนวตะวันตกไปสูท่ ิศตะวันออก
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ภาพที่ 38 ภาพแสดงสังคมสัตว์ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดโดยการจาลอง
ภาพตัดขวางในแนวตะวันตกและตะวันออก
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ภาพที่ 36 – 37 เป็ นภาพที่แสดงให้เห็นถึ งความหลากหลายของพืชและสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ า
สามร้อยยอด ซึ่ งภาพทั้งสองได้ตดั ขวางในแนวตะวันออกและตะวันตก ภาพนี้ แสดงให้เห็นซึ่ งถิ่นที่
อยูอ่ าศัยหลักของพืชและสัตว์ในพื้นที่ เป็ นภาพที่แสดงให้เห็นว่าในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด
และบริ เวณข้างเคียงอุทยานแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์และพืช
1.2 คุณค่ าและบทบาทของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอดเชิ งวิถีชีวติ และสั งคม
ชุ มชนที่ อาศัยในพื้ นที่ ชุ่มน้ าและรอบ ๆ พื้ นที่ ชุ่มน้ าพึ่งพาอาศัยทุ่ งสามร้ อยยอด
แห่ งนี้ มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจากหลักฐานที่ปรากฏในภาพเขียนโบราณ 3,000 - 5,000 ปี มาแล้ว มี
การพึ่งพาทรัพยากรในทุ่งเพื่อเป็ นอาหาร รวมถึ งนามาค้าขายหาเลี้ยงชี พ มีลกั ษณะแนวทางการจับ
สั ตว์น้ าที่ มี ค วามเฉพาะ เช่ นการใช้ดาน้ าและฉมวกในการจับ ปลา ใช้ล ัน ในการดัก จับ ปลาไหล
นอกจากนี้ มี ก ารเก็ บ พื ช ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าน าไปประกอบอาหาร น าไปขายเพื่ อน ารายได้ม าจุ น เจื อ
ครอบครัว นอกจากสัตว์น้ าและพืชแล้วยังมีสมุนไพรที่ใช้นามาปรุ งยาอีกมากมายหลายชนิ ด ในอดีต
ทุ่งสามร้อยยอดมีหมอยาที่นาสมุนไพรมาปรุ งยามารักษาอาการนเจ็บป่ วยของคนในชุ มชน แต่เมื่อ
ความเจริ ญของยาแผนปั จจุบนั มีมากขึ้น งานสาธารณะสุ ขเจริ ญขึ้น ยาสมุนไพรและหมอยาชาวบ้าน
ก็เริ่ มมีความจาเป็ นน้อยลงเพราะชาวบ้านหันเข้าสู่ การรักษากับแพทย์และยาแผนปั จจุบนั และอี ก
สาเหตุหนึ่ งคือหมอยาเริ่ มมีอายุมากและเสี ยชี วิตโดยที่ไม่ได้ถ่ายทอดตาราจึงเป็ นเหตุให้ยาพื้นบ้าน
ตายไปพร้อมกับหมอยาผูม้ ีความรู ้ฉบับภูมิปัญญา

ภาพที่ 39 ภาพแสดงลันซึ่งเป็ นอุปกรณ์ดกั จับปลาไหลพืน้ บ้านของชาวบ้านรอบทุง่ สามร้อยยอด
ที่มา : ฐานข้อมูลเครื่ องมือเครื่ องใช้พ้นื บ้าน เข้าถึงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก
http://www.sac.or.th/databases/traditional-objects/th/equipment-detail.php?ob_id=72
การปศุสัตว์ท้ งั โคนมและโคเนื้อเป็ นอาชีพอันดับต้นๆของคนในพื้นที่อาเภอสาม
ร้อยยอดและอาเภอกุยบุรีพืชซึ่ งเป็ นอาหารสัตว์เหล่านี้ในพื้นที่ชุ่มน้ านับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
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อาชีพปศุสัตว์ ด้านอาชีพเกษตรมีการใช้น้ าจากพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดในการเกษตรรู ปแบบต่าง ๆ
นอกจากนี้การที่พ้นื ที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดมีคุณค่าทางด้านนันทการมีภูมิทศั น์ที่
สวยงามยังก่อให้เกิดรายได้ต่อชาวบ้านในพื้นที่เนื่ องจากมีอาชีพถ่อเรื อนาเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวไป
ชมบัวและทัศนียภาพที่สวยงามภายในทุ่งสามร้อยยอด

ภาพที่ 40 ภาพแสดงลักษณะการเลีย้ งโคของประชาชนทีอ่ าศัยรอบพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอด
ความสาคัญอีกประการที่มีความสาคัญยิง่ ไม่เพียงต่อชุมชนที่อาศัยรอบพื้นที่ชุ่มน้ า
สามร้อยยอดแต่มีความสาคัญต่อการศึกษาด้านชีววิทยาต่อมนุ ษยชาติ ต่อเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป เป็ นดัง่ มรดกทางธรรมชาติ ทุ่งสามร้อยยอดเป็ นทุ่งแขมอ้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ที่หลงเหลืออยูเ่ พียงแห่ งสุ ดท้ายเนื่องจากเป็ นทุ่งน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพืชสัตว์นอ้ ย
ใหญ่นานาชนิดคัน่ กลางด้วยภูเขาหิ นปูนที่มีระบบนิเวศแบบป่ าดิบเขา ป่ าดิบแล้งและป่ าเบญจพรรณ
นอกจากนี้ พ้ืนที่ระหว่างเทือกเขาและทะเลเป็ นพื้นที่น้ าทะเลท่วมขัง เกิ ดเป็ นทุ่งตะกาดที่มีพืชและ
สัตว์อาศัย เช่ น ทุ่งชะคราม ปู ปลา นกกระยาง นกกระแตแต้เว้ด ซึ่ งอาศัยและหาอาหารเป็ นพื้นที่
เชื่ อมต่อกับทะเลมีหลากหลายประเภท ทั้งป่ าชายหาด หาดหิ น ป่ าชายเลน ดังนั้นนับได้ว่ามีความ
หลากหลายทางรู ปแบบระบบนิ เวศและทุ่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ งนี้ มีเอกลักษณ์ ทางภู มิ
ประเทศ เกิดภูมิทศั น์ที่สวยงามและแปลกตาเป็ นแหล่งนันทนาการที่มีคุณภาพสามารถเข้าชมได้ทุก
ฤดูกาล
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงทัศนียภาพบริเวณหน้าทีท่ าการศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติบงึ บัว
1.3 คุณค่ าและบทบาทของพื้นทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอดเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ในยุค
โบราณ 3,000-5,000 ปี มาแล้ว ได้มีการบันทึกภาพเขียนสี โบราณที่อยูบ่ นเทือกเขาสามร้อยยอดใกล้
กับทุ่ งสามร้ อยยอดเป็ นภาพที่ ได้เขี ยนถึ งเรื่ องราววิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของผูค้ นในยุคโบราณเป็ น
หลักฐานชิ้นสาคัญที่ยนื ยันถึงประวัติศาสตร์ ของพื้นที่ที่วถิ ีชีวติ ผูกพันกับทุ่งสามร้อยยอดและการปศุ
สัตว์ที่มีการสื บทอดวิถีชีวิตนี้ ถึงปั จจุบนั รวมไปถึงตานานเรื อสาเภาจีนโบราณอันเป็ นที่มาของสาม
ร้อยยอด ตามตานานได้เล่าว่าในยุคที่น้ าทะเลยกตัวสู งขึ้นบริ เวณที่เป็ นเทือกเขาสามร้อยยอดนั้นคือ
เกาะแก่งน้อยใหญ่กลางทะเล มีเรื อสาเภาจีนโบราณแล่นผ่านบริ เวณเทือกเขาสามร้อยยอดในขณะที่
พายุพดั โหมกระหน่ าทาให้เรื อสาเภาจีนชนเข้ากับหิ นโสโครกจนเป็ นเหตุให้เรื ออับปางจากลูกเรื อที่
มีกว่าพันชี วิต รอดชี วิตเพียง 300 กว่าชี วิต และออกเสี ยงเปลี่ ยนไปจนเป็ นสามร้อยยอดในปั จจุบนั
นอกจากนี้ยงั มีตานานอื่น ๆ อีกที่เกี่ยวข้องเช่น ตานานของเกาะนมสาว ตานานตาม่องล่าย เป็ นต้น
ตามการบันทึกอื่น ๆ ได้มีการบันทึกว่ามีถึง 3 กษัตริ ยด์ ว้ ยกันที่ได้เสด็จประพาสทุ่ง
สามร้ อยยอดซึ่ งมี ภูมิ ท ัศ น์ อนั งดงามและมี ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ ชุ่ ม เพื่ อการส าราญพระทัย
นันทนาการ ตกปลา อันได้แก่ พระเจ้าเสื อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและ
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ช กาลที่ 5 ได้รับ ทรงสั่ งให้ส ร้ างพระที่ น่ังคู หา
คฤหาสน์ ก่อนหน้ารัชกาลที่ 5 นั้นเจ้าพระยานครผูป้ กครองเมืองนครศรี ธรรมราชที่เดินทางไปราช
กาลยังเมืองหลวงคือกรุ งศรี อยุธยาในขณะนั้น เป็ นผูค้ น้ พบได้แวะพักเพื่อหลบพายุที่เข้าฝั่ งและได้
สร้ างบ่อน้ าไว้บริ เวณทางเดิ นขึ้นถ้ าพระยานคร ซึ่ งถ้ าพระยานครนี้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของทุ่งสามร้อยยอดเป็ นที่ทราบอันดีวา่ มีชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างยิง่
1.4 คุณค่ าและบทบาทของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอดด้ านอื่น ๆ
คุ ณประโยชน์ของพื้นที่ ชุ่มน้ าในเชิ งบริ การและคุ ณประโยชน์ อื่น ๆ ต่อแผ่นดิ น
และมวลมนุ ษย์น้ นั มี เกิ นคนานับ แต่ละพื้นที่ มีลกั ษณะต่างกัน ความต่างของบริ บทก็จะทาหน้าที่
แตกต่างกันออกไป สาหรับพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดที่มีที่ต้ งั เชื่อมต่อกับลาคลองที่ติดกับทะเลซึ่ งลา
คลองนี้ เป็ นปากแม่น้ าเป็ นจุดเชื่ อมต่อระบบนิ เวศน้ าจืดของพื้นที่ ชุ่มน้ าและระบบนิ เวศน้ าเค็มคื อ
ทะเล ดังนั้นระบบนิ เวศทุ่งน้ าจืดในพื้นที่ชุ่มน้ าทางตอนปลายของทุ่งมีลกั ษณะเป็ นน้ ากร่ อยเป็ นจุด
เชื่ อมต่อระหว่างพื้นที่น้ าจืดกับพื้นที่น้ าเค็มเนื่ องจากปลายทุ่งเชื่ อมต่อกับคลองเขาแดงที่เป็ นเสมือน
ปลายทางของน้ าจากเทือกเขาตะนาวศรี และพื้นที่ตน้ น้ า พื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดจึงเป็ นเสมือนพื้นที่
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กันชนระหว่างน้ าจืดและน้ าเค็ม ป้ องกันการรุ กของน้ าเค็มเข้ามาในแผ่นดิน จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดน้ า
กร่ อยในบริ เวณตอนปลายของทุ่งสามร้อยยอดบริ เวณที่ติดกับคลองเขาแดง น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าซึ่ งเป็ น
แหล่งน้ าจืดสาหรับอุปโภคบริ โภคของชุ มชนโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ าและประชาชนในอาเภอสามร้อย
ยอดทั้งที่ใช้ในครัวเรื อน ใช้ในภาคการเกษตร
ยามที่ฤดูน้ าหลาก มีน้ าฝนในพื้นที่และน้ าผิวดินจานวนมากผ่านบ้านเรื อนราษฎร
ผ่านพื้นที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่การเกษตรพื้นที่ชุ่มน้ าทาหน้าที่เป็ นแก้มลิงที่กกั เก็บน้ าจากทุกทิศทุกทาง
เพื่อรอระบายลงสู่ ทะเลอ่าวไทยหากไม่มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็ นพื้นที่รับน้ าแล้วบ้านเรื อน ชุ มชน พื้นที่
การเกษตรจะได้รับความเสี ยหายจากน้ าท่วมอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชี วิตและทรัพย์สิน และ
น้ าบางส่ วนจะเป็ นน้ าที่เติมลงสู่ แหล่งน้ าใต้ดินเพื่อรักษาระดับน้ าใต้ดินเอาไว้ไม่ให้ลดระดับจนเกิด
ปั ญหาแผ่นดิ นทรุ ดเพื่อความสมดุลของแหล่งน้ าใต้ดิน น้ าใต้ดินบางส่ วนจะถูกเติมกลับมาที่ผิวดิ น
ในกระบวนการนี้น้ าจะสะอาดมากยิง่ ขึ้น
พื้นที่ชุ่มน้ ายังมีบทบาทด้านการรักษาภูมิอากาศประจาถิ่น สสารในพื้นที่ชุ่มน้ าอัน
ได้แก่ น้ า พื ช ธาตุ อาหารมี ส่ วนช่ วยในการั กษาอุ ณหภู มิและความชื้ นให้คงที่ นอกจากในระดับ
ประจาถิ่นแล้ว พื้นที่ชุ่มน้ ามีศกั ยภาพในการดูดคาร์ บอนได้ออกไซด์ได้เป็ นอย่างดี กระบวนการนี้ มี
ส่ วนช่วยในการลดสภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้ แล้วพื้นที่ชุ่มน้ ายังเป็ นแหล่ งพัก กักเก็บตะกอนก่อนจะไหลลงสู่ ทะเล
เนื่ องจากน้ าที่พดั พาลงสู่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ชะล้างเอาตะกอน รวมไปถึงสารอาหารเหลือใช้และสารพิษ
ลงสู่ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ผ่านกระบวนการบาบัดโดยพืชจาพวกแขม อ้อ ธู ปฤาษี พืชจะช่วยลดความเร็ วของ
กระแสน้ าและดักจับตะกอน ดูดสารพิษโดยพืชที่อยูใ่ นพื้นที่ชุ่มน้ าก่อนลงสู่ ทะเลหรื อน้ าบางส่ วนที่
มีการนากลับไปใช้โดยชุมชนทั้งการอุปโภคบริ โภคและใช้ในกระบวนการเกษตรกรรมและปศุสัตว์
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ภาพที่ 42 ภาพตัดแสดงลักษณะสาคัญของระบบอุทกวิทยาทีเ่ กี่ยวข้องกับพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอด

2. ลักษณะการคุกคามพืน้ ทีช่ ุ่ มน้าสามร้ อยยอด
2.1 ปริ มาณน้าที่ลดลงและปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ์
โลกร้ อน ( Global warming ) ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ปริ ม าณน้ าในแหล่ งน้ าและปริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย
เนื่ องจากน้ าในพื้นที่ ชุ่มนั้นมาตามลารางสาขาที่ ระบายมาจากเทื อกเขาตะนาวศรี ซ่ ึ งตั้งอยู่ทางทิ ศ
ตะวันตกของจังหวัด น้ าจากระบบชลประทานทางตอนเหนื อของทุ่งมาจากเขื่อนปราณบุรี แหล่งน้ า
ทางตอนใต้คืออ่างเก็บน้ ายางชุ ม บางส่ วนมาจากน้ าฝนที่รองรับโดยตรงและบางส่ วนที่ ไหลลงมา
จากเทือกเขาสามร้อยยอด เนื่ องจากพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดตั้งอยูใ่ นเขตเงาฝนกล่าวคือเป็ นบริ เวณ
เทือกเขาสามร้อยยอดวางตัวในแนวเหนื อใต้ก้ นั ระหว่างทุ่งน้ าจืดและทะเลเมื่อมีการพัดพาความชื้ น
จากทะเลเข้ามายังแผ่นดินเทือกเขาจะเป็ นตัวขวางกั้นเอาไว้ส่งผลให้บริ เวณหลังเขามีความแห้งแล้ง
และอากาศร้อนอบอ้าว นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนได้ส่งผลต่อแหล่งน้ าที่จ่ายให้แก่พ้ืนที่
ชุ่ มน้ าทาให้ปริ มาณน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ ามีปริ มาณลดลงในบางปี โดยเฉพาะปี พ.ศ.2559 น้ าในทุ่งสาม
ร้อยยอดแห้งขอดจนเห็นพื้นแตกระแหงส่ งผลให้พืชพันธุ์และสัตว์น้ าล้มหายตายจากจานวนมาก ใช้
เวลาหลายปี ในการฟื้ นฟูให้ระบบนิ เวศกลับมาดีข้ ึนเช่นในปั จจุบนั คือพ.ศ.2562 ในขณะนั้นเมื่อสัตว์
และพืชในทุ่งตายส่ งผลให้สัตว์ที่พ่ งึ พาทุ่งสามร้อยยอดเป็ นแหล่งอาหารได้รับผลกระทบขาดอาหาร
เป็ นเวลาหลายเดื อนรวมถึ งประชาชนไม่สามารถจับสัตว์น้ าและทาประมงในทุ่งสามร้ อยยอดใน
ขณะนั้นจึงได้มีการทางานอย่างอื่น เช่น งานรับจ้าง เป็ นต้น นี่ เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรุ นแรงมนุษย์และสัตว์ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบโดยตรง

