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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. 
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บทที ่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดตั้งอยู่ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นอุทยานท่ีตั้งอยูต่อน

ใตสุ้ดของภาคกลางและอยูเ่หนือสุดของภาคใต ้ซ่ึงห่างจากอ าเภอหวัหินอนัเป็นเมืองพกัตากอากาศ

ช่ือดงัเพียง 63 กิโลเมตร การเดินทางมายงัอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดสามารถเขา้ถึงไดห้ลาย

รูปแบบ ขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีพื้นท่ีครอบคลุมถึง 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอ

ปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอกุยบุรี โดยอาณาเขตของอุทยานเขาสามร้อยยอดทางทิศ

เหนือติดต่อกับเขาล้างเลือด อ าเภอปราณบุรี ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลอ่าวไทย ทิศตะวนัตกคือ

บริเวณทุ่งสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด และอาณาเขตทางตอนใตติ้ดต่อกบัต าบลกุยเหนืออ าเภอ

กุยบุรี  ความยาวจากเหนือจรดใตข้องอุทยานราว 30 กิโลเมตรโดยเร่ิมจากเขากะโหลก อ าเภอปราณ

บุรี จนส้ินสุดถึงเขาแร้ง อ าเภอกุยบุรี 

ลกัษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีความหลากหลายทางกายภาพ

และทางชีวภาพสูง โดยเทือกเขาส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนในยุคเพอร์เมียน มีอายุราว 280-230 

ลา้นปี วางตวัทอดยาวในแนวเหนือใตข้นานไปกบัทะเลอ่าวไทย ยอดเขาหินปูนน้ีมีความสูงหลาย

ระดบัวางตวัเหล่ือมและสลบัซับซ้อนกนั โดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดมีระดบัความสูง 605 เมตรเหนือ

ระดบัทะเลปานกลาง ยอดเขาท่ีส าคญัไดแ้ก่ ยอดเขาชโลงฟางซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด  เขาลา้งเลือด 

เขาฟาง เขาใหญ่ เขากระโจม เขาแดง เขาถ ้าประทุน เขาหุบจนัทร์ เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้เขาหินปูน

บางส่วนไดถู้กน ้ ากดัเซาะและผุกร่อนจนเกิดเป็นโพรงหุบเหว และไดก้ลายเป็นถ ้าในเวลาต่อมาคือ 

ถ ้าพระยานคร ถ ้าแกว้ ถ ้าไทร เป็นตน้ กระบวนการทางธรรมชาติก่อใหเ้กิดภูมิประเทศท่ีหลากหลาย 

พื้นท่ีบริเวณดา้นตะวนัออกของเทือกเขาสามร้อยยอด เป็นท่ีราบชายฝ่ังน ้าทะเลท่วมถึง บางส่วนเป็น

ป่าโกงกางและอีกบางส่วนเป็นทุ่งท่ีมีน ้ าทะเลขงัชัว่คราวเรียกวา่ ทุ่งตะกาด และพื้นท่ีท่ีเป็นเขาโดด

กลางทะเลเกิดเป็นเกาะ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 เกาะ ไดแ้ก่ เกาะโคร า เกาะสัตกูต เกาะระวงิ เกาะระวาง เกาะ

ข้ีนก เกาะนมสาว ส่วนบริเวณทางดา้นตะวนัตกของเทือกเขาสามร้อยยอดเป็นท่ีราบน ้าขงัตลอดปี  

ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยมาจากการท่ีมีการสังเกตแล้วพบว่าพื้นท่ีน้ี 

เป็นพื้นท่ีท่ีมีไมมี้ค่าอยูห่ลากหลายชนิด อาทิเช่น ไมจ้นัทร์ ไมม้ะค่า มะเกลือ แสมสาร ข้ึนกนัอยา่ง
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หนาแน่นจึงไดมี้การประกาศใหเ้ป็นพื้นท่ีสงวนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2481 ในปี 

พ.ศ.2505 ออกประกาศกฎกระทรวงฉบบัท่ี100 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในปีพ.ศ. 

2509 ไดป้ระกาศให้พื้นท่ีน้ีเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งท่ี 4 และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก

ของประเทศไทย เขตพื้นท่ีโดยรวม 98.08 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นท่ีท่ีไดรั้บการประกาศส่วนใหญ่

เป็นบริเวณแนวเทือกเขาหินปูนและเกาะเล็กเกาะน้อยในทะเล ต่อมาไดผ้นวกพื้นท่ีทุ่งสามร้อยยอด

ทางดา้นตะวนัตกของเทือกเขาสามร้อยยอดเขา้ไปในพื้นท่ีอุทยานดว้ย แต่ก่อนไดผ้นวกเขา้ไปนั้น 

ไดมี้การวางแผนจดัสรรท่ีดินในทุ่งให้แก่ประชาชน แต่เน่ืองดว้ยลกัษณะทางธรณีวิทยาและสภาพ

ภูมิประเทศในบริเวณทุ่งไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรมเพราะเป็นทุ่งดินเหนียวและเคม็ ประสบ

กบัพื้นท่ีบริเวณท่ีเป็นทุ่งยากต่อการปรับลกัษณะท่ีดินให้เหมาะสมต่อเกษตรกรรมเน่ืองจากน ้ าท่วม

ขงั ดังนั้นจึงได้ผนวกพื้นท่ีคร่ึงหน่ึงของทุ่งให้เป็นพื้นทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและ

เล็งเห็นวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางชีวภาพและเป็นอยูอ่าศยัท่ีส าคญัของนกนานาชนิด 

ในอดีตในยคุท่ีน ้าทะเลสูงข้ึนมาถึงแผน่ดิน บริเวณทุ่งสามร้อยยอดคือพื้นท่ีห้วงทะเลน ้ าต้ืน 

บริเวณเทือกเขาหินปูนคือหมู่เกาะกลางทะเล ต่อมาเม่ือน ้ าทะเลลดระดบัและถอยร่นออกไป เกิด

ตะกอนบริเวณเหนือและใตข้องเทือกเขาสามร้อยยอด ตะกอนเหล่าน้ีไดปิ้ดกั้นทิศทางการไหลเขา้

ออกของน ้ าทะเล ท าให้บริเวณดา้นตะวนัตกของเทือกเขาสามร้อยยอดเป็นทะเลสาบน ้ าเค็มท่ีมีสัน

ดอนปิด เม่ือเวลาผ่านไปน ้ าท่ีไหลจากเทือกเขาตะนาวศรีผ่านพื้นท่ีราบเพื่อระบายออกไปยงัทะเล

อ่าวไทยไดไ้หลมาสะสมในพื้นท่ีบริเวณทะเลสาบแห่งน้ี เน่ืองจากมีแนวเทือกเขาสามร้อยยอดวาง

ขวางกั้นทิศทางการไหลของน ้ าท่ีจะออกสู่ทะเลเกิดเป็นทะเลสาบน ้ ากร่อย ท าให้น ้ าจืดค่อยๆสะสม

ในทุ่งจากน ้ าเค็มกลายเป็นน ้ ากร่อย และบางพื้นท่ีก็ไดก้ลายเป็นน ้ าจืด เกิดเป็นท่ีราบน ้ าจืด ( Fresh 

Water Marsh ) ดงันั้นท่ีมาของน ้ าในพื้นท่ีส่วนใหญ่มาจากเทือกเขาตะนาวศรี บางส่วนก็ไหลมาจาก

เทือกเขาสามร้อยยอดและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยผ่านทางคลองเขาแดง ระดบัความลึกของน ้ าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3 เมตร 

ทุ่งสามร้อยยอดเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เน่ืองจากเป็นท่ีอยู่อาศยั

ของสัตวแ์ละพืชนานาชนิดแลว้ ยงัเป็นพื้นท่ีพกัพิงของสัตวอ์พยพอีกดว้ย สังคมพืชในทุ่งเป็นสังคม

พืชท่ีราบลุ่มน ้ าจืดและทางตอนปลายของทุ่งท่ีเช่ือมต่อกบัทะเลเป็นสังคมพืชน ้ ากร่อยและสังคมพืช

น ้ าเค็ม สังคมพืชน ้ าจืดเป็นพืชล้มลุกได้แก่ กก บวัหลวง บวัสาย บวัเผื่อน แขม อ้อ สาหร่ายขา้ว
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เหนียว จอก แหน หญา้ไทร หญา้ปลอ้ง เป็นตน้ สัตวน์ ้ าในทุ่งไดแ้ก่ ปลาไหล ปลาช่อน ปลานิล ปลา

ดุก ปลาสลิดเป็นตน้ 

นอกจากมีความสวยงามทางทศันียภาพแลว้ ทุ่งสามร้อยยอดยงัข้ึนช่ือเร่ืองการเป็นจุดดูนกท่ี

มีช่ือเสียงอันดับต้นๆในประเทศไทย ฤดูท่ีเหมาะสมต่อการดูนกคือช่วงฤดูหนาวตั้ งแต่เดือน

ธนัวาคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เพราะในช่วงน้ีจะมีนกอพยพมาอวดโฉมให้ไดช้ม  นกอพยพ

ท่ีพบส่วนมากไดแ้ก่ นกกระสาแดง นกอีโกง้ นกอญัชนัอกเทา นกอญัชนัคิ้วเทา นกพงชนิดต่าง ๆ

เช่น นกพงหิมาลยั นกพงแมนจูเรียเป็นตน้ โดยมีนกพื้นถ่ินราว 157 ชนิด เม่ือรวมทั้งนกพื้นถ่ินและ

นกอพยพแลว้ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีนกราว 316 ชนิด (สัตวป่์าและพนัธ์ุ & พืช, 

2557) 

ด้วยเหตุน้ีท าให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดส าคญัเป็นอย่างมากทั้งต่อชุมชนรอบทุ่งกว่า 8 

ต าบล พึ่ งพาอาศัย ท ามาหากินใช้ประโยชน์จากทุ่งมาช้านานตั้ งแต่อดีตจนปัจจุบัน ส าคัญต่อ

ประเทศชาติในแง่ท่ีเป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นพื้นท่ีท่ีไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์

ทั้งในแง่สุนทรียภาพและชีวภาพ ส าคญัต่อระดบันานาชาติเป็นท่ีพกัพิงให้แก่นกอพยพกวา่ร้อยสาย

พนัธ์ุ จนไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นพื้นท่ีตามอนุสัญญาแรมซาร์เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2551โดย

เป็นล าดับท่ี 1734 ของโลกและเป็นล าดบัท่ี 11 ในประเทศไทย อนุสัญญาแรมซาร์เป็นขอ้ตกลง

ระหว่างพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อดูแลเร่ืองการจดัการใช้พื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างชาญฉลาดเหมาะสม คุ้มค่า และ

ย ัง่ยนื 

ยอ้นกลบัไปราว 10 ปีท่ีแลว้ ( ปัจจุบนั2561) ทุ่งสามร้อยยอดหรือบึงบวับานสะพร่ังไปดว้ย

บวัท่ีแข่งกนัแยม้กลีบบานตอ้นรับหมู่แมลงและนกท่ีกินเม็ดบวัและเกสรเป็นอาหาร เป็นทศันียภาพ

ท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก แต่เม่ือปี พ.ศ.2559 เกิดวิกฤตภยัแลง้คร้ังร้ายแรง น ้ าในทุ่ง

สามร้อยยอดแห้งขอด ทั้งพืชและสัตวล์้มตายเหลือไวใ้ห้ชมเพียงแค่ดินท่ีแตกระแหงกบัซากตน้

ธูปฤาษี ไม่เพียงปัญหาการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลรุนแรงจนดอกบวัไม่สามารถเบ่ง

บานเฉกเช่นในอดีตได ้แต่สาเหตุอ่ืน ๆ ก็มีผลท าให้คุณภาพน ้ าเปล่ียนแปลงจากน ้ าจืดสู่น ้ ากร่อยใน

บริเวณบึงบวั จนปัจจุบนับวัไม่สามารถปรับสมดุลหรือทนกบัสภาพแวดล้อมเช่นน้ีได้อีกต่อไป

เหลือไวเ้พียงตน้กกฤๅษีมาแทนท่ีบวัหลวง ตน้แขมและตน้ออ้ นอกจากน้ีผลกระทบคร้ังน้ีไม่ได้

ส่งผลแค่กบันกัท่องเท่ียวท่ีตั้งใจมาชมทุ่งดอกบวัให้ผดิหวงัไปตาม ๆ กนั แต่ยงัส่งผลไปยงัสายพนัธ์ุ

ท่ีอาศยัทุ่งสามร้อยยอดเป็นแหล่งอาหาร แหล่งหลบภยั แหล่งวางไข่อีกดว้ย 
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ดงันั้นการหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงในการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพของทุ่งสามร้อยยอด ปัจจยัท่ีมี

ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในบึงบวัท่ีส่งผลให้พืชเปล่ียนแปลงไป ส าคญัต่อหา

การแนวทางวิธีการจดัการท่ีจะใช้พื้นท่ีชุ่มน ้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ีไม่ไปท าลายหรือ

สร้างผลกระทบเกินกวา่ท่ีทุ่งจะรับได ้และหาแนวทางในการใชง้านอยา่งย ัง่ยืนเพื่อประโยชน์แก่คน

ในชุมชนและเพื่อใหแ้ผน่ดินไทยไดมี้พื้นท่ีมีระบบนิเวศอนัอุดมสมบูรณ์สืบไป 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาปัญหาความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีและปัญหาของส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุ่มน ้าสาม

ร้อยยอด 

2.2 เพื่อคน้หาศกัยภาพในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ

พื้นท่ี 

2.3 เพื่อเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูธรรมชาติในพื้นท่ีศึกษาเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันาพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 

2.4 เพื่อน าเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีชุ่มน ้า

และเพื่อส่งเสริมสินคา้การเกษตรของเกษตรกรโดยรอบพื้นท่ีชุ่มน ้าทุ่งสามร้อยยอด 

3. ความส าคัญของการวิจัย 

พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหน่ึงของ

ประเทศไทยและเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ เป็นทุ่งท่ีเป็นท่ีพึ่งของทั้งพืชพนัธ์ุ สัตว ์

และมนุษย ์แต่ปัจจุบนัไดมี้การคุกคามต่อพื้นท่ีทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั ท าให้ทุ่งสามร้อยยอดค่อย ๆ

เส่ือมโทรมลงไป 

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์นัไดแ้ก่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นอีก

แนวทางหน่ึงท่ีช่วยผสานระหว่างการท่องเท่ียว การอนุรักษ์และการเรียนรู้อย่างลงตัวและมี

ประสิทธิภาพ โดยการวางแผน วางแนวทางท่ีเหมาะสมแก่พื้นท่ี ผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีนั้นจะเป็นเร่ียวแรง

หลกัในการช่วยกนัดูแลอนุรักษ ์ผูท่ี้มาเยอืนจะเป็นก าลงัเสริมและมาเรียนรู้เอกลกัษณ์ทางภูมิศาสตร์

ของพื้นท่ี  
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 การวางแนวทางเพื่อให้ชาวบา้นได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและช่วยดูแลจดัการจะเป็น

แนวทางให้คนในพื้นท่ีมีความรักความหวงแหนต่อทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัให้มี

ต่อเน่ืองสืบไปจนคนรุ่งหลงัและเป็นส่วนหน่ึงในการปกปักรักษาแหล่งท่ีอยู่อาศยัของเพื่อนร่วม

โลกใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัอยา่งปลอดภยั 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  4.1.1 เน้ือหาดา้นการคน้หาสาเหตุความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีชุ่มน ้าและแนว

ทางการอนุรักษ ์

  4.1.2 หาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายในและโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขา

สามร้อยยอด 

  4.1.3 หาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรรอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด 

 4.1.4  คน้หาแนวทางการแกไ้ขและฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรมในพื้นท่ีชุ่มน ้าภายใน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

  4.1.5 พิจารณากิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรภายในพื้นท่ีศึกษาและโดยรอบ 

  4.1.6  คน้หาแนวทางในการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งชาญฉลาดและย ัง่ยนื 

 4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

  4.2.1 ขอบเขตดา้นตะวนัตก ขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอดใน ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 4.2.2 ขอบเขตดา้นตะวนัตก ขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด ต.ศาลาลยั อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 4.2.3 ขอบเขตดา้นตะวนัตก ขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอดใน ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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 4.2.4 ขอบเขตดา้นตะวนัตก ขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอดใน ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 4.2.5 ขอบเขตดา้นตะวนัตก ขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอดใน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 4.2.6 ขอบเขตทิศใตพ้ื้นท่ีติดกบัถนน1026 ใน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ 

 4.2.7 ขอบเขตทิศใตพ้ื้นท่ีติดกบัถนน1026 ใน ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ 

 4.2.8 ขอบเขตทิศเหนือพื้นท่ีติดกบัถนน1021ใน ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ 

 4.2.9 ขอบเขตดา้นตะวนัออกทุ่งสามร้อยยอดจรดเทือกเขาสามร้อยยอด 

 

แสดงขอบเขตในการวจิยั 

ภาพท่ี 1ภาพแสงขอบเขตในการวิจัย  
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ท่ีมา : ส านกังานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 10 

กุมภาพนัธ์ 2562 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1004    

5. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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6. ค าถามงานวจัิย 

6.1 คุณค่าและบทบาทของพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดมีคุณค่าดา้นใดบา้ง 

6.2 สาเหตุความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดมีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง? 

6.3 แนวทางแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมและย ัง่ยนืคือรูปแบบใด ? 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 เพิ่มความตระหนกัของคนในพื้นท่ีเพื่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินรอบพื้นท่ีชุ่มน ้าไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

7.2 สร้างเสริมประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแฝงไปดว้ยความรู้ดา้นนิเวศและดา้นการเกษตร

ใหแ้ก่ผูท่ี้เยีย่มชมอยา่งมีคุณภาพ 

7.3 น าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

7.4 น าเสนอการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อลดผลกระทบแรงกดดนัจากการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

ธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว 
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บทที ่2 

ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

1.ทฤษฎีและความหมายของพืน้ทีชุ่่มน า้ 

 1.1 ความหมายของพื้นท่ีชุ่มน ้า 

 1.2 องคป์ระกอบของนิเวศวิทยาเบ้ืองตน้ของพื้นท่ีชุ่มน ้า 

 1.3 การแบ่งประเภทของพื้นท่ีชุ่มน ้า 

 1.4 เกณฑก์ารจ าแนกพื้นท่ีชุ่มน ้าตามอนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้าระดบันานาชาติ 

 1.5 คุณค่า บทบาทและหนา้ท่ีของพื้นท่ีชุ่มน ้า 

 1.6 หลกัการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้า 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการท่องเทีย่ว 

 2.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 

 2.2 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 

 2.3 รูปแบบและชนิดของการท่องเท่ียว 

 2..4 บทบาทของการท่องเท่ียว 

 2.5 ความหมายของทรัพยากรการท่องเท่ียว 

 2.6 หลกัการในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว 

3.ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

 3.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 3.2 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 3.3 ประโยชน์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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 3.4 การพฒันาสาธารณูปโภค 

 3.5 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 3.6 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชุมชน 

4.ทฤษฎีเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 4.1 ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.2 ลกัษณะส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.3 องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.4 วตัถุประสงคข์องการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.5การก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.6 การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.7 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.8 แนวทางในการลดผลกระทบ 

 4.9 รูปแบบและการจดัการบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.10 รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.11 หลกัเกณฑแ์ละนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 4.12 นโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

5.ทฤษฎีเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

5.1 ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

5.2 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

5.3 ความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

5.4 ประเภท รูปแบบของแหล่งการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

5.5 กิจกรรมของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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5.6 การพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

5.7 การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทยเป็นแต่ละประเภท 

5.8 แนวทางการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

6.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัพืน้ที่ชุ่มน ้า 

 วนัท่ี 1 และ 8 มิถุนายนพ.ศ.2535 คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์

ราชบัณฑิตยสถาน ได้มีมติจากการประชุมตรงกันว่า ค  าว่า Wetlands แปลว่า พื้นท่ีฉ ่ าน ้ าซ่ึง

เทียบเคียงกบัค าวา่ Wetwoods ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยวา่ ไมฉ้ ่าน ้ า แต่หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั 

Wetlands ได้มีการใช้อีกค ามาก่อนแล้วในวงการนั่นคือค าว่า พื้นท่ี ชุ่มน ้ า ต่อมาเม่ือวนัท่ี  16 

มิถุนายน พ.ศ.2536 คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ข้ึน จากนั้นเป็นตน้มาจึงไดมี้การใชค้  าวา่พื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งเป็นทางการ 

 1.1 ความหมายของพืน้ทีชุ่่มน า้ 

  ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าไดใ้ห้นิยามเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่ม

น ้าไวด้งัน้ี 

  (ชูแวว, 2557) ไดอ้ธิบายความหมายของพื้นท่ีชุ่มน ้า โดยใชเ้ป็นค านิยามเรียกระบบ

นิเวศหน่ึงท่ีมีพื้นฐานเก่ียวขอ้งกบัน ้าและความชุ่มช้ืนของระบบ โดยส่วนมากแลว้มกัเกิดในพื้นท่ีลุ่ม

ต ่าท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับน ้ าอาจมีความลึกหรือต้ืนปะปนสลบักนัไปตามช่วงฤดูกาล ทั้งน้ีพื้นท่ีท่ีส าคญั

ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าจุดหน่ึงคือบริเวณท้องน ้ า ซ่ึงจ าเป็นจะต้องมีความชุ่มช้ืนในระดับท่ีมากพอให้

ส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศยัในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามารถอยูไ่ด ้เจริญเติบโตได ้โดยใชพ้ื้นท่ีลกัษณะดงักล่าวหา

กิน ขยายพนัธ์ุและอยูอ่าศยั พื้นท่ีชุ่มน ้ ามีทั้งแบบท่ีเกิดข้ึนเองตามกระบวนการธรรมชาติและเกิดข้ึน

โดยมนุษยส์ร้างข้ึน แต่มกัมีลกัษณะท่ีมีน ้าขงัตลอดหรือน ้าขงัแค่บางช่วงฤดู มีทั้งท่ีเป็นน ้าจืด น ้ าเค็ม

และน ้ากร่อย โดยเม่ือน ้าลดระดบัลงต ่าท่ีสุดตอ้งมีความลึกของน ้าไม่เกิน 6 เมตร   

  (ชานและคณะ, 2548) ไดก้ล่าวถึงความหมายของพื้นท่ีชุ่มน ้ าไวว้่าตามอนุสัญญา

พื้นท่ีชุ่มน ้าหรือท่ีรู้จกักนัในนามอนุสัญญาแรมซาร์ไซท ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าคือ พื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีราบลุ่ม ท่ีลุ่ม

ช้ืนแฉะ พื้นท่ีฉ ่าน ้า ท่ีมีน ้ าท่วมขงั เป็นพรุหรือแหล่งน ้า อาจเกิดข้ึนเองหรือมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีมีน ้ า

ท่วมขงัถาวรหรือท่วมเพียงแค่ชั่วคร้ังชั่วคราว ทั้งท่ีเป็นน ้ าจืดหรือน ้ ากร่อยและน ้ าเค็ม ทั้ งท่ีเป็น
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แหล่งน ้ าน่ิงหรือแหล่งน ้ าไหล ครอบคลุมทั้งพื้นท่ีชายฝ่ังหรือพื้นท่ีในทอ้งทะเลทั้งน้ีจะตอ้งเป็น

พื้นท่ีท่ีเม่ือน ้ าลงต ่าท่ีสุดจะตอ้งมีระดบัความลึกของน ้ าไม่เกิน 6 เมตร และยงัรวมถึงพื้นท่ีพื้นท่ีริม

แม่น ้าหรือชายฝ่ังทะเลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพื้นท่ีชุ่มน ้า เกาะหรือพื้นท่ีในทะเลท่ีมีความลึกไม่เกิน 6 เมตร 

  (ดูแกน & เจ , ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่าพื้ น ท่ี ชุ่มน ้ า ( Wetlands ) เป็นค าท่ีใช้เรียก

ภาพรวมของแหล่งท่ีอยูอ่าศยัหรือพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของพืชและสัตว ์( Habitats ) 

ซ่ึงหมายรวมทั้งท่ีอยู่บนบก ชายฝ่ังทะเลและในทะเล โดยลกัษณะท่ีโดดเด่นของพื้นท่ีชุ่มน ้ าคือมี

ความชุ่มช้ืนและมีความเก่ียวขอ้งกบัน ้า 

  โดยสรุปแลว้จากการศึกษาของผูว้ิจยั ความหมายของพื้นท่ีชุ่มน ้ านั้น คือพื้นท่ีท่ีมี

น ้ าขงัทั้งแบบชัว่คราวและถาวร โดยองค์ประกอบท่ีส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้ านั้นคือระบบน ้ าในพื้นท่ี

ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกั พื้นท่ีชุ่มน ้ามีทั้งแบบท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ มนุษยส์ร้างหรือปรับเปล่ียนพื้นท่ี

ชุ่มน ้ าธรรมชาติเพื่อใชป้ระโยชน์ทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวถีิชีวิต โดยพื้นท่ีชุ่มน ้ าเม่ือมีระดบั

น ้าลดลงต ่าสุดนั้นมีความลึกไม่เกิน 6 เมตร 

 1.2 ของนิเวศวทิยาเบื้องต้นพืน้ทีชุ่่มน า้ 

  (ชานและคณะ, 2548) ไดก้ล่าวถึงระบบนิเวศวทิยาเบ้ืองตน้ในพื้นท่ีชุ่มน ้าวา่มี

องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

  1.2.1 พืช ในพื้นท่ีชุ่มน ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ  

    1) พืชน ้ าขนาดใหญ่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า เช่น พืชยืนน ้ า พืชลอย

น ้า พืชใต ้มีทั้งแบบท่ีรากอยูใ่ตดิ้นและแบบท่ีรากลอยน ้า  

  2) พืชท่ีมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ซ่ึงอาจจะตอ้ง

ใช้กลอ้งจุลทรรศน์ส่องจึงจะสามารถมองเห็นได้ เช่น สาหร่าย แพลงก์ตอนพืชโดยพืชขนาดเล็ก 

เช่น สาหร่ายอาจมีทั้งแบบท่ีรากยดึเกาะกบัพื้นและแบบท่ีลอยไปลอยมาตามกระแสน ้า 

  1.2.2 อุทกวทิยาของพื้นท่ีชุ่มน ้า 

  แหล่งน ้ าของพื้นท่ีชุ่มน ้าอาจมาจากน ้ าใตดิ้น น ้ าฝน น ้ าในดิน น ้ าท่า น ้าผิว

ดินหรือไหลลงมาจากพื้นท่ีชุ่มน ้าอ่ืน ๆ เช่นแม่น ้ าล าธารในบริเวณใกลเ้คียงท่ีเช่ือมต่อกนั คุณสมบติั

ทางเคมีของพื้นท่ีชุ่มน ้าข้ึนอยูก่บัลกัษณะ ดินและหินชั้นล่าง รวมทั้งกิจกรรมของมนุษย ์ 
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   พื้นท่ีลุ่มน ้ าหรือพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีตน้ก าเนิดของน ้ าท่ีไหลลงจากพื้นท่ี