ภาพที่ 43 ภาพแสดงปัญหาทางการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศทีส่ ง่ ผลให้พนื ้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อย
ยอดแห้งขอด
ที่มา : PPTV Online เข้าถึงเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/35055
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2.2 การเผาทุ่ง เพื่อการหาปลา จับสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ าและเพื่อใช้พ้ืนที่ในการเกษตร สร้าง
ผลกระทบต่อสัตว์หน้าดิ นให้ได้รับความเสี ยหาย เมื่ อสัตว์ที่อยู่ตามหน้าดิ นของพื้นที่ ชุ่มน้ าได้รับ
ความร้อนจึงไม่สามารถทนอยูไ่ ด้ พืชพรรณบางชนิดที่มีหวั อยูใ่ ต้ดินก็ตอ้ งตายเช่นกัน
2.3 การวางกับดักนก การล่านกที่มากเกินปริ มาณที่เหมาะสมก่อให้เกิดการเสี ยสมดุลของ
ระบบนิเวศ ในบางชนิดนั้นสุ่ มเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์สร้างความเสี ยหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่และกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม
2.4 ปัญหาจากการขยายตัวของชุ มชนนาไปสู่ การสร้ างทีอ่ ยู่อาศัย เกิดการถาง การถม การ
ไถปรับพื้นชุ่มน้ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ าและมองว่าเป็ น
เพียงแค่พ้นื ที่รกร้าง จนนาไปสู่ การถมและปรับที่ดินเพื่อการสร้างที่อยูอ่ าศัยที่มีความต้องการมาก
ขึ้นตามจานวนประชากรและสภาพเศรษฐกิจ
2.5 มลพิษสะสมจากกิจกรรมในบริเวณใกล้ อันได้แก่การเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูก
เผือกและสับปะรดที่ตอ้ งใช้ปุ๋ยบารุ งในปริ มาณเข้มข้นสู ง สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อย
ของเสี ยลงแหล่งน้ าโดยไม่ผา่ นการบาบัด และการเลี้ยงสัตว์น้ าจาพวกกุง้ ซึ่ งในกระบวนการเลี้ยงและ
ให้อาหารมีสารเคมีจานวนมาก
2.6 การระบายนา้ ออกจากทุ่งเพื่อการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินทางด้ านการเกษตร เช่น ทานาและ
การทานากุง้ น้ าเสี ยที่ระบายออกจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์หรื อเกษตรมักเต็มไปด้วยสารเคมีจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารของพืชและสัตว์นอกจากนี้ก็ยงั มีสารอินทรี ยท์ ี่พืชและสัตว์ไม่สามารถใช้หมด
ปะปนในน้ าเหล่านั้น เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวหรื อครบเวลาจับสัตว์น้ าขึ้นจากบ่อมีการชักน้ าออกและ
ระบายลงพื้นที่ชุ่มน้ าโดยมิได้ผา่ นการบาบัด หากเป็ นปริ มาณน้อยสามารถเจือจางได้แต่เมื่อไหร่ ที่
ปริ มาณมากจนพื้นที่ชุ่มน้ าไม่สามารถรับได้เมื่อนั้นจะเกิดการเสี ยสมดุลและทาให้น้ าเสี ยส่ งผลต่อ
คุณภาพน้ าและสิ่ งมีชีวติ ในพื้นที่ชุ่มน้ าโดยตรง นอกจากนี้ แล้วในกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่น การ
ล่องเรื อนั้นมีคราบน้ ามันที่ไหลลงสู่ พ้นื ที่ชุ่มน้ าโดยตรง
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ภาพที่ 44 ภาพแสดงการกาหนดใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีไ่ ด้จาแนกประเภทท้ายกระทรวงให้ใช้บงั คับผัง
เมืองรวม
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ภาพที่ 45 ภาพแสดงลักษณะการใช้ทดี่ ินเพือ่ การเกษตรกรรมและบริเวณโดยรอบพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สาม
ร้อยยอด
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2.7 การชั กน้าเค็มเข้ าทุ่งเพื่ อการเลี้ยงสั ตว์ น้าจาพวกกุ้งและปลา เดิ มพื้นที่ ชุ่มน้ าสามร้ อย
ยอดคือทุ่งน้ าจืด เมื่อมีการชักน้ าเค็มเข้ามาทาให้ปัญหาน้ ากร่ อยเพราะการปล่อยน้ าออกจากบ่อเลี้ยง
2.8 ส่ งผลให้ น้าในแหล่ งน้ามีความเค็มสู งขึ้นเนื่ องจากระบบน้าเชื่ อมต่ อกัน ส่ งผลกระทบ
ต่อพืชพันธุ์ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ พืชที่ไม่ทนต่อน้ ากร่ อยก็ลม้ ตายเช่นบัวหลวง แต่พืชที่ทนต่อน้ า
กร่ อยเช่ น ต้นกกหรื อธู ป ฤาษี ก็ ส ามารถรอดอยู่ได้และเจริ ญ เติ บ โตได้ดี นอกจากจะส่ งผลเสี ยต่ อ
คุณภาพน้ าแล้วยังส่ งผลเสี ยต่อดินเพราะดินจะซึ มซับและดูดซับความเค็มเอาไว้ในดินทาให้ดินเค็ม
จัดเพราะดินดูดซับความเค็มเอาไว้ไม่สามารถระบายไปไหนได้เหมือนเช่นน้ า อีกปรากฏการณ์หนึ่ ง
ที่ทาให้เห็ นได้ชดั ถึ งผลกระทบด้านคุ ณภาพน้ าที่ เปลี่ ยนไปคื อ บัวหลวงล้มตาย ส่ งผลกระทบต่อ
อาชีพนาเที่ยวถ่อเรื อของชาวบ้านที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่จากการพานักท่องเที่ยวล่องเรื อชม
ทัศนียภาพและทุ่งบัวหลวงที่บานสะพรั่ง

ภาพที่ 46 ภาพแสดงลักษณะการเลีย้ งสัตว์นา้ ทีต่ อ้ งมีการชักนา้ เค็มเข้าพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ ทุง่ สามร้อยยอด
2.9 การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน เช่นการสร้างถนนที่ไม่ได้ประเมินผลกระทบทาให้เกิด
ปั ญหาการสะสมของตะกอนและปั ญหาน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าไม่ได้ไหลเวียนอย่างเหมาะสม เกิดการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ า และกระทบต่อปริ มาณน้ า
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ภาพที่ 47 ภาพแสดงสถานการณ์การเลีย้ งกุง้ ภายในและบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด
2.9 ปัญหาขอบเขตอุทยานไม่ ชัดเจนส่ งผลให้การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นไปได้ยาก การ
ดาเนินมาตรการจัดการไม่สามารถเดินได้เต็มกาลัง ซึ่ งเป็ นปั ญหามาตั้งแต่ในยุคที่เริ่ มประกาศผนวก
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พื้นที่ชุ่มน้ าเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดชาวบ้านร้องเรี ยนว่าการประกาศ
ผนวกพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอดนี้ เป็ นการรุ กพื้นที่ทากิน

ภาพที่ 48 แสดงขอบเขตพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอดและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด
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พื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดมีขนาดใหญ่ถึง 98.08 ตารางกิ โลเมตร มีพ้ืนที่ ชุ่มน้ าเพียงครึ่ ง
เดี ยวเท่ านั้นที่ อยู่ในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอด ตามกฎหมายอยู่ในพื้ นที่ ป ระเภท ที่ดิน
ประเภทอนุ รักษ์ป่าไม้ เป็ นพื้นที่ที่สงวนสาหรับป่ าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ า ลาธาร หากมีการครอบครอง
ที่ดินชอบด้วยกฎหมายมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมและอยูอ่ าศัย พื้นที่อีกครึ่ งหนึ่ ง
ของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดอยูใ่ นเขตที่ดินประเภทที่ดินปะเภทอนุ รักษ์ชนบทและเกษตรกรรมใช้
เพื่อการเกษตรกรรมหรื อที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและการส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
2.10 การขุดบ่ อล่ อและบ่ อเลีย้ งทีม่ ากเกินไป การทาประมงน้ าจืดเป็ นอาชีพที่อยูค่ ู่พ้นื ที่ชุ่มน้ า
ทุ่งสามร้อยยอดมาช้านานเนื่ องจากมีทรัพยากรสัตว์น้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การดักจับปลามี
หลากหลายวิธีการหนึ่งในนั้นคือการขุดบ่อล่อปลาเพื่อดักปลาในช่วงน้ าลด แต่การขุดบ่อในปริ มาณ
มากก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกายภาพของพื้นที่และกระทบต่อสัตว์และพืชที่อาศัยอยูต่ ามหน้าดินที่
ทาการขัด และการขุดบ่อเลี้ยงเป็ นการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ชุ่มน้ าที่กระทบต่อพืชและสัตว์ที่อาศัยใน
บริ เวณดังกล่าว
2.11 การล่าสั ตว์ ที่เป็ นที่อนุ ญาตและต้องห้ามที่มากเกินไปจนความหลากลายทางชีวภาพ
เสี ยสมดุลเช่น ปลา เนื่องจากทุ่งสามร้อยยอดเป็ นแหล่งทรัพยากรให้ชาวบ้านรอบพื้นที่ชุ่มน้ าทาการ
ประมงน้ าจืด การจับในปริ มาณที่พอเหมาะพอควรไม่ได้เน้นการตอบสนองเชิงพาณิ ชย์จะไม่ส่งผล
กระทบต่อประชากรสัตว์น้ ามาก แต่เมื่อความต้องการของตลาดสู ง ทรัพยากรเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ
ผลิตได้ทนั เนื่องจากเป็ นปลาในระบบธรรมชาติ ทาให้ปลาบางชนิดเหลือน้อย ตลอดจนปลาบาง
ชนิดนั้นสุ่ มเสี่ ยงที่จะสู ญพันธุ์
2.12 การเลีย้ งสั ตว์ทไี่ ม่ ได้ มีการระมัดระวังผลทีอ่ าจตามมา การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งสามร้อยยอด
มีท้ งั การเลี้ ยงสัตว์ใหญ่เช่ นวัว ควาย และสัตว์ปีกเช่ นเป็ ด การเลี้ ยงสัตว์เหล่านี้ สิ่งที่ตามมาคื อสัตว์
ปล่ อยมู ลที่ ในพื้นที่ ชุ่มน้ าและริ ม ตลิ่ งเมื่ อมี ฝนชะล้างลงมาเกิ ดการสะสมของสารอิ นทรี ยจ์ ากมู ล
เหล่านี้ ในบางครั้งอาจเป็ นอาหารของสัตว์น้ าแต่หากมีปริ มาณมากเกินไปการกาจัดไม่สามารถทาได้
หมดทาให้เกิดการสะสมสารอินทรี ยส์ ่ งผลให้น้ าเสี ยได้
2.13 การใช้ พื้นที่นันทนาการที่เกินขอบเขตความเหมาะสม การไม่ได้คานึ งถึ งผลกระทบ
จากการนันทนาการการท่องเที่ยวก็ให้เกิดผลกระทบหลายอย่างหากไม่ได้รับการจัดการก็จะยิง่ ก็ให้
เกิ ดผลเสี ยต่อพื้นที่ ชุ่มน้ า เช่ น ปริ มาณนักท่องเที่ ยวหากมากเกิ นความสามารถในการรองรับของ
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สถานที่ ก็ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ระบบนิ เวศซึ่ งอาจเกิ ด การพัฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวที่มากจนเบียดเบียนธรรมชาติและการสร้างที่พกั ใกล้กบั ทุ่งสามร้อยยอด
2.14 การขาดความร่ วมมือจากราษฎรอย่ างต่ อเนื่อง ถึงแม้จะมีการประสานงานมากเท่าไหร่
ก็ตามเว้นแต่การไม่ได้ปฏิบตั ิการดูแลอย่างต่อเนื่ องก่อให้เกิดช่องว่างของการดาเนิ นการและการเฝ้า
ระวังสถานการณ์ ก่ อให้ไม่ เกิ ดผลเท่ าที่ ค วรเนื่ องจากจะต้องมี ก ารกระท าอย่างต่ อเนื่ องจึ งจะเห็ น
ผลลัพธ์
2.15 การบุ ก รุ ก พื้ น ที่รวมถึ งการท าประโยชน์ ในพื้ น ที่ ทับ ซ้ อ น การรุ ก พื้ น ที่ อุท ยานเพื่ อ
ประโยชน์ในการประกอบอาชี พในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้พ้ืนที่เพื่อการเกษตรที่มีความชิ ดใกล้
กับพื้นที่มีความเปราะบางของระบบนิ เวศพื้นที่ชุ่มน้ า อาจมีสารพิษหรื อสารเคมีตกค้างที่เป็ นส่ วน
เหลื อจากการเกษตรไหลลงสู่ พ้ืนที่ ชุ่มน้ าโดยตรง โดยไม่ได้ผ่านการบาบัด การเลี้ ยงสัตว์น้ าที่ ชัก
น้ าเค็ ม เข้า ไปในพื้ น ที่ น้ าจื ด เพื่ อ สร้ า งกายภาพที่ เหมาะสมแก่ สั ต ว์เลี้ ยงหากแต่ ส่ ง ผลเสี ยแก่
สิ่ งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เกิดการสั่งสมความเค็มในดินตลอดจนแหล่งน้ า นอกจากนี้
แล้วสารอาหารที่เป็ นอาหารสัตว์มีสารอาหารที่มากเกินกว่าธรรมชาติจะนาไปใช้หมด เกิดเป็ นของ
เสี ยในแหล่งน้ าและสะสมในดิน
2.16 การใช้ ทรัพยากรอย่างไม่ มีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ตามพื้นที่ชุ่มน้ าเปรี ยบเสมือนแหล่ง
ทรัพยากรขนาดใหญ่ให้กบั ชุมชนเป็ นดังทุ่งที่หล่อเลี้ยงอุม้ ชูชีวติ ชุ มชนมาตั้งแต่อดีต และในอดีตนั้น
ผูค้ นยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ าเกิดการใช้งานที่ไม่ได้คานึ งถึงผลที่ตามมามากนัก
สาเหตุ หนึ่ งเพราะทรัพยากรนั้นมีมากมายมหาศาล ในปั จจุ บนั ถึ งแม้จะมี การให้ความรู ้ แต่ก็ยงั ไม่
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างเต็มกาลังเนื่องด้วยสาเหตุหลายๆประการทาให้ยงั คงพบเห็นการใช้งาน
พื้นที่ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพอยู่
3. ศักยภาพด้ านการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
อาเภอสามร้อยยอดและอาเภอกุยบุรีเป็ นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ ามีสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่หลากหลายและสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งเกษตรที่มีอยูบ่ า้ งยังไม่ได้เป็ นที่รู้จกั มากนัก หลายๆ
สถานที่ มีศกั ยภาพที่ เป็ นจุดแข็งสามารถพัฒนาต่อให้มีคุณภาพได้และมีบางสถานที่ ที่เป็ นจุดอ่อน
หากมีการปรับปรุ งหรื อเสริ มเพิ่มเติมสิ่ งที่ขาดเข้าไปจะทาให้เกิ ดการท่องเที่ ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น
ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความรู ้ความเข้าใจต่อสถานที่และระบบนิเวศของพื้นที่ได้อย่างแท้จริ ง
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3.1 จุดแข็งด้ านทรัพยากรทีเ่ อือ้ อานวยต่ อการท่ องเทีย่ วในอาเภอสามร้ อยยอดและอาเภอกุย
บุรี
3.1.1 ด้านการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ อาเภอสามร้อยยอดและอาเภอกุยบุรีเต็มไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ที่มีหลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในสถานที่ที่เป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยวรู ปแบบธรรมชาติมีให้เลือก
รับชมประสบการณ์ในระบบนิเวศที่แตกต่างกันถึง2อุทยาน นัน่ คือ อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด
ซึ่ งเป็ นอุทยานแห่ งชาติทางทะเลแห่ งแรกของประเทศไทยมีพ้ืนที่ธรรมชาติให้ศึกษาระบบนิ เวศถึ ง
10 ระบบ อุทยานแห่ งชาติป่ากุยบุรีน้ นั ก็มีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างไปนัน่ คือมีทุ่งหญ้าที่สัตว์ป่าขนาด
ใหญ่ออกมาหากิ นให้นกั ท่องเที่ ยวหรื อผูท้ ี่สนใจได้รับชมนอกจากนี้ ยงั มีสถานที่อื่นในอุทยานให้
เลือกสรร

ภาพที่ 49 ภาพแสดงสถานที่ ระยะห่างจากทีท่ าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและกิจกรรม
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
เนื่ องด้วยที่ต้ งั ของพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดอยูใ่ นจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ซ่ ึ งไม่
ห่างจากอาเภอหัวหิ นที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดมากนัก การเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ชุ่มน้ า
สามร้อยยอด หากเดินทางมาตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรื อ ถนนเพชรเกษมวิ่งมาตาม