ชุ่มน ้ าเป็นน ้ าท่ีมาจากแหล่งน ้ าต่าง ๆ น ้ าท่ีมาจากผิวดินจะน าพาสสารต่าง ๆ มาพร้อมกบัน ้ า ในแต่

ละภูมิประเทศนั้นจะมีความแตกต่างกนัออกไป เช่นตามพื้นท่ีพรุ น ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้ าประเภทพรุ น ้ ามี

คุณสมบติัเป็นกรด สารอินทรียต์  ่า ธาตุอาหารนอ้ย เป็นกรดอินทรียสู์งและมีสีด า  ส่วนตามพื้นท่ีชุ่ม

น ้ าท่ีต่อเน่ืองกบัเขาหินปูนลกัษณะน ้ าจะเป็นด่างและมีแคลเซียมสูง ด้วยเหตุน้ีพื้นท่ีชุ่มน ้ าได้รับ

ผลกระทบอย่างหนักหากพื้นท่ีชุ่มน ้ านั้นอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นท่ี

การเกษตรท่ีมีการใชส้ารเคมีอยา่งเขม้ขน้ ของเสียมกัเป็นสารพิษจากกกระบวนการทางเกษตร จาก

โรงงานท่ีปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้าและเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ า ทั้งน้ีการแผว้ถางดินในพื้นท่ีลาดชนัเม่ือ

เกิดการชะลา้งน ้าไดพ้ดัพาตะกอนลงสู่พื้นท่ีชุ่มน ้า 

 1.2.3 เคมีในพื้นท่ีชุ่มน ้า 

  ธาตุอาหารในพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีจ  าเป็นต่อพืชน ้ า ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีธาตุอาหารน้อยเรียกว่า อยู่ในสภาวะโอลิโกโทรฟิค ( Oligotrophic ) ส่วนสภาวะท่ี

ตรงกนัขา้มคือมีธาตุอาหารมาก คือ สภาวะยูโทรฟิค ( Eutrophic ) เก่ียวเน่ืองกบัปรากฏการณ์ยูโทร

ฟิเคชัน่ ( Eutrophication ) หากพื้นท่ีชุ่มน ้ าเกิดปรากฏการณ์น้ีมกัมีสาเหตุมาจากปริมาณธาตุอาหารท่ี

มากเกินไปในพื้นท่ีชุ่มน ้ าซ่ึงสาเหตุอาจมาจากน ้ าเสียจากชุมชน ปุ๋ยสารบ ารุงพืชการเกษตร 

นอกจากน้ีการเกิดยูโทรฟิเคชั่น ยงัท าให้ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าในเวลากลางวนัสูงและ

ออกซิเจนละลายน ้ าในเวลากลางคืนต ่า เป็นปรากฏการณ์ท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตในพื้นท่ีชุ่มน ้ า อาจไม่

สามารถทนต่อสภาวะเช่นน้ีไดเ้น่ืองจากปริมาณออกซิเจนในน ้ านอ้ยเกินไปก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อส่ิงมีชีวติในพื้นท่ีชุ่มน ้า 

 1.2.4 ออกซิเจนละลายน ้า 

  พืชมีบทบาทมากต่อออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า พืชผลิตกระบวนการ

ออกซิเจนโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงและใช้ออกซิ เจนในน ้ าในกระบวนการหายใจ 

กระบวนการสังเคราะห์แสงนั้นท าเฉพาะในตอนกลางวนัและกระบวนการหายใจนั้นทั้งในตอน

กลางวนัและตอนกลางคืน  ในเวลาบ่ายท่ีมีปริมาณแสงแดดจ านวนมากจะมีการผลิตออกซิเจน

ออกมามาก สัตว ์พืช และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าต่างตอ้งการออกซิเจนในการหายใจ บาง

ชนิดสามารถด ารงอยู่ไดโ้ดยจบัออกซิเจนโดยตรงท่ีผิวน ้ า บางชนิดสามารถด ารงอยูไ่ดแ้มมี้อากาศ

เบาบาง แต่บางชนิดไม่สามารถด ารงอยูไ่ด ้ในช่วงเวลากลางคืนของพื้นท่ีชุ่มน ้ าส่ิงมีชีวติต่างตอ้งการ
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ออกซิเจนในการหายใจ หากพืชน ้ามีปริมาณมากเกินไป เกิดความไม่สมดุลจะท าใหอ้อกซิเจนในน ้ า

มีปริมาณนอ้ยจนไม่พอต่อความตอ้งการ  

 1.2.5 แสง 

  ความลึกของแสงท่ีส่องผา่นลงไปในพื้นท่ีชุ่มน ้า เป็นตวัก าหนดความลึกท่ี

พืชสามารถเจริญเติบโต พืชใตน้ ้ ามีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติใตน้ ้ านานาชนิด เช่น เป็นอาหารแก่สัตว์

น ้ า เป็นแหล่งวางไข่ เพาะพนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุและเป็นแหล่งอนุบาลแก่สัตวน์ ้ า หากพื้นท่ีชุ่มน ้ าใด ๆ มี 

ตะกอนหรือความขุ่นสูงจะส่งผลให้แสงไม่สามารถส่องทะลุผ่านไปยงัพืชใต้น ้ าได้ พืชจะไม่

สามารถเจริญเติบโตได ้เป็นเหตุใหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ามีความหลากหลายทางชีวภาพนอ้ยลง  

 1.2.6 ความเป็นกรดเป็นด่าง 

  ความเป็นกรดเป็นด่าง เป็นส่ิงท่ีช้ีวดัปริมาณอนุภาคไฮโดรเจนในน ้ าซ่ึง

เป็นสิงท่ีบ่งช้ีคุณสมบติัความเป็นกรดด่างในน ้ า โดยทัว่ไปส่ิงมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตในสภาวะ

ความเป็นกรดด่างเป็นกลาง โดยมีค่า pH=7 หรือทนในสภาวะน ้ าเป็นด่าง ๆ อ่อนหรือมีค่า pH=8 

หากพื้นท่ีชุ่มน ้ามีความลึกไม่มาก มกัมีพืชข้ึนอยา่งหนาแน่น เป็นผลใหคุ้ณสมบติัของน ้ามีความเป็น

กรดเล็กนอ้ยเป็นเหตุเน่ืองมาจากฮิวมสัในดิน หากน ้ าเป็นกรดและด่างสูงจะท าให้ส่ิงมีชีวิตในน ้าไม่

สามารถอยูไ่ดแ้ต่ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรดเป็นด่างท่ีรุนแรงไม่ไดเ้กิดจากกระบวนการ

ธรรมชาติแต่มาจากฝีมือมนุษย ์

 1.2.7 อุณหภูมิ 

  อุณหภูมิในน ้ ามีการถ่ายเทเคล่ือนท่ีไปมา หากระดบัน ้าลึกจะท าใหเ้กิดการ

แบ่งเป็นสองชั้น คือชั้นบนซ่ึงเป็นมวลน ้ าอุ่นกว่า เรียกวา่ Epilimnion และชั้นล่างเป็นมวลน ้ าท่ีเยน็

กวา่เรียกวา่ Hypolimnion ( โดยเกิดจากการหมุนเวียนความร้อนในน ้ าท่ีเกิดข้ึนในแนวด่ิง น ้ าเยน็จะ

เคล่ือนสู่เบ้ืองล่างและน ้ าร้อนจะเคล่ือนสู่เบ้ืองบน) การแบ่งแยกท่ีชัดเจนส่งผลให้ไม่เกิดการ

หมุนเวียนของธาตุอาหารแต่ถา้หากระดบัน ้ าไม่ลึกมากจะเกิดการเคล่ือนยา้ยระหวา่งน ้ าร้อนและน ้ า

เยน็  

 1.2.8 การตกตะกอนและพฒันาการทางนิเวศ 
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   พื้นท่ีชุ่มน ้ ามกัเกิดข้ึนในพื้นท่ีลุ่มต ่าซ่ึงเป็นพื้นท่ีรับน ้ าและชั้นดินหรือ

ชนิดดินท่ีน ้ าสามารถซึมผา่นไดย้าก โดยเป็นพื้นท่ีท่ีน ้ าไดพ้ดัพาตะกอนตามผิวดินมาสะสมเกิดเป็น

พื้นท่ีท่ีทบัถมกนัของซากพืชซากสัตวแ์ต่ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าชายฝ่ังหรือพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีกระแสน ้ าหรือ

กระแสลมรุนแรง ตะกอนมกัถูกพดัพาออกจากพื้นท่ีเสียมากกว่าท่ีจะมีการสะสมตะกอน ทั้ งน้ี

เน่ืองจากแรงธรรมชาติท่ีกระท าต่อพื้นท่ีรุนแรงจึงเกิดการชะลา้งและพงัทลาย 

  ระบบนิเวศในพื้นท่ี ชุ่มน ้ าเป็นระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

เก่ียวเน่ืองจากกระบวนการสะสมตะกอนในพื้นท่ีชุ่มน ้ า จากทฤษฎีทะเลสาบ เม่ือตะกอนถูกพดัพา

มาสะสมเร่ือย ๆ เกิดการทบัถมของตะกอนท่ีหนาข้ึน ทะเลสาบจะค่อย ๆ ต้ืนเขินแปลสภาพเป็น

หนองน ้ าและกลายเป็นทุ่งหญา้น ้ าท่วมขงั และในกระบวนการเปล่ียนแปลงน้ีจะมีการเปล่ียนแปลง

สังคมพืชและส่งผลต่อเน่ืองถึงระบบนิเวศโดยรวม กระบวนการเหล่าน้ีใช้เวลานานในการ

เปล่ียนแปลงแต่กิจกรรมของมนุษยก่์อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วอาจเร่งให้เกิดการชะล้าง

และพงัทลายของดิน  

 1.3 การแบ่งประเภทของพืน้ทีชุ่่มน า้ 

  (ดูแกน & เจ, ม.ป.ป.) ได้แบ่งประเภทของพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยยึดคุณลักษณะทาง

กายภาพและชีวภาพ โดยกล่าววา่พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามารถแบ่งไดถึ้ง 30 ประเภทซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ

และมี 9ประเภทท่ีเกิดข้ึนโดยมนุษยมี์ 2 ประเภท แต่เพื่อความเขา้ใจท่ีง่ายข้ึนสามารถแบ่งออกเป็น 7 

กลุ่ม ตามการแบ่งลกัษณะทางภูมิทศัน์ ดงัน้ี 

 - บริเวณปากแม่น ้า ( Estuary) 

  - บริเวณชายฝ่ังทะเล ( Open Coast ) 

  - บริเวณท่ีราบน ้าท่วมถึง ( Floodplain ) 

  - บริเวณท่ีลุ่มน ้าจืดช้ืนแฉะ ( Freshwater marches ) 

  - ทะเลสาบ ( Lakes ) 

  - พื้นท่ีพรุ ( Peatlands ) 

  - บริเวณป่าท่ีลุ่มขงั ( Swamp Forest ) 
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  (ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2543) (อา้งถึงในส านกังานนโยบายและ

แผนส่ิงแวดลอ้มและคณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2543) ไดแ้บ่งพื้นท่ีชุ่มน ้ าออกเป็น 5 

ระดบั ตามตารางดงัน้ี 

 

ตารางที ่1แสดงประเภทของพืน้ทีชุ่่มน า้ 
 1.4 เกณฑ์การจ าแนกพื้นทีชุ่่มน า้ตามอนุสัญญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่่มน า้ระดับนานาชาติ 

  การจ าแนกพื้นท่ีชุ่มน ้ าไดถู้กแบ่งออกเป็นหลายระดบั จ าแนกตามความส าคญัใน

ระดบันานาชาติ ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน โดยมีการใชเ้ง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 



  17 

  (ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2542) ไดก้ล่าวถึงเกณฑก์ารจ าแนกพื้นท่ี
ชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัตามอนุสัญญาพื้นท่ีชุ่มน ้ า ซ่ึงมีการรับรองจากการประชุมสมชัชาภาคีท่ีเมือง

บริสเบน ประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ.1996 หรือ พ.ศ. 2534 โดยกล่าวถึงเกณฑใ์นการแบ่งพื้นท่ีชุ่ม

น ้าโดยมีเน้ือหาต่อไปน้ี 

  เกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน ้าที่เป็นตัวแทนหรือตัวอย่างซ่ึงมี

เอกลักษณ์เฉพาะ พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระหว่างประเทศ มีเอกลกัษณ์เฉพาะเป็นตวัแทนของ

ภูมิภาคมีกฎเกณฑด์งัน้ี 

  1a - มีเอกลกัษณ์เฉพาะทางภูมิทศัน์และมีสายพนัธ์ุท่ีหายากและพิเศษในเขตชีว

ภูมิศาสตร์นั้น 

  1b - เป็นตวัอยา่งซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีดี แสดงถึงคุณลกัษณะของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในภูมิภค

ท่ีเหมาะสม 

  1c - เป็นตวัแทนของประเภททัว่ไป ซ่ึงพื้นท่ีนั้นมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑใ์นขอ้2 

  1d – เป็นตัวแทนของประเภทองค์ประกอบซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยอันอุดม

สมบูรณ์มีความส าคญัระดบัท่ีสามารถจะไดรั้บพิจารณาและยกให้เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญั

ระหวา่งประเทศได ้โดยมีความส าคญัทางดา้นอุทกวทิยา ชีววทิยา นิเวศวทิยา ในระบบลุ่มน ้ าหรือ

ระบบชายฝ่ังทะเลระหวา่งประเทศ 

  1e - เป็นพื้นท่ี ชุ่มน ้ าในประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีคุณค่าส าคัญทางวฒันธรรม 

เศรษฐกิจ สังคม ภายใตก้ารอยูอ่าศยัอยา่งย ัง่ยืนและอนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่าศยัโดยมีบทบาทส าคญัทาง

อุทกวทิยา ชีววทิยาหรือนิเวศวทิยา 

  เกณฑ์ทัว่ไปส าหรับการใช้พืชหรือสัตว์ในการจ าแนกวนิิจฉัยพืน้ทีชุ่่มน า้ทีส่ าคัญ 

พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีจะไดรั้บการยกใหเ้ป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  2a - เป็นท่ีอยู่อาศยัของสายพนัธ์ุ ชนิดพนัธ์ุหรือสัตวท่ี์หายากมีแนวโน้มใกล้สูญ

พนัธ์ุหรือใกลสู้ญพนัธ์ุหรือเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวห์รือพืชท่ีมีแนวโน้มใกลสู้ญพนัธ์ุหรือใกลสู้ญ

พนัธ์ุ มากกวา่หน่ึงชนิดพนัธ์ุในจ านวนหน่ึง 
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  2b - มีคุณค่าพิเศษในการด ารงความหลากหลายของพนัธุกรรมและระบบนิเวศ

ของภูมิภาค เน่ืองจากคุณภาพและลกัษณะพิเศษของพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวใ์นพื้นท่ีนั้น 

  2c - มีคุณค่าพิเศษในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของพืชหรือสัตวใ์นช่วงส าคญั

ของวงจรชีวติ 

  2d - มีคุณค่าพิ เศษส าหรับชนิดหรือสังคมพืชและสัตว์เฉพาะถ่ิน ( Endemic 

species ) 

  เกณฑ์เฉพาะส าหรับการใช้นกน ้าในการจ าแนกพื้นที่ชุ่มน ้าที่ส าคัญ คุณลกัษณะท่ี

จะท าใหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าไดรั้บการพิจารณาวา่มีความส าคญัระดบัระหวา่งประเทศมีดงัต่อไปน้ี 

  3a - สามารถใหน้กน ้า 20,000 ตวัอาศยัไดต้ลอดเวลา 

  3b - ให้นกน ้าจากกลุ่มนกน ้าท่ีมีความส าคญั ซ่ึงเป็นชนิดท่ีแสดงถึงดชันีความอุดม

สมบูรณ์ หรือดชันีแสดงความหลากหลายของพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยท่ีพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามารถรองรับการอยู่

อาศยัของนกน ้าเหล่าน้ีไดต้ลอดเวลา 

  3c - ให้นกน ้ า 1%จากประชากรนกน ้ าในสายพันธ์ุชนิดหน่ึงสามารถอยู่ได้

ตลอดเวลาในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรของนกเหล่านั้น 

  เกณฑ์เฉพาะส าหรับการใช้พันธ์ุปลาในการจ าแนกพื้นที่ ชุ่มน ้า คุณลักษณะ

ดงัต่อไปน้ีจะเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาใหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าหน่ึงมีความส าคญัระหวา่งประเทศ 

  4a - เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั ในช่วงวงจรชีวิตหรือตลอดชีวิตของสายพนัธ์ุหรือชนิด

พนัธ์ุท่ีมีนยัส าคญัหรือเป็นท่ีอยูอ่าศยัเป็นสถานท่ีท่ีประชากรของปลาซ่ึงเป็นตวัแทนของพื้นท่ีชุ่มน ้ า

มีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีเก้ือหนุนต่อระบบชีวภาพของโลก 

  4b - เป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัและเป็นแหล่งวางไข่แหล่งอนุบาลตวัอ่อนหรืออาจ

เป็นเส้นทางอพยพของประชากรปลาในพื้นท่ีชุ่มน ้านั้นและบริเวณท่ีต่อเน่ืองตอ้งพึ่งพาอาศยั 

 พืน้ทีชุ่่มน า้ทีม่ีความส าคัญระดับนานาชาติ 

  เกณฑ์การประเมินพื้นที่ ชุ่มน ้าที่เป็นตัวแทนที่ดีหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็น

รูปแบบตวัแทนท่ีดีของพื้นท่ีชุ่มน ้ าระดบัชาติหรือมีความใกลเ้คียง พื้นท่ีชุ่มน ้ าธรรมชาติประเภทใด
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ประเภทหน่ึงท่ีสามารถพบไดท้ัว่ ๆ ไป ในประเทศ หรือ เป็นตวัอยา่งรูปแบบพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีสามารถ

หาไดย้ากในประเทศไทยเน่ืองจากมีลกัษณะท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นหรือเป็นรูปแบบตวัอยา่งท่ีดีของ

พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัทางธรรมชาติวทิยา อุทกวิทยา ชีววิทยา นิเวศวทิยา หรือ เป็นรูปแบบท่ีดี

ของพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัทางวฒันธรรมและวถีิชีวติอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย 

  เกณฑ์ประเมินจากสัตว์และพืชในพื้นที่ชุ่มน ้า พื้นท่ีชุ่มน ้ าใดจะไดรั้บให้เป็นพื้นท่ี

ชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัในระดบัชาติจะมีคุณลกัษณะทางชีววิทยาดงัต่อไปน้ี อาจเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยั

ของสายพนัธ์ุท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพนัธ์ุหรือมีความเส่ียงใกล้สูญพนัธ์ุ หรือใกล้สูญพนัธ์ุ หรือมี

คุณค่าหรือคุณลกัษณะพิเศษท่ีจะช่วยด ารงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพและพนัธุกรรมของ

ชาติ หรือมีคุณค่าต่อการด ารงอยูท่างชนิดพนัธ์ุและสังคมพืช สังคมสัตว ์สายพนัธ์ุพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน

ของไทย 

  เกณฑ์การประเมินพื้นที่ชุ่มน ้าจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ พื้นท่ีชุ่ม

น าหน่ึงจะได้รับการยกให้เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระดบัประเทศชาตินั้นจะอยู่ภายในเขต

พื้นท่ีอนุรักษใ์นเขตพื้นท่ีคุม้นครองตามกฎหมายของไทย 

พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบัทอ้งถ่ิน 

  พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบัทอ้งถ่ินมีเกณฑ ์2 ขอ้ดงัน้ี 

  1.เกณฑป์ระเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจดัการ  

   พื้นท่ีชุ่มน ้ าหน่ึงจะไดรั้บการประเมินให้เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าระดบัทอ้งถ่ินนั้น

จะตอ้งมีช่ือในบญัชีรายช่ือแหล่งน ้ าธรรมชาติอนัควรแก่การอนุรักษท์อ้งถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ( 

7 พ.ย.2532 ) 

  2.เกณฑท่ี์ประเมินความส าคญัทอ้งถ่ิน 

   พื้นท่ีชุ่มน ้าหน่ึงจะไดรั้บใหมี้การประเมินวา่มีความส าคญัระดบัทอ้งถ่ิน

นั้นจะตอ้งมีอิทธิพลต่อวถีิชีวิตคนในชุมชน เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งสมุนไพร เป็นแหล่ง

เช้ือเพลิง เป็นแหล่งน ้าและมีวตัถุดิบในการประกอบอาชีพ หรือ มีคุณค่าในเชิงวฒันธรรม สังคม 

ประเพณี ศาสนา ประวติัศาสตร์ นนัทนาการทอ้งถ่ิน กิจกรรมต านานพื้นบา้นหรืออาจเป็นทาง
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สัญจรในทอ้งถ่ินนั้น ๆหรือมีความส าคญัต่อระบบนิเวศทอ้งถ่ินหรือทางอุทกศาสตร์ เช่น เป็นพื้นท่ี

รับน ้าป้องกนัน ้าท่วม ช่วยรักษาคุณภาพน ้า รักษาสมดุลของภูมิอากาศทอ้งถ่ิน 

 1.5 คุณค่า บทบาทและหน้าที่ของพืน้ทีชุ่่มน า้ 

 มีผูก้ล่าวเก่ียวกบับทบาทและคุณประโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในไวห้ลากหลายดว้ยกนัดงัน้ี 

 (ดูแกน & เจ, ม.ป.ป.)ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของพื้นท่ีชุ่มน ้าไวด้งัน้ี 

  1.5.1. เติมน ้าสู่ระบบน ้าใตดิ้นใหมี้ความสมดุล ( Groundwater Recharge ) น ้าใน

พื้นท่ีชุ่มน ้าจะไหลลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้น และน ้าจากพื้นท่ีชุ่มน ้าจะซึมลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้นจะผา่นชั้น

ดินต่าง ๆเปรียบเสมือนไดรั้บการกรองน ้าใหส้ะอาด การซึมของน ้าจากพื้นท่ีชุ่มน ้าในช่วงท่ีฝนตก

หนกัจะช่วยกกัเก็บน ้าเพื่อลดปัญหาน ้าท่วมฉบัพลนั 

  1.5.2. การอ านวยน ้าจากน ้าใตดิ้นสู่น ้าผวิดิน ( Groundwater Discharge ) การเติม

น ้าในพื้นท่ีชุ่มน ้าโดยการเติมน ้าจากชั้นน ้าใตดิ้นนั้นจะท าใหอุ้ณหภูมิและระดบัความสูงของน ้าไม่

เปล่ียนไปมากท าใหส้ังคมพืชหรือสัตวไ์ม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ในบางพื้นท่ีชุ่มน ้าการเติมน ้าจาก

ใตดิ้นในบางช่วงฤดูและอีกฤดูการหน่ึงก็ไดรั้บการเติมน ้าจากชั้นน ้าใตดิ้น 

  1.5.3. ป้องกันน ้ าท่วม ( Flood Control ) พื้นท่ีชุ่มน ้ าท าหน้าท่ีกักเก็บน ้ าฝนและ

น ้ าท่าช่วยรับน ้ าและลดความรุนแรงของน ้ าท่าก่อนไหลลงสู่พื้นท่ีตอนล่างหน้าท่ีจะช่วยลดความ

จ าเป็นในการก่อสร้างแหล่งเก็บน ้า 

  1.5.4. ช่วยรักษาสมดุลของชายฝ่ัง ( Shoreline Stabilisation ) และป้องกนัการชะ

ลา้งพงัทะลายของดิน ( Erosion Control ) พืชพรรณในพื้นท่ีชุ่มน ้ าจะท าหน้าท่ีลดแรงกระทบหรือ

คล่ืนพายุกระแสน ้ า รากช่วยยึดเกาะไม่ให้เกิดการพงัทลาย หากบริเวณท่ีได้รับผลกระทบความ

รุนแรงเป็นพื้นท่ีใกลก้บัชุมชนแหล่งท ามาหากิน พื้นท่ีชุ่มน ้าจะช่วยลดความเสียหายลงไปได ้

  1.5.5. การกกัเก็บตะกอนและสารพิษ ( Sediment/Toxicant Retention ) พื้นท่ีชุ่มน ้ า

มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์และชีวภาพท าหนา้ท่ีดกัจบัตะกอนท่ีพดัพามากบัน ้าดว้ยลกัษณะพื้นท่ีท าให้

พื้นท่ีชุ่มน ้ าท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนแอ่งหรือบ่อท่ีคอยดกัจบัตะกอน กอปรกบัพืชจ าพวกกก ออ้ แขม 

หญา้ ท าหนา้ท่ีลดความเร็วของกระแสน ้า ท าใหมี้โอกาสในการดกัจบัตะกอนมากยิง่ข้ึน คุณสมบติัน้ี
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จะช่วยยืดอายกุารขดุลอกตะกอนในแหล่งน ้ าไปได ้ท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการก าจดัตะกอนข้ึน

จากแหล่งน ้า 

  1.5.6.การกกัเก็บธาตุอาหาร ธาตุอาหารคือไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในดิน 

พืชในพื้นท่ีชุ่มน ้าจะถึงธาตุออกมาช่วยใหน้ ้ามีความใสและมีคุณภาพดีข้ึน เม่ือพื้นท่ีชุ่มน ้าดูดซบัธาตุ

อาหารเกิดเป็นแหล่งสะสมซ่ึงเป็นจุดแปลงไนเตรทให้เป็นก๊าซไนโตรเจนกลบัสู่ชั้นบรรยากาศโดย

กระบวนการ Dentrification ธาตุอาหารในพื้นท่ีชุ่มน ้ าจะถูกน าไปใชเ้ป็นอาหารของพืชและสัตวใ์น

พื้นท่ีชุ่มน ้ าเช่น กุง้ หอย ปู ปลา ในขณะท่ีน ้ าไหลเอ่ือยแต่หากเม่ือใดท่ีน าไหลแรงข้ึนนั้นท าให้เกิด

การพาธาตุอาหารออกจากพื้นท่ี การกักเก็บธาตุอาหารของพื้นท่ีชุ่มน ้ าจะช่วยลดกระบวนการ

Eutrophication อนัเป็นสาเหตุใหเ้กิดแหล่งน ้าเน่าเสีย 

  1.5.7.การส่งออกมวลชีวภาพ ( Biomass Export ) พื้นท่ีชุ่มน ้าเป็นแหล่งอาหารและ

แหล่งพกัพิงของสัตวน์านาชนิดทั้งสัตวท่ี์ใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าเป็นท่ีอยูอ่าศยัถาวร อาศยัชัว่คราว สัตวเ์ล้ียง

และสัตว์ป่าซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีสามารถเห็นได้โดยตรงเพราะเป็นแหล่งสะสมอินทรียสาร 

นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นพื้นท่ีส่งออกมวลชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ อีกดว้ย 

  1.5.8.การป้องกันพายุและลดความรุนแรงของคล่ืนลม ( Strom Protection / 

Windbreak ) พายุก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

สร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและชีวิต พื้นท่ีชุ่มน ้ าบริเวณชายฝ่ังและปากแม่น ้ ามีส่วนในการช่วย