202
ถนนทางหลวงชนบท ประจวบคี รีขนั ธ์ 2069 ประมาณ 8 กิ โลเมตรสถานที่ แห่ งนี้ มีเอกลักษณ์ ใน
ตัวเองที่หาชมได้ยากจากที่อื่นในประเทศไทย ที่ต้ งั ของทุ่งน้ าจืดอยูห่ ่างจากทะเลเพียงไม่กี่กิโลเมตร
เทือกเขาหิ นปูนที่วางตัวในแนวเหนื อ -ใต้เป็ นฉากหลังเมื่อหันหน้าเข้าสู่ ทุ่งสามร้ อยยอดและมีแนว
เขาของเทื อกเขาตะนาวศรี เป็ นเส้ นของฟ้ าของทุ่ งสามร้ อยยอดที่ กว้างสุ ดลู กหู ลูกตา นอกจากภู มิ
ทัศน์ส วยงามที่ หาดู ได้ยากยังมี ศาสตร์ แห่ งธรรมชาติ วิทยาที่ ซ่ อนอยู่อย่างหลากหลาย เป็ นระบบ
นิ เวศหลากหลายที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ เดี ย วกัน อัน เป็ นรู ป แบบที่ ดู ไ ด้ย ากมี ค วามส าคัญ ระดับ ท้อ งถิ่ น
ระดับ ชาติ แ ละถึ ง ขั้น ระดับ นานาชาติ โดยเฉพาะในมุ ม มองของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศไม่ ไ ด้
ตอบสนองแค่เพียงการรับรู ้ สุนทรี ยศาสตร์ ด้วยสายตาเพียงอย่างเดี ยวแต่ยงั ตอบสนองถึ งศักยภาพ
ของพื้นที่ที่สามารถให้ความรู ้ในด้านต่าง ๆได้หลายรู ปแบบ
นอกจากพื้ นที่ ชุ่ม น้ าสามร้ อยยอดเป็ นสถานที่ดึงดู ดใจแล้วยังมี สถานที่ อื่น ๆใน
อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดที่มีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างกันรวมถึงรู ปแบบกิจกรรมที่ให้เข้าร่ วม
และสัมผัสประสบการณ์ในหลากหลายรู ปแบบ โดยแต่ละสถานที่มีกิจกรรมและรู ปแบบเฉพาะกัน
ไปตามลักษณะภูมิประเทศ โดยช่วงเวลาที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในการท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ าเขา
สามร้ อยยอดคือช่ วงฤดู หนาว นอกจากนจะมี อากาศที่ เย็นสบายแล้วยังมีภูมิทศั น์ที่สวยงามน่ าชม
พร้อมทั้งนกที่มีหลากหลายชี วติ มาหาอาหารอาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด เพื่อหากิน เพื่อวางไข่
เพื่อขยายพันธุ์ เพื่อผสมพันธุ์ เป็ นต้น ประจวบกับทางตอนบนของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดชาวบ้าน
ที่ดาเนิ นกิ จการที่ส่งเสริ มการทองเที่ยวเชิ งนิ เวศ เน้นให้นกั ท่องเที่ยวที่มาเข้าพักได้ใช้วิถีชีวิตแบบ
ชาวทุ่ง เช่ น ตอนเช้านัง่ เรื อ หาปลา เก็บผักจากทุ่งสามร้ อยยอดมาประกอบอาหารเพื่อรับประทาน
และยามค่าคืนมีกิจกรรมดูดาว เนื่ องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองทาให้สามารมองเห็ นกลุ่ม
ดาวได้ชดั เจน
3.1.2 ด้านการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ในพื้นที่สองอาเภอนี้ ยงั
ได้โดดเด่ นมากนักเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ หากแต่มีศกั ยภาพที่ จะพัฒนา อาชี พ
เกษตรซึ่ งเป็ นอาชี พหลักของคนในพื้นที่ท้ งั สองอาเภอนี้ ซ่ ึ งในปั จจุบนั มีผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรที่
เฉพาะและน่ าสนใจตลอดจนการนาผลิ ตภัณฑ์ที่เหลื อใช้จากกระบวนการเกษตรมาเป็ นผลิตภัณฑ์
หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรได้เป็ นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อเสี ยงได้แก่ สับปะรดฉี กตา สับปะรดเหลือง
สามร้ อ ยยอด มะม่ วงน้ าดอกทองสามร้ อ ยยอด เป็ นต้น ปั จจุ บ ัน มี เจ้า ของพื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ ท า
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เกษตรกรรมในรู ปแบบไร้สารเคมีคือเกษตรอินทรี ย ์ ทั้งที่เป็ นเกษตรเฉพาะทางได้แก่ ฟาร์ มเห็นสาม
ร้ อยยอดและเกษตรอิ น ทรี ย ์ไ ร่ ผ สมผสานตามเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ข องรั ช กาลที่ 9 เจ้าของคื อ คุ ณ
ประสงค์ ทองแผ่น สถานที่ เหล่านี้ สามารถส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ในพื้นที่ รอบอุทยาน
แห่ งชาติเขาสามร้อยยอดให้สมบูรณ์ ข้ ึนได้จากการเยี่ยมชม รับประสบการณ์ ดา้ นการเกษตรอาจจะ
เพื่อนาไปปรับใช้ในชี วิตประจาวัน หรื อเพื่อปรับเปลี่ ยนสถานที่ เกษตรกรรมให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้
ทางการเกษตรได้
3.2 จุ ด อ่ อ นในการท่ อ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าในอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อ ยยอด
สถานที่ ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในและรอบอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดมี หลายสถานที่ ที่มี ความ
น่ า สนใจแต่ ย งั ขาดการเชื่ อ มต่ อ ในแต่ ล ะสถานที่ ภ ายในบริ เวณใกล้เคี ย งโดยเฉพาะศู น ย์ศึ ก ษา
ธรรมชาติบึงบัวที่มีที่ต้ งั และการเข้าถึงที่แตกต่างจากสถานที่อื่น ๆ ในอุทยานการเข้าถึงสามารถเข้า
และออกได้เพียงทางเดียวคือต้องเข้ามาจากถนนเพชรเกษมและอีกทางหนึ่งคือเส้ นทางรถไฟสายใต้
ที่ ต้ งั ของจุ ดที่ ส าคัญ มี ก ารกระจายตัวไปตามจุ ดต่ าง ๆไม่ มี ระบบบริ ก ารการขนส่ งที่ เชื่ อมต่ อได้
นอกจากใช้รถส่ วนตัวหรื อการเช่าทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์
นอกจากนี้ ระบบการแนะนาและสื่ อความหมายรายละเอียดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังไม่
มีขอ้ มูลให้แก่นกั ท่องเที่ยวมากพอ ปั จจุบนั มีแผ่นพับที่ช่วยอธิ บายข้อมูลสถานที่แต่ยงั ขาดข้อมูลใน
เชิงแนะนารายละเอียดในระบบนิเวศอย่างเหมาะสม การท่องเที่ยวเพียงแค่ชื่นชมทัศนียภาพจะยังไม่
สร้างความเข้าใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวในด้านความรู ้เรื่ องระบบนิเวศเฉพาะซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นเอกลักษณ์
ที่สามารถพบเจอได้ยาก หากมีการออกแบบเส้นทางและระบบสื่ อความหมายที่ดีและทันสมัยจะทา
ให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
3.3 จุ ดอ่ อนในการท่ องเที่ยวเชิ งเกษตรในพื้นที่ เกษตรของชุ มชนรอบบริ เวณทุ่งสามร้ อย
ยอด การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรในขณะนี้ ยงั นับว่าเป็ นศาสตร์ ที่ค่อนข้างใหม่ ส่ งผลให้การจัดการของ
เจ้าของพื้นที่ ในประเด็นรองรับผูม้ าเยี่ยมชมยังไม่มีความพร้ อมเท่าที่ ควร โดยส่ วนมาแล้วสถานที่
เหล่านี้เริ่ มต้นมาจากการเป็ นพื้นที่เกษตรที่ไม่มุ่งเน้นเรื่ องการท่องเที่ยว แต่ภายหลังได้มีการเปิ ดรับผู ้
เข้ามาเยี่ยมชม มาศึ กษารู ป แบบการท าเกษตรที่ ป ระสบผลส าเร็ จ มาทัศนศึ กษา การจัดการเรื่ อง
รองรับนักเที่ยวจึงตามมา พื้นที่เกษตรที่ มีผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรอันเป็ นเอกลักษณ์ ยงั ไม่ได้เปิ ด
พื้นที่เกษตรของตนให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งเกษตร หากมีการเปิ ดให้เข้าชมในอนาคตจะเป็ นการ
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เปิ ดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความเฉพาะตัวสามารถดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวรวมไป
ถึงสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชนชนได้

4.การจัดการการท่ องเที่ยวภายในพืน้ ที่
4.1 การจัดการการท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ การดาเนิ นการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศจะต้องมี
การดารงไว้ซ่ ึ งความอุดมสมบูรณ์ ของวัฒนธรรมและระบบนิ เวศภายใต้การกระตุน้ จิตสานึ กรักษ์
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้สามารถดารงต่อไปได้มุ่งเน้นให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยวจาเป็ นต้องให้ความรู ้ดา้ น
ธรรมชาติ สั ง คมวัฒ นธรรมของพื้ น ที่ แ ก่ ผู ้ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วให้ ม ากขึ้ น การจัด การจะต้อ งรั ก ษา
วัฒนธรรมประเพณี อนั ดี งามที่มีอยู่เอาไว้ดว้ ยความภาคภูมิใจ ดารงสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์
ด้วยอุ ดมการณ์ ที่ยึดมัน่ รัก ษาธรรมชาติ ด้วยความเข้าใจ โดยสามารถแบ่ งประเด็นการจัดการการ
ท่องเที่ยวออกเป็ นหลายประเภทดังนี้
4.1.1 ระบบการสื่ อความหมาย ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวมีศูนย์ให้ขอ้ มูลที่
เกี่ ยวข้องกับพื้นที่ ชุ่มน้ าและสถานที่ท่องเที่ ยวภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดในลักษณะ
ของแผ่นโปสเตอร์ อธิ บายแหล่งดู นกในแต่ละเดือน ประวัติความเป็ นมาของทุ่งสามร้อยยอดข้อมูล
เบื้องต้นเรื่ องระบบนิ เวศและสายพันธุ์ในทุ่งสามร้อยยอด,ถ้ าไทร,ถ้ าแก้วและแผนที่แสดงสถานที่
สาคัญในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด ข้อมูลเหล่านี้ อยูใ่ นที่ทาการศูนย์บึงบัวแต่ไม่ได้เชื่ อมต่อ
การสื่ อข้อมูลไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนไม่ได้เดินขึ้นมายังที่ทาการ
เมื่อจ่ายเงินค่าบารุ งอุทยานก็ไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยที่ยงั ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ทา
ให้การเดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติขาดความสมบูรณ์เรื่ องข้อมูลเพื่อการเรี ยนรู ้ลกั ษณะพิเศษของ
พื้นที่ท้ งั ทางกายภาพและนิ เวศวิทยา โดยเฉพาะบริ เวณหอดู นกที่ไม่มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับนกหรื อข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อให้แนวทางแก่ผูท้ ี่สนใจทั้งนี้ เนื่ องจากพื้นที่ ชุ่มน้ าสามร้ อยยอดมีชื่อเสี ยงมากในเรื่ อง
ความหลากหลายของนกที่มาอาศัยในทุ่งสามร้อยยอด ทั้งนกในพื้นที่ หรื อ นกท้องถิ่นและนกอพยพ
4.1.2 สถานที่สาคัญในพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอด
- กิจกรรมส่ งเสริมการท่องเทีย่ ว
(1) กิ จกรรมเดิ นชมเส้ นทางศึ ก ษาธรรมชาติ เป็ นสะพานไม้ที่ ท อดยาวลงไปใน
พื้นที่ชุ่มน้ าสามร้ อยยอด เริ่ มต้นเส้นทางที่บริ เวณหน้าที่ ทาการศูนย์บริ การข้อมู ลบึงบัว มี ลกั ษณะ
กว้างประมาณ 1 เมตร ระหว่างทางจะพบกับหมู่บวั หลวง น้ าใสสามารถมองเห็นสาหร่ ายและปลาที่
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แหวกว่ายในน้ าได้นอกจากนี้ หากสั งเกตในพงหญ้าจะพบนกที่ ดักรอกิ นปลา เช่ น นกอี โก้ง นก
กระยาง นกกระแตแต้แว้ด เป็ นต้น
(2) กิ จกรรมล่ องเรื อในทุ่ ง สามร้ อยยอด กิ จกรรมล่ ง เรื อน าเที่ ย วเป็ นกิ จกรรมที่
ดาเนิ นโดยชาวบ้านที่อาศัยภายในทุ่งมีการนาเที่ยวชมในพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดเพื่อชมทัศนี ยภาพ
ภายในทุ่ง ในอดี ตในทุ่งสามร้อยยอดมีบวั หลวงจานวนมากผูค้ นนิ ยมมาล่องเรื อเที่ยวชมถ่ายรู ป แต่
นับ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2553 เป็ นต้น มา จานวนบัวหลวงเริ่ ม ลดลงและเกิ ด วิก ฤตอย่างหนัก ราวเดื อ น
กันยายนในปี พ.ศ. 2559 น้ าในทุ่งสามร้อยยอด แห้งขอดจนพื้นดินแตกระแหง สัตว์และพืชในพื้นที่
ชุ่มน้ าล้มตาย และปี ต่อมาเมื่อระดับน้ าเริ่ มเข้าทุ่ง ใช้ระยะเวลา2ปี บัวหลวงเริ่ มฟื้ นคืนมา จนในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ชาวบ้านได้เริ่ มดาเนิ นการทาเรื อนาเที่ยวอีกครั้งโดยผ่านการยื่นเรื่ องขออนุ ญาต
ผ่านกรมเจ้าท่า กรมอุทยานและอุทยานแห่ งชาติสามร้อยยอด โดยอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด
เป็ นผูด้ ู แ ลก าหนดกฎเกณฑ์ แ ต่ ก ลุ่ ม ผู ข้ ับ เรื อเป็ นผู บ้ ริ ห ารโดยตนเอง การด าเนิ น การส่ อ งเสริ ม
กิจกรรมนี้ของอุทยานคือการเพิม่ ท่าเรื อเพื่อให้มีการขึ้นและลงเรื อได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
(3) กิจกรรมส่ องดู นก หอดูนกที่มีอยูม่ ีสภาพเก่าหากใช้งานโดยไม่ระมัดระวังอาจ
เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ได้ ลักษณะในปั จจุบ นั หอดู นกไม่ได้เชื่ อมต่อกับ เส้ นทางศึกษาธรรมชาติบึ งบัว การ
ปรั บ ปรุ ง หอดู น กควรพิ จารณาประเด็น การให้ ข้อ มู ล แก้นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วชมและมี ใ ห้ ยื ม
อุปกรณ์ สาหรับดู นกบริ เวณที่ทาการอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด อาจเป็ นการลงทะเบียนและ
เสี ยค่าเช่าที่ราคาไม่แพงเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถจ่ายได้โดยไม่เป็ นภาระ เงินส่ วนนี้ จะเป็ นต้นทุน
ที่ นาไปซื้ ออุ ปกรณ์ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ภายในพื้ นที่ ชุ่มน้ าภายในอุท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอด
นอกจานกี้ ย งั ควรเพิ่ ม การเชื่ อ มโยงระหว่างเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ บึ งบัวกับ หอดู น กโดยเพิ่ ม
ทางเดินยกระดับภายในทุ่งเพื่อเชื่ อมต่อถึ งกันและสร้างทางเท้าที่เชื่ อมต่อระหว่างหอดู นกและศูนย์
ให้บริ การข้อมูลเพื่อความต่อเนื่ องในการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศเพราะปั จจุบนั เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
บึ งบัวไม่ ได้เชื่ อมโยงกับ หอดู นก การเดิ นไปยังหอดู น กต้องเดิ นบนถนนคอนกรี ตเข้าไปโดยไร้
หลังคาหรื อร่ มไม้
(4) กิ จกรรมปั่ นจัก รยานบนถนนทางหลวงชนบท ประจวบคี รีข นั ธ์ สาย 2069
บริ เวณหน้าโรงเจไปยัง ที่ ท าการศึ ก ษาธรรมชาติ บึ ง บัว พบเห็ น กิ จ กรรมการปั่ น จัก รยานทั้ง ใน
รู ป แบบการปั่ นจักรยานภายในครอบครั วและการปั่ นจักรยานวิบ าก โดยส่ วนมากแล้วผูท้ ี่ ม าท า
กิจกรรมมักมาในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
- สถานทีอ่ านวยความสะดวก
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(1) ศูนย์บริ การข้อมูล ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว มีการให้ขอ้ มูลที่หลากหลายทั้งใน
พื้นที่ชุ่มน้ าเองและสถานที่สาคัญในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด แต่เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่ได้จดั ทา
ไว้นานแล้วทาให้มีสภาพเก่าและสี เริ่ มจาง หากมีการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีควบคู่กบั มัคคุ เทศก์
ท้องถิ่ น จะท าให้ ก ารเรี ย นรู ้ เรื่ อ งความหลากหลายทางนิ เวศวิท ยาในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า สามร้ อยยอดมี
ชีวิตชี วามากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลด้านคุณค่าและบทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดในด้านต่าง ๆ เช่น
คุณค่าทางด้านนิ เวศวิทยา คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม เศรษฐกิ จและสังคม และคุ ณค่า
ของพื้นที่ชุ่มน้ าด้านการบริ การ เพื่อให้ความรู ้และสร้างความตระหนักแก่ผทู ้ ี่มาเยือนให้ได้รับทราบ
ข้อมูลเฉพาะของพื้นที่เพื่อการสานึกรักในพื้นที่ชุ่มน้ า
(2) ที่พกั
- ภายในบริ เวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวไม่มีบา้ นพักให้บริ การมี เพียง
ลานกางเต๊นท์ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าใช้พ้นื ที่ได้
- บริ เวณทางตอนเหนื อของทุ่งสามร้อยยอด มีชาวบ้านได้ดาเนิ นการทาที่
พักในลักษณะของการเยือนเรื อนหรื อโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
- บริ เวณทางตอนใต้ของทุ่งสามร้อยยอด ม.2 บ้านเกาะมอญ กลุ่มชาวบ้าน
ตื่ นตัวเรื่ องการท่ องเที่ ยวได้มีการดาเนิ นการเปิ ดบ้านให้นักท่ องเที่ ยวเข้าพักในลักษณะที่ เรี ยกว่า
เกสท์เฮาส์ ในรู ปแบบพักกับเจ้าของบ้านและแบบเช่ าบ้านของเจ้าของบ้านที่ ไม่ได้อาศัยอยู่เพื่อพัก
แรม
(3) ห้องน้ า
ภายในที่ทาการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ศูนย์บริ การข้อมูลบึงบัวมี
การดาเนินการสร้างห้องน้ าโดยอุทยานในลักษณะที่สะอาดและเรี ยบร้อยน่าใช้งาน
(4) ร้านอาหาร
ร้ านอาหารที่ เปิ ดให้ ภ ายในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าสามร้ อยยอดในเขตศู น ย์ศึ ก ษา
ธรรมชาติ บึ งบัวดาเนิ นการโดยคนในท้องที่ ภายใต้การดู แลของอุ ทยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอด
จาหน่ ายอาหารที่มาจากทุ่งและเครื่ องดื่ ม ลักษณะยังไม่เป็ นระเบี ยบ ขาดความสวยงาม หากมีการ
ปรับปรุ งให้กลมกลืนกับพื้นที่ชุ่มน้ า จะส่ งผลให้น่าใช้งานและเป็ นทัศนียภาพที่น่ามองมากยิง่ ขึ้น
(5) หอดูนก
หอดูนกในปั จจุบนั มีสภาพเก่าและชารุ ดในหลายตาแหน่ ง มีร่องรอยการ
ทาลายในลักษณะก่อไฟจนลามไปที่พ้ืนไม้จนได้รับความเสี ยหายและลักษณะการขีดเขียนทาลาย
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สภาพเดิ ม หากได้รับการปรับปรุ ง เชื่ อมโยงระหว่างเส้ นทางศึกษาธรรมชาติบึงบัวกับหอดู นกจะ
ได้รับความสนใจจากผูท้ ี่มาเยือนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์สาเหตุที่อุทยานเขาสามร้อยยอด
ไม่สามารถซ่ อมแซมได้เนื่ องจากหอดูนกอยูภ่ ายใต้การดูแลของหน่วยงานที่ยงั ไม่ได้มอบให้อุทยาน
แห่ งชาตเขาสามร้อยยอดดูแล ทาให้ถูกปล่อยทิ้งร้างและชารุ ดโดยไม่ได้รับการปรับปรุ งซ่ อมแซม
หากได้รับการปรับปรุ งซ่ อมแซมให้มีสภาพที่ดีน่าใช้งานจะทาให้ผคู ้ นที่มาเข้าชมได้ศึกษาลักษณะ
พื้นที่โดยรอบได้ดียงิ่ ขึ้น
(5) ท่าเรื อนาเที่ยว
- ท่าเรื อหน้าที่ทาการศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว ดาเนิ นการโดยชาวบ้าน
ในพื้นที่ รอให้บริ การประมาณ 9-10 ลา มีการนาเที่ยวภายในพื้นที่ชุ่มน้ าบริ เวณทุ่งบึงบัว
- ท่ า เรื อ บ้า นเกาะมอญ ด าเนิ น การโดยชาวบ้า นในบ้า นเกาะมอญ มี
ให้บริ การประมาณ 10 ลา บริ เวณที่ พานักท่องเที่ยวไปชมคือเกาะมอญ เขาแมวและทุ่งบัวหลวงที่
ชาวบ้านช่วยกันปลูก และมีการแวะรับผูโ้ ดยสารเพิม่ บริ เวณหน้าวัดเกาะถ้ า
4.2 การจัดการการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
จากการสารวจและสื บค้นพบว่าปั จจุบนั ผูค้ นในชุ มชนหลายๆหมู่บา้ นต่างตื่นตัว
เรื่ องการท่องเที่ ยวอนุ รักษ์ โดยเฉพาะ โครงการนวัตวิถีของรั ฐบาลที่ ผสานระหว่างการท่องเที่ ยว
และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เป็ นสิ นค้า ของหมู่ บ ้ า นคื อ สิ นค้ า ของหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ นั บ ว่ า เป็ น
กระบวนการการตอบสนองการอนุรักษ์อย่างยัง่ ยืนผสานกับการกระตุน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
4.2.1 ระบบการสื่ อความหมาย
ภายในสถานที่ ท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรยังไม่ได้มีการจัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ หรื อ
เครื่ องมือสื่ อความหมายในรู ปแบบต่างอย่างเท่าที่ควรจะเป็ นเนื่ องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น สวนเกษตร
อินทรี ยล์ ุงประสงค์ ทองแผ่นนั้นเน้นการพออยูพ่ อกินตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง การปลุกพืชเลี้ยง
สัตว์ภายในบริ เวณรอบบ้านนั้นเน้นเพื่อการบริ โภคภายในครอบครัว ประเด็นรองลงมาไม่ได้จดั การ
เพื่อการท่องเที่ยวแต่เน้นการให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจเข้าชม โดยจะต้องติดต่อก่อนเข้าพบ ลักษณะการ
สื่ อความหมายเป็ นรู ปแบบการพาเดินชมพร้อมอธิ บายกระบวนการภายในพื้นที่
4.2.2 กิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(1) เดิ นชมพืชผัก สัตว์เลี้ยงภายในพื้นที่เกษตรพร้ อมรับฟั งองค์ความรู ้ ที่
ถ่ายทอดโดยตรง
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(2) เลือกทากิจกรรมที่ทางพื้นที่เกษตรได้จดั เตรี ยมไว้ให้ เช่น ชั้นเรี ยนการ
ทาสบู่ การปลูกเห็ด เก็บเห็ด การแปรู ปอาหาร
4.2.3 สถานที่อานวยความสะดวก
ปั จ จุ บ ัน สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรตามที่ ก ล่ า วมาไม่ มี ที่ พ ัก ในพื้ น ที่
จาเป็ นต้องพักค้างแรมในสถานที่พกั แรมนอกพื้นที่เกษตร ส่ วนบริ การเรื่ องห้องน้ าและร้ านอาหาร
ยังไม่ได้ดาเนิ นการเช่ นกันเนื่ องจากพัฒนามาจากการเป็ นพื้นที่ เกษตร การท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรใน
พื้นที่ น้ ี เป็ นลักษณะการเยี่ยมชมไม่ได้มีที่รองรั บการพักแรม จะมี เพียงผลิ ตภัณฑ์ภายในพื้นที่ ให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกชม
4.2.4 พื้นที่เกษตรที่ดาเนินการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิวศในปั จจุบนั
(1) ไร่ อินทรี ยล์ ุงประสม ทองแผ่น
ดาเนินการโดยนายประสงค์ ทองแผ่น ที่ต้ งั 183 ต.สามกระทาย อ.
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(2) ฟาร์มเห็ดออร์แกนิคสามร้อยยอด
ดาเนิ นการโดย น.ส.นิ ชาภา สุ วรรณนาค ที่ต้ งั 235 ม.5 บ้านลาด
วิถี ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงเกษตรในบริเวณโดยรอบ
5.ข้ อสรุ ปผลจากการสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญและเจ้ าหน้ าที่
5.1 ประเด็นทางกายภาพความเป็ นมาและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ลักษณะพื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นแอ่งกระทะที่รับน้ ามาจากพื้นลาดชันทางทิศตะวันตกอัน
ได้แก่เทือกเขาตะนาวศรี และพื้นที่ลาดเชิ งเขาตั้งแต่เชิงเขาตะนาวศรี ลงมา น้ าผิวดินเหล่น้ ี ระบายลง
พื้นที่ต่ากว่ากล่าวคือไหลไปยังทะเลอ่าวไทย แต่เนื่ องจากพื้นที่แอ่งกระทะที่ติดกับเทือกเขาสามร้อย
ยอดด้านตะวันตกมีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่รับน้ าผิวดิ นเหล่านี้ ไว้และมี การระบายออกสู่
ทะเลได้ช้าเพราะมีเพียงทางเดี ยวที่เป็ นทางระบายน้ าสู่ ทะเลคือคลองเขาแดง ในยุคที่ยงั ไม่มีการตัด
ถนนเพชรเกษรและทางรถไฟสายใต้ น้ าสามารถไหลเข้าและไหลออกเป็ นระบบการไหลเวียนน้ าที่
สม่ าเสมอและสมดุลแต่เมื่อมีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็ นตัวขวางกั้นทิศทางน้ า ส่ งผลให้น้ าเข้าทุ่งสาม
ร้อยยอดในปริ มาณน้อย เป็ นเหตุเกิ ดสภาวะน้ ากร่ อยในทุ่ง โดยเฉพาะยามหน้าแล้งที่ไม่มีน้ าฝนมา
เติมเจือจางน้ าเค็ม เมื่อเกิ ดสภาวะน้ ากร่ อยรุ นแรงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิ เวศที่สามารถเห็ น
ได้ชดั คือการเติบโตอย่างรวดเร็ วของพืชรุ กรานอย่างต้นธู ปฤาษี
5.2 แนวทางการจัดการฟื้ นฟูท้งั ระยะสั้ นและระยะยาว
- คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
แนวทางการฟื้ นฟูระยะสั้ น ดาเนิ นการเก็บข้อมูลรายวันในปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่ชุ่มน้ าที่จะส่ งผลต่อคุณภาพของชี วภาพภายในพื้นที่ชุ่มน้ า
ได้แก่ขอ้ มู ล อุ ณหภู มิ ความชื้ นสัมพัทธ์ ปริ มาณน้ าฝน คุ ณภาพดิ น ระดับความสู งของน้ าและค่า
ความเค็มของน้ าในทุ่ งสามร้ อยยอดเพื่อสังเกตการณ์ ความเปลี่ ยนในระยะใกล้ชิด มี การฟื้ นฟู บ วั
หลวงเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด กลุ่มอนุ รักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุ่ม
น้ าทุ่งสามร้อยยอด ดาเนิ นการวางผังการปูกบัวโดยสานักวิจยั การอนุ รักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช มีการ
ติดตามอัตราการรอดตายและการเจริ ญเติบโตโดยไม่ได้คานึ งว่าแท้ที่จริ งแล้วบัวหลวงนั้นเป็ นพืช
พรรณต่างถิ่นที่นาเข้ามาปลูกในพื้นที่ภายหลัง
แนวทางการฟื้ นฟู ในระยะยาว การดาเนิ นการปฏิ บตั ิตามมติของคณะกรรมการ
พิ จารณาพื้ น ที่ ห้ ามเลี้ ย งสั ตว์น้ าที่ ใ ช้ค วามเค็ ม ในพื้ น ที่ น้ าจื ดจังหวัดประจวบคี รีข ัน ธ์ และส านัก
อุทยานแห่ งชาติได้ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการติดตามสถานการณ์ความแห้งแล้ง และหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาพื้นที่ชุ่มน้ าในระยะ
ยาวโดยส่ วนวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
- คาแนะนาจากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านพื้นที่ชุ่มน้ า
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แนวทางการฟื้ นฟู ระยะสั้ น อันดับแรกที่จาเป็ นต้องมีการจัดการคือการคืนระบบ
การไหลเวียนให้มีสภาพดีดงั เดิมให้น้ าที่มีคุณภาพดีเข้ามาเติมในพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด เนื่ องจาก
ที่ต้ งั ของทุ่งสามร้อยยอดตั้งอยูป่ ลายน้ าทาให้น้ าที่ผา่ นการใช้งานาจากกระบานการต่าง ๆ ลงสู่ พ้ืนที่
ชุ่มน้ าก่อนที่จะลงสู่ ทะเล
แนวทางการฟื้ นฟูในระยะยาว เพื่อให้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดมีคุณภาพน้ าที่
ดี ควรดาเนิ นการแก้ไขสิ่ งที่ ขวางกั้นทิ ศทางน้ า เช่ น โครงสร้ างพื้ นฐานต่าง ๆ ขอบคันบ่อ หาทาง
แก้ไขให้น้ าสามารถเข้าทุ่งได้ในปริ มาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ แล้วจากการที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าอยูท่ ี่ปลาย
น้ าพื้นที่ระหว่างต้นน้ าและปลายน้ าที่มีการทากิ จกรรมต่าง ๆ ควรมีการบาบัดน้ าก่อนการปล่อยไป
เพื่อควบคุมคุณภาพน้ า และหากเป็ นไปได้ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ตอ้ งน้ าเค็มเข้าในพื้นที่น้ าจืด
ควรระงับและบริ เวณที่มีการรุ กพื้นที่อุทยานจะต้องปรับคันบ่อให้มีระดับที่น้ าสามารถเข้าและออก
ได้
5.3 ประเด็นการส่ งเสริมการท่องเทีย่ ว
5.3.1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อุทยานอนุ ญาตให้ชาวบ้านดาเนิ นการถ่อเรื อนาเที่ยวเพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
ได้เข้าถึงยังพื้นที่ชุ่มน้ าส่ วนอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยทางเท้า สามารถเข้าถึ งได้ทางเรื อเท่านั้น
แต่มีการกาหนดข้อระเบียบเพื่อควบคุมความปลอดภัยด้านชี วิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและ
ดูแลพื้นที่ เปราะบางของระบบนิ เวศพื้นที่ชุ่มน้ า อนุ ญาตให้นาเที่ ยวได้เฉพาะเวลา 8.00 - 17.00น.
นอกจากนี้ มีป้ายประกาศกฎระเบียบข้อปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยวตามระเบียบพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่ งชาติ พ.ศ.2504 เช่ น ให้เข้าถึ งเฉพาะเส้ นทางที่ มีการอนุ ญาตเท่ านั้นเพื่ อป้ องกันการหลงทาง
เนื่ องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่หลายตารางกิโลเมตร และป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิ ดต่อธรรมชาติ
ไม่อนุ ญาตให้เก็บกล้วยไม้ พันธุ์ไม้ ดอกไม้ ใบไม้รวมถึงผลไม้ออกนอกพื้นที่เพราะบางชนิ ดอยูใ่ น
สถานภาพหายาก ห้ามล่าสัตว์ จับแมลง จับสัตว์ใด ๆ เพราะจะเป็ นเหตุให้ธรรมชาติสูญเสี ยสมดุล
เป็ นต้น
5.3.2 ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพื้นที่ชุ่มน้ าได้เสนอแนะเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
รอบพื้นที่ชุ่มน้ าว่าควรเป็ นการเกษตรที่ไม่กระทบต่อระบบน้ าของพื้นที่ชุ่มน้ าและไม่ทาให้พ้นื ที่ชุ่ม
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น้ าเสี ยหาย อาจมี ก ารส่ งเสริ ม การท าผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ม าจากพื ช ที่ มี ม ากในพื้ นที่ ชุ่ ม น้ าอยู่ในระดับ ที่
นามาใช้ก็ไม่ก่อให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเสี ยหายทั้งในด้านกายภาพ เคมีและชี วภาพ เช่ นการปลู กกระจูดใน
พื้นที่ชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ า เก็บเกี่ยวมาสานเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็ นต้น
5.4 แนวทางในการอนุรักษ์ พืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ อย่างยัง่ ยืน
เมื่ อ พิ จ ารณาจากผู ท้ ี่ มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ เกี่ ย วข้อ งกับ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าทั้ง
เจ้าหน้าที่ อุทยานและนักวิชาการพบว่าแนวทางที่สาคัญในการอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ าแบ่งออกเป็ น 4
ประเด็นได้ดงั นี้
5.4.1 ระบบอุทกวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ า ฟื้ นฟูและจัดการให้ระบบอุทกวิทยาของน้ า
ในพื้นที่ ชุ่มน้ ามี ลกั ษณะดังเดิ มจัดให้มีน้ าดี เข้าสู่ พ้ืนที่ ชุ่มน้ าเพื่อเติ มน้ าจืด และก่ อนที่ จะปล่ อยน้ า
ออกจากกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิ จใด ๆ จะต้องมีการบาบัดน้ าและตรวจสอบระดับที่จะยอม
ให้ปล่อยลงสู่ พ้นื ที่ชุ่มน้ าได้ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ า
5.4.2 พื้นที่และขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ า กาหนดขอบเขตของอุทยานแห่ งชาติเขา
สามร้อยยอดให้ชดั เจน อาจทาแนวเขตธรรมชาติเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและดาเนินการ
5.4.3 ขาดมาตรการคุ ้ม ครองพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า เนื่ องจากพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ายังไม่ มี ก ฎหมาย
เฉพาะในปั จจุบ นั มี เพียงกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องกาหนดกฎหมายหรื อ
มาตรการขึ้นมาเพื่อให้สามารถดาเนินการอนุ รักษ์ได้อย่างเต็มกาลัง
5.4.4 ความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนทั้งประชาชน ภาครัฐและเอกชน จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องประสานงานเพื่อกระจายความเข้าใจในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้แก่ทุกคนไม่วา่ องค์กรได้
เพื่อให้การดาเนินการอนุรักษ์เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
5.5 ปัญหาในการจัดการพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอด
5.5.1 ปั ญหาด้านการจัดการ อันได้แก่ ปั ญหาแนวเขตอุทยานซ้อนทับกับที่ทากิ น
ของราษฎรการประกาศเขตอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดในปี พ.ศ.2509และการประกาศผนวก
พื้นที่ชุ่มน้ าในปี พ.ศ.2525 จึงเป็ นปั ญหาในการจัดการเรื่ อยมา มีแนวทางในการจัดการคือการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริ งจังรวมถึ งการตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ์ พิสูจน์เอกสารสิ ทธิ์ และดาเนิ นการอย่าง
ตรงไปตรงมา
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5.5.2 ปั ญหาที่เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ เป็ นปั ญหาจากการใช้พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่าง
ไร้ ประสิ ทธิ ภาพได้แก่ การบุ กจุดไฟเผาทุ่งเพื่อการล่าสัตว์ หาทรั พยากรในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติ
ตลอดจนบุกรุ กพื้นที่อุทยาน มีแนวทางเพื่อการแก้ไขคือดาเนิ นกฎหมายแก่ผูท้ ี่กระทาผิด ทั้งนี้ เพิ่ม
การลาดตระเวนเชิ งคุ ณภาพในพื้นที่ล่อแหลม ปั ญหาเรื่ องคุณภาพน้ าเป็ นอีกปั ญหาที่ส่งผลให้พ้ืนที่
ชุ่มน้ าเสื่ อมโทรมอย่างมากมีสาเหตุมาจากความเค็มของน้ า การปล่อยน้ าเสี ยลงพื้นที่ชุ่มน้ าโดยมิได้
ผ่านการบาบัด การเลี้ยงกุง้ มีกิจการที่สร้างผลตอบแทนให้ชาวบ้านและนายทุนอย่างมาก จนยากที่จะ
ให้ยตุ ิมีแนวทางในการหาทางออกคือส่ งเสริ มให้เลี้ยงกุง้ แบบชีวภาพและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ได้รู้ถึงข้อเสี ยที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมรวมถึงการรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ การไม่รู้คุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ าที่
ก่ อให้เกิ ดการท าลายจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องจัดโครงการฝึ กอบรมให้ค วามรู ้ ด้านการอนุ รัก ษ์ จัด
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และรายงานสถานการณ์ จัดทาหลักสู ตรการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในโรงเรี ยน
และปั ญหาอีกประการในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าคือ การขาดกลไกที่ทาให้เกิ ดการ
อนุ รัก ษ์ พ้ื น ที่ ชุ่ ม น้ า ที่ ย งั่ ยืน จึ ง จาเป็ นต้อ งก าหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณและขาด
กฎหมายเฉพาะในการบังคับใช้ที่เป็ นรู ปธรรมควรจะมีการผลักดันให้การอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ าเป็ น
วาระระดับชาติ
5.5.3 ปั ญหาด้านธรรมชาติ การเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของพืชต่างถิ่ นอย่างต้น
ธู ป ฤาษี แขม กก สาหร่ าย จนควบคุ ม ได้ยากเนื่ องจากบางชนิ ดเติ บ โตได้ดีในสภาวะน้ ากร่ อย มี
แนวทางในการจัดการคื อควบคุ มพื้นที่ ในการเจริ ญเติ บโต อนุ ญาตให้มีอยู่และกาจัดในบางพื้ นที่
และปั ญหาภัยแล้งที่ ต่อเนื่ องกับสภาวะโลกร้ อนทาให้น้ าในทุ่งมี ป ริ มาณน้อยจนในบางปี นั้นเกิ ด
สภาวะวิกฤต แนวทางในการจัดการคือ ขุดลองลาคลองที่ต้ืนเขิน ควบคุ มการใช้น้ าในทุ่งสามร้ อย
ยอดอย่างเป็ นระบบและสร้างฝายชะลอเพื่อกักเก็บน้ า
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บทที่ 6
การสรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้งที่มาจากการรวบรวมเอกสาร การ
สารวจและการสัมภาษณ์ ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ าบทนี้ จะกล่าวถึงการสรุ ปผล คุณค่าและ
บทบาทของพื้ นที่ ชุ่ ม น้ า ปั ญ หาในการคุ ก คามพื้ นที่ ชุ่ ม น้ าทุ่ งสามร้ อยยอด และอุ ป สรรคในการ
จัดการพื้นที่ นอกจากนี้แล้วในบทนี้มีการเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยาน
แห่งชาติสามร้อยยอด โดยข้อมูลที่กล่าวมาสามารถแบ่งออกเป็ นประเด็นหลักได้ 5 ประเด็นดังนี้
1. สรุ ปคุณค่าและบทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด
2. สรุ ปปั ญหาการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด
3. แนวทางในการดูแลและจัดการการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดอย่างชาญฉลาด
และยัง่ ยืน
4. แนวทางการฟื้ นฟูพ้นื ที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดจากสภาวะเสื่ อมโทรม
5. แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์อนั ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
6. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สรุ ปคุณค่ าและบทบาทของพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอด
หากกล่าวพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดนั้นทาให้นึกถึงพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งบึงบัวขึ้นมาเป็ นอันดับแรก
แต่อนั ที่ จริ งและพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้ อยยอดมีความหลากหลายถึ ง 10 รู ปแบบด้วยกัน ทั้งที่ เป็ นพื้นที่
ราบลุ่มขังประเภทน้ าจืด ห้วย หนอง ลาคลองที่มีลกั ษณะเป็ นน้ ากร่ อย พื้นที่น้ าขังชัว่ คราวที่เป็ นทุ่ง
ตะกาดตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งบริ เวณห้วงทะเลน้ าตื้น พื้นที่เหล่านี้ หลอมรวมเป็ นเอกลักษณ์อนั จะพบ
เห็ นได้ยาก ระบบนิ เวศที่ เชื่ อมโยงกัน เอื้อประโยชน์ให้พืชและสัตว์มากมายได้อาศัย ทารัง หากิ น
ขยายเผ่าพันธุ์รวมถึงเป็ นแหล่งที่อยูช่ ว่ั คราวให้แก่สัตว์ที่อพยพ
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ในแง่ของการเป็ นแหล่ งอาหารของสั ตว์ต่าง ๆ เมื่ อมองเฉพาะพื้นที่ ชุ่มน้ าที่ เป็ นทุ่ งน้ าจื ด
ทางด้านตะวันตกของเทือกเขาสามร้อยยอด มีอาหารอันอุดมสมบูร ณ์ สามารถรองรับการอยู่อาศัย
ของสัตว์ได้จานวนมาก ซึ่ งตรงกับเกณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ
ตามอนุ สัญญาแรมซาร์ ไซท์ สัตว์หน้าดิ นเป็ นอาหารให้แก่ปลา ปลาเป็ นอาหารให้สัตว์เลื้ อยคลาน
สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ห่วงโซ่อาหารนี้หากมีชนิดพันธุ์ใดหายไปก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง
แก่สายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง หากจะสรุ ปจานวนความหลากหลายทางชี วภาพของสายพันธุ์ที่มีความโดด
เด่นในพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้ อยยอดได้แก่ นก 315 ชนิ ด ปลากว่า34 ชนิ ด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 14 ชนิ ด
เป็ นต้น
ความสาคัญและบทบาทเชิ งวิถีชีวิตและสังคมนั้นมี ความสาคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณราว
3,000 - 5,000ปี มาแล้วตามที่ปรากฏในภาพเขียนโบราณบริ เวณถ้ าหน้าทุ่งสามร้อยยอดที่ได้กล่าวถึง
วิถี ชีวิตที่ มี ก ารอาศัยกิ นและอยู่ก ับ ทุ่ งมาช้านานโดยปรากฏภาพเขี ยนที่ วาดรู ป ผูห้ ญิ ง ผูช้ าย โค
กระบื อมี การสันนิ ษ ฐานว่ามาจากการดารงวิถีชีวิตในยุคนั้น มิ เพียงเท่ านั้นตั้งแต่อดี ตจนปั จจุ บ นั
ชาวบ้า นที่ อ าศัย รอบพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ายัง พึ่ ง พาอาศัย จับ สั ต ว์ใ นพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าเพื่ อ เลี้ ยงชี พ ทั้ง ที่ น้ ามา
รับประทานในครอบครัวและบางส่ วนนาไปค้าขายเพื่อนารายได้มาจุนเจือครอบครัว
หน้าที่ และคุ ณค่ าของพื้ นที่ ชุ่ มน้ าในเชิ งการบริ ก ารต่ อแผ่นดิ นได้แก่ เป็ นพื้ นที่ แก้มลิ งที่
รองรับ น้ าในพื้นที่ ลุ่มน้ าคลองเขาแดงไม่ให้ท่ วมบ้านเรื อนชุ มชน น้ าที่ ไหลมาตามผิวดิ นจะลงสู่
พื้นที่ชุ่มน้ าลดความเสี ยหายของบ้านเรื อนประชาชนและพื้นที่เกษตร นอกจากนี้พ้นื ที่ชุ่มน้ าสามร้อย
ยอดยังเป็ นด่านกันระหว่างพื้นที่น้ าจืดและพื้นที่น้ าเค็มป้ องกันการรุ กของน้ าเค็มเข้าไปในแผ่นดิ น
น้ าผิวดิ นที่ลงไปยังพื้นที่ชุ่มน้ าจะเป็ นแหล่งน้ าที่เติมให้น้ าในชั้นใต้ดิน หากน้ าใต้ดินไม่ได้รับการ
เติมเข้ามีเพียงแต่การสู บออกในลักษณะที่มีการใช้น้ าบาดาลนั้นจะส่ งผลให้แผ่นดินทรุ ดได้ และไม่
เพียงเท่านี้ พ้ืนที่ชุ่มน้ ายังมีศกั ยภาพในการดู ดทรัพย์คาร์ บอนไดออกไซด์ได้ในปริ มาณมากกว่าการ
ปลูกไม้ยนื ต้นเมื่อเปรี ยบเทียบจากขนาดพื้นที่ที่เท่ากัน
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