ลดแรงปะทะและความแรงของพายลุงได ้

 1.6 หลกัการใช้ประโยชน์พืน้ที่ชุ่มน ้า 

  หลกัการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ าจ  าเป็นตอ้งอาศยัแนวทางเพื่อวางแผนเพื่อให้การ

ใชป้ระโยชน์เป็นไปอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย  ไดอ้ธิบาย

แนวทางไวด้งัต่อไปน้ี 

  1.6.1 แนวนโยบายเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน จากการพฒันา

บา้นเมืองท่ีผา่นมาก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรมากมายเป็นเหตุให้เกิดความเส่ือมโทรมต่อธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือการมองไปยงัเป้าหมายการพฒันาส าคญักว่าการสนใจสภาวะแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้ นแล้วจึงควรมีการจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน โดยมีแนวทางในการ

จดัการดงัต่อไปน้ี 



  22 

   1.6.1.1 การสร้างเสริมส่วนท่ีถูกท าลายข้ึนใหม่ 

   1.6.1.2 การปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ียงัคงเหลืออยู่ให้สามารถน ากลบัมา

ใชไ้ด ้

   1.6.1.3 การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งชาญฉลาด 

   1.6.1.4 อนุรักษท์รัพยากรใหค้งอยูเ่พื่อรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม 

  1.6.2 การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

   1.6.2.1 ความเข้าใจพื้นฐานของการใช้งานอย่างย ั่งยืน ( sustainable 

utilization ) คือการใช้ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด อาจมีการใช้ใช้

เทคโนโลยร่ีวมดว้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในปริมาณนอ้ยท่ี

สุดแต่เกิดผลประโยชน์ยาวนานและย ัง่ยนื 

   1.6.2.2 ลกัษณะการใช้ทรัพยากร แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามการใช้

ประโยชน์โดยสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี การใชป้ระโยชน์ทางตรง ใชเ้พื่อการอุปโภค บริโภค การใช้

ประโยชน์โดยการแปรสภาพของทรัพยากรทั้งท่ีเป็นระระดบัพื้นบา้นและในเทคโนโลยีระดบัสูง 

ในการใช้แบบน้ีมีการครอบครองทรัพยากรและมีการใช้งานแบบท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และประการสุดทา้ยคือการก าหนดหลกัปฏิบติัในการใชท้รัพยากรเพื่อความย ัง่ยืนของ

ส่ิงแวดลอ้มมีการวางแผนในการใชท้รัพยากรเพื่อใหค้วามสมดุลและย ัง่ยนื 

   1.6.2.3 รูปแบบการใชท้รัพยากร  

    (1) การกกัเก็บ ( Storage ) ทรัพยากร เช่น การกกัเก็บเพื่อใช้งาน

ในอนาคต การบริหารจดัการการกกัเก็บ 

    (2) การรักษา/ซ่อมแซม ( Repair ) คือการเพิ่มโครงสร้างเพื่อให้

การท างานของธรรมชาติเป็นไปอยา่งปกติ 

    (3) การฟ้ืนฟู ( Rehabilitation ) การท าให้คืนสู่สภาวะปกติ อาจ

ใชเ้วลาไม่นานโดยอาศยัเทคโนโลยหีรือปล่อยใหธ้รรมชาติฟ้ืนฟูตวัเอง 
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    (4) การพัฒนา ( Development ) พัฒนาภายใต้ความเหมาะสม

และค านึงถึงความคุม้ค่าของการด าเนินการ 

    (5) การป้องกัน ( Prevention ) เป็นการก าหนดแนวทางในการ

คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลาย 

    (6) การสงวน ( Preservation ) การสงวนและคุ้มครองเอาไวมี้

บทลงโทษส าหรับผูท่ี้ละเมิด ฝ่าฝืน 

    (7) การแบ่งเขต ( Zoning ) การแบ่งพื้นท่ีเพื่อก าหนดรูปแบบการ

ใชง้านตามประโยชน์ใชส้อยท่ีเหมาะสม เช่น พื้นท่ีเพาะปลูก  พื้นท่ีเชิงพาณิชย ์พื้นท่ีสงวน ส าหรับ

ประเทศไทยมีการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า 5 เขต คือ เขตตน้น ้ า(เป็นเขตอนุรักษ)์ เขตป่าไม ้เขตป่า

เศรษฐกิจ เขตป่าไมร้วมกบัไมผ้ล เขตพืชไร่ เขตท่ีนา 

  1.6.3 จุดมุ่งหมายการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้า เป็นการก าหนดทิศทางและขอบเขต

ในการใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ า เพื่อเป็นจุดยึดถือในการปฏิบติั หลกัเหล่าน้ีมาจากการวิเคราะห์

ความส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้า โดยวตัถุประสงคท่ี์ใชพ้ิจารณามีดงัน้ี 

   1.6.3.1 เพื่อการพฒันา ( Development ) เม่ือพิจารณาจากกายภาพแล้ว 

เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัเชิงนิเวศวทิยานอ้ยสามารถพฒันาเพื่อการใชส้อยประโยชน์อ่ืน ๆ ไดดี้กวา่

เช่น เป็นสถานท่ีพกัผอ่น สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีอยูอ่าศยั  

   1.6.3.2 เพื่อการอนุรักษ์ ( Conservation )เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญทาง

นิเวศวิทยาแต่ไม่ได้อยู่ในระดับสูงและเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาได้เพียงเล็กน้อย แต่ทั้ งน้ีมี

ความส าคญัท่ีควรรักษาไวเ้พื่อเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการดูแลและรักษาไวใ้นระยะยาว 

   1.6.3.3 เพื่อการสงวนหรือมีความส าคญัพิเศษ ( Preservation หรือ Vital ) 

เป็นพื้นท่ีท่ีควรสงวนไวจ้ากการพัฒนา สามารถให้ประโยชน์แก่สาธารณะชนในรูปแบบเป็น

สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจได้และเป็นพื้นท่ีท่ีเน้นการให้ผลผลิตท่ีมีค่าต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

เช่นเป็นแหล่งอาหาร เป็นท่ีอยูอ่าศยั เป็นแหล่งหลบภยั เป็นตน้ 
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   การแบ่งขอบเขตในแต่ละพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการศึกษาและวิเคราะห์ท่ีดี

เพื่อให้น าไปสู่การวางแผนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมโดยมาจากการให้ขอ้มูลและวิเคราะห์ร่วมกนั

ระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชน 

2.ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการท่องเทีย่ว 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนยาม

วา่งโดยเป้าประสงคข์องแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัออกไปแต่ส่ิงท่ีสามารถเห็นไดช้ดัจากความ

ตอ้งการจากกิจกรรมการท่องเท่ียวนัน่คือการเปล่ียนสถานท่ี เปล่ียนบรรยากาศท่ีไดพ้บเจอ เราต่าง

เคยไดย้ินวา่เป้าหมายสักคร้ังในชีวิตของใครหลายๆคนคือการไดเ้ดินทางไปรอบโลก อะไรคือส่ิงท่ี

ท าให้ใคร ๆ ต่างก็พากันฝันถึงการเดินทางรอบโลก ส่ิงท่ีซ่อนอยู่หลังค านั้ นคือ การได้พบเห็น

ดินแดนท่ีแปลกใหม่ ภูมิประเทศท่ีแตกต่างจากบ้านเกิดเมืองนอน ภูมิอากาศท่ีต้องไปสัมผสั 

วฒันธรรมท่ีต้องคลุกคลีและพบเห็นด้วยตนเอง ภาษาท่ีแตกต่าง การท่องเท่ียวไปเยือนต่างถ่ิน

เท่านั้นถึงจะไดรั้บรู้ถึงประสบการณ์อยา่งแทจ้ริง  

(วงษ์วานิช , 2546)ได้กล่าวว่ากิจกรรมและวัตถุประสงค์เก่ียวกับการท่องเท่ียวจะ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เช่น วตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียวเปล่ียนจากเพื่อการด ารงชีวิตให้อยู่

รอด เป็นเพื่อการผจญภยั เพื่อการศึกษา เพื่อการคา้ เพื่อความสุขหรือ เพื่อสุขภาพ รูปแบบของการ

เดินทางไดเ้ปล่ียนจากรูปแบบของการเดินเทา้เป็นการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น เรือ รถ เคร่ืองบิน 

เป็นตน้ การท่องเท่ียวไดพ้ฒันากลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและเปล่ียนแปลงการด าเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคม์ากข้ึน 

 ในอดีตเงินตราท่ีไหลเขา้ประเทศเป็นรายไดห้ลกันั้นมาจากการจ าหน่ายสินคา้เกษตร แต่ใน

ปัจจุบนันั้นไดเ้ปล่ียนไป รายไดห้ลกัท่ีเขา้สู่ประเทศนั้นมาจากการท่องเท่ียว สาเหตุท่ีการท่องเท่ียวมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปีเน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก 

ขอ้มูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กและขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในการจูงใจ ตดัสินใจหรือ

สร้างความตอ้งการให้แก่ผูค้น เพียงเห็นภาพขอ้มูลก็อยูแ่ค่ปลายน้ิวท าให้ผูค้นในปัจจุบนัสามารถ

เดินทางไดง่้ายข้ึน สะดวกข้ึน อีกทั้งเทคโนโลยีการขนส่ง การคมนาคมบวกกบัความสามมารถใน

การเขา้ถึงขอ้มูลโดยบุคคลทัว่ไปท าใหก้ารท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงในทุกจุดของโลก 

 ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปท่ีมีผูไ้ดรั้บผลประโยชน์

เป็นหยอ่มไม่กระจาย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเม่ือเกิดในพื้นท่ีใดแลว้ก็จะก่อให้เกิดงานหลาย ๆ
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รูปแบบ เกิดการจ้างงาน เกิดอาชีพ เกิดธุรกิจต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ธุรกิจท่ีพกัแรม ธุรกิจ

ร้านอาหาร งานดา้นการผลิตสินคา้ท่ีระลึก งานดา้นการเกษตร ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดธุรกิจและการจา้ง

งานสร้างรายไดใ้หก้ระจายไปยงัชุมชน 

 2.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 

 ค าวา่ “ เท่ียว , ท่องเท่ียว , เดินทาง , ไปเท่ียวนั้น ” มกัจะถูกใชด้ว้ยกนัอยูบ่่อยคร้ัง

ท าให้เรามีทศันคติวา่ค าเหล่าน้ีคือเร่ืองเดียวกนั หากแต่ในวามเป็นจริงแลว้ความหมายของสองค าน้ี

ตามท่ีราชบณัฑิตสถานไดใ้หค้วามหมายไวมี้ดงัน้ี ความหมายของค าวา่ เดินทาง คือ การไปสู่ท่ีใดท่ี

หน่ึงท่ีไกลออกไป และค าว่าเท่ียว คือ เรียกการไปยงัท่ีซ่ึงก าหนดไวค้ร้ังหน่ึง ๆ หรือไปกลบัรอบ

หน่ึง ๆ และความหมายในมุมมองของการท่องเท่ียวเองไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลายดว้ยกนั

ดงัน้ี 

  (จิตตั้งวฒันา, 2549) ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียวว่า การเดินทางออก

จากสถานท่ีท่ีอยู่เป็นประจ าไปยงัแหล่งท่องเท่ียวเป็นการชัว่คราว เพื่อเป็นการพกัผอ่นคลายเครียด

จากการประกอบอาชีพ ท าให้เกิดความกระปร้ีกระเปร่าข้ึนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะได้

ประสบการณ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีแปลกใหม่ไดพ้บปะผูค้นกลุ่มใหม่ ไดแ้ลกเปล่ียนวนัธรรมซ่ึงกนัและ

กนั ท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความสนุกเพลิดเพลินไดรั้บความรู้ใหม่ในขณะเดินทางท่องเท่ียว นัน่

คือขมุทรัพยม์หาศาลของมนุษยท่ี์ก่อใหเ้กิดสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด 

  เน่ืองจากความหมายของการท่องเท่ียวค่อนขา้งมีความหมายท่ีกวา้ง (วงษ์วานิช, 

2546) ไดใ้ห้มุมมองและความหมายโดยรวมของการท่องเท่ียวไวด้งัน้ี ค  าวา่ “การท่องเท่ียว” มิไดมี้

ความหมายเพียงการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจ หรือเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง 

การเคล่ือนยา้ยของประชากรจากแห่งหน่ึงไปสู่อีกแห่งหน่ึง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและ

เดินทางระหวา่งประเทศ การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั ไดรั้บความรู้ ความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน ฉะนั้นการท่องเท่ียวในปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีกวา้งขวาง ซ่ึงอาจจะสรุปไดว้่า 

ความหมายของค าวา่ “ การท่องเท่ียว ” นั้นจะมีความหมายอยา่งไรข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข 3 ประการ คือ

   1) เดินทางจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัไปยงัท่ีอ่ืนชัว่คราว 

   2) เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
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   3) เดินทางดว้ยจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ไดมิ้ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหา

รายได ้

   (วรากุลวทิย,์ 2557) ไดส้รุปความหมายของการท่องเท่ียววา่ประกอบไป

ดว้ยประการดงัน้ี   

   1) ระยะทาง ( Distance ) คือการเดินทางท่ีเกิดข้ึนจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของตน

ไปยงัสถานท่ีอ่ืนภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

   2) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ( Purpose of Travel ) เพื่อกิจกรรมใด ๆ ก็

ตามท่ีใช่การประกอบอาชีพเพื่อหารายได ้

   3) ระยะเวลาของการพ านกั ( Length of Stay ) ตอ้งพ านกัในสถานท่ี

เดินทางไปไม่เกินระยะเวลา 60 วนั 

  ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวคือ การเดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อช่ืน

ชมทศันียภาพและสัมผสัประสบการณ์ของสถานท่ี โดยแต่ละสถานท่ีจะมีความเฉพาะและสร้าง

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัไปตามเง่ือนไขขององคป์ระกอบต่าง ๆ และการท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งเป็น

การเดินทางเพื่อท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือปักหลกัเพื่ออยูอ่าศยัถาวร 

 2.2 องค์ประกอบการท่องเทีย่ว 

 การท่องเท่ียวมีหลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจากเป็นสหวิทยาการ (พง

วณิชย,์ 2555) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวตามทฤษฎี 4A ของ Cooper & Boniface มี

ดงัน้ี 

 2.2.1 สถานท่ีดึงดูดหรือสถนท่ีน่าสนใจ ( Attraction ) 

  หมายถึงสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม มีศกัยภาพดึงดูดผูค้นให้ไปท่องเท่ียว

เม่ือไปสัมผสัสถานท่ีก็เกิดประสบการณ์ท่ีดี จากการไดรั้บการตอ้นรับจากชุมชนคนในทอ้งท่ีหรือ

เจา้ถ่ินเกิดความประทบัใจกลบัมา  โดยประเภทของส่ิงดึงดูดใจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้

ดงัน้ี 
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  (1) Scenic Attractions สถานท่ี ท่ี มี ภู มิประเทศสวยงาม เป็น ท่ี ดึงดูด

นกัท่องเท่ียวอาจเป็นภูมิประเทศ หรือภูมิอากาศเป็นตน้ 

  (2) Cultural Attractions สถานท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ี

น่าสนใจรวมไปถึงการมีประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ ( Traditional Attractions ) เช่นประเพณี 

วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  (3) Social Attractions ส่ิงดึงดูดใจท่ีเป็นทรัพยากรทางสังคม เช่น วิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่สภาพแวดลอ้ม การใหบ้ริการต่าง ๆ ของสังคม 

  โดยจากทั้ง 3 ประเภทน้ีสามารถท่ีจะจดัแบ่งออกเป็นเขตการท่องเท่ียวเพื่อ

จ าแนกลกัษณะของกายภาพไดด้งัต่อไปน้ี 

  1. แบ่งตามสภาพภูมิอากาศ คือมีสภาพอากาศดีเหมาะแก่การรักษาสุขภาพ

หรือเพี่อพกัผอ่นเป็นหลกั 

  2. แบ่งตามสภาพภูมิประเทศ เขตการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศใน

แบบต่าง ๆ ท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล น ้าตก ถ ้า เกาะ จุดชมววิ ภูเขาไฟ เป็น

ตน้ 

  3. เขตท่องเท่ียวตามรูปแบบการเล่นกีฬา เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับ

การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น เล่นสกี ข่ีมา้ ตีกอลฟ์ ตกปลา เป็นตน้ 

  4. สถานท่ีเพื่อพกัฟ้ืนหรือรักษาสุขภาพ เช่น บ่อน ้ าแร่ บ่อน ้ าร้อน เพื่อพกั

ฟ้ืนหรือบ าบดัร่างกาย 

  5. แบ่งตามสถาปัตยกรรมหรือผลงานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ 

เช่น ป้อมปราการ ประสาท พระราชวงั อนุสาวรีย ์เป็นตน้  

  6. แบ่งตามวิถีชีวติความเป็นอยู ่เช่น การเขา้ชมการแสดงประเพณี การช่ืน

ชมวฒันธรรมพื้นถ่ิน 

  7. ส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่อ่ืน ๆ เช่น ฝาย เข่ือน ท่าเรือ สะพาน เป็นตน้ 

  2.2.2 ท่ีพกั (Accommodation) 
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  ท่ีพกัเป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวสมบูรณ์ แต่ละ

สถานท่ีจะมีท่ีพกัท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนัออกไป เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย ์เกสทเ์ฮาส์ โฮสเทล 

ซ่ึงในบางกรณีหากท่ีพกัมีความสวยงามและมีความน่าดึงดูดในก็สามารถท่ีจะกลายเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวไดเ้ช่นกนั การท่ีนกัท่องเท่ียวตดัสินใจเขา้พกันั้นหมายความวา่มีโอกาสท่ีจะสร้างรายได้

ใหเ้พิ่มขน้แก่พื้นท่ีอีกดว้ย 

  2.2.3 อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 

  อาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นปัจจยัท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว เพราะแต่ละ

สถานท่ีจะมีความแตกต่างในเร่ืองวฒันธรรมการกินและวตัถุดิบท่ีน ามาปรุงอาหาร แต่เน่ืองจาก

นกัท่องเท่ียวมีหลายกลุ่มการบริการอาหารของอาหารจึงตอ้งมีรูปแบบหลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั เช่น ชอบอาหารพื้นถ่ิน  ชอบ

รับประทานอาหารท่ีรสชาติท่ีคุ้นเคยเหมือนรับประทางท่ีบ้าน ชอบรับประทานอาหารท่ีพิเศษ

แตกต่างจากท่ีรับประทานอยู ่เป็นตน้ 

  2.2.4.ส่ิงอ านวยความสะดวก(Amenity) 

  ส่ิงอ านวยความสะดวกหมายถึงส่ิงท่ีสามารถมองเห็นและไม่สามารถ

มองเห็นได้  เช่นระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของเมือง การเดินทางคมนาคม อินเทอร์เน็ต ระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบรักษาความปลอดภยั ระบบสาธารณูปโภคของท่ีพกั เช่น สระวา่ยน ้ า 

ห้องจดัเล้ียง สวน ส่ือบนัเทิง อินเทอร์เน็ต ระบบสาธารณูปโภคของทีท่องเท่ียวได้แก่ ท่ีจอดรถ 

ห้องน ้ า อาคารบรรยาย การบริการข่าวสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทั้ งในแง่ความปลอดภัย ความรู้ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายเฉพาะถ่ิน อาจเป็นของท่ีระลึกหรือขา้วของเคร่ืองใช ้ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีอ านวย

ความสะดวกผูม้าเยือน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัไปสู่ความประทบัใจของนักท่องเท่ียวต่อสถานท่ี

ท่องเท่ียว และในบางโอกาสส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีสามารถท่ีจะให้ชุมชนจดัการเองไดเ้พื่อ

การกระจายรายไดแ้ละการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื    

  จากการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพบว่ามีผู ้

เชียวชาญไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบดว้ยกนั ผูว้ิจยัสามารถสรุป

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวโดยรวมไดด้งัน้ี 



  29 

  1. สถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีขาดไม่ได้

จากระบบการท่องเท่ียวเพราะเป็นเป้าหมาย ซ่ึงอาจเป็นจุดหมายสุดทา้ยหรือจุดแวะพกัชมระหวา่ง

ทางในการท่องเท่ียว เพราะสถานท่ีและรูปแบบการท่องเท่ียวมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม

ลกัษณะของมนัอยา่งเช่น สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างเป็นตน้ 

  2. ส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นปัจจยั

ใหเ้กิดความล่ืนไหลของกิจกรรมของการท่องเท่ียวคือ ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ เป็นปัจจยั

ท่ีส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เช่น ร้านอาหาร ท่ีจอดรถ ท่ีพกั ไฟฟ้า หอ้งน ้า เป็นตน้  

  3. การเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยท่ีน าพา

นกัท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวให้ไดถึ้งจุดหมายปลายทางดว้ยระบบการคมนาคมขนส่งแบบ

ต่าง ๆ เช่น การคมนาคมทางบก การคมนาคมทางน ้า การคมนาคมทางอากาศ เป็นตน้  

  4. ท่ีพกัท่ีพกัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัมากของการท่องเท่ียว บางคร้ังท่ี

พกับางแห่งในปัจจุบันกลายเป็นจุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ปัจจุบันท่ีพกัมี

หลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความถนัดและวิถีการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม เช่น 

เกสตเ์ฮาส์ โฮมสเตย ์รีสอร์ท โรงแรม  บา้นพกัของอุทยาน เป็นตน้ 

  5. นกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวคือปัจจยัขบัเคล่ือนระบบของการท่องเท่ียวท่ี

ส าคญั โดยท่ีนกัท่องเท่ียวนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามกลุ่มความตอ้งการ ความพอใจ และส่ิง

ท่ีจะผลกัดนัให้การท่องเท่ียวประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กบัการก าหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้กบั

นกัท่องเท่ียวและทศันคติของนกัท่องเท่ียวในการเขา้ชมสถานท่ี 

  6. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง การท่องเท่ียวประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

หลากหลาย แต่ลพภาคส่วนจะเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนัเน่ืองจากมีธุรกิจท่ีเป็นภาคผลิตและธุรกิจภาค

บริการเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ ตวัอยา่งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีพกัแรม ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกและสินค้าอ่ืน ๆ ธุรกิจด้าน

นนัทนาการ เป็นตน้ 

  7. เทศกาลพิเศษรวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ เทศกาลท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือ

ประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาเป็นเสน่ห์และอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ชวนให้
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นกัท่องเท่ียวมาช่ืนชมและสัมผสักบัปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงอยา่งเช่น เทศกาล

วนัสาทรเดือนสิบของจงัหวดันครศรีธรรมราช ประเพณีถือศีลกินผกัจงัหวดัภูเก็ต เทศกาลผีตาโขน

จงัหวดัเลย เป็นตน้ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆท่ีไม่ได้พบเห็นในทุก ๆวนันั้นเป็นอีก

จุดมุ่งหมายหน่ึงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชมปรากฏการณ์เหล่าน้ี เช่น ทะเลแหวกจงัหวดั

กระบ่ี การชมนกหลากหลายชนิดท่ีบึงบวัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กุง้เดินขบวนจงัหวดัอุบลราชธานี 

เป็นตน้  

  8. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว องค์ประกอบดา้นขอ้มูลมิไดจ้  ากดั

เพียงขอ้มูลของสถานท่ีแต่ยงัรวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานท่ีท่องเท่ียวให้เป็นท่ี

รับรู้และทนัเวลาในแต่ละช่วงฤดู หรือเทศกาลอีกดว้ย การให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้เขา้ชม

สถานท่ีอย่างถูกตอ้งนั้น ก่อให้เกิดความเขา้ใจ ความรู้และสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเท่ียวได้

อยา่งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนกวา่แค่เพียงสัมผสัดว้ยสายตา นอกจากน้ีขอ้มูลสถานท่ียงัช่วยให้ท่องเท่ียว

เขา้ใจสถานท่ีและปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2.3 รูปแบบและชนิดของการท่องเท่ียว 

  ดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีสามารถท าไดง่้ายในปัจจุบนั เป็นเหตุเอ้ือให้อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว และปัจจยัอ่ืน ๆท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดการท่องเท่ียว ลกัษณะ

ของรูปแบบและชนิดของการท่องเท่ียวไดมี้การแบ่งไปตามวตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียว 

 การท่องเท่ียวท่ีเฟ่ืองฟูมากในปัจจุบนัท าให้มีการเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน

เม่ือเปรียบเทียบกับยุคก่อน นั่นหมายความว่าสถานท่ีทางธรรมชาติถูกเข้าถึงมากข้ึนก่อให้เกิด

ผลกระทบตามมา ผลกระทบทางลบท่ีสามารถเห็นได้ชัดเลยนั่นคือผลกระทบต่อธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เป็นเหตุให้เกิดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่เกิดข้ึนเพื่อสนบัสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และปลูกฝังจิตส านึกไปพร้อม ๆ กัน (วงษ์วานิช, 2546)ได้กล่าวถึงรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ี

เกิดข้ึนใหม่มีดงัน้ี 

  1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  2. การท่องเท่ียวแบบผจญภยั 

  3. การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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  4. การท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา 

  5. การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

  6. การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 

  7. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

  8. การท่องเท่ียวชมวถีิชีวติชนบท 

  9. การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน 

สรุปประเภทของการท่องเทีย่วโดยผู้วจัิย  

 ทั้งน้ีประเภทของการท่องเท่ียวข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการเดินทางไปท่องเท่ียว 

 1. การท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 

  - การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  - การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล 

  - การท่องเท่ียวทางธรณี 

 2. การท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มชมวถีิชีวติ 

  - การท่องเท่ียวเพื่อพกัแรมโฮมสเตยห์รือฟาร์มสเตย ์

  - การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

  - การท่องเท่ียวเพื่อสัมผสัชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมต่างพื้นถ่ิน 

  - การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 3. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

  - การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

  - การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

  - การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
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 4. การท่องเท่ียวเชิงความรู้ 

  - การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ 

  - การท่องเท่ียวเพื่อศึกษา 

  - การท่องเท่ียวเพื่อศาสนา 

 5.การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ 

  - การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น 

  - การท่องเท่ียวระหวา่งติดต่อธุรกิจ 

  - การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

 2.4 บทบาทของการท่องเทีย่ว 

  (กาญจนกิจ, 2549)ไดก้ล่าวถึงบทบาทการท่องเท่ียวไวด้งัน้ี 

  2.4.1 บทบาทการท่องเท่ียวต่อรัฐบาล 

   - ดา้นการด าเนินการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดและการพฒันาสถานท่ี

ท่องเท่ียวเป็นกระบวนการท่ีถูกด าเนินงานไปพร้อมกันเน่ืองจากแยกออกจากกันไม่ได้และจะ

คาดการณ์การท าการตลาดโดยมิไดต้รวจสอบผลตอบกลบันั้นไม่ไดก้ารกระท าเช่นน้ีจะไม่ท าให้