ภาพที่ 51 ภาพแสดงพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ ระบบนา้ จืดในภาพ (ก)และ(ข) และพืน้ ทีช่ ่มุ นา้ ระบบนา้ เค็มและ
นา้ กร่อยในภาพ (ค)-(ซ)
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2. สรุปปัญหาการคุกคามพืน้ ที่ชุ่ มน้าสามร้ อยยอด
การคุกคามทุ่งสามร้อยยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เกิ ด
จากธรรมชาติ เกิดจากการจัดการที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและมีอุปสรรคในการจัดการและเกิดจากการ
ใช้พ้ื นที่ ชุ่ม น้ าที่ ไม่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยสาเหตุ ที่ท าให้พ้ื นที่ ชุ่ มน้ าเสื่ อมโทรมมี ผ ลมาจากการไม่
สามารถควบคุมปริ มาณและคุณภาพของน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าได้ อันเนื่ องมาจากสาเหตุหลายๆประการ
เช่น ภาวะโลกร้อนที่ทาให้เกิดความแห้งแล้ง ปริ มาณน้ าฝนที่ลดน้อยลงในหลายๆพื้นที่ที่เป็ นพื้นที่
รับน้ า นอกจากนี้ แล้วน้ าที่มาจากระบบชลประทานถูกนาไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมทาง
การเกษตร และการก่อสร้ างโครงการพัฒนาที่ไม่ได้คานึ งผลกระทบถึงทิศทางน้ าเป็ นสิ่ งสิ่ งที่ขวาง
กั้นระบบอุทกวิทยาให้ไม่สามารถทางานได้ดี
นอกจากนี้ แล้วปั ญหาในการจัดการนับว่าเป็ นปั ญหาหลักอีกประการ การมี ขอบเขตที่ไม่
ชัดเจนของพื้ น ที่ ชุ ม น้ าสามร้ อยยอดภายในอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามรร้ อยยอดท าให้ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนิ นการได้อย่างจริ งจัง การไม่มีขอบเขตที่ชดั เจนทาให้การใช้งานกิจกรรมของชาวบ้านทับซ้อน
กับพื้นที่อุทยาน พื้นที่อนุรักษ์บางส่ วนนั้นก็ถูกคุกคามการความรู ้และไม่รู้ที่ไม่สามารถจัดการแก้ไข
ปั ญหาได้เพราะการพื้นที่ ชุ่มน้ าในทุ่งสามร้ อยยอดไม่ได้มีการจับสัตว์ ทรัพยากรในพื้นที่ ชุ่มน้ า มี
การนาที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพของ
ภูมิประเทศ การสู บน้ าเค็มเข้ามาในพื้นที่น้ าจืด ทาให้เกิดความเค็มสะสมในแผ่นดิน นอกจากการทา
บ่อกุง้ เลี้ ยงปลาแล้ว มีการถาง เผา ไถ ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อการเกษตรเพราะสะดวกในการนาน้ า
มาใช้อีกด้วย
3. แนวทางในการดูแลและจัดการการใช้ ประโยชน์ พืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอดอย่ างชาญฉลาดและ
ยัง่ ยืน
3.1 ด้านทัศนคติ
3.1.1 สร้ างความรู ้ ความเข้าใจในคุ ณค่าพื้นที่ ชุ่มน้ าให้แก่ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง หน่ วยงาน
ผูด้ ูแล ประชาชนทัว่ ไป นักท่องเที่ยวและชุมชน
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น การอบรมประจาปี หรื อ ในช่ ว งเวลาที่ ถี่ ก ว่านั้ น
เพื่อให้ขอ้ มูลทันต่อสถานการณ์ จัดทาหลักสู ตรสาหรับเยาวชน บุคคลทัว่ ไป ชุมชนอาจเป็ นรู ปแบบ
ชั้น เรี ย นธรรมชาติ และพาทัศ นศึ ก ษาเพื่ อบู รณาการระหว่า งองค์ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ อ าจ
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สนับ สนุ นให้ เกิ ดโครงการมัก คุ เทศก์ในพื้ น ที่ เพื่ อรองรั บ การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ สนับ สนุ นการ
ท่องเที่ยวเชิ งนิเวศที่เป็ นเสมือนห้องเรี ยนธรรมชาติเน้นให้ได้รับความรู ้และจิตสานึ กที่ดีต่อการพื้นที่
ชุ่มน้ าตลอดจนการตระหนักในคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ านอกจากนี้ ในการประชุ มหรื อจัดทาโครงการ
ใด ๆ ต้องเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในส่ วนที่พวกเขาเกี่ ยวข้อง ตั้งแต่การ
วางแผน การด าเนิ น งานตลอดจนส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ การให้ ค วามเข้า ใจเพื่ อ
เปลี่ ยนแปลงทัศนคติเพื่อให้เข้าใจคุ ณค่าของพื้ นที่ ชุ่มน้ าเป็ นเทคนิ คทางจิตวิทยาโดยการจับกลุ่ ม
พูดคุ ยแบบไม่เป็ นทางการ เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเป็ นการกระทาที่สามารถเข้าถึงชุ มชนได้
ดีกว่าการอบรมแบบเป็ นทางการ
3.1.2 ส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์การใช้พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดและยัง่ ยืน
การพยายามประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ทุ ก ฝ่ ายอนุ รั ก ษ์ เพี ย งอย่ า งเดี ย วจะไม่
ก่ อให้เกิ ดผลมากนัก เพราะปั ญ หาทางเศรษฐกิ จนั้นก็ยงั เป็ นเรื่ องที่ มีความส าคัญ ต่อชาวบ้านและ
ชุ มชน การรณรงค์แก้ไขปั ญหาการทาลายสิ่ งแวดล้อมที่นาเสนอการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและเน้น
ชี วิตความเป็ นอยู่แบบพอเพียงที่มีคุณภาพสามารถทาให้ชาวบ้านและคนในชุ มชนสารถร่ วมมือได้
อย่างแท้จริ ง การประชาสัมพันธ์ให้ใช้พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่างยัง่ ยืนนั้นเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่ทาให้ผทู ้ ี่
มี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ พื้ นที่ ชุ่ ม น้ าได้ท าความเข้าใจเกี่ ย วกับ ก าลังและขี ดจากัดของทรั พ ยากร หาก
สามารถดาเนิ นการใช้งานพื้นที่ชุ่มน้ าโดยไม่ฟุ่มเฟื อยและมีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะเป็ นอีกทางหนึ่ งที่
รักษาพื้นที่ชุ่มน้ าเอาไว้ให้ผลิตทรัพยากรได้ไปสู่ รุ่นลูกหลานในอนาคต
โดยการใช้ทรัพยากรแบบยัง่ ยืนและชาญฉลาดนั้นไม่ใช้การไม่ใช้หรื อไม่แตะต้อง
เลยแต่เป็ นการใช้ให้คุม้ ค่าเกิ ดปริ ม าณผลผลิ ตมากและมี ของเสี ยจากกระบวนการเก็บ เกี่ ยวเพี ยง
เล็กน้อย เพื่ อให้ทรัพยากรในพื้นที่ ชุ่มน้ ามีโอกาสฟื้ นฟู ได้ง่าย การใช้ทรัพ ยากรมี ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อม ทุกประเภทต้องดาเนิ นการด้วยความระมัดระวัง เช่นการใช้ทรัพยากรทางตรงมาจากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ชุ่มน้ าเช่นทรัพยากรสัตว์น้ า การนาน้ าไปใช้อุปโภค บริ โภค การพืชผัก ไป
กิ น แกงหรื อเพื่ อการปศุ สัตว์ การใช้ท รัพ ยากรทางอ้อมเช่ นการใช้พ้ืนที่ เพื่ อนันทนาการและการ
ท่องเที่ยวต้องควบคุมดูแลความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เป็ นต้น
3.2 ด้ านการจัดการ
3.2.1 การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การใช้ประโยชน์พ้นื ที่ชุ่มน้ า
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ในระดับ ชุ ม ชน ระดับ ต าบล และระกับ อ าเภอจัด ประชุ ม รายงานเพื่ อ
สถานการณ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในแต่ละจุดเพื่อให้รับทราบและวางแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้วยกัน ให้
ชาวบ้านหรื อชุ มชนรอบพื้ นที่ ชุ่ม น้ าได้มีส่วนร่ วมเพราะเป็ นผูใ้ ช้งานหลักและอยู่กบั พื้ นที่ ชุ่ มน้ า
ตลอดเวลา จัดตั้งหน่วยงานเพื่อลาดตระเวนดูแลความเรี ยบร้อยเพื่อมิให้มีการบุกรุ กพื้นที่ แอบปล่อย
น้ าเสี ยลงพื้นที่ชุ่มน้ า หรื อสอดส่ องการจับสัตว์ ทั้งสัตว์น้ า สัตว์บก สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ าและสัตว์ปีก
โดยเฉพาะสายพันธุ์หายากที่ขายได้ราคาสู งในท้องตลาด ลาดตะเวนตรวจสอบกระบวนการการ
เลี้ ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดว่ามีการบาบัดหรื อไม่และมี การเลี้ ยงในรู ปแบบไหน หากเป็ นการเลี้ ยง
แบบพัฒนาที่ ส่งผลเสี ยต่อระบบนิ เวศควรดาเนิ นมาตรการตามเหมาะสมแต่หากมี การเลี้ ยงแบบ
ชี วภาพนั้นอนุ โลมให้ดาเนิ นการได้ พร้ อมทั้งรณรงค์ให้ผูเ้ ลี้ ยง ประกอบกิ จการเข้าใจถึงผลเสี ยที่
ตามมา
3.2.2 ส่ งเสริ มอาชี พของชาวบ้านรอบพื้ นที่ ชุ่มน้ าที่ ไม่ เป็ นผลกระทบทางลบต่อ
พื้นที่ชุ่มน้ า
อาชี พหลักที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ าได้แก่ เกษตรกรรมเนื่ องจากมีการนา
น้ าจากพื้นที่ชุ่มน้ าไปใช้ สนับสนุ นให้รูปแบบของเกษตรเป็ นประเภทที่ไม่รบกวนหรื อสร้างความ
เสี ยหายให้แก่พ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่นการปลูกข้าวนาปี ละเว้นข้าวนาปรังเนื่ องจากช่วงหน้าแล้งเป็ นช่วงที่
น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าลดระดับ หากมีการสู บน้ าออกไปในปริ มาณมาก ก่อให้คุณภาพของน้ าในพื้นที่ชุ่ม
น้ าลดลงส่ งเสริ มการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เช่น ว่านหางจระเข้ ปลูกกระจูดบริ เวณชายฝั่งของพื้นที่ชุ่ม
น้ า อี ก อาชี พ ที่ มี ค วามส าคัญ คื อ การท าประมงน้ าจื ดในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า รณรงค์ส ร้ างความเข้าใจให้
ชาวบ้านงดจาปลาในฤดูวางไข่ ไม่รุกล้ าเขตสงวนเพื่อให้สัตว์ได้ฟ้ื นฟูสายพันธุ์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเกษตรหรื อเป็ นส่ วน
ที่ ไม่ได้ใช้ในกระบวนการเกษตรมาก่ อให้เกิ ดประโยชน์ส ร้ างผลิ ตภัณฑ์ที่ มีความเฉพาะเกิ ดเป็ น
เอกลักษณ์ของสิ นค้าในพื้นที่มาจาหน่ายเป็ นสิ นค้าที่ระลึกให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเยีย่ มชม พร้อมกับ
การฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ าจัดกิจกรรมฟื้ นฟูให้ชุมชน องค์กร และบุคคลทัว่ ไปได้มี
ส่ วนร่ วมในการฟื้ นฟูพ้นื ที่ชุ่มน้ าร่ วมกัน ปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์วา่ การรักษาพื้นที่ชุ่มน้ าไม่ใช่
หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่สังคมจะต้องช่วยกัน
3.3 ด้ านการวางผังพืน้ ทีก่ ารใช้ ประโยชน์
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กาหนดเขตคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมเพื่อเอือ้ อานวยต่ อการรักษาพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ อย่ างชั ดเจน
{วีระชัย นาควิบู ลย์วงศ์ , 2550 #47} ได้แบ่ งเขตเพื่ อการกาหนดกิ จกรรมการใช้
ที่ดินและมีการใช้งานเหมาะสมในแต่พ้นื ที่ การกาหนดพื้นที่แบ่งออกเป็ น 6 ระดับ อันได้แก่
3.3.1 พื้ น ที่ เพื่ อการพัฒ นา ( Development ) เป็ นการใช้ป ระโยชน์ จากพื้ น ที่ ที่ มี
ความสาคัญ น้อยทางนิ เวศวิท ยา แต่ มีค วามสามารถในเชิ งนันทนาการเช่ น พื้ นที่ ช ายทุ่ งมี การท า
ท่าเรื อเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
3.3.2 พื้ น ที่ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ( Conservation ) เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
นิ เวศวิทยาระดับปานกลางทาหน้าที่เสมือนพื้นที่กนั ชนระหว่างพื้นที่พฒั นาและพื้นที่สงวน หากมี
การพัฒนาในพื้นที่น้ ี ควรดาเนิ นการอย่างระมัดระวังเป็ นพิเศษ เช่ นการถ่อเรื อนาเที่ยว การจับปลา
การศึกษาธรรมชาติ
3.3.3 พื้ นที่ สงวน (Preservation ) เน้นการอยู่อาศัยของสายพันธุ์ ท้ งั พืชและสัตว์
เอื้อให้เป็ นที่อยูอ่ าศัย แพร่ พนั ธุ์ ขยายพันธุ์เป็ นพื้นที่ที่ไม่มีการพัฒนาอย่างสิ้ นเชิ งและหากเขตพื้นที่
สงวนจะต้องมีการฟื้ นฟู การอนุญาตให้ใช้งานในพื้นที่น้ ีมีเพียงการพักผ่อนหย่อนใจในสุ นทรี ยภาพ
และเรี ยนรู ้
3.3.4 เขตกันชนที่ เป็ นป่ า (Forest Buffer Zone) เป็ นแนวกันชนในพื้ นที่ คุม้ ครอง
สิ่ งแวดล้อม เป็ นพื้นที่ที่อยูร่ ะหว่างพื้นที่คุม้ ครองและพื้นที่พฒั นา เนื่ องจากเป็ นพื้นที่นอกสุ ดของ
พื้นที่คุม้ ครอง อาจมีการเรี ยกว่าป่ าชั้นสองเป็ นพื้นที่ที่รับแรงกดดันจากการใช้ทรัพยากรก่อนที่จะถึง
พื้นที่อนุรักษ์
3.3.5 เขตกันชนทางเศรษฐกิ จ ( Economic Buffer Zone ) พื้นรอบนอกเขตกันชน
แต่ ยงั ท าหน้าที่ เป็ นกัน ชนระหว่างพื้ นที่ พ ฒ
ั นาทางเศรษฐกิ จและพื้ นที่ ธ รรมชาติ พื้ นที่ บ ริ เวณนี้
สามารถท าการเกษตรได้ เนื่ อ งจากมี ส ถานะเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี วภาพต่ า การ
ควบคุมบางประการอาจมีการจัดการได้ยากต้องอาศัยความร่ วมมือจากประชาชนเนื่ องจากเป็ นพื้นที่
ของเอกชน
3.3.6 พื้นที่ สงวนการใช้ป ระโยชน์นอกเขตอนุ รักษ์ พื้ นที่ บ ริ เวณนี้ ต้ งั อยู่ท างทิ ศ
เหนือของทุ่งเป็ นพื้นที่ตน้ น้ า ดังนั้นมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องควบคุมการใช้ประโยชน์เนื่ องจาก
เป็ นบริ เวณต้นน้ ามีผลอย่างมากต่อคุณภาพน้ าในทุ่งสามร้อยยอด
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ภาพที่ 52 ภาพแสดงแนวทางในการกาหนดเขตพืน้ ทีก่ นั ชนและเขตพืน้ ทีค่ มุ ้ ครองสิ่งแวดล้อม

222
3.4 ด้ า นเทคนิ ค พั ฒ นาองค์ ก รรวมถึ ง บุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาและ
สถานการณ์ ของพื้นที่ช่ ุ มนา้ จัดตั้งทีมงานเพื่อทางานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า โดยในทีมนั้นมาจากหลายๆ
หน่ วยงานเพื่อมาทางานร่ วมกัน คัดเลื อกผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มี่ความชานาญในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งนิ เวศวิทยา สังคม เศรษฐกิ จ และแต่งตั้งให้มีหัวหน้าทีมงานเพื่อให้งานสามารถ
ดาเนินไปได้ ระบุเนื้องานที่ชดั เจนในแต่ละตาแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดการทางานที่ซ้ าซ้อนและขัดแย้ง
3.5 ด้ านกฎหมาย
ปรับปรุ งกฎหมายและมาตรการให้ สามารถคุ้มครองพืน้ ทีช่ ่ ุ มน้า ปัจจุบนั ถึงแม้จะมี
กฎหมายที่ สามารถใช้ดูแลพื้ นที่ ชุ่ มน้ าได้ถึ ง 4 ใหญ่ กลุ่ ม อันได้แก่ กฎหมายเกี่ ยวกับ สิ่ งแวดล้อม
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ป่ าไม้และสัตว์ป่า กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ าและประมง แต่ยงั ไม่มีกฎหมายใดที่ออกมาเพื่อคุ ม้ ครองพื้นที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะทั้งนี้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า
สามร้อยยอดภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดควรมีแนวเขตที่ชดั เจนโดยการจัดทาแนวเขต
ธรรมชาติต่อเนื่องจากการทวงคืนพื้นที่ที่มีการบุกรุ กและไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ครอบครอง
4. แนวทางการฟื้ นฟูพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอดจากสภาวะเสื่ อมโทรม
แนวทางการฟื้ นฟู พ้ื นที่ ชุ่ ม น้ าที่ ถู กปรั บ เปลี่ ยนสภาพไปใช้ป ระโยชน์ ที่ ดินในรู ป แบบที่
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อม การดาเนิ นการจัดการฟื้ นฟูน้ ี จะต้องดาเนิ นการโดยภาครับเป็ น
หลัก จาเป็ นจะต้องจัดการขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ าให้ชดั เจนเพื่อให้การดาเนิ นการสามารถดาเนินไป
ได้ตลอดรอดฝั่ง
4.1 การฟื้ นฟูระบบอุทกวิทยา
ฟื้ นฟู ระบบอุ ทกวิทยาให้น้ าได้เข้าไปยังพื้นที่ ชุ่มน้ าอย่างเพียงพอเนื่ องจากน้ าใน
พื้นที่ชุ่มน้ าสามร้ อยยอดมาจากหลายแห่ งอันได้แก่น้ าผิวดิ นตามลาห้วยและหนองบึงจัดการให้น้ า
สามารถเข้าสู่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าได้นอกจากนี้ น้ าที่มาจากกิจกรรมการเกษตรหรื อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควร
ให้ มี ก ารบ าบัด ให้ คุ ณ ภาพน้ าดี ข้ ึ น ก่ อ นปล่ อ ยลงพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า จัด การพื ช พรรณในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า
โดยเฉพาะพืชรุ กรานจาพวกธู ปฤาษีที่มีการดักจับตะกอนเอาไว้ทาให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าตื้นเขิน การจัดการ
ตะกอนที่พดั พามากับน้ า ในพื้นที่น้ ี มีตะกอนที่เป็ นอาหารของสัตว์น้ าเป็ นส่ วนที่เหลือมาจากอาหาร
สัตว์ มูลสัตว์ ตะกอนเหล่านี้ นอกจากจะเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่ทาให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเสี ยสมดุลแล้วยังมีความ
เค็มอีกด้วย การจัดการฟื้ นฟูพ้นื ที่ชุ่มน้ าจาเป็ นต้องคานึงถึงประเด็นนี้เช่นกัน
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4.2 การฟื้ นฟูพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ทีเ่ ป็ นนากุ้งร้ าง
มีการนาพื้นที่ภายในทุ่งสามร้ อยยอดไปใช้ในการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า กระบวนการ
ในการเลี้ ยงคื อการเติ ม เกลื อเพื่ อให้มี ค วามเค็ม ที่ เหมาะสมต่ อสั ตว์น้ าและบางพื้ น ที่ น้ ัน มี ก ารชัก
น้ าเค็มเข้าทุ่งในพื้นที่น้ าจืด เมื่อเลี้ยงเป็ นระยะเวลาหนึ่งดินจะสะสมความเค็มและความเค็มจะซึ มแผ่
ไปยังพื้นที่โดยรอบ ถึงแม้จะเติมน้ าจืดแต่หากมีความเค็มในดินแล้วนั้นก็ส่งผลให้น้ ามีลกั ษณะเค็ม
หรื อกร่ อย พื้ นที่ ที่ ได้รับ ความเสี ยหายเหล่ านี้ มีขนาดใหญ่ และหลายพื้ นที่ บางพื้ นที่ เป็ นพื้ นที่ ท บั
ซ้อนระหว่างการครอบครองของอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอด บางพื้ น ที่ น้ ัน ชาวบ้านเป็ นผู ้
ครอบครองถื อสิ ทธิ์ การฟื้ นฟู นากุ้งร้ างในพื้นที่ ชุ่มน้ าทุ่งสามร้ อยยอดทั้งนอกและในเขตอุ ทยาน
ประเมิ นความความเหมาะสมของรู ปแบบในการฟื้ นฟู จากที่ ต้ งั ของพื้ นที่ ว่าอยู่ในบริ เวณใด เช่ น
พื้นที่ใกล้ปากแม่น้ าและบริ เวณที่ติดกับคลองเขาแดงมีความเหมาะที่จะปรับเปลี่ยนนากุง้ ร้างเป็ นป่ า
ชายเลนเพื่อฟื้ นฟู ระบบนิ เวศป่ าชายเลนที่ เสื่ อมโทรมอย่างหนัก ให้สัตว์น้ ามีแหล่งอนุ บาลที่ อุดม
สมบูรณ์และสัตว์ปีกเช่นนกชายเลนมีที่อยูอ่ าศัยและมีอาหารกิน ท้ายสุ ดท้ายแล้วมนุ ษย์คือผูท้ ี่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการที่พ้ืนที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ในบริ เวณพื้นที่ลึก
เข้ามาในแผ่นดินและเป็ นพื้นที่ที่ประชาชนมีกรรมสิ ทธิ์ อย่างถูกต้องพื้นที่นากุง้ ร้างนี้ สามารถฟื้ นฟู
เป็ นพื้นที่เกษตรได้ตามกระบวนการการฟื้ นฟูนาร้าง เพื่อให้พ้ืนที่พน้ สภาพจากการเกี่ยวข้องกับการ
ทาให้ดินหรื อน้ ามีความเค็มในพื้นที่น้ าจืดและคืนพื้นที่ชุ่มน้ าที่เป็ นป่ าชายเลน โดยกระบวนการใน
การฟื้ นฟูแต่ละรู ปแบบมีดงั นี้
4.2.1 การปรับสภาพพื้นที่เพื่อเป็ นพื้นที่นาข้าว โดยการระบายน้ าออกจากบ่อเพื่อ
ตากบ่อ หากมีดินเลนที่กน้ บ่อนามาตากแดด ทาลายโครงสร้างคันขอบบ่อเกลี่ยให้แน่นและเสมอกัน
แล้วปรับปรุ งลักษณะที่ดินให้เหมาะสมต่อการทานา เก็บตัวอย่างดินเพื่อนาไปวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพเพื่อการจัดการการแก้ไขปั ญหาความเค็ม และความเป็ นกรดได้อย่างเหมาะสม
จากนั้นปรับปรุ งดินและสามารถดาเนินการปลูกข้าวได้
4.2.2 การปรับสภาพพื้นที่ เพื่อปลู กไม้ผล พืชผัก เริ่ มจากการปรับสภาพกายภาพ
ของพื้นที่ ทาลายคันดินเดิม และสร้างคันดินใหม่ยกร่ องเพื่อไม่ให้น้ าท่วมขังไม้ผล พืชผัก เว้นระยะ
ให้มีร่องน้ าระหว่างคันร่ อง เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์การปรับปรุ งดิ นที่เหมาะสม จากนั้นเลื อก
พืชผักพืชผลที่มีความสามารถในการทนความเค็มได้ระดับหนึ่งเนื่องจากดินยังคงเหลือความเค็มอยู่
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4.2.3 การปรับสภาพพื้นที่เพื่อเป็ นบ่อเลี้ยงปลาและบ่อน้ าสารอง ลักษณะการปรับ
สภาพเพื่อการเก็บน้ าสารองและการเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนั้นมีลกั ษณะการปรับเปลี่ ยนสภาพที่มมีความ
คล้ายกันคือ ขุดบ่อให้ลึกลงไปและแก้ไขปั ญหาความเค็ม
4.2.4 การปรับสภาพนากุง้ ให้เป็ นป่ าชายเลนดังเดิม เริ่ มจากการทาลายคันบ่อนากุง้
ร้างให้น้ าทะเลที่ข้ ึนและลงสามารถเข้าออกจากพื้นที่ได้อย่างธรรมชาติ การเริ่ มปลูกป่ าชายเลนควร
พิจารณาลาดับ ขั้นของสั งคมพื ชป่ าชายเลนตามระดับความใกล้และไกลน้ าเค็ม ไม่ควรปลู ก เป็ น
ตารางที่มองดู แล้วอาจสวยงาม แต่มีความหลากหลายทางชี วภาพต่ า และควรคานึ งถึ งสภาพดั้งเดิ ม
และพืชพื้นถิ่นในการฟื้ นฟู
4.2.5 การบ าบัดน้ าเสี ย จากการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า เนื่ องจากการเลี้ ยงกุ้งและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิ ดต่าง ๆ มีการนาทรัพยากรน้ ามาใช้ในกระบวนการเลี้ยงเมื่อถึงเวลาที่ครบรอบ
ระยะสัตว์น้ า ได้มีการปล่อยน้ าที่ผา่ นกระบวนการเลี้ยงมาซึ่ งปนเปื้ อนไปด้วยสารเคมี ธาตุอาหารใน
สัดส่ วนที่เข้มข้นเกินความสามารถที่ธรรมชาติจะบาบัดได้ เกิดเป็ นมลพิษในแหล่งน้ าและบางส่ วน
นั้น ค้า งอยู่ใ นดิ น จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จะต้อ งมี ก ารจัด การก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยน้ าเหล่ า นี้ ไปสู่ แ หล่ ง น้ า
สาธารณะ และทั้ง นี้ ในปั จ จุ บ ัน ตลาดสั ต ว์น้ า โดยเฉพาะกุ้ง มี ก ารตรวจสอบกระบวนการเลี้ ย ง
ย้อนกลับ ท าให้เกษตรกรรวมไปถึ งผูเ้ ลี้ ยงทุ ก ระดับ มี การเคลื่ อนไหวและได้รับ ผลกระทบ จาก
เงื่อนไขที่มีการตื่นตัวนี้
โดยการนี้ กรมควบคุ ม มลพิ ษ เป็ นหน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทในการน าเสนอและ
ดาเนินการกระบวนการควบคุม ป้ องกันและแก้ไขปั ญหามลพิษ ได้มีการศึกษาแนวทางการบาบัดน้ า
ทิ้งและเลนที่เหลื อจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถนาไป
ปรับรู ปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นที่ของได้ โดยฟาร์ มสาธิ ตต้นแบบตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่6 ต.เกาะ
หมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง มาจากการรวมพื้นที่ของเกษตรกรรายย่อย 11 ราย เป็ นพื้นที่ท้ งั หมด 44
ไร่
รายละเอียดของฟาร์ มสาธิ ตต้นแบบในพื้นที่ 44 ไร่ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บ่อเลี้ยงกุง้ ขาววานาไม ขนาด 2-6.5ไร่ ทั้งหมด ( 14 บ่อ เลี้ยงโดยระบบกึ่งปิ ด )
(2) บ่อตกตะกอน ขนาด 4.5 ไร่ จานวน 14 บ่อ ( ปริ มาตร 12,240 ลบ.ม. )
(3) บ่อเติมอากาศขนาด 4 ไร่ ( ปริ มาตร 10,880 ลบ.ม. )
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(4) บ่อเก็บเลนขนาด 0.5 ไร่ จานวน 2 บ่อ ( ปริ มาตร 1,600 ลบ.ม. )
(5) คูน้ าทิ้งยาว 1,000 เมตร ( ปริ มาตร 7,600 ลบ.ม. )