สถานท่ีท่องเท่ียวประสบความส าเร็จ ในส่วนรายละเอียดของกลยุทธ์นั้นจะแตกต่างไปตามเง่ือนไข

ของสถานท่ีท่องเท่ียวว่าสถานท่ีมีลกัษณะเป็นเช่นไร ดงันั้นการก าหนดนโยบายทางดา้นการตลาด

จะตอ้งศึกษาประเด็นท่ีเก้ือหนุนอ่ืน ๆดว้ย 

   - ด้านการควบคุมและการจดัระเบียบ การขยายตวัของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีเติบโตรวดเร็วเกินไปในพื้นท่ีใดจะก่อใหเ้กิดผลเสียในระยะยาวมากกวา่ผลดี ดว้ยสาเหตุ

หลาย ๆ ประการด้วยกัน เช่น การก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวมาก

เกินไปจนลน้ความตอ้งการ เกิดความไม่สมดุลในระบบการตลาดเกิดข้ึน การก่อสร้างอาคารโดยท่ี

กฎหมายท่ีดินยงัไม่ไดมี้การบญัญติัให้ทนัตามการใช้งานและเศรษฐกิจท่ีเติบโต ก่อให้เกิดปัญหา

หลายๆดา้นต่อพื้นท่ีนั้น ซ่ึงกาจดัระเบียบการใช้ท่ีดินควรก่อสร้างหรือใชง้านตามประโยชน์การใช้

ท่ีดินของพื้นท่ีนั้น ( Zoning ) ตามท่ีกฎหมายไดร้ะบุ  
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   - ดา้นการจดัการาเงินการคลงั บทบาทต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมานั้นรัฐมีอ านาจ

ในการจดัการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อแผน่ดิน แต่เน่ืองจากการ

ด าเนินการจะตอ้งมีงบประมาณในการด าเนินการ ประเด็นส าคญัท่ีเงินการคลงัถูกน าออกไปใช้

จดัการไดแ้ก่ 

   1. เป็นการลงทุนพื้นฐาน เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวมีความพร้อมในการถูก

น าไปพฒันาต่อจากองคก์รเอกชน 

   2. เพื่อการตลาด ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมา

เยอืน 

   3. เพื่อการพฒันาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ใหส้มบูรณ์ตามมาตรฐานสากล 

  2.4.2 บทบาทการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ 

   (จิโรจน์พนัธ์ุ, สกุณะพฒัน์, & เชยกีวงศ์, 2548)ได้กล่าวถึงบทบาทของ

การท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจไวว้า่ การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ส้ินเปลืองไม่ไดใ้ชแ้ลว้หมดไป 

เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศจ านวนมากกต่อปี เม่ือมีการท่องเท่ียวในพื้นท่ีใดแลว้ก็

มีการกระตุน้เศรษฐกิจให้บริการในภาคอ่ืน ๆ เฟ่ืองฟูไปดว้ยในโครงข่ายบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียว นอกจากน้ีแลว้การท่องเท่ียวยงัก่อให้เกิดการจา้งงานเป็นกระจายรายไดใ้นพื้นห่างไกลได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดการกระตุน้ใหน้ าผลผลิตชุมชนมาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  2.4.3 บทบาทการท่องเท่ียวต่อสังคม 

   การท่องเท่ียวจะสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูท้่องเท่ียวและเจา้บา้น ผูม้า

จากต่างถ่ินจะมาสนบัสนุนสินคา้พื้นเมือง เกิดการฟ้ืนฟูทางธรรมชาติและวฒันธรรม ท าให้ชุมชน

ได้ตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากรและมีความภาคภูมิใจในผลิตภณัฑ์พื้นถ่ินของตนรักใน

แผ่นดินท่ีอยู่อาศยั การท่องเท่ียวยงัสร้างความเจริญให้แก่ทอ้งถ่ิน เกิดจา้งงาน การพฒันาในพื้นท่ี

ห่างไกล และลดจ านวนการยา้ยเขา้เมือง 

  2.4.4 บทบาทผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

   นอกจากน้ี (จิโรจน์พันธ์ุ et al., 2548)ยงัได้กล่าวถึงบทบาทของผู ้ท่ี

เก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 
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   1) นักท่องเท่ียว   ตอ้งเป็นผูม้าเยือนท่ีดี มีมารยาทท่ีดีงาม ปฏิบติัตนให้

เหมาะสมกบัสถานท่ี โดยใหค้  านึงถึงความเหมาะสมมาเป็นประการแรก 

   2) มคัคุเทศก์ เป็นผูแ้นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวควรเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กับ

ท่องเท่ียว เป็นผูค้อยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แก่สถานท่ีท่องเท่ียว 

   3) ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว จดัท าแผนกการเดินทางเพื่อหลีกเล่ียง

ความเสียหายต่อสถานท่ี โดยการท าแผนตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมใหม้าเป็นประการแรก 

   4) ปฐมนิเทศให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวในขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลเฉพาะหรือ

ลกัษณะพิเศษของสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วฒันธรรม ประเพณี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การ

ตั้งแคมป์ การเดินป่า จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการใหข้อ้มูลล่วงหนา้ก่อน 

  5) ให้ขอ้มูลลกัษณะระบบนิเวศของสถานท่ี เพราแต่ละสถานท่ีมีขอ้จ ากดั

และลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างกนั เช่น การไปดูนก การเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นตน้ 

  6) ให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวแต่งกายให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ ภูมิ

ประเทศ หรือ ศาสนสถาน เป็นตน้ 

 2.5 ทรัพยากรการท่องเทีย่ว 

  2.5.1 ความหมายของทรัพยากรการท่องเท่ียว 

   ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี(ชชักุล, 2550)ไดใ้ห้ความหมายของทรัพยากร

การท่องเท่ียว ( Travel Resources ) คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน ท่ีหมายถึงชีวิตและวฒันธรรมของคนในชุมชนนั้น ๆรวมถึงวฒันธรรม เทศกาล งานประเพณี

ประจ าปี ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงดึงดูดใจ หรือ “จุดขาย” ของการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวเดินทาง

มาเยอืนคร้ังแลว้คร้ังเล่า และทรัพยากรนั้นอาจหมายถึงส่ิงแวดลอ้มของมนุษยส่ิ์งต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่

รอบตวัมนุษย ์ทั้งส่ิงท่ีมีชีวติและส่ิงท่ีไม่มีชีวติ  

   กล่าวโดยสรุปคือทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นคือทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี

มีรูปลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัออกไปสามารถมองเห็นได ้เป็นปัจจยัท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่ง

การบริการการท่องเท่ียว ( Tourism Service ) และตลาดการท่องเท่ียว ( Tourism market or Tourist ) 
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ประเภทของทรัพยากรแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ แบ่งตามลักษณะของพื้นท่ีและแบ่งตาม

ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 
ภาพที ่3 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงประเภทของทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว 
  2.5.2 ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว 

  (จิโรจน์พนัธ์ุ et al., 2548)ไดก้ล่าวถึงประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว
ไวด้งัน้ี 

  2.5.2.1 จ  าแนกตามลักษณะพื้นท่ีตามท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือ

เกิดข้ึนตามท่ีมนุษยส์ร้าง 

   (1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเน้นธรรมชาติ (Resource based 

areas) มีความโดดเด่นเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติดั้ งเดิม ลกัษณะของพื้นท่ีธรรมชาติ

ก่อให้เกิดกิจกรรมนันทนาการท่ีหลากหลายเช่น การเดินป่า ไต่หน้าผา พายเรือ ดูนก ศึกษา

ธรรมชาติกิจกรรมเหล่าน้ีรูปแบบสถานท่ีจะเป็นปัจจยัเอ้ือใหเ้กิดกิจกรรมท่ีเหมาะสม สถานท่ีเหล่าน้ี

มกัห่างไกลจากชุมชน การเขา้ถึงอาจไม่สะดวกเท่าท่ีควร 

   (2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวก่ึงธรรมชาติ ( Intermediate Areas ) 

เป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายมากกวา่แบบแรกเน่ืองจากผา่นการพฒันาและการจดัการ

มาแลว้ มีส่ิงอ านวยความสะดวกเขา้ถึง เช่น อุทยาน วนอุทยาน 

จ าแนกตามลกัษณะ จ าแนกตามทรัพยากรการท่องเท่ียว 

1.ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเนน้ธรรมชาติ 

2.ทรัพยากรการท่องเท่ียวก่ึงธรรมชาติ 

3.ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเนน้ผูใ้ชป้ระโยชน ์

1. มรดกศิลปวฒันธรรม 

2.ทรัพยากรประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ 

3.ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
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   (3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเนน้ผูใ้ชป้ระโยชน์ ( User -Oriented 

Areas ) สถานท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายหรือสร้างเพื่อรองรับความตอ้งการในการใช้งาน มีลกัษณะ

แตกต่างออกไปตามการใชง้าน เช่น สวนสนุก สวนสาธารณะ มีลกัษณะการเขา้ถึงท่ีสามารถท าได้

ง่าย อยูใ่กลชุ้มชน 

  2.5.2.2 จ  าแนกตามลกัษณะทรัพยากรการท่องเท่ียว 

   (1) มรดกศิลปวฒันธรรม เช่น ประเพณี กิจกรรม การแต่งกาย 

ความเช่ือและยงัรวมไปถึงสถานท่ีท่ีสร้างเพื่อความบนัเทิงจรโลงใจ เช่น พิพิธภณัฑ์และสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ แต่สามารถไปท่องเท่ียวได ้เช่น พาน ไร่ โรงนา เป็นตน้

    2 ) ท รัพ ย าก รป ระ เภท ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ ป ระวัติ ศ าส ต ร์  ( 

Archeological and Historical Resources ) คือ ร่องรอยท่ีแสดงอารยธรรมและประวติัศาสตร์ในอดีต

เช่น โบราณถาน โบราณวตัถุ ภาพเขียน เคร่ืองป้ัน เป็นตน้ 

   3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ( Natural Tourism 

Resources ) ทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางชีวภาพและกายภาพ เช่น ภูเขา ป่า ถ ้ า น ้ าตก เกาะแก่ง 

สถานท่ีท่ีคนไปเยอืนหรือช่ืนชมธรรมชาติ พกัผอ่นหยอ่นใจเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงองค์ประกอบของทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นธรรมชาติ 
  2.5.3 องคป์ระกอบของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ 

องคป์ระกอบทรพัยากรทอ่งเที่ยวที่เป็นธรรมชาต ิ

อากาศ น า้ ปรากฏการณ ์ / เหตกุารณ ์ลกัษณะภมูิประเทศ พืชพรรณ / สตัวป่์า 

เพื่อเป็นอาหาร เพื่อเยีย่มชม 

ปลอ่ยอิสระ กกัขงั 

ทะเล ภเูขา 



  37 

   (สกุณ ะพัฒน์ , จิ โรจน์ พัน ธ์ุ , & เชย กี วงศ์ , 2554)ได้ก ล่ าวไว้ว่ า
องค์ประกอบทางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชม
ลกัษณะความสวยงามของธรรมชาติเป็นจุดท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมายงัสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ี
ยงัก่อให้เกิดกิจกรรมกลางแจง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะธรรมชาติในสถานท่ีนั้นอีกด้วย กิจกรรมน้ี
เรียกวา่ Based (Outdoor) Activities โดยองคป์ระกอบในแต่ละสถานท่ีมีดงัน้ี 
   (1) ลกัษณะภูมิประเทศไดแ้ก่ ภูเขา ถ ้ า หน้าผา หาดทาย เกาะ ท่ีราบสูง ท่ี
ราบลุ่ม หุบเขา เป็นลกัษณะทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยความน่าสนใจของ
ภูเขามกัเป็นประเด็นการเยีย่มชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการชมววิทศันียภาพรายทาง
และชมววิจากจุดชมววิ 
   (2) พืชพรรณและสัตวปี์ก เป็นทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีเฉพาะถ่ินอีกรูปแบบ
หน่ึง เพราะสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศท่ีแตกต่างก่อให้เกิดสภาพทางชีวภาพท่ีแตกต่าง
เช่นกนัและในบางสถานท่ี ท่ีมีความเฉพาะโดเด่นมีช่ือเสียงดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้เยี่ยมชมสัมผสั
ประสบการณ์เหล่าน้ี 
   (3) น ้ า(Water-based Tourism Resources) หรือส่ิงก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมทางเกษตร เข่ือน ฝายกั้นน ้า 
   (4) อากาศ ความแตกต่างระหว่างสภาพอากาศของแหล่งท่องเท่ียวกับ
สภาพอากาศท่ีนักท่องเท่ียวจากมาเป็นปัจจยัให้เกิดการตดัสินใจและปัจจยัประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ความสะอาด ราคา ความสวยงาม เป็นตน้ 
   (5) ปรากฏการณ์ และ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นส่ิงท่ี
มนุษยไ์ม่สามารถควบคุมไดแ้ละไม่มีให้เห็นไดบ้่อยคร้ังนกั แต่ตอ้งคอยสังเกตติดตาม ปรากฏการณ์
พิเศษทางธรรมชาติคือโอกาสพิเศษเป็นปัจจยัดึงดูดให้ผูส้นใจเขา้เยี่ยมชมเพื่อเป็นความทรงจ าและ
สร้างเสริมประสบการณ์ด้านกาการท่องเท่ียว เช่น การอพยพของนก การปะทุของภูเขาไฟ แสง
เหนือ การเกิดทะเลหมอก 
   (6) ทรัพยากรท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้กล่าวมา เช่น การค้นพบส่ิงของ
โบราณเช่นโบราณวตัถุ ในยคุต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2.6 หลกัการในการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ว 

   (สกุณะพัฒน์ et al., 2554) ) ได้กล่าวไว้ว่าเน่ืองจากทรัพยากรการท่องเท่ียว

เปรียบเสมือนตน้ทุนของสถานท่ีท่องเท่ียวท าใหเ้กิดการท่องเท่ียวข้ึนภายในพื้นท่ีนั้น ๆ ความส าคญั

ของทรัพยากรการท่องเท่ียวมีดงัน้ี 
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  2.6.1 เป็นส่ิงดึงดูดใจให้คนมาท่องเท่ียว ดว้ยลกัษณะของทรัพยากรแตกต่างกนัใน

แต่ละสถานท่ี ก่อให้เกิดลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัออกไป ความแตกต่าง ความแปลกใหม่ท่ี

เด่นชัดน้ีจะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้ผูค้นเดินทางไปพบสัมผสัในสถานท่ีท่ีต่างจากท่ีตนเคยพบเจอ ภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ วฒันธรรม วิถีชีวิตการเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินลักษณะต่าง ๆเหล่าน้ีเป็น

ทรัพยากรท่ีคอยดึงดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มเยอืน 

  2.6.2 สร้างรายได้แก่ท้องถ่ิน เม่ือเกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีก่อให้เกิด

รายไดใ้นเศรษฐกิจหลาย ๆ ระดบั เช่น ระดบัครัวเรือน ระดบัชุมชน จนระดบัภาคใหญ่นัน่คือรายได้

ท่ีเขา้ประเทศชาติ อาจเขา้มาทางตรงในการใช้จ่ายต่าง ๆของนักท่องเท่ียวและทางออ้มคือการเสีย

ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ 

  2.6.3 เพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เกิดการจ้างงานในระบบ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อให้เกิดการกระจายงานในชนบท แกปั้ญหาการยา้ยเขา้เมืองเพื่อหางาน

ได ้คนในทอ้งถ่ินสามารถท างานในพื้นท่ีของตนโดยไม่ตอ้งอพยพไปไกลบา้นเกิดเมืองนอนของตน 

ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึนไดท้ั้งในระดบัครอบครัวและระดบัชุมชน ในส่วนของ

นักท่องเท่ียวนั้นการท่องเท่ียวช่วยเติมเต็มประสบการณ์ ความรู้และพลงัชีวิตในการออกไปเจอ

สภาพแวดลอ้มท่ีแปลกใหม่ ผูค้นต่างภาษา วฒันธรรมต่างถ่ิน เป็นตน้ 

  2.6.4 ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจต่อแหล่งท่ีอยูอ่าศยั ประเทศไทยไดรั้บการยกยอ่งวา่

มีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์มีทั้ งทรัพยากรทาธรรมชาติ ทรัพยากรทางวฒันธรรม 

ทรัพยากรทางประวติัศาสตร์ นอกจากน้ีคนไทยก็ยงัมีจิตใจท่ีเป็นมิตรตอ้นรับแขกต่างเมืองด้วย

ความยิ้มแยม้แจ่มใส ส่ิงเหล่าน้ีนอกจากนักท่องเท่ียวจะประทับใจแล้ว คนในประเทศไทยยงั

ภาคภูมิใจกับบ้านเมืองของตนเอง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ เกิด

ความรู้สึกรักและหวงแหน น าไปสู่การใหค้วามร่วมมือความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามมา 

  2.6.5 ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และการพฒันา ส่ิงท่ีมีผลต่อจิตใจหรือท าให้ผูค้นรัก

พื้นท่ีของตนคือการท าให้เห็นว่าพื้นท่ีสามารถสร้างประโยชน์ในต่าง ๆให้แก่คนในพื้นท่ีอย่าง

แท้จริง เช่น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้ ดังนั้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นเสมือน

เคร่ืองมือในการรวมประชาชน องค์กรและหน่วยงานร่วมมือกันดูแล พัฒนาและปรับปรุงให้

ทรัพยากรการท่องเท่ียวอยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลาอยา่งแทจ้ริง 
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  2.6.6 เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรการท่องเท่ียว

ท่ีมีผูค้นเขา้มาเยี่ยมชม มาศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์ เป็นหลกัฐานในเชิงพฤติกรรมท่ีส าคญัวา่ 

คุณค่าของภูมิ ปัญญาท้องถ่ินเป็นทรัพยากรท่ี มี คุณค่ามาเพียงใด ซ่ึ งส่ิ งเห ล่าน้ีบ่ งบอกถึง

ความสามารถในการผสานความรู้และทรัพยากรในทอ้งถ่ินอยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 2.7 แนวทางในการจดัการทรัพยากร 

  (สกุณะพัฒน์  et al., 2554)ได้กล่าวถึงหลักการในการจัดการทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวว่า โดยส่วนมากแล้วเป็นการจดัการตอบสนองทางเศรษฐกิจสังคมแต่จะให้ประเด็น

ความส าคญัทางวฒันธรรมและนิเวศนอ้ยกวา่มิไดเ้พราะสุนทรียภาพเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมคือส่ิง

ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ตวัตนของชุมชนและประเด็นทางนิเวศวทิยาคือทรัพยากรของสถานท่ี ถา้หากสาม

ประเด็นเหล่าน้ีไม่ไดด้ าเนินการไปพร้อมกนั อาจจะส่งผลให้เสียสมดุลและเกิดผลกระทบในระยะ

ยาวได้โดยมีแนวทางในการจดัการทรัพยากรดังน้ี แนวทางในการจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการ 

  2.7.1 การผลกัดนัและสนบัสนุนการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

หรือ Ecotourism คือการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ผลกัดนัศกัยภาพภายใตก้ารตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละ

เกิดจิตส านึกรักธรรมชาติ แนวทางท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนคือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

สาระส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณามีดงัน้ี 

   (1) สนบัสนุนสมาชิกใหส้ามารถอยูต่่อไปได ้

   (2) ควรมีการค านึงถึงขอบเขตในการพฒันา ขอบเขตในการอนุรักษ์ เพื่อ

ไม่ใหก้ารพฒันากระทบต่อระบบนิเวศท่ีเปราะบาง 

   (3) เคารพวิถีดั้ งเดิมของสังคมเอาไวเ้พื่อรักษาตัวตนของท้องถ่ิน สืบ

สานอตัลกัษณ์จากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 

   (4) การด าเนินการตอ้งมีประสิทธิภาพเพราะความเสียหายอาจหมายถึง

การสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกบัระบบนิเวศ 
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   (5) ความหลากหลายทางชีวภาพคือประเด็นส าคัญในการสงวนรักษา

เพราะส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนตน้ทุนของการท่องเท่ียว นอกจากประเด็นน้ีแล้วยงัเป็นส่วนส าคญั

ของระบบนิเวศท่ีพึงรักษาและอนุรักษ ์

   (6) สุนทรียภาพคือสมบติัมีค่าของสถานท่ีหากเสียหายแลว้ยากท่ีจะแกไ้ข 

   (7) ถึงแม้ประเด็นทางธรรมชาติส าคญัมาก แต่การให้ชุมชนมีรายได้ก็

จ  าเป็นเพื่อความอยูร่อดและเพื่อประโยชน์ของคนในทอ้งท่ี 

  2.7.2 ท่ีสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเกิดข้ึนในพื้นท่ี

ยอ่มตอ้งมีความตอ้งการในการพฒันาในดา้นต่าง ๆเพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีก าลงัเติบโต ดงันั้น

ควรมีมาตรการในการดูแลและควบคุมในหลากหลายมิติใหส้มดุลซ่ึงกนัและกนั 

   (1) มาตรการทางการจดัการวางแผนในการใชท้รัพยากรมีคู่มือเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการเขา้ชม 

   (2) มาตรการทางการเมือง นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คือมาตรการท่ี

ก าหนดเพื่อก าหนดกรอบการใชง้าน เพื่อความเป็นระเบียบเป็นมาตรฐานในการจดัการ 

   (3) มาตรการทางสังคม คือขอ้ตกลงท่ีอาจใชท้ั้งความเช่ือและมารยาททาง

สังคมร่วมดว้ยเพื่อใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัถึงขอบเขตสิทธิ 

   (4) มาตรการทางเศรษฐกิจ ท่ีเด่นชัดคือ การจดัเก็บภาษีเพื่อเป็นด่านคดั

กรองและน ารายไดไ้ปเพื่อใชพ้ฒันาหรือจดัการปรับปรุงพื้นท่ี 

   (5) มาตรการทางธรรมชาติ เป็นกระบานท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ อาจ

เป็นระดบัปานกลางหรือระดบัรุนแรงโดยท่ีมาตรการเหล่าน้ีบางคร้ังก็มีผลพวงมาจากมนุษยเ์ช่น 

น ้าป่าไหลหลากเกิดการชะลา้งหนา้ดินท่ีรุนแรง เกิดจากการจดัไมท้  าลายป่าโดยมนุษย ์หากมีตน้ไม้

มากพอท่ีจะดูดซับน ้ าหรือรากไมท่ี้คอยยึดพยุงหน้าดินเอาไวก้็จะไม่เกิดการพงัทลายของหน้าดิน

รุนแรง หรือการก่อสร้างท่ีไม่ค  านึงถึงความเหมาะสมของธรรมชาติก่อให้เกิดความเสียหายภายหลงั  

คล่ืนมรสุมท่ีกดัเซาะชายฝ่ังเกิดจากการสร้างเข่ือนท่ีฝืนแรงธรรมชาติมากเกินไป เป็นตน้ 

  2.7.3 การสร้างสมดุลระหวา่งความตอ้งการในการพฒันาและความจ าเป็นในการ

อนุรักษท์รัพยากรเพื่อการใชง้านในอนาคตโดยควบคุมผลกระทบทางลบใหน้อ้ยท่ีสุด 
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   เป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบการ นกัท่องเท่ียว นกัวิชาการ นกัอนุรักษ ์โดยทั้งหมดน้ีตอ้งมีความเขา้ใจและ

ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด โดยให้มีการใช้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากสุด 

ค านึงถึงความสามารถในการรองรับ 3 ดา้น ดงัน้ี 

   (1) สร้างสมดุลดา้นชุมชน คือการจดัการใหมี้การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบั

ชุมชนหรือทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายให้แก่

ชุมชน 

   (2) สร้างสมดุลทางการตลาด คือการจดัการไม่ให้มีผูใ้ช้งานในพื้นท่ีมาก

เกินกวา่ท่ีทรัพยากรการท่องเท่ียวจะสามารถรองรับได ้เพราะหากนกัท่องเท่ียวมีจ านวนมากเกินไป

จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพประสบการณ์ท่ีได้รับไม่ทัว่ถึง นั่นคือจุดวิกฤตความสามารถในการ

รองรับรูปแบบหน่ึง 

   (3) ส ร้างสมดุลด้าน ส่ิ งแวดล้อม คือระดับการจัดการท่ียอมให้ มี 

“ผูใ้ช้งาน”ได้มากท่ีสุดโดยท่ีไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม จนสภาพแวดล้อมเสียหาย

เพราะเกิดจากการใชง้านท่ีเกินก าลงัองสภาพแวดลอ้มจะรองรับได ้และยงัส่งผลถึงประสบการณ์ใน

การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

3.ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

 3.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีท าหน้าท่ีผูกโยงธุรกิจ

ยอ่ยให้อยู่รวมกนั เอ้ือหนุนเก้ือกูลกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว มีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ไดใ้หค้วามหมายของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไวห้ลากหลายท่านดว้ยกนัดงัน้ี 

  (วรากุลวิทย์, 2557)ได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไวด้ังน้ี 

อุตสาหกรรมหารบริการท่ีมีการด าเนินงานธุรกิจขนาดใหญ่ มีขอบเขตกวา้งขวาง ประกอบด้วย

ธุรกิจหลายประเภทประสานกันเพื่อให้การบริการแก่นักท่องเท่ียว ทั้ งอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

โดยตรงและโดยออ้มและการพฒันาการท่องเท่ียวซ่ึงใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงกล่าวได้ว่า

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
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  สรุปความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยผูว้ิจยัคือ อุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเอ้ือหนุนกนัเช่นธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจท่ีพกัแรม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ธุรกิจน าเท่ียวธุรกิจคมนาคมและธุรกิจอ่ืน ๆ ไม่ว่า

ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เกิดโดยองคก์รเอกชนขนาดใหญ่หรือธุรกิจในครัวเรือนลว้นมีบทบาทใน

การเช่ือมต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้นเรียกไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 3.2 องค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

  (จิโรจน์พนัธ์ุ et al., 2548) ได้แบ่งองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวดงัน้ี 

  3.2.1 แหล่งท่องเท่ียว เป็นทรัพยากรท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจในการ

เดินทางท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มชมความสวยงามของสถานท่ี 

  3.2.2 การคมนาคม เป็นประการส าคญัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวได ้จะตอ้งมีความปลอดภยั สะดวกสบายและรวดเร็ว ทั้ง 3 รูปแบบไดแ้ก่ การคมนาคม

ทางบก การคมนาคมทางน ้ า การคมนาคมทางอากาศ โดยทั้งน้ีการเดินทางคมนาคมทั้งสามรูปแบบ

ควรมีความสามารถเช่ือมต่อกนัไดจ้ะท าใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวสะดวกมากยิง่ข้ึน 

  3.2.3 ท่ีพ ัก ท่ีพักแรมมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ

นกัท่องเท่ียว ลกัษณะท่ีควรมีคือความสะอาด ปลอดภยั มีการบริการท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากลและ

คุณภาพมีความเหมาะสมกบัราคา 

  3.2.4 ร้านอาหาร ควรสะอาดและถูกสุขลกัษณะ มีให้เลือกหลากหลายประเภทตาม

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและอาจมีการน าเสนออาหารพื้นถ่ินเพื่อประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่