ภาพที่ 53 ภาพแสดงการจัดสรรพืน้ ทีเ่ พือ่ การบาบัดนา้ ทิง้ จากการเลีย้ งกุง้
หลักการและกระบวนการในการบาบัดน้ าทิง้ จากการเลี้ยงกุง้ มีดงั นี้ อันดับ
แรกสร้างบ่อที่มีปริ มาตรเท่ากันกับบ่อที่เลี้ยงกุง้ เมื่อมีการจับกุง้ แล้วให้ถ่ายน้ าจากบ่อที่มีการเลี้ยงสู่
บ่อที่ทาไว้รองรับการบาบัด การทิ้งไว้ในช่ วง 12-24 ชัว่ โมงแรกเป็ นการปล่อยให้สารอินทรี ยแ์ ละ
สารอนิ น ทรี ย ์ต กตะกอนโดยธรรมชาติ จากนั้ น ใช้ เวลาอี ก 7-10 วัน เพื่ อ เติ ม อากาศเพื่ อ ก าจัด
สารอินทรี ยแ์ ละสารอนินทรี ยท์ ี่ยงั ตกค้างอยูใ่ นน้ า

226

ภาพที่ 54 ภาพแสดงกระบวนการการบาบัดนา้ ทิง้ จากกระบวนการเลีย้ งกุง้
4.3 การเสนอแนะแนวทางการแก้ ปัญหาพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ทุ่งสามร้ อยยอดในแต่ ละบริเวณ
4.3.1 บริ เวณที่ 1 ทางตอนเหนื อของพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด มีศกั ยภาพในการเป็ นจุดชมวิว จุดรวมพล จุดจอดจักรยาน ควรมีการรักษาความอุดมสมบูรณ์
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.3.2 บริ เวณที่ 2 พื้นที่ ชุ่มน้ าภายในอุท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอด ด้านเหนื อ
ของถ. 2069 คือทุ่งบึ งบัวที่ มีการดาเนิ นการการท่องเที่ยวโดยอุทยานในปั จจุบนั ควรมี การปั กปั น
แนวเขตธรรมชาติ ละฟื้ นฟู พ้ืนที่ ชุ่มน้ าที่ เสื่ อมโทรม เพื่ อเพิ่มพื้ นที่ อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ ทั้งนี้
เพื่อให้ปลาและนกมีพน้ ที่วางไข่และหากิน รวมทั้งเป็ นพื้นที่สาหรับสางวนการใช้ประโยชน์เพิ่มเติม
4.3.3 บริ เวณที่ 3 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริ เวณที่ 3 ในปั จจุบนั มีการ
เลี้ยงกุง้ และเป็ นนากุง้ ร้าง บริ เวณที่เป็ นพื้นที่อุทยานควรมีการทวงคืน ทลายคันขอบนากุง้ เพื่อให้น้ า
สามารถไหลเข้าออกได้ตามกระบวนการของพื้นที่ชุ่มน้ า รวมถึ งการฟื้ นฟูพืชท้องถิ่ นและกาจัดพืช
ต่างถิ่ นรุ กราน ในพื้นที่ที่ติดกันและเป็ นพื้นที่นอกเขตอุทยานนั้นโดยเฉพาะบริ เวณที่เป็ นนากุง้ ร้าง
สามารถฟื้ นฟูพ้ืนที่และดาเนิ นการทาการเกษตรโดยการปรุ งดิน และสามารถปลู กพืชทนเค็มที่เป็ น
พืชเศรษฐกิจได้
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4.3.4 บริ เวณที่ 4 พื้นที่ บริ เวณนี้ เป็ นพื้นที่ในขอบเขตอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อย
ยอด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นนากุง้ ร้างแนวทางในการฟื้ นฟูน้ นั อันดับแรกคือควรทาลายคันขอบบ่อให้
น้ าสามารถเข้าและออกได้ตามมระดับน้ าทะเลที่มีการขึ้นลง จากนั้นวางผังการปลูกพืชเพื่อฟื้ นฟูป่า
ชายเลน อันได้แก่พืชในสังคมพืชป่ าชายเลนตามระดับความลึกที่ทนได้ในแต่ละชนิด
4.3.5 บริ เวณที่ 5 พื้นที่บริ เวณนี้ เป็ นพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด
สามารถเลี้ ยงกุง้ ในบริ เวณนี้ ได้ แต่ท้ งั นี้ จะต้องมีการบาบัดน้ าเพื่อลดความเข้มข้นของสารอินทรี ย ์
และอนินทรี ยล์ ง เพื่อให้น้ าทิ้งมีค่ามลสารไม่เกินที่ได้กาหนดมาตรฐานเอาไว้ มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อ
สร้างบ่อบาบัด บ่อเลนและเส้นทางเดินน้ าภายในพื้นที่ เพื่อให้การใช้น้ าในกระบวนการเลี้ยงกุง้ ไม่
รบกวนน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าทุ่งสามร้อยยอดมากจนเกินไป
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ภาพที่ 55 ภาพแสดงการนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสมในแต่ละบริเวณในพืน้ ทีช่ ่มุ
นา้ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
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5. แนวทางในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนั ได้ แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
5.1 การท่ องเทีย่ วเชิ งนิเวศในพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศมาจากกระแสความต้องการในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใน
การท่ อ งเที่ ย วที่ ม าจาก ความต้อ งการในการอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม ความต้อ งการของตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศเน้นด้านการศึกษาเรี ยนรู ้และความต้องการในการพัฒนาคน ดังนั้นการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติจาเป็ นจะต้องมีการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ จะต้อ งมี ก ารจัด การดาเนิ น การในพื้ น ที่ ที่ เหมาะสมไม่ รบกวนสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
เปราะบางของพืช สัตว์ป่า มุ่งเน้นการนาเสนอความสาคัญของพื้นที่ ชุ่มน้ า นาเสนอระบบนิ เวศสู่
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ โดยควรมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
5.1.1 ศู นย์บ ริ ก ารข้อมู ล แก่ นัก ท่ องเที่ ย ว เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นในการท่ องเที่ ยว จาเป็ น
อย่างยิ่งที่ จะต้องมีศูนย์บริ การข้อมู ลเนื่ องจากเป็ นด่านแรกที่ นกั ท่องเที่ยวจะต้องมาทาความเข้าใจ
รับทราบข้อมูลและหากมีสื่อหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในการเดินชมศึกษาธรรมชาติสามารถ
มารับได้ที่ศูนย์บริ การข้อมูล นอกอจากนี้ แล้วยังควรมีขอ้ มูลที่ เกี่ ยวกับพื้นที่ จดั แสดงมีเนื้ อหาและ
รู ป แบบที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจผู ้ที่ ม าเยี่ ย มชม อาจเป็ นรู ป แบบนิ ท รรศการที่ ผู ้เข้า ชมสามารถมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สื่ อได้ มี ป ระวัติ ที่ เล่ าวิวฒั นาการของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ความส าคัญ ในเชิ ง นิ เวศวิท ยา
ประวัติศาสตร์ สังคมและหน้าที่ บริ การต่าง ๆ เพื่อให้เห็ นภาพรวมความสาคัญของพื้นที่ ชุ่มน้ าใน
หลายๆด้าน
5.1.2 หอดู นก รู ป แบบอาคารหรื อกอดู นกควรออกแบบและก่ อสร้ างให้มีความ
กลมกลื น กับ ธรรมชาติ เพื่ อ ให้ น กหรื อ สั ต ว์ไ ม่ รู้ สึ ก ว่า เป็ นสิ่ ง แปลกปลอม รวมถึ ง ค านึ ง ความ
สุ นทรี ยภาพในเรื่ องทัศวิสัยโดยรวม หากสามารถนาเทคโนโลยีเข้ามามี ส่วนช่ วยในกระบวนการ
เรี ย นรู ้ จะยิ่งท าให้ มี ค วามน่ าสนใจและสามารถใส่ ข ้อ มู ล เข้าไปในระบบเรี ย นรู ้ ไ ด้ในรู ป แบบที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ชนิ ดและสายพันธุ์ของนกในพื้นที่สามาร้อยยอดที่มีหลายร้อยชนิ ดพันธุ์
สามารถนาเสนอในรู ปแบบแอพพลิเคชัน่ ที่เชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟน เพื่อให้กระบวนการเรี ยนรู ้ทาง
นิเวศวิทยามีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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5.1.3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็ นกระบวนการที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้เดินชมและ
ศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดการสร้ างทางเดิ นลงไปในพื้นที่ ชุ่มน้ าจะช่ วยไม่ให้นกั ท่องเที่ยวเปี ยก
และได้รับอันตรายในขณะเดี ยวกันเป็ นการแยกระหว่างนักท่อเที่ยวกับพืชและสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ า
ไม่ให้รบกวนกันสามารถชมได้ผา่ นทางสายตาเท่านั้น รู ปแบบของเส้นทางศึกษาควรกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ และไม่ ส ร้ างในพื้ นที่ เปราะบางที่ เป็ นการคุ ก คามพื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคัญ ทางชี ววิท ยาที่
เปราะบางจนเกิ นไปควรมีผใู ้ ห้ความรู ้ แนะนาสถานที่หรื ออาจเป็ นรู ปแบบที่นกั ท่องเที่ยวสามารถ
ด าเนิ น การเที่ ย วชมด้ ว ยตนเอง ส่ งเสริ ม ให้ ก ระบวนการสื่ อความหมายที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้
นัก ท่ องเที่ ย วสามารถด าเนิ น การด้วยตนเองได้เป็ นการประหยัด ทรั พ ยากรบุ ค ลากร และหากมี
มัคคุเทศก์นาทางนั้นควรส่ งเสริ มให้คนในท้องถิ่นหรื อเยาวชนทาหน้าที่นอกจากเป็ นการเสริ มสร้าง
ศักยภาพในตัวบุคคลแล้วยังเป็ นการเพิ่มสานึกรัก สร้างความภาคภูมิใจในถิ่นที่อยูอ่ ีกด้วย
5.1.4 การล่องเรื อเพื่อชมทัศนี ยภาพและระบบนิ เวศอย่างใกล้ชิด สมควรที่จะมีการ
ควบคุ ม เรื่ องมลพิ ษ ทางน้ าและมลพิ ษ ทางเสี ยงเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ร บกวนสั ต ว์ใ นพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า หาก
นักท่องเที่ยวมีปริ มาณมากเกินไปจะก่อให้เกิดมลพิษหลายๆด้าน นกที่จะอพยพวางไข่จะไม่กลับมา
ทารังวางไข่อีกหากได้รับการรบกวน นี่ เป็ นเหตุผลที่เด่ นชัดว่า การประเมินเรื่ องความสามารถใน
การรองรับต่อพื้นที่น้ นั จาเป็ นอย่างยิง่ หากยังต้องการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ าเอาไว้
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ภาพที่ 56 ภาพแสดงบริเวณทีม่ ีกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
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ภาพที่ 57 ภาพแสดงกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในรู ปแบบการล่องเรือ
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5.1.5 กิ จกรรมปั่ นจักรยานในพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด
ปั จจุ บ นั มี นัก ท่ องเที่ ย วที่ นาจัก รยานมาเองมาปั่ นในบริ เวณ ถ.2069 กิ จกรรมนี้ เป็ นกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศที่ไม่รบกวนพลังงานสิ้ นเปลืองเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ควรส่ งเสริ มให้มีจุดจอด
และเช้าจักรยานในหลายบริ เวณ เนื่ องจากอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดมีพ้ืนที่ ขนาดใหญ่และ
สถานที่ท่องเที่ยวบางจุดนั้นไม่ได้เชื่ อมต่อถึงกัน ดังนั้นการกระจายจุดเช่าหรื อยืมจักรยานต้องมีการ
กระจายในหลายๆพื้นที่โดยอาจแบ่งออกเป็ น 5 พื้นที่หลักได้ดงั นี้
(1) บริ เวณพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด มีเส้นทาง
จักรยานระหว่างหมู่บา้ นเกาะมอญและที่ทาการศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว เส้ นทางจักรยานนี้ เป็ น
ทัศนียภาพของระบบนิเวศบึงน้ าจืดมีฉากเขาสามร้อยยอดเป็ นเบื้องหลัง
(2) บริ เวณที่ทาการอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด เชื่ อมต่อพื้นที่ 3 จุด
อัน ได้แก่ ที่ ท าการอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอด , จุ ดชมวิวเขาแดงและท่ าเรื อคลองเขาแดง
เส้นทางจักรยานสายนี้เป็ นรู ปแบบการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและดอนทุ่งตะกาด
(3) บริ เวณหน้าหาดสามร้ อยยอด เส้ นทางรอบนี้ เชื่ อมต่อเป็ นรอบขนาด
ใหญ่ กล่าวคือเส้นทางเลียบชายฝั่งหาดสามร้อยยอดตลอดจน เชื่ อมต่อกับถนน พชร.หมายเลข4020
ไปยังปราณบุรีเส้นทางนี้ เป็ นทัศนี ยภาพในรู ปแบบของทะเลที่เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าห้วงทะเลน้ าตื้นและ
ทุ่งตะกาดที่กลายสภาพเป็ นเป็ นบึงน้ าจืดขนาดย่อยกระจายไปตามทาง
(4) เส้นทางจักรยานบริ เวณบ้านหน้าป้อมไปยังบ้านนาปุ่ ม เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ า
ทางตอนเหนื อของทุ่งสามร้อยยอด เส้นทางนี้ นกั ท่องเที่ยวจะได้พบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อิงกับ
ลักษณะของภูมิประเทศและธรรมชาติ มีอาชี พแบบดั้งเดิมอยูอ่ นั ได้แก่ประมงน้ าจืดและการเลี้ยงโค
แบบปล่อยอิสระให้กินหญ้าในทุ่ง พร้อมทั้งชมนกน้ าที่แวะหากินปลาในทุ่งหลากหลายชนิดพันธุ์
(5) เส้น ทางจักรยานจากถนน พชร. หมายเลข 4020 ไปตามทางหลวง
ชนบทมีปลายทางคือบ้านหน้าทุ่ง ใกล้กบั หน่ วยเขาคัน่ กระได เส้นทางนี้ ค่อนข้างที่จะเป็ นเส้นทาง
วิบากเป็ นเสมือนอีกชุ มชนที่อยูใ่ นเมืองลับแลมีกรเข้าถึงที่ค่อนข้างลาบากจะต้องผ่านทุ่ง ผ่านพื้นที่
เกษตรและปศุ สั ต ว์ข องชาวบ้าน จากนั้น ผ่านเชิ ง เขาหิ น ปู น และความลาดชัน ที่ ค่ อยๆสู งขึ้ น จน
จุดสู งสุ ด หากหยุดและมองลงไปเบื้องล่างนั้น บริ เวณที่ติดกับเชิ งเขาคือหมู่บา้ นหน้าทุ่งและพื้นที่
ถัดไปคือทุ่งกว้างขนาดใหญ่สุดลูกหู ลูกตา นัน่ คือทุ่งสามร้อยยอด พื้นที่บริ เวณนี้ ค่อนข้างสงบและมี
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ความอุดมสมบูรณ์ อยู่มาก การดาเนิ นการการท่องเที่ยวในบริ เวณนี้ ควรดาเนิ นการอย่างระมัดระวัง
ควรมีการประเมินความสามารถในการรองรับและตรวจสอบผลกระทบก่อนดาเนินการพัฒนา

ภาพที่ 58 ภาพแสดงกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในรู ปแบบการปั่นจักรยาน
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5.2 การท่ องเทีย่ วเชิ งเกษตรในบริเวณโดยรอบพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ สามร้ อยยอด
การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรเป็ นอีกทางเลือกที่ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวในพื้นที่
ธรรมชาติ ที่มากเกิ นไป เป็ นการกระจากนักท่องเที่ ยวและกระจายรายได้ไปยังเกษตรกร ชุ มชนที่
อาศัยรอบพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้ อยยอดนอกจากจะทาประมงน้ าจืดแล้วยังมีการทาการเกษตรมาตั้งแต่
สมัยบรรพบุรุษรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรที่สามารถส่ งเสริ มได้ในพื้นที่ได้แก่ การทานา
สวนผักผลไม้ การทาปศุสัตว์ สวนสมุนไพร เทศกาลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆโดยที่กระบวนการผลิตสิ นค้า
เหล่านี้ไม่สร้างความเสี ยหายให้แก่พ้นื ที่ชุ่มน้ า
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรในพื้นที่ รอบพื้นที่ ชุ่มน้ าสามร้อยยอดจะต้อง
เน้นย้ าและตรวจสอบให้ชดั เจนว่ากระบวนการผลิ ตจะต้องไม่สร้ างความเสี ยหายให้แก่พ้ืนที่ชุ่มน้ า
ยอด เพื่อไม่ให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดเสื่ อมโทรมและถู กทาลาย และเป็ นการส่ งเสริ มการดารงไว้
ซึ่ งความสมบู รณ์ ของระบบนิ เวศในพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้ อยยอด โดยรู ปแบบของแหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
เกษตรรอบพื้ นที่ ชุ่ ม น้ าสามร้ อยยอด อาจเป็ นศู น ย์ศึ ก ษา วิจยั ทดลองเกษตร แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ ง
เกษตรเฉพาะราย หมู่บา้ นเชิ งเกษตร โดยส่ งเสริ มพืชเกษตรที่มีความเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่และ
เป็ นเกษตรอินทรี ยท์ ี่ปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและคุ ณภาพของพื้นที่ชุ่มน้ า
โดยสิ่ งที่มีความสาคัญในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีดงั นี้
- มีที่พกั เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาจเป็ นการจัดการแบบเยือนเรื อน ( Homestay )
เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวติ ของเกษตรกรที่มีความสัมพันธ์กบั ทุ่งสามร้อยยอด
- การจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม โดยมาจากผลิ ตภัณฑ์ที่มาจากพื้นที่เกษตรนั้น
หรื อข้างเคียงเพื่อสนับสนุนเครื อข่ายเกษตรกรในพื้นที่
- การจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึ กที่ผลิ ตจากพื้นที่เกษตรนั้นหรื อรวบรวมสิ นค้าดี สิ นค้า
เด็ดจากพื้นที่ขา้ งเคียงเพื่อความหลากหลาย
- การจัดนาเที่ ยวที่ พาเที่ยวชมในพื้นที่ เกษตรของตนและหากมี เครื อข่ายจะต้องมี
การจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้อย่างทัว่ ถึง
ทั้งนี้จะต้องมีการบริ การจัดการที่ดีและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยว
เชิ งเกษตรเป็ นที่ รู้จกั และควรมีมคั คุ เทศก์ที่มีความรู ้ ของพื้นที่ และองค์ความรู ้ ทางด้านการเกษตร
เพื่อให้กระบวนการเรี ยนรู ้ดาเนินไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
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-ส่ งเสริ ม การท าเกษตรในรู ป แบบที่ ไม่ เป็ นภัย ต่ อสิ่ ง แวดล้อม โดยมี แนวทาง 5
รู ปแบบได้แก่ 1) เกษตรผสมผสาน 2) เกษตรทฤษีใหม่ 3)วนเกษตร 4) เกษตรอินทรี ยแ์ ละ5) เกษตร
ธรรมชาติ
- สถานที่ท่องเที่ยวเชิ งเกษตรในปั จจุบนั มีรูปแบบของเกษตรอินทรี ยท์ ี่เป็ นการทา
เกษตรแบบผสมผสาน และฟาร์ ม เห็ ดอิ นทรี ย ์ที่ แสดงให้เห็ นกระบวนการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เห็ด มีท้ งั แบบที่แปรรู ปและยังไม่ได้แปรรู ป
ทั้ง นี้ บริ เวณโดยรอบพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าสามร้ อ ยยอดมี รู ป แบบการท าเกษตรที่ เป็ น
เอกลัก ษณ์ ในแต่ ล ะพื้ นที่ มี ศ กั ยภาพในการพัฒ นา ปรั บ ปรุ งเพื่ อรองรั บ การท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร
ภายใต้การยึดหลักการท่องเที่ยวด้วยความรู ้ การเรี ยนรู ้กระบวนการเกษตรและผูป้ ระกอบการเองที่
ดาเนินการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

237

ภาพที่ 59 ภาพแสดงพืน้ ทีแ่ ละรู ปแบบการทาเกษตรบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอดและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงเกษตร
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ภาพที่ 60 ภาพผังแสดงการนาเสนอเส้นทางกการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและเกษตร และการนาเสนอ
การฟื ้นฟูพนื ้ ทีน่ ากุง้ ร้างเพือ่ คืนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้แก่พนื ้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอด
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5.3 การเชื่ อมโยงการท่ องเทีย่ วพื้นที่ช่ ุ มน้าภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดและพื้นที่
โดยรอบ
อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอดมี ความหลากหลายทางชี วภาพที่ เป็ นเอกลักษณ์
และจิ ตวิญญาณแห่ งสถานที่ เทื อกเขาสามร้ อยยอดที่ วางตัวในแนวเหนื อและใต้แบ่งแยกระหว่าง
ระบบนิ เวศน้ าจื ดและระบบนิ เวศน้ าเค็ม แต่ก็ ยงั มี ส ายน้ าลาคลองเขาแดงเป็ นสายใยที่ เชื่ อมโยง
ระหว่างสองระบบ นอกจากนี้ ทศั นียภาพที่มีอตั ลักษณ์ของเขาหิ นปูนสามารถมองเห็นได้จากหลาย
มุมก็เป็ นอีกจุดเชื่ อมโยงของมุมมองต่อสถานที่ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดจะ
เป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความเข้มข้นทางความหลากหลาย หากมีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ดีในการ
ท่องเที่ยวจะทาให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิง่ แก่ผทู ้ ี่มาเยือน

ภาพที่ 61 ภาพแสดงวิถีประมงชาวบ้านหมู่บา้ นเขาแดง
นอกจากระบบนิเวศที่แตกต่างระหว่างสองฝั่งเขาแล้ว ภูมิประเทศยังได้หล่อหลอม
ให้เกิดวิถีชีวิตที่แตกต่างระหว่างชาวบ้านรอบทุ่งน้ าจืดและชาวบ้านที่อาศัยริ มทะเล โดยชาวบ้านริ ม
และในทุ่ ง สามร้ อ ยอดประกอบอาชี พ เกษตรเนื่ องจากอยู่ใกล้แหล่ งน้ าจื ด และท าประมงน้ า จื ด
ประกอบไปด้วย ส่ วนชาวบ้านที่อยู่อาศัยติดกับทะเลหรื อลาคลองที่เชื่ อมกับทะเลก็มีอาชี พจับสัตว์
ทะเลมาขายเพื่อรายได้แก่ครัวเรื อน ทั้งนี้ลกั ษณะการจับปลาขงอชาวบ้านในหมู่บา้ นเขาแดงมีการใช้
เรื อเล็ กเพื่ อหาปลา มี ก ารเพาะเลี้ ยงกุ้ง หอยแครง และปู เพื่ อลดการจับ สั ตว์ตามธรรมชาติ ที่ ม าก
เกิ นไป ทั้งหมดนี้ เป็ นวิถีชีวิตที่ นักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศสามารถเข้าถึ งและสัมผัสเพื่อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิต
พื้นบ้านเพื่อประสบการณ์การเรี ยนรู ้วถิ ีชุมชนชมวิถีประมงพื้นบ้านในรู ปแบบต่าง ๆ
การเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดและ
พื้นที่ โดยรอบ เนื่ องจากพื้นที่ ชุ่มน้ าอยู่ในอุทยานแห่ งชาติ เขาสามร้ อยยอดมี สถานที่ ท่องเที่ ยวเชิ ง
นิเวศที่หลากหลายและพื้นที่โดยรอบมีแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ด้วยเหตุน้ ี ทาให้พ้ืนที่บริ เวณนี้ เป็ น
พื้นที่ ที่มี ศกั ยภาพในการเชื่ อมโยงระหว่างพื้ นที่ ท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรมี
รู ป แบบให้ ผูท้ ี่ ม าเที่ ยวชมได้เลื อกสรรและรั บ ประสบการณ์ และทัศ นคติ ที่ ดี ต่อพื้ น ที่ ธ รรมชาติ
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กลับไป ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอเส้ นทางตามภาพที่ 60 เพื่อเชื่ อมต่อการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในพื้นที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาสามร้ อยยอดเพื่ อความต่ อเนื่ องในการศึ ก ษาระบบนิ เวศ แต่ ท้ งั นี้ การดาเนิ น
จาเป็ นต้องอาศัยหลักการท่องเที่ยวอย่างไม่รบกวนสิ่ งแวดล้อมตามทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ควรมีการสารวจและประเมินผลกระทบก่อนมีการก่อสร้างใดในพื้นที่ธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์เป็ นกระบวนการที่จะช่วยลดผลกระทบการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ธรรมชาติ ลักษณะการวางตัวของสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศอันเป็ นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติมีการกระจายตัวรอบพื้นที่อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอด แต่ละจุดมีระยะห่ างที่แตกต่าง
กันแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยใช้ถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ ข้อดีของการวางตัวในลักษณะนี้
นั้นช่ วยลดความหนาแน่ นของนักท่องเที่ ยว ไม่เสี่ ยงต่อการเกิ นความสามารถในการรองรั บของ
พื้นที่ นอกจากนี้ อาชี พเกษตรกรรมที่เป็ นอาชี พหลักของชาวบ้านรอบพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอดมาช้า
นานยัง มี ศ ัก ยภาพในการเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร เพื่ อ ลดภาระในการปะทะระหว่ า ง
นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งธรรมชาติ ผลที่ได้รับโดยตรงแก่ชุมชนนัน่ คือเกิดการจ้างงาน
สร้างรายได้ ส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยัง่ ยืนภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่ได้รับใน
ทางอ้อมนั้นคือเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นที่อยูอ่ าศัย รู ้สึกรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติใกล้
ตัว เมื่อชุมชนได้ประจักษ์วา่ ยิง่ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่ ก็ยง่ิ ดึงดูดให้ผคู ้ นมาเยี่ยมชมมาก
ขึ้น ทั้งนี้ ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งนักท่องเที่ยว ชุ มชน เจ้าหน้าที่ผูด้ ูแลจะต้องปลูกจิตสานึ กในการท่องเที่ยว
เชิ งอนุ รักษ์ร่วมกันว่าการท่องเที่ยวนี้ จะเกิดประสบการณ์ ที่ก่อให้เกิ ดการอนุ รักษ์และพยายามที่จะ
รักษาธรรมชาติ ไว้อย่างดี และการท่ องเที่ ยวจะเป็ นการก่ อมลพิ ษและสร้ างผลกระทบทางลบต่ อ
ธรรมชาตินอ้ ยที่สุด
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ภาพที่ 62 ภาพแสดงการนาเสนอการตัดถนนเส้นใหม่เพือ่ เชือ่ มต่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศภายใน
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
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ภาพที่ 63 ภาพแสดงการซ้อนทับของการกาหนดขอบเขตพืน้ ทีก่ นั ชนและการเสนอแนะการฟื ้นฟู
พืน้ ทีช่ ่มุ นา้ สามร้อยยอด
จากภาพที่ 63 แสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่เหมาะสมในแต่ละส่ วนของพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อย
ยอด โดยมีเงื่อนไขมาจากการครอบครองเขตแต่ละพื้นที่ ลักษณะของอุทกวิทยา ความอุดมสมบูรณ์
และลักษณะของระบบนิเวศเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
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6. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
6.1 การจัด ท าโครงการประเมิ น ผลกระทบและความสามารถในการรองรั บ ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
6.2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแต่ละหมู่บา้ นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนวัติวถิ ี
6.3 ส่ งเสริ มการทาเกษตรที่ไม่สร้างผลเสี ยแก่พ้นื ที่ชุ่มน้ าทั้งทางกายภาพและอุทกวิทยาและ
วางแผนพัฒนาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
6.4 ศึกษาผลกระทบและความเป็ นไปได้ในการสร้างถนนเชื่ อมต่อระหว่างถ.เกาะไผ่และ
ถนนถ้ าประทุนเพื่อความเชื่อมต่อในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
6.5 ศึ กษาแนวทางโครงการการปรั บ เปลี่ ยนนากุ้งร้ างสู่ ป่ าชายเลนอันอุ ดมสมบู รณ์ แบบ
ดั้งเดิม
6.6 แนะแนวทางการแก้ปัญหานากุง้ ร้างในพื้นที่เอกชนสู่ การทาเกษตรที่เหมาะสม
6.7 ออกแบบและวางผังพื้นที่บาบัดน้ าเสี ยก่อนการปล่อยลงสู่ ลารางสาธารณะ
6.8 โครงการปรับปรุ งทัศนียภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว
6.9 โครงการปรับปรุ งระบบการสื่ อความหมายภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวที่เกี่ยวข้อง
กับระบบนิเวศภายในพื้นที่ชุ่มน้ าสามร้อยยอด
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