ของนกัท่องเท่ียว และควรมีการแจง้ราคาท่ีชดัเจนเพื่อใหมี้การรับทราบระดบัราคา 

  3.2.5 ความปลอดภยั ความปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคญัต่อชีวิต ดังนั้นการเดินทาง

ท่องเท่ียว จะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัเป็นประเด็นหลกัตลอดการเดินทางไม่วา่ขณะเดินทาง ขณะ

ท่องเท่ียวชมสถานท่ี รวมไปถึงขณะพกัแรมดว้ย 
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  3.2.6 การบริการน าเท่ียว การท่องเท่ียวโดยการมีบริการน าเท่ียวท่ีดีนบัเป็นส่ิงท่ีดี

ต่อการเดินทาง มคัคุเทศก์ผูน้  าเท่ียวจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างถูกตอ้ง 

รวมถึงมีนน ้าใจมิตรไมตรีอนัดีแก่ผูท่ี้รับบริการ 

  3.2.7 การโฆษณาเผยแพร่ เป็นกระบวนการท่ีผูค้นทัว่ไปจะไดรั้บข่าวสารและเป็น

โอกาสใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวเจริญเติบโตมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

  3.2.8 สินคา้ท่ีระลึก เป็นเสมือนส่ิงแทนความทรงจ าของสถานท่ี โดยเนน้ส่ิงท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของสถานท่ีหรือชุมชนเหล่านั้น เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ทางความทรงจ าและการผลิตตอ้งท า

ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม 

  3.2.9 พิธีการเข้าเมืองและการบริการข่าวสารท่ีดี ควรมีการแจ้งขั้นตอนและ

กระบวนการใหช้ดัเจนและไม่เขม้งวดจนเกินไปเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน 

 3.3 ประโยชน์ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

  (จิโรจน์พันธ์ุ et al., 2548) ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวไวว้า่ 

  3.3.1 สร้างอาชีพ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคือภาพรวมของบริกหลายประเภท

รวมกนั เม่ือการบริการมีหลายส่วนจึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีแรงานเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก เพื่อให้

เพียงนอต่อการบริการ ซ่ึงองค์ความรู้ด้านการบริการสามารถเรียนรู้โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน 

สามารถอบรมให้พร้อมต่อการบริการไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาสั้น โดยสามารถแบ่งงานในอุตสาหกรรม

การทท่องเท่ียวออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆไดแ้ก่ 

   3.3.1.1 งานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง คือ งานบริการท่ีบริการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว

โดยตรง ไดแ้ก่ มคัคุเทศก ์ภตัตาคาร ร้านอาหาร สถานเริงรมย ์ธุรกิจท่ีพกั ร้านจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 

เป็นตน้ 

   3.3.1.2 งานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทางอ้อม คืองานท่ีพนักงาน 

แรงงาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ไม่ไดใ้ห้บริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง แต่เก่ียวขอ้งทางออ้ม 

ได้แก่ กรสร้างอาคารท่ีพกั การออกแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ งานด้านการผลิตวตัถุดิบส าหรับ

ประกอบอาหาร ผลิตสินคา้ท่ีระลึกเพื่อส่งใหร้้านขายของท่ีระลึกเป็นตน้ 
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 3.3.2 กระจายรายได ้การท่องเท่ียวเป็นการกระจายไดไ้ปสู่ประชาชนอาชีพต่าง ๆ 

ในพื้นท่ี การท่องเท่ียวเกิดจากการเดินทางซ่ึงก่อให้เกิดการจบัจ่ายใชส้อย โดยค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ท่ี

นักท่องเท่ียวได้ใช่จ่ายได้แก่ ค่าท่ีพกั ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะท่ีใช้จ่ายในการเดินทางใน

ประเทศ ค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิง ค่าบริการประเภทต่าง ๆ และค่าของท่ีระลึก 

 

ภาพที ่5 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงประโยชนข์องอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
 3.4 การพฒันาสาธารณูปโภค 

  (จิโรจน์พนัธ์ุ et al., 2548)ไดก้ล่าววถึงผลกระทบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็นผลกระทบดา้นบวกและ

ผลกระทบดา้นลบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  3.4.1 ผลกระทบด้านบวกของอุตสาหกรรมต่อส่ิงแวดล้อม คือ มีการกระตุ้น

ความรู้สึกร่วมในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสนใจสภาพแวดลอ้ม ช่วยกนัดูแลรักษา

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรการท่องเท่ียว ทั้งทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา ป่าไม ้ปะการัง 

และทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น อาคาร วดั โบราณสถาน อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน ฯลฯ 

ผลกระทบทางบวกมีดงัน้ี 

   3.4.1.1 เกิดการพฒันาพื้นท่ีวา่งเปล่าใหเ้กิดประโยชน์ เช่น การสร้าง

สวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับชุมชนหรือนกัท่องเท่ียว 

   3.4.1.2 ท าใหมี้การก่อสร้างเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว ทั้งสถาปัตยกรรมและ

ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา หา้งร้าน โรงแรม เป็นตน้ 
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   3.4.1.3 เกิดการอนุรักษป้์องกนัรักษาปะการังและชายหาด เช่น การสร้าง

ปะการังเทียม เพื่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่สัตวใ์ตท้อ้งทะเลท่ีขาดท่ีอยูอ่าศยั ท่ีหลบภยั ท่ีวางไข่ 

   3.4.1.4 ท าใหมี้การอนุรักษโ์บราณสถานหรืออาคารท่ีมีคุณค่า มีการ

บ ารุงรักษา ซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อมิใหช้ ารุดทรุดโทรม และใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ให้

ไดม้ากท่ีสุด เช่น วดั ปราสาท ก าแพงเก่า เป็นตน้ 

   3.4.1.5 ท าใหมี้การน าเอาระบบก าจดัของเสียมาใช ้เช่น ระบบก าจดัขยะ 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัเขม่าควนัมาใช ้เป็นตน้ 

   3.4.1.6 เกิดการท านุบ ารุงป่าไม ้เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ทาง

ส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

   3.4.1.7 ท าใหเ้กิดการก่อสร้างสวนสาธารณะ หรือเกิดการก าหนดแนวเขต

อนุรักษพ์ืชพนัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์า เช่น อุทยาน วนอุทยาน เขตหา้มล่าสัตวป่์า เป็นตน้ 

  3.4.2 ผลกระทบด้านลบของการพัฒนาอุตสาหกรรม บางคร้ังการพัฒนาท่ี

ก่อให้เกิดความเจริญนั้นก็ไดส้ร้างผลกระทบท่ีสวนทาง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายประการ 

โดยผลกระทบดา้นลบไดแ้บ่งออกเป็น 7 ดา้นดงัน้ี 

   3.4.2.1 ผลกระทบจากการท่องเท่ียวจะท าให้แหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม 

หากนักท่องเท่ียวมีความรู้ความเข้าใจท่ีไม่ดีพอหรือเจตนาท าลาย จะส่งผลให้ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมไดเ้ร็วข้ึน 

   3.4.2.2 ผลกระทบทางอากาศ เกิดจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีใช้ใน

การจราจรเพราะยานพาหนะมีการปล่อย คาร์บอนมอนออกไซด์ เม่ือลอยสู่อากาศก็เป็นมลภาวะอยู่

ในอากาศ ความเขม้ขน้ของมลพิษทางอากาศมกัจะเขม้ขน้ในเขตชุมชนเมืองเพราะมีการจราจรท่ี

หนาแน่นกวา่ชุมชนชนบท 

   3.4.2.3 ผลกระทบต่อพืชพนัธ์ไมแ้ละสัตวป่์า ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติทั้งท่ีอยู่ในเขตอนุรักษ์และนอกเขตอนุรักษ์มีความเส่ียงในการถูกท าลาย

หรือบอบช ้ าเสียหายจากการเขา้ชมโดยพฤติกรรมต่าง ๆของนกัท่องเท่ียว ส่งผลให้เกิดความเสียหาย

ต่อระบบนิเวศ เช่น การเดินเหยียบย  ่าลงบนต้นไม้ ต้นหญ้า หรือพื้นดินท่ีมีเมล็ดพันธ์ก าลัง
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เจริญเติบโต การเดินออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีไดก้ าหนดไวเ้กิดผลกระทบต่อสายพนัธ์ุท่ี

เปราะบางเน่ืองมาจากถูกรบกวน , การเก็บดอกไม ้ผล พนัธ์ุไม ้หกั ขุด ถอน ตดั หรือการกระท าใด  

ๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อพรรณพืช ซ่ึงอาจเป็นพนัธ์ุท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุแลว้ก็จะเกิดผลกระทบร้ายแรง , การ

ทิ้งขยะท่ีส่งผลต่อสัตวป่์า สัตวรู้์เท่าไม่ถึงการณ์วา่ขยะไม่ไดเ้ป็นอาหารอาจกินเขา้ไป ส่งผลร้ายต่อ

ร่างกายและอาจถึงขั้นเสียชีวติ หรือขยะอาจเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคท่ีแพร่ระบาดในสัตวป่์าได ้

   3.4.2.4 ผลกระทบทางน ้ า มกัเกิดขากการปล่อยของเสียลงแหล่งน ้ าโดย

มิได้บ าบัด เม่ือสารเคมีหรือส่ิงปฏิกูลไปอยู่ในแหล่งน ้ าเกินความสามารถในการปรับสมดุลขง

อธรรมชาติแล้ว ส่งผลให้แหล่งน ้ าเน่าเสีย มกัเกิดสถานการณ์เช่นน้ีในบริเวณท่ีมีการท่องเท่ียว

หนาแน่น เช่น พทัยา หัวหิน เป็นตน้ กิจกรรมหลกัๆท่ีเป็นสาเหตุของน ้ าเน่าเสียคือ การทิ้งขยะมูล

ฝอยลงแหล่งน ้ า , การปล่อยน ้ าเสียท่ีเกิดจากการขบัถ่าย การซกัลา้ง การช าระลา้งท าความสะอาดท่ี

ใช้สารเคมี ลงแม่น ้ าล าคลอง ทะเล แหล่งน ้ าต่าง ๆ โดยไม่ผ่านการบ าบัด , ของเสียท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะทางน ้ าเช่น คราบน ้ ามนั , ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตน ้ าจืด โดยน าน ้ าทะเลมาก

ลัน่ของเสียจากกระบวนการน้ีคือกากเกลือ ท่ีก าจดัไดย้าก , สารเคมีทางการเกษตร หรือสารเคมีท่ี

เกิดจาดการดูแลสนามกอลฟ์ ท่ีถูกชะลา้งลงแหล่งน ้า 

   3.4.2.5 ผลกระทบต่อสัตวป่์า ในอดีตบางาประเทศอนุญาตให้ล่าสัตวป่์า

อยา่งถูกกฎหมาย แต่ปัจจุบนัไดมี้การยกเลิกไปแลว้ เน่ืองจากจ านวนสัตวป่์าท่ีลดลง บางชนิดก็ได้

สูญพนัธ์ุไป ปัจจุบนัจึงไดมี้การให้เขา้ชมในรูปแบบท่ีขบัรถเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีมีสัตวป่์าอาศยั แต่การ

กระท าเหล่าน้ีก็ยงัรบกวนสัตว์ป่าเพราะถูกรบกวน เกิดผลท่ีตามมา เช่น เกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม ขาดท่ีอยูอ่าศยั ขาดอาหาร เป็นตน้ 

   3.4.2.6 ผลกระทบท่ีเกิดต่อสาธารณะประโยชน์ เกิดจากการบุกรุกจบัจอง

พื้นท่ีสาธารณะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน เช่น การบุกรุกพื้นท่ีอุทยาน การบุกรุกพื้นท่ีป่า หรือ

การก่อสร้างท่ีไม่เวน้ระยะร่นตามกฎหมายเพื่อสร้างสถานตากอากาศ การบุกรุกป่าชายเลนซ่ึงเป็น

แหล่งอนุบาลสัตวน์ ้ า การบุกรุกพื้นท่ีชายหาดเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมไปถึงการบุกรุกทางเทา้ 

และการก่อสร้างท่ีทบัล าคลองสาธารณะ 

   3.4.2.7 ผลกระทบต่อธรณีวิทยา ส่งผลกระทบน้อยท่ีสุดหากเปรียบเทียบ

กบัผลกระทบทางลบในรูปแบบอ่ืน 
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 3.5 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อส่ิงแวดล้อม 

  (จิโรจน์พนัธ์ุ et al., 2548) ไดอ้ธิบายถึงการป้องกนัวา่ตอ้งอาศยัความต่อเน่ืองในการ

จดัการโดยมีมาตรการดงัน้ี 

  3.5.1 มาตรการทางดา้นธรรมชาติ คือ รักษาสภาพธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติไม่

เสียสมดุล โดยการเวน้ระยะเวลาการเขา้ชมเพื่อให้ธรรมชาติไดฟ้ื้นฟู ปรับสมดุลดว้ยตวัเอง หากมี

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีพอดีและเหมาะสมธรรมชาติก็สามารถฟ้ืนฟูตวัเองไดโ้ดย

เวน้ระยะเวลาไม่เขา้ไปรบกวน เช่น การปิดเกาะในช่วงมรสุมเพื่อใหธ้รรมชาติฟ้ืนตวั 

  3.5.2 มาตรการทางด้านเศรษฐกิจ เป็นมาตรการท่ีน ารายได้มาเป็นทุนในการ

บ ารุงรักษาและป้องกนัสถานท่ี ไดแ้ก่ มาตรการการจดัเก็บภาษี ซ่ึงสามารถท าได้ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม เช่น ค่าเก็บขยะ ค่าเข้าชม ค่าธรรมเนียม โดยน ารายได้ไปดูและพฒันาทรัพยากร เช่น 

พฒันาสภาพแวดลอ้มทางการท่องเท่ียว น าทุนไปจดัจา้งบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ จดัซ้ือเคร่ืองมือ

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใชใ้นการด าเนินการป้องกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.5.3 มาตรการทางสังคม ในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยมีการน าความ

เช่ือมาเพื่อจดัการป้องกนัไม่ให้เกิดการท าลายป่าและสภาพแวดลอ้ม เช่น การน าผา้มาบวชตน้ไม ้

ช่วยให้คนเคารพและไม่ตดัไมท้  าลายป่า และมาตรการทางสังคมอีกประเภทหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงในระยะยาวการปลูกจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรส่ิงแวดล้อม หากคนในชุมชนรัก

ธรรมชาติเสมือนเป็นเจา้ของจะส่งผลใหไ้ม่เกิดการท าลายป่า ในขณะเดียวกนัก็เป็นก าลงัในการช่วย

สอดส่องดูแลไดอี้กดว้ย 

  3.5.4 มาตรการทางด้านการจดัการ เป็นมาตรการการบริหารทรัพยากรแหล่ง

ท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดการควบคุมและการจดัการสภาพทรัพยากรให้เหมาะสม มาตรการส่วนใหญ่ท่ี

ใช้จะเป็นการแบ่งเขตท่ีดินเพื่อการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขตป่าสงวน เขตห้ามสร้าง

อาคารสูง เขตท่ีพกัแรม เขตอนุรักษ์ เขตผ่อนผนั โดยออกกฎหมายในภาพรวมและการจดัท าคู่มือ

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว โดยกล่าวถึงส่ิงท่ีอนุญาตและส่ิงท่ีห้าม รวมไปถึงการ

จดัการการเขา้ถึงในรูปแบบต่าง ๆ 

  3.5.5 มาตรการทางดา้นการเมือง เป็นมาตรการท่ีก าหนดข้ึนโดยรัฐบาลเพราเห็น

ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีขอ้งบงัคบัใช้เพื่อป้องกนัสภาพแวดลอ้มไม่ให้ถูกท าลาย คุกคามและป้องกนั
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รักษาไว ้โดยมาตรการอาจออกมาในรูปแบบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อน ามาควบคุมพฤติกรรม 

หรือด าเนินการบางอย่างท่ีสุมเส่ียงต่อการท าลายส่ิงแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีให้ผลตอบแทนสูงมีการกอบโกย

ผลประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม เส่ียงต่อการท าลายจ านวนมากโดยมกัไม่ค  านึงถึงผลท่ีตามมา บางคร้ัง

ก็เกิดการเพิกเฉยต่อผลเสียเหล่านั้น กฎหมายจะกล่าวถึงส่ิงท่ีอนุญาต ส่ิงท่ีห้าม บทลงโทษ หรือการ

ออกนโยบายในอนาคต เช่น 

   - ประมวลกฎหมายท่ีดินและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นส่วนท่ี

เก่ียวกบัการอนุรักษ ์

- พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

- พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2503 

- พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

- พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 

   - พ ระราชบัญ ญั ติ โบ ราณ ส ถ าน  โบ ราณ วัต ถุ  ศิ ล ป วัต ถุ  แ ล ะ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

   - พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

2518 

   - พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง พ.ศ.2503 

- พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 เป็นตน้  

 3.6 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วชุมชน 

  (จิโรจน์พนัธ์ุ et al., 2548) ไดพู้ดถึงการท่องเท่ียวชุมชน ( Village Based Tourism )

ไวว้า่เป็นการท่องเท่ียวท่ีจดัการโดยชุมชน โดยจดัการภายใตค้วามกลมกลืนของสภาพแวดลอ้มท่ีมี

อยู่อย่างย ัง่ยืน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ วฒันธรรม วิถีชีวิต อาชีพ เช่น เกษตรกรรม 
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ประมง เป็นตน้ โดยมีการพยายามท่ีรักษาลกัษณะเด่นของชุมชนเอาไว ้เพื่อเป็นเอกลกัษณ์และเป็น

ส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวโดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  3.6.1 วฒันธรรม  ประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาเป็นเสมือนมรดกทางวฒันธรรมท่ีอยู่คู่

กบัชุมชน สามารถท่ีจะเป็นกิจกรรมท่ีดึงดูดการท่องเท่ียวให้เขา้เยี่ยมชมได ้เช่น เทศกาลประจ าปี  

ประเพณี การละเล่นพื้นเมือง สภาพวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

  3.6.2 ธรรมชาติ การใชศ้กัยภาพทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม เป็นจุดดึงดูด

นกัท่องเท่ียวเพื่อพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น ดูสวนเกษตร ดูนก ล่องแก่ง เดินชมธรรมชาติ 

รวมไปถึงการเปิดให้เข้าชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์การจัดการท่องเท่ียวชุมชนต้องมีการ

ใหบ้ริการท่ีใหน้กัท่องเท่ียวพอใจไปพร้อมกบัการรักษาลกัษณะเด่นเอาไว ้

ลกัษณะการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

   1) ด้านอาหาร จะต้องมีความสะอาดมีคุณภาพและโภชนาการ มีการ

คดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาประกอบอาหาร ลกัษณะขอ้ปฏิบติัมีดงัน้ี 

    - ใช้ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลผลิตอ่ืน ๆ ท่ีมาจากในชุมชน

เพื่อสนบัสนุนใหค้นในชุมชนไดมี้รายไดค้วบคู่ไปกบัการท่องเท่ียว 

    - น าเสนอรายการอาหารประจ าถ่ิน เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มี

โอกาสสัมผสัอาหารพื้นถ่ิน 

    - ผูใ้ห้บริการควรมีใจรักในบริการ บริการดว้ยอธัยาศยัท่ีดีและมี

จรรยาบรรณ 

    - อาหารจะตอ้งสะอาดและถูกสุขลกัษณะอนามยั 

    - การตกแต่งร้านอาหารควรตกแต่งใหก้ลมกลืนกบัทอ้งถ่ิน 

   2) ของท่ีระลึก สินคา้ท่ีจะเป็นตวัแทนความทรงจ าและเป็นตวัแทนชุมชน 

ท าหน้าท่ีคลา้ยส่ิงท่ีประชาสัมพนัธ์ชุมชนจึงควรสนับสนุนให้ผลิตสินคา้ท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ

ชุมชน ลกัษณะของสินคา้ท่ีระลึกควรมีดงัน้ี มีคุณภาพมาตรฐาน , เป็นสินคา้พื้นบา้น ,การ ออกแบบ

บรรจุภณัฑ์ ท่ีค  านึงถึงการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ควรท าให้พกพาสะดวก , เป็นวตัถุดิบทอ้งถ่ิน 
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อาจมาจากสินค้าเกษตรท่ีน ามาขายสด หรือน ามาแปรรูป และมีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของ

ทอ้งถ่ิน ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนตราสัญลกัษณ์ของพื้นท่ี 

   3) ดา้นการน าเท่ียว นกัท่องเท่ียวตอ้งการค าแนะน าและค าอธิบายเก่ียวกบั

สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อรับรู้ความเป็นมา ประวติัศาสตร์ของพื้นท่ี ลกัษณะพิเศษของธรรมชาติหรือ

ความเป็นมาของวฒันธรรมประเพณีของสถานท่ีเหล่านั้นการบรรยายจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกมี

ส่วนร่วมกบัสถานม่ีมากกวา่แค่เพียงช่ืนชมความสวยงาม เกิดความเขา้ใจ ไดค้วามรู้จนเกิดเป็นการ

อนุรักษ์และหวงแหนท้องถ่ินช่วยลดความเส่ียงในการคุกคามสถานท่ีและเกิดจิตส านึกควบคุม

พฤติกรรมในตวันกัท่องเท่ียวเองไดอ้ยา่งดีท่ีสุด และดา้นมคัคุเทศก์เองจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความ

เขา้ใจ ศึกษารายละเอียดของสถานท่ีอย่างดี ทั้งสภาพปัจจุบนั ประวนัติศาสตร์ เอกลกัษณ์ จนเกิด

เป็นความเขา้ใจอยา่งถ่องแทพ้ร้อมท่ีจะถ่ายทอดออกไปอยา่งช านาญ 

   4) ด้านท่ีพกั สนับสนุนให้การบริการท่ีพกัแก่นักท่องเท่ียว เป็นท่ีพกัใน

ทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัการโดยชุมชน ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ Homestay คือการพกัแรมในบา้นของคน

ในชุมชน หลกัการในการท าโฮมสเตยมี์ดงัน้ี 

   อุปกรณ์เคร่ืองใช้พื้นฐาน และความสมัครใจของชุมชนท่ีพร้อมจะ

ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวด้วยจิตมิตรไมตรี อาจมีการจดัตั้งกลุ่มสมาชิกชุมชน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี

ชุมชนจดัตั้งกลุ่มหรือสร้างชมรมข้ึนภายใตค้วามรู้ความเขา้ใจในการจดัการและควรมีความพร้อม

ต่าง ๆ ดงัน้ี อุปกรณ์พื้นฐานในการพกัแรม  เตียง ท่ีนอน หมอน มุง้ ห้องน ้ า น ้ าสะอาด , ควรจะมี

อาหารและน ้ าด่ืมท่ีสะอาดบริการ , อธัยาศยัและมิตรไมตรีท่ีดี เต็มใจบริการ , บา้นพกั ควรสะอาด

ปลอดภยัและตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

   ความปลอดภยั ถึงแมก้ารพกัโฮมสเตยจ์ะตอ้งแสดงออกถึงความเรียบง่าย

แต่แฝงไปดว้ยความไวใ้จหวงัถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการ

ความปลอดภยัในท่ีพกัอาศยั หากมีเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตรายแก่นกัท่องเท่ียวแลว้จะส่งผลกระทบต่อ

ทั้งพื้นท่ีและต่อชุมชนในระยะยาวเพราะจะไม่มีใครอยากมาเส่ียวอีก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งรักษา

มาตรฐานความปลอดภยัเอาไวอ้ยา่งดี 
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   ลักษณะรูปแบบบ้านพัก อาจน าเสนอบ้านท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน เพื่อเป็นประสบการณ์ในการเข้าพัก และเป็นจุดดึงดูดความสนใจแก่

นกัท่องเท่ียว เช่น บา้นเรือนไทย บา้นใตถุ้งสูง เป็นตน้ 

   สถานท่ี อาหาร และส่ิงอ่ืน ๆ จ าเป็นจะตอ้งมีความสะอาดเพราะเป็นเร่ือง

สุขลกัษณะท่ีไม่สามารถมองขา้มได ้หากไม่สะอาดก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ตวันกัท่องเท่ียวได้

   สรุปการพฒันาท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นระบบท่ีสร้างผลกระทบต่อชุมชน

นอ้ยมากท่ีสุดเพราะเกิดจากความร่วมมือของตนในชุมชนและเกิดจากการน าทรัพยากรท่ีมีมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นอุตสาหกรรมชุมชนท่ีผลกัดนัให้มีการพฒันาทุกภาคส่วนรวมไปถึงการได้

พฒันาชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึน แต่การท่องเท่ียวนั้นก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงไดห้ลายประการ เช่น การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และ

ค่านิยม ดงันั้นการจดัการตอ้งมีความระมดัระวงัและควรใหมี้ความสมดุลอยา่งย ัง่ยนื 

4.ทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 กระแสการท่องเท่ียวท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนัก่อให้เกิดการสวนทางกนัระหว่าง 

ความต้องการในการพัฒนาและความต้องการในการอนุรักษ์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการ

ท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ ( Alternative Tourism ) ท่ีช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งสองประเด็นน้ีลงได ้

และนอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถท าให้การพฒันาและการอนุรักษ์เติบโตไปพร้อมกนัไดอ้ย่างสมดุล 

โดยท่ีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการจดัการบริหารการท่องเท่ียวในพื้นท่ีหน่ึงๆมิใช่ใหค้วาม

เจริญทางดา้นเศรษฐกิจมาบดบงัความเส่ือมโทรมของธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

 4.1 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

  (วงษ์วานิช , 2546) ได้กล่าวว่าในระยะแรก Eco Tourism มีช่ือในภาษาไทยว่า 

“การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” ต่อมาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ( ททท. )ได้มอบหมายให้

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วท. ) ท าการศึกษาเพื่อก าหนดนโยบาย

การท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ และขอให้ราชบณัฑิตยสภาก าหนดความหมายของค าว่า Eco 

Tourism ซ่ึงไดค้วามหมายวา่ Eco Tourism คือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวอยา่งมี

ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใต้
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การจดัการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ินเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง

ย ัง่ยนื มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวห้ลายท่านดว้ยกนัดงัน้ี 

  (จิตตั้งวฒันา, 2548) ไดใ้หค้วามหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้า่ คือการท่องเท่ียว

ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ

จดัการ เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน และสร้างจิตส านึกใหทุ้กฝ่ายรับผดิชอบร่วมกนั

ต่อระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

  ปรีชา แดงโรจน์อา้งถึงใน (สกุณะพฒัน์ et al., 2554) เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีเง่ือนไข

หลกั3ประการ ได้แก่ ตอ้งมีการเดินทาง ตอ้งมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน และ

จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง 

 จากความหมายขา้งตน้ผูว้จิยัขอสรุปความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในความ

คิดเห็นของผูว้ิจยัดงัน้ี การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นคือการท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มชมธรรมชาติ วิถีชีวิตและ

วฒันธรรม ท่องเท่ียวโดยท่ีเคารพธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจต่อสถานท่ีโดยกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเกิดผลกระทบทางลบต่อส่ิงเป็นแวดล้อมในปริมาณน้อยมากหรือเป็นศูนย ์ก่อเกิดเป็น

ประสบการณ์ท่ีดีต่อสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมและต่อตวันกัท่องเท่ียวเอง โดยการจดัการบริหาร

ดูแลมีผูค้นในชุมชนเป็นเสียงหลกัในการเสนอความคิดเห็น เป็นก าลงัหลกัในการบริหารการบริการ 

4.2 ลกัษณะส าคัญของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 (วงษ์วานิช , 2546) ได้อธิบายถึงลักษณะส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมี

จุดมุ่งหมายและรายละเอียดท่ีแตกต่างไปจากการท่องเท่ียวทัว่ไปดงัน้ี 

 4.2.1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นท่องเท่ียวในสถานท่ี

ธรรมชาติหรือพื้นท่ีท่ีมีความเขม้ขน้ของวิถีชีวิต วฒันธรรมดั้งเดิม ร่วมกบัธรรมชาติในภูมิประเทศ

นั้น ๆท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและวฒันธรรมของทอ้งท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งเขา้ใจ 

 4.2.2 ชุมชนในพื้นท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศเพราะเปรียบเสมือนเป็นผูด้  าเนินการในการางแผน ผลักดัน ปฏิบัติ  ตรวจสอบ รวมถึง

บ ารุงรักษาสถานท่ีเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวและเป็นผูด้  าเนินการในส่วนต่าง ๆเกิดการจา้งงาน เกิด

รายไดก้ระจายไปยงัทอ้งถ่ิน 
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 4.2.3  ความสามารถในการรองรับคือหัวใจหลักของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ความสามารถในการรองรับ ในท่ีน้ีนั้นจะหมายถึงจุดท่ีมีปัจจยัใดใดบ่งถึงการเกินจุดสมดุลในการ

บริการของพื้นท่ีซ่ึงแต่ละสถานท่ีนั้นจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางกายภาพ 

 4.2.4 การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมนักท่องเท่ียวและชุมชนจะต้องมีความ

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งเขา้ชมสถานท่ีโดยท่ีไม่สร้างผลกระทบทางลบ

ใหแ้ก่สถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านั้นและชุมชนเองจะตอ้งไม่พฒันาการบริการใดใดท่ีเกิดผลกระทบทาง

ลบต่อส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  

4.3 องค์ประกอบหลกัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 การท่องเท่ียวเชิงนิ เวศเป็นการท่องเท่ียวท่ี มีศักยภาพในการป้องกันรักษา

ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยท่ีการอนุรักษ์และการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจได้ด าเนินการไปพร้อมกนัเพราะเป้าหมายหลกัมีจุดประสงค์เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

มุ่งเน้นให้มีกรด าเนินการโดยชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการสร้าง

ประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักท่อเท่ียวและสร้างจิตส านึกในอารอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับ

นกัท่องเท่ียวและชุมชน โดยปัจจยัหลกัส าคญัในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดแ้ก่พื้นท่ีทางธรรมชาติ

รวมถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การค านึงถึงความสมดุลระหว่าง

ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีต่อจ านวนนักท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวจะตอ้งไม่สร้าง

ผลกระทบด้านลบให้แก่ถานท่ี การด าเนินการจดัการพื้นท่ีจะตอ้งมีการส่ือความหมายข้อมูลใน

ระหวา่งการท่องเท่ียวเพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของนกัท่องเท่ียวเป็นตน้ 

 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบ 4 ประการของ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ 

 4.3.1 องค์ประกอบด้านพื้นท่ีคือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอาจเป็น

สถานท่ีทางธรรมชาติ ( Nature-Based Tourism ) หรือชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตอนัเป็นเอกลกัษณ์ ( Identity 

or Authentic or Endemic or Unique ) รวมถึงแหล่งวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิ

ประเทศและระบบนิเวศ ( Eco-System ) เหล่านั้น 

 4.3.2 องค์ประกอบดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานท่ีเอ้ืออ านวยซ่ึงกนัและกนั 

กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ ( Learning Process ) ต่อสถานท่ีและสร้าง
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จิตส านึกในการอนุรักษ์ รักษา เพื่อให้ผูท่ี้ เก่ียวข้องเป็นก าลังในการดูแลรักษาและรณรงค์ให้

ตระหนัก ปลูกจิตส านึกรักธรรมชาติแก่นักท่องเท่ียว ชาวบ้าน ผู ้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ีถึง

ความส าคัญของทรัพยากรการท่องเท่ียว อาจเรียกได้ว่าเป็นการท่องเท่ียวส่ิงแวดล้อมศึกษา ( 

Environmental education-based tourism ) 

 4.3.3 องค์ประกอบด้านการจดัการ ต้องด าเนินการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมให้น้อยท่ีสุดหรือไม่เกิดข้ึนเลย โดยยึดหลักการจัดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน( 

Sustainably managed Tourism ) มุ่งเน้นการอนุรักษท์รัพยากรให้อยูคู่่ทอ้งถ่ินไปยาวนานนบัว่าเป็น

การท่องเท่ียวท่ีมีความรับผดิชอบ ( Responsible Travel ) 

 4.3.4 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนท้องถ่ิน ( 

Involvement of Local Community or People participation ) เพราะชุมชนเปรียบเสมือนเจา้ถ่ิน หาก

มีการจดัการวางแผนใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการเพราะชุมชนเป็นผูใ้ชง้าน

หลกั การด าเนินการดว้ยความรู้ความเขา้ใจต่อการอนุรักษจ์ะเกิดผลดีต่อพื้นท่ีในระยะยาว เพราะไม่

เพียงสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ยงัก่อให้เกิดเครือข่ายอาชีพและบริการ ก่อให้เกิดการจา้งงาน

บริการท่ีตอ้งควบคู่ไปกบัการรักษาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวใหอ้ยูสื่บไป 

4.4 วัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (จิโรจน์พนัธ์ุ et al., 2548) ได้

กล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีดงัน้ี 

 4.4.1 รักษาแหล่งท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์และวฒันธรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยจดัการอยา่งมีความรับผิดชอบค านึงถึงความเหมาะสมและความสาม

รถในการรองรับของพื้นท่ี 

 4.4.2 ใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นเคร่ืองมือในการสร้างจิตส านึกต่อการรักษา

ระบบนิเวศเพื่อเป็นการสนบัสนุนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 4.4.3 ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและระบบการท างานในทิศทาง

เดียวกนัดูแลอยา่งเสมอภาคและเหมาะสม สร้างความเขม้แขง็ แขง็แรง และมัน่คงใหแ้ก่ชุมชน 

 4.4.4 การสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต้องค านึงถึงสุนทรียภาพท่ีกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อมรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมและธรรมชาติ4.4.5.มีการบริหารจดัการประสานงาน
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ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งภาคประชาชน องค์กรรัฐบาล องค์กรเอกชน องค์การ

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

4.5 การก าหนดแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นมุ่งเน้นให้ความรู้และให้ประสบการณ์แก่ผูท่ี้ท่องเท่ียว

โดยตระหนักเน้นในประเด็นของการเขา้ใจและอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารร่วมมือ

หรืออาศยัการด าเนินการโดยชุมชน เพื่อใหเ้กิดการอนุรักษอ์ยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื 

 การก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามเกณฑ์ของกองอนุรักษ์การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยและสมาคมไทยการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยั(สกุณะพฒัน์ et al., 2554)มีดงัน้ี 

 4.5.1 เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีมีระบบนิเวศอนัสมบูรณ์ 

  4.5.2 การด าเนินการท่ีพกัแรมต้องค านึงถึงการก่อสร้างตลอดจนการจดัการท่ี

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

  4.5.3 ควรมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีมีความรู้อยา่งถ่องแท ้

  4.5.4 มีส่ิงอ านวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเท่ียว เป็นจุดบริการท่ีให้ความรู้ 

ขอ้มูลและบริการต่าง ๆ แก่นกัท่องเท่ียว เช่น จุดบริการให้ข่าวสาร ขอ้มูล ห้องสุขา ร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืมโดยทั้งหมดน้ีตอ้งมีความปลอดภยั 

  4.5.5 มีการบริหารจดัการประสานงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาค

ประชาชน องคก์รรัฐบาล องคก์รเอกชน องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

  4.5.6 มีป้ายส่ือหรือเคร่ืองหมายเส้นทางท่ีเหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

นกัท่องเท่ียว 

  4.5.7 มีการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามความเหมาะสมและเป็นสากล 

  4.5.8 มีการจดัท าแผนท่ีและขอ้มูลน าเท่ียว เพื่อให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวและเพื่อ

ความสะดวกสบาย ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

  4.5.9 มีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีในดา้นต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม โดยก าหนดปริมาณจ านวนผูเ้ขา้ชมต่อวนัเพื่อลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพแวดลอ้ม 
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  4.5.10 มีแผนหรือนโยบายในการพฒันาบุคลากรเพื่อใหมี้มาตรฐานในระดบัสากล 

  4.5.11 มีแผนในการบริหารจดัการพื้นท่ีเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มและภูมิปัญญาท่ี

ชดัเจนเช่นแนวทางการจดัการของเสีย การก าจดัขยะ การก าจดัมลพิษ เป็นตน้ 

 4.6 การจัดการแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

  (พงวณิชย์, 2555) ได้อธิบายไวว้่าการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือการ

บริหารจดัการโดยมีเป้าหมายให้การด าเนินการอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวเป็นไปพร้อม 

ๆ กบัการอนุรักษ์ การจดัการโดยค านึงถึงแนวคิด ทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีการจดัการ

มุ่ ง เน้น ถึ งประ เด็นความสามารถในการรองรับของพื้ น ท่ี  ก ารค านึ งถึ งผลกระทบ ต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การให้ความรู้ความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียวและชุมชน ให้ชุมชน

ได้มีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาและสร้างอาชีพอย่างย ัง่ยืน เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการรักษา

ธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเท่ียว ตลอดจนก าหนดนโยบายมาตรการเพื่อควบคุมในการใช้

ประโยชน์หรือควบคุมกิจกรรมเพอ่ใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อพื้นท่ีใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

  วตัถุประสงคใ์นการจดัการเพื่อให้การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวเติบโตไปพร้อมกบั

การท่ีให้คนในชุมชนมีรายได้ มีอาชีพมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติยงัคงอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิต

วฒันธรรมยงัคงไดรั้บการสืบทอด ทุกอยา่งพฒันาไปพร้อมกนัอยา่งย ัง่ยนื โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  4.6.1 เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวคงเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินซ่ึงเป็นความเก่ียวเน่ืองกัน

ระหว่างวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและระบบนิเวศ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการจัดการการใช้

ประโยชน์และค านึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี 

  4.6.2 ใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือให้เห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างจิตส านึกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  4.6.3 การด าเนินการจดัการควรเกิดภายใตค้วามร่วมมือของทุกฝ่ายและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ภาคเอกชน ภาครัฐบาลและคนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจดัการเพื่อปฏิบติัตามหนา้ท่ีอย่างมประสิทธิภาพและเป็นระบบจะท าให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง

เพราะเกิดจากการพฒันาการบริหารจดัการดว้ยความเขา้ใจ 
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  4.6.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการท่องเท่ียวจะตอ้งเกิดข้ึนโดยค านึงถึง

ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม โดยการพยายามรักษาเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติ หรือ 

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเอาไว ้และตอ้งไดรั้บมาตรฐานเร่ืองความปลอดภยัของสถานท่ี 

  4.6.5 เพื่อให้นักท่องเท่ียวกลุ่มทั่วไปและกลุ่มเยาวชนซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมี

คุณภาพกระจายตวัไปตามแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งเหมาะสม 

 4.7 การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

  (พงวณิชย,์ 2555) ไดก้ล่าววา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืนข้ึนอยูก่บัความสามารถ

ในการรักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อมให้สมดุลและสามารถท าให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน 

กล่าวคือความร ่ ารวยทางทรัพยากรถูกรักษาไปพร้อมกับการอนุรักษ์ความเจริญรุ่งเรืองทาง

วฒันธรรมเอาไว ้เพราะสองส่ิงน้ีเปรียบเสมือนผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การรักษาและ

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติท่ีดีให้แก่ชุมชนได ้เทคนิคการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศมีดงัน้ี 

  4.7.1 ชุมชนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีความเขา้ใจในภาพรวมเพื่อการเขา้มามีส่วนร่วมใน

การก าหนดแนวทางรายละเอียดต่าง ๆ จะตอ้งมีการพิจารณาความคิดเห็น ความพร้อมของชุมชนใน

การจดัการสถานท่ีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เปิดประชาสัมพนัธ์ให้ทราบโยทัว่ถึงและเปิดโอกาสให้

ชุมชนไดมี้การแสดงความคิดเห็นและเสนิความเห็นเพราะกิจกรรมการท่องเท่ียวจะเป็นกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชุมชนโดยตรง 

  4.7.2 องคก์รท่ีมีอ านาจจะตอ้งมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนโครงการและร่วมมือกนั

อยา่งเป็นระบบ เพื่อสนบัสนุนและผลกัดนัใหแ้นวคิดท่ีเป็นประโยชน์ไดเ้ป็นรูปธรรม 

  4.7.3 การน าแผนไปบงัคบัใช้อย่างแทจ้ริงเพื่อคุม้ครองสถานท่ีให้รอดพน้จาการ

พฒันาท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเส่ือมโทรมในระยะยาว โดยท่ีมีอ านาจอนุมติัหรือตดัสิน

ตอ้งวางตวัเป็นกลาง 

  4.7.4 การได้รับทราบขอ้มูลก่อนการไปเยือนจะช่วยให้ได้รับประสบการณ์การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดส้มบูรณ์และเพิ่มคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

 4.8 แนวทางในการลดผลกระทบ 
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 (พงวณิชย,์ 2555) ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและ

เป็นพื้นท่ีทางธรรมชาติ มีความเปราะบางตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อสัตว ์พืชและส่ิงแวดลอ้มเป็น

ประการส าคญั จะตอ้งมีการควบคุมการพฒันา เพื่อลดการรบกวนและความเสียหายต่อท่ีอยู่อาศยั

ของสัตวป่์าและพืชพรรณ 

  4.8.1 แนวทางการลดผลกระทบในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  4.8.1.1 การส่งเสริมการขนส่งท่ีย ัง่ยืน การเดินทางท่องเท่ียวก่อให้เกิด

มลพิษเพราะการใช้งานพาหนะชนิดต่าง ๆ เพื่อการเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียว การคมนาคมก่อให้เกิด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ส่วนบุคคล การเดินทางทาอากาศก่อให้เกิด

มลภาวะทางอากาศโดยตรงแต่การเดินทางโดยรถไฟหรือเรือจะก่อให้เกิดปริมาณมลพิษท่ีนอ้ยกว่า 

แนวทางในการจดัการขนส่ง ไดแ้ก่ การก าหนดชนิดหรือรูปแบบการเดินทางท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม

ต ่า เช่นการใช้จกัรยาน ทั้งน้ีตอ้งมีการออกแบบให้โครงสร้างพื้นฐานสามารถรองรับการขนส่งได้

หลากหลายรูปแบบ , การลดจ านวนคร้ังในการเดินทางเพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง เพื่อลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยลง แต่จะตอ้งมีกรน าเสนอการเขา้พกัระยะยาวเขา้มาแทนท่ีเพื่อจะ

ได้มีรายได้เขา้มาในสถานท่ีท่องเท่ียวต่อไป , รณรงค์เชิญชวนให้นักท่องเท่ียวรับผิดชอบชดเชย

ผลกระทบจากการมีส่วนร่วมในการก่อมลพิษท่ีเกิดจากการเดินทางโดยการบริจาคเงินให้โครงการ

กกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด ์

  4.8.1.2  ลดการใช้ทรัพยากรท่ีขาดแคลนและไม่หมุนเวียน การใช้

ทรัพยากรเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีการน าทรัพยากรมาใชเ้พื่อให้เกิดการ

บริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความตอ้งการของกัท่องเท่ียวแต่ทั้งน้ีการน าทรัพยากรมาใช้

นั้นควรมีความระมดัระวงัเพราะพลงังานเช้ือเพลิง แร่ธาตุ ป่าไม ้ลว้นใช้แลว้หมดไป ยากแก่การท่ี

จะสร้างใหม่มาทดแทน ดงันั้นในภาคการบริการการท่องเท่ียวจึงควรมีทางออกหรือแนวทางส ารอง

เอาไว ้เช่น การลดใช้พลงังานท่ีใช้แลว้หมดไป การคิดหาแนวทางเพื่อลดการใช้พลงังาน เช่นการ

ออกแบบหรือแกไ้ขรูปแบส่ิงก่อสร้างการออกแบบอาคาให้สามารถกกัเก็บพลงังานจากธรรมชาติ

และลดการใชพ้ลงังานในตวัเอง  

  มีการหาแนวทางเพื่อน าวสัดุ Recycle เพื่อกลบัมาใช้ซ ้ าหรือแผลรูปแล้ว

น ากลบัมาใช้ใหม่และให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ทิ้งเปล่าให้เสียโอกาส การหา

แนวทางน าวดัดุทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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  การพยายามลดใช้พลังงาน ลดการสร้างของเสียจะก่อให้เกิดปริมาณ

มลพิษตามแหล่งน ้ า มลพิษทางอากาศ และปริมาณขยะท่ีนอ้ยลง ส่งผลให้คุณภาพชีวิของผูอ้ยูอ่าศยั 

คุณภาพการท่องเท่ียว รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของนกัท่องเท่ียวดีข้ึนอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ียงัส่งผลดี

คืนสู่ธรรมชาตินัน่คือการท าใหร้ะบบทางชีวภาพดีข้ึน ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์และสามารถด ารงอยู่

ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  4.8.1.3 ลดการใชน้ ้ าในภาคการท่องเท่ียว ในภาคการท่องเท่ียวมีการใชน้ ้ า

จืดในปริมาณมากเพื่อน ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งน ้ าจืดถูกน ามาใชเ้พื่อ

การรดสนามหญา้ในสนามกอล์ฟท่ีออกแบบเพื่อความสวยงามมีการใช้น ้ าเพื่อดูแลบ ารุงรักษาใน

ปริมาณมากและลกัษณะของพืชพรรณท่ีต้องอาศยัสารเคมีและการดูแลรักษาท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งรุนแรงเพราะมีการชะลา้งน ้ าท่ีปนเป้ือนสารเคมีลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ สระ

วา่ยน ้ าตามท่ีพกัท่ีส่งเสริมความสวยงามแต่ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวน ามาซ่ึง

การใชน้ ้าจืดจ านวนมหาศาลเพื่อมาเติมลงสระในบางภูมิประเทศท่ีไม่ไดมี้น ้าจืดเหลือเฟือส าหรับมา

ใช้เพื่อการน้ีก็จะมีการใช้น ้ าเค็มมากลัน่เป็นน ้ าจืดเกิดของเสียท่ีเหลือทิ้งจากกระบวนการกลัน่ได้

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามมา 

  กระบวนการถ่ายเทของเสียก็เป็นอีกกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อแหล่งน ้านัน่คือการระบายน ้าเสียของเสียทิ้งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะโดยมิไดผ้า่นการบ าบดั ท าให้

เกิดมลพิษต่อแหล่งน ้าโดยรวมและต่อเน่ืองไปยงัแหล่งน ้าใตดิ้น 

  ดงันั้นการก าหนดมาตรการ กฎหมาย รูปแบบมาตรฐานและขอ้บงัคบัเพื่อ

ควบคุมการใชง้านและระบายน ้ าเสียจะท าให้เกิดแบบแผนในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจนและ

ช่วยลดผลกระทบต่อแหล่งน ้าในระยะยาว 

  4.8.1.4  การลดใช้สารเคมี เพื่ อลดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม ใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ หากแยกตามประเภทการใช้งาน

หลกั สามารถแยกคร่าว ๆไดด้งัน้ี 

    - ใช้ในระบบเกษตรกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้น

อาหารในการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว คือการใชส้ารเคมีกระตุน้การเจริญเติบโตแก่พืชท่ี

เป็นอาหารใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว การใชส้ารเคมีเพื่อก าจดัศตัรูพืชเป็นตน้ 
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    - ใชใ้นการคมนาคมขนส่ง เป็นส่วนเหลือทิ้งท่ีมาจากยานพาหนะ

หลายๆรูปแบบ เช่น คราบน ้ าหรือสารเคมีท่ีถ่ายทิ้งจากเรือลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อแหล่งน ้าทั้งต่อลกัษณะกายภาพของแหล่งน ้าและส่ิงมีชีวติในแหล่งน ้า 

    - ใช้ในการก่อสร้างสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีอ านวยความ

สะดวกหรือท่ีพกัอาศยัแก่นกัท่องเท่ียว การก่อสร้างอาจมีการใช้วสัดุท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น สี โฟม หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็นตน้ 

    - สารเคมีท่ีใชใ้นท่ีพกัอาศยัส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่น การใชส้าร

คลอรีนเพื่อท าลายแบคทีเรียในสระวา่ยน ้า การใชส้ารเคมีในการท าความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่มหรือท า

ความสะอาดสถานท่ี สารเคมีเหล่าน้ีท าให้สถานท่ีหรือวตัถุท่ีเราตอ้งการท าความสะอาดนั้นสะอาด

หากแต่เป็นอนัตรายต่อจุลชีพ ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีสารเคมีเขา้ถึงเม่ือถูกปล่อยทิ้ง สารCFCs ท่ีมาจาก

การใชเ้คร่ืองท าความเยน็ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรง เป็นตน้ 

   จะเห็นได้ว่าสารเคมีเหล่าน้ีท าลายส่ิงแวดล้อมทั้งทางตรงและ

ทางออ้มจึงควรมีมาตรการในการก าจดัหรือเสียภาษีนิเวศเพื่อเป็นมาตรการในการรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

  4.8.1.5 ทรัพยากรในการวางแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว ก่อนการ

พฒันาสถานท่ีใดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ควรมีการค านึงถึงผลกระทบท่ีตามมาในทุก ๆ ด้าน เพื่อ

ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ในขั้นตอนกระบวนการออกแบบส่ิงก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างส่ิง

อ านวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดการใชท้รัพยากรท่ีค่อนขา้งมาก การหลีกเล่ียง

หรือลดผลกระทบในดา้นน้ีอาจจะตอ้งค านึง ไตร่ตรองการออกแบบท่ีช่วยลดการใช้พลงังานท่ีใช

แลว้หมดไป มาใชพ้ลงังานหมุนเวียนจากธรรมชาติท่ีใช้แลว้ไม่หมดไป การออกแบบส่ิงก่อสร้างท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรในระยะยาว 

  การวางแผนแบบบูรณาการจ าเป็นมากในการออกแบบใช้ทรัพยากรให้
คุ ้มค่าและเหมาะสมต้องค านึงถึงสมดุลในการพฒันาท่ีท่องเท่ียวและความต้องการของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
  4.8.2 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบันกัท่องเท่ียว 

  นกัท่องเท่ียวเป็นกลุ่มผูใ้ช้งานหลกัในระบบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
การบริการต่าง ๆมุ่งเน้นให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความประทบัใจและพึงพอในต่อการบริการ ดงันั้น
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นักท่องเท่ียวจะได้รับการบริการท่ีไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นเพศ เช้ือชาติหรือมีสถานะใด การ
ไดรั้บการบริการอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับจากผูใ้ห้บริการ มากกว่าการเล็ง
ผลประโยชน์ทางดา้นธุรกิจจากตวันักท่องเท่ียว แต่ในขณะเดียวกนันักท่องเท่ียวเองเป็นประเด็น
หลกัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรท่ีสุรุ่ยสุร่ายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมิเป็นวงกวา้ง  ดังนั้ น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบาง
ประเทศมีการตั้งค  าถามถึงวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นการลดจ านวนรอยเทา้ในพื้นท่ีทาง
ธรรมชาติและมีความเปราะบางทางวฒันธรรม ค าถามเช่น คุณเดินทางท าไม? คุณจะอยู่ได้
อยา่งไร? คุณจะไปท่ีไหน? คุณจะเดินทางอยา่งไร? คุณจะซ้ืออะไร? คุณเดินทางท าไม? คุณใชเ้วลา
เดินทางอย่างไร? คุณจะทิ้งอะไรไว ้? ทั้งหมดน้ีเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ทบทวนจุดประสงค์และ
ท าการศึกษารายละเอียด ภูมิประเทศ วิถีชีวติเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในสถานท่ีท่องเท่ียวก่อนท่ีจะ
เดินทางไปถึง เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจวฒันธรรม เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อชาวบา้นและเกิด
มิตรไมตรีอนัดีงานระหวา่งเจา้บา้นและผูท่ี้มาเยอืน 

  ประเด็นส าคญัท่ีนักท่องเท่ียวควรได้รับมากท่ีสุดคือความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอดภยัจากการเดินทาง จากการเขา้พักในสถานท่ีพกัแรม เช่นมีระบบรักษา
ความปลอดภยัท่ีดี ปลอดภยัจากอาชญากรรม การก่อการร้าย อุบติัเหตุ รวมไปถึงการเตรียมพร้อม
รับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ โดยควรมีแนวทางท่ีชดัเจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมัน่ใจในความปลอดภยั 

  การก าหนดนโยบายขอบเขตการบริการและควบคุมพฤติกรรม เพื่อ
อนุรักษ์พื้นท่ีท่ีเปราะบางทางธรรมชาติ พื้นท่ีท่ีการท่องเท่ียวอาจคุกคามสายพนัธ์ุเปราะบางท่ีเส่ียง
ต่อการสูญพนัธ์ุ ไม่สนบัสนุนการคา้ท่ีผิดกฎหมาย การคา้สัตวห์รือพืชท่ีเป็นท่ีตอ้งหา้มทางกฎหมาย
หรือมาตรการอนุรักษส์นบัสนุนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากร อาจช่วยเหลือทั้งดา้น
ก าลงัทรัพยแ์ละดา้นก าลงักาย ให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวได้
ช่ืนชมกระบวนการและมีความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะส่ิงแวดลอ้ม ภูมิประเทศ ระบบนิเวศ 
  4.8.3 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัผูป้ระกอบการ 

  เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายส าคญัในการด าเนินการเพื่อตอบเสนอ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นผูป้ระกอบการควรปฏิบติัดงัน้ี 
   - ผูป้ระกอบการต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่นักท่องเท่ียวทั้ งรายละเอียด

สถานท่ีและขอ้มูลการเดินทาง มอบบริการท่ีดีและปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว หากเกิดกรณีความ
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เสียหายอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการชดเชยค่าเสียหาย

ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

   - ผูป้ระกอบการจะตอ้งท างานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการ

รักษาความปลอดภยั ครอบคลุมทั้งอุบติัเหตุ สุขภาพ สุขอนามยั 

   - ผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัตามวฒันธรรม ประเพณีของนกัท่องเท่ียวและ

ชุมชน และควรเอ้ืออ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวไดป้ฏิบติัศาสนกิจของตนเอง 

   - จะตอ้งมีการเตรียมแผนการในการส่งนกัท่องเท่ียวคืนประเทศในกรณีท่ี

บริษทัน าเท่ียวเกิดปัญหา 

   - มีการแจ้งเตือนและประกาศท่ีทันท่วงทีต่อสถานการณ์ไม่ปกติใน

ต่างประเทศหรือตามสถานท่ีท่องเท่ียว มีการรายงานสถานการณ์ความเป็นจริงเพื่อให้นกัท่องเท่ียว 

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีคบัขนัได ้

  4.8.4 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัรัฐ 
   บทบาทของรัฐบาลในการเขา้มาช่วยเหลือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
   - ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมรักษาความเป็นระเบียบ
มีการติดตามเพื่อประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางบวกและทางลบ 
   - รวมแผนการท่องเท่ียวไวใ้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
   - รัฐควรมีแผนพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
   - สนับสนุนการออกแบบหรือการก่อสร้างท่ีกลมกลืน  ไม่ท าลาย
ทศันียภาพ และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
 4.9 รูปแบบ และการจัดการบริการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 (จิโรจน์พนัธ์ุ et al., 2548) ได้กล่าวว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในสถานท่ี
หน่ึงๆจะต้องมีกิจกรรมท่ีค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียวและร่วม
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อไดรั้บประสบการณ์ท่ีครบถว้น เช่น การเดินชมธรรมชาติในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติหรือการเยี่ยมชมสัมผสัธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆตามความเหมาะสมของแต่ละ
สถานท่ีท่องเท่ียว การบริการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมุ่งเน้นให้นกัท่องเท่ียว ไดรั้บความพึงพอใจโดยมี
แนวทางในการจดัการดงัน้ี 
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 4.9.1 เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมุ่งเนน้ให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว จึงจ าเป็นท่ี
ตอ้งมีการมุ่งใหค้วามรู้ดา้นการศึกษาธรรมชาติและระบบสังคมท่ีมีความเฉพาะโดยให้คนในพื้นท่ีมี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ผูม้าเยือน ทั้ งน้ีเพื่อถ่ายทอดความภาคภูมิใจในถ่ินท่ีอยู่เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆใหเ้กิดความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว โดยมีหลกัการจดัการดงัน้ี 

  - การบริการจะตอ้งมีความร่วมมือกนัระหว่างประชาชนในทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัดูแลใหมี้มาตรฐานมีคุณภาพระดบัสากล 
   - มคัคุเทศก์ตอ้งมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี

ดีและมีความสามารถในการจดัการกลุ่มนกัท่องเท่ียวและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ ได ้

   - ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาวางแผนด าเนินการตลอดจน

สามารถเขา้ถึงการบริหารรายไดท่ี้ไดม้า อาจอยูใ่นรูปแบบสหกรณ์หรือบริษทั 

   - การจดัรายการน าเท่ียว จะตอ้งแจง้รายการให้นกัท่องเท่ียวทราบ ตอ้งมี

ความชดัเจน เพื่อให้มีความเตรียมตวัเตรียมความพร้อมเตรียมรับประสบการณ์ โดยมีหลกัการดงัน้ี

แจง้ก าหนดการใหช้ดัเจนระบุทั้งเวลาและสถานท่ีให้นกัท่องเท่ียวทราบ , แจง้การเตรียมอาหารหรือ

อุปกรณ์ ส่วนใดท่ีมีการจดัเตรียมไวใ้ห ้ส่วนใดท่ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมดว้ยตนเอง , แจง้ค่าใชจ่้ายให้

ชดัเจนเพื่อการเตรียมตวัและประกอบการตดัสินใจ , การใหค้วามรู้และขอ้ควรรู้เพื่อให้นกัท่องเท่ียว

พิจารณาใหเ้กิดความรู้และเพื่อใหเ้ขา้ใจแก่ประสบการณ์อยา่งแทจ้ริง 

 4.9.2 การจดัท่ีพกั 
  การจดัเตรียมท่ีพกัเพื่อรองรับการท่องเท่ียวในแนวทางของการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศจะตอ้งค านึงผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มเป็นประการส าคญั ตอ้งมีการประเมินผลกระทบ
อย่างละเอียดเพราะการก่อสร้างท่ีพักนั้ นจะเป็นการใช้งานในระยะยาวและมีผลต่อเน่ืองต่อ
ส่ิงแวดล้อมต้องออกแบบให้มีการใช้งานท่ีดีเหมาะสม ค านึงถึงสุนทรียภาพและอตัลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมท่ีสะทอ้นถึงชุมชนในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีอีกระบบท่ีส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มในงานอาคารคือ
ระบบการก าจดัของเสีย โดยหลกัการท่ีผูจ้ดัท าท่ีพกัควรพิจารณามีดงัน้ี 

  4.9.2.1 หลกัการออกแบบท่ีพกั จ าเป็นจะตอ้งน าหลกัออกแบบอยา่งย ัง่ยืน
มาใช ้มีการพิจารณาผลกระทบก่อนการก่อสร้างตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ
ออกแบบแนวทางการใชอ้าคารแบบประหยดัพลงังาน มีการบูรณาการระหวา่งสุนทรียภาพและการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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   - ควรค านึ ง ถึ ง คุณ ค่ าของสถาปั ตยกรรมในระยะยาว มี
สุนทรียภาพท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและมีอายกุารใชง้านท่ีเหมาะสม 

   - ออกแบบโดยเคารพจิตวญิญาณของพื้นท่ี 
 - ออกแบบโดยการน าหลกัการประหยดัพลงังานในอาคารมาใช ้

    - ออกแบบโดยเคารพวฒันธรรมและธรรมชาติ การก่อสร้างไม่

ควรอยู่ในต าแหน่งท่ีท าให้ทศันียภาพของสถานท่ีท่ีมีความส าคญัหรือมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์

เส่ือมลง นอกจากเคารพในสถานท่ีท่ีมีความส าคญัแลว้การก่อสร้างไม่ควรก่อสร้างในจุดท่ีก่อใหเ้กิด

ความเสียหายต่อระบบนิเวศท่ีเปราะบาง เป็นตน้ 

    -การออกแบบไม่ควรฝืนพลงัของธรรมชาติ ควรจะออกแบบให้

กลมกลืนและสามารถปรับตวัตามธรรมชาติไดจ้ะท าให้สถาปัตยกรรมนั้นมีความย ัง่ยนืมากกวา่การ

ก่อสร้างท่ีมุ่งเนน้เพื่อเอาชนะธรรมชาติ เพราะเม่ือเกิดภยัพิบติัหรือเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใด 

ๆ ส่ิงก่อสร้างท่ีพยายามฝืนธรรมชาตินั้นมกัจะเสียหายโดยหลีกเล่ียงไม่ได ้

    - การออกแบบควรค านึงถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละองคป์ระกอบ

ให้เช่ือมโยงกนัอยา่งมีนยัส าคญั เช่น ระหว่างสถาปัตยกรรมกบัวฒันธรรม ระหวา่งสถาปัตยกรรม

และระหวา่งธรรมชาติเป็นตน้ 

 - สนบัสนุนการใชพ้ลงังานและการใชท้รัพยากรหมุนเวยีน 
    - ค านึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมาจากการพฒันา 

ต่อวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มเดิม  

   4.9.2.2 ขอ้ก าหนดลกัษณะท่ีพกัแรม จากการประชุมนานาชาติเร่ืองการ

จดัการท่ีพกัรักษาระบบนิเวศ คร้ังท่ี 2 ประเทศคอสตาริกา เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2538 มีดงัน้ี 

 - มีขนาดเล็ก มีความสะอาด ปลอดภยัและร่มร่ืน 
 - น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประหยดัพลงังาน 

    - มีการจดัการส่ิงแวดล้อมเร่ืองการก าจดัขยะ การก าจดัของเสีย

และการน ากลบัมาใชใ้หม่ของวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าได ้

    - การออกแบบสถาปัตยกรรม ควรใช้ว ัส ดุท้องถ่ินในการ

ออกแบบใหก้ลมกลืน 
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    - การจดัการควรด าเนินการใชแ้รงงานในชุมชน 

   4.9.2.3 การจดัการสินคา้ท่ีระลึก การจดัการควรมีดงัน้ี 

    การผลิตสินคา้ท่ีระลึกนั้นจะตอ้งมีการค านึงถึงการรักษาระบบ

นิเวศอย่างย ัง่ยืน โดยการน าวสัดุในทอ้งท่ีมาใช้ โดยท่ีไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มเช่น 

ซากพืชหรือช้ินส่วนท่ีเหลือใช่จากกระบวนการทางเกษตร ห้ามมิให้น าพืชหรือสัตวท่ี์มีกฎหมาย

คุม้ครองสุ่มเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุมาจดัท าเป็นสินคา้ท่ีระลึก 

    - กระบวนการผลิตต้องไม่รบกวนธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์หรือ

สารบางชนิดท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ 

    - ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอาหารควรผลิตด้วยกระบวนการท่ีสะอาด 

คัดเลือกจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สินค้าได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัย มีการรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ส านกังานมาตรฐานสินคา้ (สมก.) ส านกังานอาหารและยา (อย.)มาตรฐาน

ฮาลาลจากส านกัจุฬาราชมนตรี เป็นตน้ และทั้งน้ีควรระบุวนัเดือนปีท่ีผลิตและหมดอายชุดัเจน 

 (พงวณิชย,์ 2555)ไดอ้ธิบายถึงการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดีควรค านึงถึงปัจจยัท่ีส าคญั

ดงัน้ี 

  1. ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ : การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดต้อบสนองการกระจายรายได้

สู่ชุมชนการจะท าใหชุ้มชนมีรายไดจ้ะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

  2. ความเจริญรุ่งเร่ืองทอ้งถ่ิน : รายไดจ้ากการท่องเท่ียวสู่ชุมชนโดยตรง 

  3. การสร้างงานและจา้งงานท่ีมีคุณภาพ : อาชีพการบริการการท่องเท่ียวหรืออาชีพ

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดจากการจา้งงานคนในชุมชนและตอ้งมีการอบรมดว้ยความรู้และจรรยาบรรณเพื่อ

การบริการอยา่งมีคุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียม 

  4. ส่วนของสังคม : การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่การบริหารจดัการ

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนโดยรวม 

  5. การปฏิบัติต่อ : การบริหารท่ีสร้างความประทับใจเป็นประสบการณ์ท่ีดีแก่

นกัท่องเท่ียว 
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  6. การมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน : ให้คนในชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมใน

การวางแผนตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

  7. ความอยูดี่มีสุขของประชาชน : ค  านึงถึงคุณภาพชีวติในระยะยาว การจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืน ตระหนักถึงโครงสร้างทางสังคมและความเสมอภาคในการเข้าถึง

ทรัพยากร 

  8. ความร ่ ารวยทางวฒันธรรม : สืบสานมรดกทางวฒันธรรมให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป

เพื่อการด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

  9. ความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพ : เพื่อให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวอยู่ในสภาพท่ี

สมบูรณ์และทศันียภาพท่ีมีค่ายงัคงอยูคู่่กบัสถานท่ีต่อไป 

  10. ความหลากหลายทางชีวภาพ : สนับสนุนให้อนุรักษ์และช่วยกันฟ้ืนฟู

ธรรมชาติเพื่อเอ้ือใหส่ิ้งมีชีวติสายพนัธ์ุอ่ืน ๆสามารถอยูร่อดไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อไป 

  11. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าไม่ฟุ่มเฟือย 

เน่ืองจากการบริการการท่องเท่ียวมีการน าทรัพยากรมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวก การใช้ต้อง

ค านึงถึงประสิทธิภาพและคิดหาทางใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นทางเลือกร่วมดว้ย 

  12. ความบริสุทธ์ิส่ิงแวดลอ้ม : ตอ้งคงไวซ่ึ้งความบริสุทธ์ิของส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จะท าใหท้รัพยากรการท่องเท่ียวสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยนื  

 4.10 รูปแบบของกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศถูกพฒันาข้ึนให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศของสถานท่ีท่องเท่ียว โดยการพิจารณาจากทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็นหลกัและ
น ามาพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบต่าง ๆ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดม้อบหมายให้
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศึกษา (2544) และแบ่งประเภทของ
กิจกรรมออกเป็น 3 หมวดดงัน้ี 

 1) กิจกรรมเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเดินป่า , ศึกษาธรรมชาติส่อง
สัตว ์, ดูนก , เท่ียวถ ้า , น ้าตก , พายเรือ ( แคนนู , คายคั , เรือใบ , กระดานโตล้ม ) , ด าน ้าดูปะการัง ( 
น ้าต้ืน , น ้าลึก ) , ตั้งแคมป์ , ล่องแพ , ล่องเรือยาง , ข่ีมา้ , นัง่ชา้ง 
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 2) กิจกรรมก่ึงนิเวศ ได้แก่ ถ่ายรูป บันทึกภาพ , บันทึกเสียง , ปีนเขา , ไต่เขา , 
ศึกษาทอ้งฟ้า , ตกปลา , ข่ีจกัรยานท่องเท่ียว 

 3) กิจกรรมส่งเสริมทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ ชมความงาม สุนทรียภาพ
ในมิติต่าง ๆ ของสถานท่ีหรือหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ , เรียนรู้ความเป็นมาของประวติัศาสตร์ , 
ศึกษา เรียนรู้วฒันธรรมและศิลปกรรมของท้องถ่ิน , ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน , เรียนรู้งานหตัถกรรมพื้นเมือง เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อเรียนรู้ 
 4.11 หลกัเกณฑ์และนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน เป็นก าลงัส าคญัใน
การบริหารจดัการแก่นักท่องเท่ียวโดยอาศยัความรู้ ความเข้าใจในทรัพยากรอย่างถูกต้องโดยมี
ลกัษณะดงัน้ี 

 (สกุณะพฒัน์ et al., 2554) หลกัเกณฑ์ในการก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศกล่าว
ว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมุ่งเน้นการท่องเท่ียวด้วยจิตส านึกรักษาส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรม
ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน โดยเกณฑท่ี์ก าหนดไดคิ้ดข้ึนโดยกองอนุรักษก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและ
สมาคมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยัก าหนดข้ึน โดยมีกฎเกณฑด์งัน้ี 

 4.11.1 มีความพร้อมในการบริหารจดัการ มีศูนยท่ี์อ านวยสะดวกดา้นขอ้มูลข่าวาร
หรืออ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นข่าวสาร นิทรรศการ ห้องน ้ าโดยค านึงถึงความสะอาด 
สะดวก ปลอดภยั 

 4.11.2 มีการจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อาจเป็นวงกลหรือแบบไปกลบัก็ได ้
 4.11.3 มีป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะ เพื่อให้ขอ้มูลแก่

นกัท่องเท่ียวและช่วย ประหยดัทรัพยากรบุคคลอีกทางหน่ึง 
 4.11.4 เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ียงัคงอุดมสมบูรณ์ 
 4.11.5 มีการบริหารจดัการพื้นท่ีร่วมกนัระหวา่งองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาชน

และภาครัฐบาล 
 4.11.6 มีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่อวนั 
 4.11.7 มีแผนแนวทางในการก าหนดทิศทางการพฒันาพื้นท่ี มีการวางนโยบายใน

การรักษาสภาพแวดลอ้มและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเอาไว ้
 4.11.8 มีแผนพฒันาบุคลากรและพฒันาบริการใหไ้ดม้าตรฐานในระดบัสากล 

  4.11.9 มคัคุเทศก์ควรเป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีจะถ่ายทอดองค์
ความรู้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวได ้
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 4.11.10 มีการจดัท าแผนท่ีและคู่มือการท่องเท่ียวเพื่อให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวและ
เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

 4.11.11 ท่ีพกัแรมควรค านึงถึงการประหยดัพลงังาน รักษาสภาพแวดลอ้ม 
 4.15 นโยบายการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 นโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนต่อสังคมในระยะยาว
อยา่งย ัง่ยนืมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  4.15.1 มีอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คง 

  4.15.2 มีความรู้ส านึกและหวงแหนธรรมชาติ มีจิตส านึกท่ีไวต่อการค านึงถึงผล

ทางลบต่อธรรมชาติ 

  4.15.3 มีการค านึงถึงคุณภาพชีวิต สุขอนามยัท่ีไดรั้บมาตรฐานแต่ไม่ไดต้อ้งการ

การบริการในระดบัท่ีหรูหรา 

  4.15.4 ช่ืนชอบสุนทรียภาพท่ีมีลกัษณะเฉพาะถ่ิน เช่น สุนทรียภาพทางวฒันธรรม 

สุนทรียภาพทางภูมิประเทศ 

  4.15.5 เป็นผูท่ี้มีจิตใจรักท่ีจะเรียนรู้ เรียนรู้ระบบนิเวศ ค านึงถึงคุณค่าของมรดก

ทางวฒันธรรมในแต่ละสถานท่ี 

  4.15.6 มีมิตรไมตรีท่ีดีแก่เจา้ถ่ิน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท าให้นกัท่องเท่ียวและเจา้

บา้นได้พูดคุยแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์กนั ท าให้เกิดมิตรภาพของคนต่างถ่ิน เกิด

ความเขา้ในมีการพูดคุยและเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดนโยบายเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดงัน้ี 

  - ตอ้งใหค้วามส าคญัในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  - ค านึงถึงการพฒันาจิตส านึกเป็นส าคญั 

 - ตอ้งมีการค านึงถึงศกัยภาพและจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม 
 - หลีกเล่ียงการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีธรรมชาติเปราะบาง 
 - น าแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขา้สู่แผนพฒันาระดบัต่าง ๆ 
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   - การก าหนดแนวทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีชดัเจนจะท าให้เกิด

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

   - จดัสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สนับสนุนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน 

   - จดัท าคู่มือการจดัการ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งถูกตอ้งมีการ

ใช้กฎหมายควบคุมอยา่งเคร่งครัด เพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสร้างวินยัให้แก่ผูค้นเพื่อคุม้ครอง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ภาพที ่6 ภาพสรุปทฤษฎีการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศ 
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5. ทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

 5.1 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

  (วงษ์วานิช, 2546) ไดอ้ธิบายการท่องเท่ียวเชิงเกษตรวา่ เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบ

หน่ึงท่ีก าลงัได้รับความสนใจ เป็นการเดินทางไปยงัพื้นท่ีเกษตร ฟาร์ม พื้นท่ีปศุสัตว ์เพื่อช่ืนชม

ความงานของผลิตผลท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเกษตรกรรม รวมถึงการเยี่ยมชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ

เกษตรกร วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในทอ้งถ่ินเป็นการเท่ียวชมทศันียภาพท่ี

เกิดความเพลิดเพลินและไดรั้บความรู้ดา้นการเกษตรไปพร้อม ๆ กนั 

  (จิตตั้งวฒันา, 2548) ไดก้ล่าวา่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือการเดินทางไปท่องเท่ียว

ในพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อการช่ืนชมทศันียภาพท่ีร้อยเรียงระหวา่งภูมิประเทศและการเกษตร รวมถึง

การเยี่ยมชมวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเป็นอยูใ่นชนบท ส่ิงเหล่าน้ีเป็นจุดดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้

มาเยี่ยมชม เป็นการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีการเกษตรให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ทั้งทางตรงและ

ทางออ้มนัน่คือการจ าหน่ายผลิตผล การบริการการท่องเท่ียว การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปให้แก่

นกัท่องเท่ียวทั้งน้ีการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเกษตรตอ้งมีการจดัการอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ และการสร้างสรรคพ์ื้นท่ีเกษตรนั้นสามารถสร้างให้เกิดเอกลกัษณ์

เฉพาะเพื่อสร้างตวัตนและดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหส้นใจได ้

  ผูว้ิจยัขอสรุปความหมายการท่องเท่ียวเชิงเกษตรวา่ หมายถึงการท่องเท่ียวเยีย่มชม

พื้นท่ีการเกษตรท่ีมีกิจกรรมทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สวนเกษตร ฟาร์ม การแปรรูป

ผลิตผลจากการเกษตร โดยมีกระบวนการจดัการท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวให้ได้รับการ

อ านวยความสะดวก รับการบริการ รับประสบการณ์ ความรู้ และได้พกัผ่อนเพลิดเพลินไปกับ

บรรยากาศการเกษตรและเกิดทศันคติท่ีดีต่อการเกษตร วิถีชีวิตวฒันธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรในแต่ละพื้นท่ี 

 5.2 องค์ประกอบของการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

  (วงษว์านิช, 2546)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไวด้งัน้ี 

  5.2.1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะต้องเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีมีช่ือเสียงและ

ประสบความส าเร็จทางดา้นการเกษตรในแนวทางใดแนวทางหน่ึง 
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  5.2.2 ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียว มีความสามารถใน

การรองรับนกัท่องเท่ียวได ้

  5.2.3 มีเจา้หน้าท่ีหรือวิทยากร ให้ความรู้แนะน าสถานท่ีและผลิตภณัฑ์ คอยดูแล

ความสะดวกสบายและความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

  5.2.4  นักท่องเท่ี ยวควรท่องเท่ี ยวอย่างมี จิตส านึกในการท่องเท่ี ยวรักษา

สภาพแวดลอ้มและปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีสถานท่ีก าหนด 

  5.2.5 เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกเพลิดเพลิน 

 5.3 ความส าคัญของการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

  (เชมนะศิริ, 2555) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไวว้า่ ถึงแม้

จะเป็นการท่องเท่ียวภายใตรู้ปแบบของหารท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรนั้นมี

ความส าคญัต่อประเทศไทยอย่างยิ่งและก าลังเป็นท่ีนิยมโดยสามารถแบ่งความส าคญัของการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดอ้อกเป็น 2 ประเด็นหลกัดงัน้ี 

  5.3.1 มีความส าคญัต่อสังคม เม่ือเกิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เกษตรกรท่ีนอกจาก

จะมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตในเรือกสวนไร่นาแลว้ยงัสามารถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดความ

ภาคภูมิใจในอาชีพเกิดเป็นงานภาคบริการ ก่อให้เกิดความเป็นอยูแ่ละทศันคติท่ีดี ลดการอพยพยา้ย

ถ่ินเขา้เมืองเพื่อหางานท าและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและทอ้งถ่ิน 

  5.3.2 มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ เกิดการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเท่ียวใน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าบริการ ตลอดจน

การอุดหนุนผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรโดยตรงจากมือของเกษตรกร เป็นการกระจายเม็ดเงินสู่

ทอ้งถ่ินโดยตรง 

 5.4 ประเภทและรูปแบบของแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีรูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีหลากหลายในบาง
ภูมิภาคนั้นอาจมีผลผลิตท่ีใกลเ้คียงกนัแต่กระนั้นแลว้ผลผลิตในแต่ละทอ้งท่ี แต่ละทอ้งถ่ินนั้นก็มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัออกไปท าให้เกิดความโดดเด่น เกิดอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั รวม
ไปถึงความเช่ือ พิธีกรรมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาชีพ พิธีปฏิบติัท่ีสืบต่อกนัมา เม่ือปัจจยั
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เหล่าน้ีผสานเขา้ดว้ยกนัก่อใหเ้กิดการอ านวยแก่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ี สร้างโอกาสในการ
ท างาน  โอกาสในการซ้ือขายผลิตภณัฑโ์ดยตรงระหวา่งเกษตรกรและผูบ้ริโภค 

  ร าไพพรรณ แก้วสุริยะอ้างถึงใน (เชมนะศิริ, 2555) ได้กล่าวถึงรูปแบบการท า

เกษตรรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยแบ่งออกเป็น 7 รูปแบบดงัน้ี 

  1) การท าปศุสัตว ์( Animal farming ) การท าฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงสัตว ์เพาะพนัธ์ุ

สัตวแ์ละขยายพนัธ์ุสัตวท์ั้งสัตวท่ี์มีความตอ้งการทางเศรษฐกิจและสัตวห์ายาก เป็นตน้ เช่น การเล้ียง

มา้ เล้ียงแพ เล้ียงแกะ เล้ียงไก่ เล้ียงนก การท าฟาร์มน ้ าผึ้ง ปลาสวยงาม กุง้ ปลาน ้ าจืด กระชงัปลา 

การท าฟาร์มมุก หอยต่าง ๆ ฟาร์มหางนกยงู ฟาร์มจระเข ้เป็นตน้ 

  2) การท านา ( Rice Cultivation ) การท านาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นาปี  นาปรัง นา

ขั้นบนัได แลว้ในแต่ละภูมิภาคจะมีเอกลกัษณ์และประเพณีพิธีกรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นจุดเด่นและ

เป็นเสน่ห์ในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเท่ียวชม 

  3) สวนผลไม ้( Horticulture ) การท าสวนผลไมต่้าง ๆ ทั้งท่ีเป็นสวนพืชเด่ียว สวน

พืชผสม สวนสมรม รวมไปถึงประเภทพืชเศรษฐกิจ เช่น การปลูกปาลม์ การปลูกยางพารา 

  4) สวนพืชผกัสวนครัว ( Vegetables ) การปลูกพืชผกัสวนครัวทุกชนิดทั้งแบบใช้

ดินและแบบไร้ดิน เช่น ผกักาด กะหล ่าปลี นอกจากน้ียงัรวมถึงไร่ขา้วโพด ไร่พริกไทย ไร่ถัว่ เป็น

ตน้ 

  5) การท าสวนไมต้ดัดอก ( Cutting Flowers ) การท าสวนไมต้ดัดอกเพื่อการตดั

จ าหน่ายสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ไร่ดอกดาวเรือง สวนดอกกุหลาบ 

ฟาร์มกลว้ยไม ้ไร่ทานตะวนั รวมถึงไมด้อกไมป้ระดบัต่าง ๆ 

  6) การท าสวนสมุนไพร ( Herbs ) การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการน าไปผลิตยาท่ีใช้

ในการแพทยแ์ผนไทย ยาสมุนไพรประจ าบา้น หรือเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

  7) งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ( Festival ) งานท่ีจัดข้ึนเพื่อส่งเสริมการขาย

ผลิตภณัฑ์และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในช่วงฤดูท่ีมีผลไมอ้อกผลเป็นจ านวนมาก เช่น 

บุฟเฟ่ตทุ์เรียน เงาะ มงัคุด งานเทศกาลล้ินจ่ี งานมะยงชิด เป็นตน้ 
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  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(อา้งถึงใน(จิตตั้งวฒันา, 

2548))ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของท่องเท่ียวเชิงเกษตรไวถึ้ง 10 รูปแบบดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

   1) รูปแบบการท านา 

   2) รูปแบบการท าสวนผลไม ้

   3) รูปแบบไมด้อกไมป้ระดบั 

   4) รูปแบบเกษตรผสมผสาน 

   5) รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษผ์สมผสานกบัวฒันธรรมไทยภูเขา 

   6) รูปแบบชุมชนการเกษตร 

   7) รูปแบบสวนเกษตรหรือฟาร์มของเอกชน 

   8) รูปแบบการศึกษาและศูนย์วิจัยทดลองหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง

หน่วยงานราชการ 

   9) โครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ 

   10) รูปแบบตลาดการเกษตร 

  (สังข์เฉย, 2550)ได้แบ่งประเภทของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรออกเป็น 3 ประเภท 

ดงัน้ี   

   1) ศูนยศึ์กษา วิจยัทดลองการเกษตร คือ สถานท่ีท่ีมีการทดลองทางดา้น

การเกษตร เพื่อการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ประชาชนทัว่ไป เช่น โครงการหลวง ศูนยศึ์กษาและ

กรมวิชาการการเกษตร  ยกตวัอยา่งเช่น โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยศึ์กษา

และพฒันาเขาหินซอ้น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   2) แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเฉพาะราย คือ พื้นท่ีไร่นา ฟาร์ม สวนผลไม ้

สวนผกั ฟาร์มเล้ียงสัตว ์แหล่งประมง เป็นเกษตรผสมผสานของเกษตรกรรายใดรายหน่ึง ท่ีเป็น

พื้นท่ีการเกษตรและมีการด าเนินการท่องเท่ียวยกตวัอย่างเช่น ฟาร์มผีเส้ือแม่สา จงัหวดัเชียงใหม่ 

ฟาร์มโชคชยัจงัหวดันครราชสีมา สวนกลว้ยไมจ้งัหวดักรุงเทพมหานครเป็นตน้ 
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   3) หมู่บ้านเชิงเกษตรและชุมชนเชิงเกษตร คือ พื้นท่ีท่ี มีการร่วมกัน

ด าเนินงานภายในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวทั้ งในรูปแบบ 1 วนัหรือ

มากกว่านั้น โดยในแต่ละสถานท่ีจะมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจและมีจุดเด่นเฉพาะ เช่น หมู่บา้นหม่อน

ไหมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบั จงัหวดันครนายก เป็นตน้ 

 5.5 กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

  กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื้นท่ีให้
เดินทางมาท่องเท่ียวและเกิดความประทับใจต่อสถานท่ีโดยกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมี
รูปแบบท่ีหลากหลายทั้ งท่ีก่อให้เกิดความสนุกนานเพลิดเพลิน เกิดความรู้และประสบการณ์
โดยตรง 

  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (อา้งถึงใน(เชมนะศิริ, 
2555)) ไดแ้บ่งรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอออกเป็น 6 รูปแบบดงัน้ี 

   1) การจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

   2) การใหร่้วมท ากิจกรรมระยะสั้น 

   3) การแสดงสินคา้หรือสาธิต 

   4) การอบรมให้ความรู้การเกษตรแผนใหม่และความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ของชาวบา้น 

   5) การใหน้กัท่องเท่ียวพกัแรมในหมู่บา้น 

   6) การใหลู่้ทางดา้นธุรกิจ 

 5.6 การพฒันาศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

  (สถาบันวิจยัวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543) ได้กล่าวถึง
กระบวนการในการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไวด้งัน้ี 

  5.6.1 การเปิดพื้นท่ีเกษตรใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เร่ิมตน้จากการพิจารณา
พื้นท่ีอนัเป็นตน้ทุนและเป็นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการพิจารณาเป็นตน้ทุน
ในพื้นท่ีด้านต่าง ๆ ดังน้ี ทรัพยากรการเกษตร  วิถีชีวิต วฒันธรรม การคมนาคม ประเภทของ
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เกษตรกรรม และองคป์ระกอบดา้นสุนทรียภาพ จนเกิดเป็นส่ิงดึงดูดใจแก่นกัท่องเท่ียว โดยค านึงถึง
ปัจจยัประกอบ 2 ประการ 

   5.6.1.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดแ้ก่ ฤดูกาล การเขา้ถึง วถีิชีวิต 
วฒันธรรม การเกษตร ความงดงามของทศันียภาพ ภูมิประเทศ ภูมิทศัน์ ความหนาแน่นของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในระยะใกล้เคียง ปัจจัยการเกษตรท่ีสามารถพฒันาได้ เช่น การแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยกีารเกษตร ระบบการปลูก การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง เป็นตน้ 

   5.6.1.2 บริการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดแ้ก่ 

    - ดา้นการคมนาคม ส่ิงอ านวยแก่การท่องเท่ียวดา้นต่าง ๆ 

    - ความตอ้งการของเจา้ของพื้นท่ีเกษตรสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

    - กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสามารถพฒันาได้ ได้แก่ ท่ีพกั 
กิจกรรมในสถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่าง 
ๆ 

    - ความสามารถในการบริการ (  Service Mind ) ได้แก่ ความ
ประทับใจของนักท่องเท่ียว ต่อการบริการ ความเป็นกันเองของผู ้ให้บริการหรือเจ้าถ่ินต่อ
นกัท่องเท่ียว และความสามารถในการบริหารและบริการดา้นกายการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติ 

  5.6.2 การเตรียมความพร้อมของท่องเท่ียวเชิงเกษตร นักท่องเท่ียวคือผูเ้ข้ามา
บริโภค เขา้มารับการบริการ มีวตัถุประสงค์ในการพกัผอ่นเยี่ยมชมสถานท่ี สถานท่ีจะตอ้งมีความ
พร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียว โดยประเด็นท่ีจะตอ้งเตรียมการมีดงัต่อไปน้ี 

   5.6.2.1 บุคลากร จะต้องผลักดันด้านความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
บริการนกัท่องเท่ียวและจดัการการท่องเท่ียว ทั้งน้ีจะตอ้งปลุกจิตส านึกการอนุรักษธ์รรมชาติรวมถึง
ศิลปวฒันธรรมในทอ้งถ่ินใหเ้กิดความภาคภูมิใจในถ่ินท่ีอยู ่

   5.6.2.2 ดา้นกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การปรับปรุงภูมิทศัน์
ให้ เกิดสุนทรียภาพและมีอัตลักษณ์ ท่ีสอดคล้องกับบริบททั้ งสภาพแวดล้อม ว ัฒนธรรม 



  77 

สถาปัตยกรรม พื้นถ่ิน จดัการการแบ่งสัดส่วนชัดเจน ได้แก่ เขตการบริการ เขตท่ีอยู่อาศยั เขต
ประกอบอาชีพ เพื่อจะไดไ้ม่รบกวนกนั แต่อาจจะมีบางพื้นท่ีท่ียอมใหมี้ความยดืหยุน่ในการใชง้าน 

   5.6.2.3 มาตรการการใช้ท่ีดิน โดยแบ่งเขตแหล่งท่องเท่ียวการเกษตรใน
พื้นท่ีการเกษตร 

    - เขตการบริการ เป็นพื้นท่ีจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
และอาจเวน้พื้นท่ีให้ยืดหยุ่นไวส้ าหรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยพื้นท่ีน้ีสามารถจดัให้เป็น
แหล่งดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 

    - เขตท่ีอยู่อาศัย เป็นเขตท่ีสงวนไวส้ าหรับเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
เกษตรกร หากทางพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอนัมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของ
ทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมหรือเขา้พกั โดยจะตอ้งแบ่งพื้นท่ีระหวา่ง
ท่ีอยูอ่าศยัของเจา้ของและนกัท่องเท่ียวเอาไวใ้หเ้ป็นสัดส่วน 

    - เขตประกอบอาชีพ คือเขตท่ีจดัไวเ้พื่อการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรโดยเฉพาะไม่ควรให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไป ควรมีการแยกระหวา่งพื้นท่ีท่ีอนุญาตและพื้นท่ีท่ี
เป็นพื้นท่ีเกษตรท่ีไม่ไดใ้หบ้ริการ 

   5.6.2.4 การจดัการแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี จดัตั้งองคก์รข้ึนมาเพื่อดูแล อาจอยูใ่นรูปแบบชมรมหรือกลุ่มเพื่อช่วยกนั
ก าหนดดูแลวางแนวทางกระบวนการและควรด าเนินการอย่างโปร่งใส ช่วยกนัก าหนดกฎเกณฑ์
กติกาท่ีเหมาะสมในชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ร่วมกนัตกลงแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัระบบการเขา้พกัและรายการท่องเท่ียว 

   5.6.2.5 การเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว นอกจากการพฒันา
สถานท่ีแลว้ขอ้ควรพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

    - สินคา้การท่องเท่ียว ควรมีอตัลกัษณ์ของสินคา้เกษตรในพื้นท่ี
อยา่งชดัเจนโดยอาจเป็นสถานท่ี ผลิตภณัฑ ์วฒันธรรมการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร 

    - ราคา ควรมีการก าหนดราคาท่ี เหมาะสมเป็นธรรมต่อทั้ ง
นกัท่องเท่ียวและเจา้ของสถานท่ี 
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    - ลู่ทางในการจดัจ าหน่าย ประชาสัมพนัธ์ไปพร้อมกบัการขาย
พว่งสินคา้อ่ืน ๆ ในพื้นท่ีเช่น แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของพื้นท่ี 

    - การประชาสัมพนัธ์ ช้ีให้เห็นจุดเด่น เอกลกัษณ์และเสน่ห์ของ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของพื้นท่ี 

    - จุดแข็งของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทย มีความ
หลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบ ท าให้ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเท่ียวชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละสถานท่ี 

    - จุดอ่อนของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทย เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรหากแต่ยงัขาดระบบการจดัการท่ีดี ขาดการ
พฒันาเพื่อให้เป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน ขาดการส่ือความหมายท่ีดีและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนยงัไม่ดีพอ 

    - โอกาสของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทย ซ่ึงเป็น
ประเทศเกษตรกรรมมีโอกาสในการพฒันาสูงเน่ืองจากมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

    - อุปสรรคของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรมีปัจจยัภายนอกรบกวนคือ การรบกวนวฒันธรรมทอ้งถ่ินส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ นั้นมีน้อยมาก 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม 

 5.7 การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรในประเทศไทยเป็นแต่ละประเภท 

  นอกจากน้ี (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543) ยงัได้
กล่าวถึงแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทยแต่ละประเภทไวด้งัน้ี  

  5.7.1 เกษตรกรเฉพาะราย 

   5.7.1.1 จดัสรรแบ่งประโยชน์การใชท่ี้ดิน แบ่งให้ชดัเจนและเป็นสัดส่วน 
ดงัน้ี 
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    - เขตบริการ เป็นเขตให้บริการการท่องเท่ียว เป็นเขตท่ีรองรับ
และบริการการท่องเท่ียวมีส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีแล้วยงั
ควรมีการกนัพื้นท่ีไวส้ าหรับเป็นพื้นท่ียดืหยุน่หากมีการขยายพื้นท่ีในอนาคต 

    - เขตท่ีอยู่อาศยั แบ่งเขตท่ีอยู่อาศยัของเกษตรกรให้ชัดเจนและ
สงวนพื้นท่ีเฉพาะกิจเอาไว ้ซ่ึงหากมีการท า โฮมสเตย ์( Homestay ) หรือยินยอมให้นกัท่องเท่ียวเขา้
มาสัมผสัวถีิทอ้งถ่ินได ้

    - เขตพื้น ท่ี เกษตรกรรม เขตพื้ น ท่ีประกอบอาชีพหลักด้าน
เกษตรกรรมไม่ควรน ามาใชป้ระโยชน์ในการท่องเท่ียว 

   5.7.1.2 การพฒันาสินคา้การท่องเท่ียวให้ชัดเจน คดัสรรส่ิงดึงดูดใจของ
เกษตรกรเฉพาะรายเพื่อเป็นจุดขายและสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัเกษตรกรเพื่อให้มีก าลงัใจในการ
พฒันาศกัยภาพ การพฒันาตอ้งมีการค านึงถึงศกัยภาพเฉพาะรายและทิศทางในการพฒันา 

   5.7.1.3 การพฒันาระบบการส่ือความหมาย ระบบการส่ือความหมายท่ีใช้
ในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อให้มีความเข้าใจหรือบอกกล่าวเก่ียวกับทรัพยากรการเกษตร 
ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญา วฒันธรรม โดยระบบการส่ือความหมายน้ีควรด าเนินการให้สอดคลอ้งกนั
ทั้งในด้านการให้ความรู้ ให้ประสบการณ์และสอดคล้องกบักิจกรรมในพื้นท่ีหรือเก่ียวเน่ืองกับ
กิจกรรมในเชิงปฏิบติั เช่น เป็นป้ายส่ือความหมายขั้นตอนหรือทิศทางในการด านา ท านา หรือเป็น
รูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมจริง เป็นต้น โดยประเด็นท่ีควรพิจารณาในการด าเนินการส่ือ
ความหมายคือสามารถส่ือความหมายไดดี้และสอดคลอ้งกบับริบทและสภาพแวดลอ้ม 

   5.7.1.4 การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรเฉพาะราย มี
ปัจจยัท่ีควรค านึงถึง 4 ปัจจยัดงัน้ี 

    - สินคา้การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรเฉพาะราย ลกัษณะ
และรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรควรมีเอกลกัษณ์ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งสภาพภูมิประเทศ
กบัอตัลกัษณ์ของวิถีชีวิต พืชพนัธ์ุ วฒันธรรม มีการพฒันาผลิตภณัฑ์และแปรรูปผลผลิตในพื้นท่ีให้
เป็นเน้ือเร่ืองเดียวกนั โดยการน าทรัพยากรในพื้นท่ีมาใช ้

    - การประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกร
เฉพาะรายในหลายๆพื้นท่ีมีช่ือเสียงและรู้จกักนัเพียงในวงแคบเพราะยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ 
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ดังนั้ นการใช้ส่ืออิเล็กโทรนิกส์เพื่อเผยแพร่สถานท่ีและส่ือโฆษณาไปยงัเป้าหมายให้เห็นภาพ
บรรยากาศและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยจดัท าผา่นเวบ็ไซตห์รือพ่วงกบัเวบ็ไซตข์องการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยเป็นการกระจายขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้ง 

    - ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท า E-
commerce เพื่อแลกเปล่ียนสินค้าหรือเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั การขายพ่วงกบัสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียงนั้นเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงในการขายแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

    - การก าหนดราคาสินค้าท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยค านึงถึงการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยการด าเนินการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ีของเกษตรกรควรจะ
น ามาซ่ึงรายไดม้ากกวา่เพียงแค่การท าเกษตรอย่างเดียวและเกษตรกรควรค านึงถึงความคุม้ค่าของ
เวลาและทรัพยากร 

  5.7.2 การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรประเภทหมู่บา้น 

   5.7.2.1 การพฒันาสินคา้การท่องเท่ียวเกษตรประเภทหมู่บา้นหรือชุมชน 
โดยจุดประสงคห์ลกัเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชนท่ีมีลกัษณะกระจายตวัพิจารณา
ทิศทางในการพฒันาวา่จะด าเนินการไปในทิศทางใด เน่ืองจากภูมิประเทศก่อให้เกิดแบบแผนของ
ลกัษณะเกษตรกรรม เกิดพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาจุดเด่นหรือหากสินคา้
การท่องเท่ียวมีมากกวา่ท่ีเดียววธีิการท่ีจะท าใหก้ารการท่องเท่ียวในชุมชนมีศกัยภาพคือการรวมรวม
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและพฒันาสินคา้การท่องเท่ียว การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรประเภท
หมู่บา้นมีการพฒันา 2 กระบวนการคือ 

    ขั้นตอนท่ี 1 การคน้หาทรัพยากรการท่องเท่ียวในหมู่บ้าน โดย
ค้นหาพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพทั้ งในด้านทัศนียภาพและวิถีทางวฒันธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ หากมี
วฒันธรรมหรือความเช่ือบางอยา่งท่ีเคยมีและไดห้ายไปควรร้ือฟ้ืนข้ึนมาเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่และ
เป็นจุดขายในแหล่งท่องเท่ียว 

    ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาสินค้าและแปรรูปสินค้า เม่ือทราบถึง
ทรัพยากรการท่องเท่ียวแลว้ น ามาเรียงล าดบัความส าคญั และน าเขา้สู่กระบวนการส่ือความหมาย 
โดยการน าทรัพยากร วฒันธรรม วิถีชีวติ มาร้อยเรียงเพื่อส่ือความหมายออกมา โดยสามารถท าได ้3 
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รูปแบบ ดงัน้ี 1. ส่ือออกมาในรูปแบบกิจกรรม 2. ส่ือออกมาในรูปแบบของการใช้อุปกรณ์ในการ
ส่ือ 3. ส่ือความหมายออกมาโดยใชม้นุษย ์

   5.7.2.2 การบริการและการจดัการ นอกจากน้ีจะต้องมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวดงัน้ี 

    - มี ท่ีพัก  การเยือน เรือน  ( Homestay ) คือการเปิดพื้ น ท่ี ให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้พกัเพื่อสัมผสักบัวิถีชีวิตของเกษตรกร ควรหมุนเวียนให้มีการเขา้พกัอยา่งทัว่ถึง
หากมีการเปิดบริการหลายจุดจะตอ้งมีการจดัระบบและก าหนดกฎเกณฑ์อย่างชดัเจน นอกจากน้ี
จะตอ้งค านึงถึงการจดัการดา้นสาธารณสุขดว้ย 

    - การบริการอาหาร-เคร่ืองด่ืม ควรจัดการระบบการบบริการ
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมใหส้อดคลอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นพื้นท่ี 

    - การจดัน าเท่ียว ก าหนดรายการและราคาใหช้ดัเจน 

    - จดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก เช่น การน าสินคา้ในพื้นท่ีมาแปรรูป
เป็นอาหารหรือของท่ีระลึกอ่ืน ๆ 

   5.7.2.3 การตลาดและการเงิน พิจารณาความเหมาะสมของราคา เพื่อความ
เป็นธรรมทั้งต่อผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการนอกจากน้ีจะเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อเปิดโอกา
lในการจ าหน่ายสินคา้ทางการท่องเท่ียว การจดัการทางดา้นการเงิน ตั้งกลุ่มองคก์รหรือชมรมอาจอยู่
ในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย ์เพื่อเป็นเงินทุนในการพฒันาของคนในหมู่บา้นและเป็นกองทุนเพื่อ
น ามาพฒันาในภาคของส่วนรวม  

   5.7.2.4 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเหมาะสมกบัหมู่บา้นท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

 

 

    

 

ปัจจัยภายใน 

-องคป์ระกอบของชุมชน/
ทรัพยากร 

-การมีส่วนร่วมของประชาชน 

-ความเขม้แขง็ของชุมชน 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

ปัจจัยภายนอก 

-การแข่งขนักบัแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ 

-การเช่ือมโยงกบัแหล่ง

ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ 
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ภาพที ่7 ภาพแสดงแผนภูมิแสดงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกในการพฒันากิจกรรมการ
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร(ดดัแปลงจากสถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 2543 ) 

   การพฒันาสินคา้ท าให้ทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ี ความเขม้แข็ง
ของชุมชนเป็นก าลงัท่ีดีท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรคใ์นการคิดพิจารณาถึงกิจกรรมสินคา้ท่ีเหมาะสม

กบัพื้นท่ี 

   5.7.2.5 แนวทางการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรประเภทหมู่บา้น 
มีรายละเอียด 4 ประการคือ 

    - ดา้นราคา จดักิจกรรมการเกษตรเพื่อเป็นการรวบรวมผลิตภณัฑ์
ลดตน้ทุนในการจดังานและสามารถตั้งราคาคา้ขายท่ีเหมาะสมได ้และเป็นการรวบรวมสินคา้ไม่ให้
กระจดักระจายเพื่อความสะดวกของนกัท่องเท่ียว 

    - ดา้นสินคา้ จะตอ้งมีการพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ืองไม่ใช่สินคา้
ไม่ใช่เพียงสินคา้ทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงสินคา้ ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรใน
พื้นท่ีอีกดว้ย 

    - ดา้นประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์โดยการน าขอ้มูลแนะน ากบั
องคก์รในทอ้งถ่ินเพื่อให้ทราบถึงศกัยภาพในการรองนบันกัท่องเท่ียว จากนั้นท าการประชาสัมพนัธ์
ในวงกวา้ง เพื่อเจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มหัก นอกจากน้ียงัสามารถน ้ าเร่ืองเสนอองูการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยเพื่อใหท้  าการประชาสัมพนัธ์อีกทางหน่ึง 

  5.7.3 การพฒันาย่านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร แนวทางในการพฒันาสินค้าการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรประเภทยา่นการเกษตรมีดงัต่อไปน้ี 

   - การคน้หาและสร้างรูปลกัษณ์ของยา่นให้ชดัเจน โดยพิจารณาทรัพยากร
หลกัของพื้นท่ี พืชเศรษฐกิจหรือพืชท่ีสามารถปลูกได้เฉพาะถ่ิน เป็นจุดเด่น จากนั้นผสานเขา้กบั
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
เพื่อส่งเสริมอตัลกัษณ์ใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

   - แบ่งการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การแบ่งเขตการใชพ้ื้นท่ีเป็นส่ิงส าคญัเพราะ
จ าเป็นจะตอ้งจดัล าดบัการใชท้รัพยากรในพื้นท่ีเพื่อการด ารงอยู ่การประกอบอาชีพ การนนัทนาการ 



  83 

จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนั การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอาจมีความแตกต่างกนัในเร่ือง
ผลผลิต แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ผลผลิตหลกันั้นมีรูปลกัษณ์ท่ีเหมือนกนั 

   - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ใช้หลัก AIC คือ A ( 
Appreciation ) พลงัแห่งความตระหนกั การระลึกเห็นค่าของคน ธรรมชาติ วิถีชีวิต โดยมีความหวงั
ดี เจตนาดีต่อกันและร่วมรับรู้สุขทุกข์ด้วยกัน , I ( Influence ) พลังแห่งความคิดและการมี
ปฏิสัมพนัธ์ คือ การใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์มีการ
ระดมปัญญาร่วมกัน แต่อยู่ภายใตก้ารให้เกียรติซ่ึงกันและกัน , C ( Control ) คือ การมุ่งมัน่ท่ีจะ
รับผดิชอบภารกิจร่วมกนัโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตนเองใหด้ าเนินการไปไดด้ว้ยดี 

 5.8 แนวทางการบริหารจัดการการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

  (จิตตั้งวฒันา, 2548) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการบริหารจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ไวว้า่ การไปเยี่ยมสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่ใช่เพียงเดินทางเขา้ไปในพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร
เพื่อเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เท่านั้น แต่เป็นการท่องเท่ียวท่ีจะไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการ
ผลิต เรียนรู้วิถีเกษตรอีกดว้ย การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรตอ้งมีการค านึงถึงศกัยภาพของ
แหล่งผลิตสินคา้ทางการท่องเท่ียว ปรกอบไปดว้ยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรม ปศุ
สัตว ์สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการ การเขา้ถึง และขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตรนั้นเป็นทรัพยากรท่ีมีความเปราะบางหาก
ไดรั้บการรบกวนหรือผลกระทบแลว้นั้นอาจน าไปสู่ความเสียหายได ้ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
จึงตอ้งการการจดัการและความเขา้ใจท่ีดีระหว่างสถานท่ี เจา้ของสถานท่ี ผูม้าเยือน ผูจ้ดัน าเท่ียว 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  5.8.1 แนวทางการบริหารจดัการของเจา้ของสวน ควรมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

   - การจดัเตรียมสถานท่ีและสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้
อยา่งทัว่ถึง 

   - จดัให้มีผูน้  าเท่ียวหรือมคัคุเทศก์คอยให้ค  าแนะน า อธิบายรายละเอียด
ความรู้ดา้นการเกษตร ระบบนิเวศ กระบวนการวถีิชีวติ วฒันธรรมใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

   - จดัมุมสาธิตให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมและสามารถลงมือปฏิบติัดว้ยได ้โดย
มีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกหรือใหค้  าแนะน า 
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   - จดัใหมี้หอ้งสุขาคอยอ านวยความสะดวกทั้งน้ีควนสะอาดถูกสุขลกัษณะ
อนามยั อาจมีการเก็บค่าบริการเพื่อน ารายไดไ้ปปรับปรุงสถานท่ี 

   - จดัเตรียมพื้นท่ีส าหรับทิ้งขยะและควรมีการแยกขยะ 

   - จดัมุมพกัผ่อนซ่ึงมีการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมถึงสินคา้อ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นผลิตภณัฑจ์ากในสวนเพื่อเป็นของท่ีระลึก เป็นการบริการความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวและ
ยงัเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัเจา้ของสวนอีกทางหน่ึง 

  5.8.2 แนวทางการจดัการบริหารของผูป้ระกอบการ มีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

   - ต้องเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติหรือแม้กระทัง่ข้อห้ามในแต่ละสถานท่ีของ
สวนเกษตรแต่ละแห่งเพื่อพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสม 

   - จะต้องมีความรู้รอบในสถานท่ีอย่างละเอียด เพื่อสามารถให้ข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งละเอียด และเป็นการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการตดัสินใจเดินทาง 

   - ต้องมีการประเมินหลังการเยี่ยมชม เพื่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
น าไปสู่การปรับปรุงสถานท่ี 

  5.8.3 แนวทางในการเตรียมตวัของนกัท่องเท่ียว 

   - พิ จารณาค้นหาข้อ มูล เบ้ื องต้น เก่ี ยวกับสถาน ท่ี  เพื่ อ เป็นข้อ มูล
ประกอบการตดัสินใจ 

   - จะตอ้งเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 

   - หากมีความชอบดา้นถ่ายภาพ ควรเตรียมอุปกรณ์และแบตเตอร่ีใหพ้ร้อม 

   - เรียนรู้กติกาของแต่ละสถานท่ีและเคารพกฎกติกาของแต่ละสถานท่ี เช่น 
การห้ามหยิบ สัมผสัพืชพนัธ์ุท่ีเปราะบางหรือการแพส้ารเคมีในกรณีท่ีเจา้ของสวนฉีดยาป้องกนั
เอาไว ้

   - จะตอ้งมีจิตส านึกรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานท่ี
นอ้ยท่ีสุด 

6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
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 (บุตรอยู่, 2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน อ.เมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โดยศึกษาส่ิงแวดล้อมทางการท่องเท่ียวผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้มการท่องเท่ียว และอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อน าผลเสนอแนะ
เป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื วธีิการศึกษาไดผ้สมผสานกนัระหวา่งวธีิการวจิยั
เชิงคุณภาพและวิจยัเชิงปริมาณ โดยผลจากการวิจยัพบวา่ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์มีศกัยภาพท่ีดี

ในการรองรับนกท่องเท่ียวเน่ืองจากมีส่ิงแวดลอ้มทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือสิงอ านวยความสะดวกราคาไม่สูง ค่าครองชีพต ่า การเขา้ถึงค่อนขา้งสะดวกแต่ปัญหาท่ีพบ
และนับว่าเป็นจุด่อนคือ การท่องเท่ียวยงัไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เท่าท่ีควรนับเป็นการใช้
ทรัพยากรอยา่งไม่เต็มศกัยภาพ ในอนาคตหากมีการเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผอ่นปรนพิเศษจะน ามาซ่ึง
โอกาสในการท่องเท่ียวท่ีมากยิ่งข้ึน และจากการส ารวจความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวนั้นพบว่าบุคลากรยงัไม่มีความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนมากเท่าท่ีควร 
ดงันั้นควรมีการส่งเสริมศกัยภาพพฒันาบุคลากร พฒันาพื้นท่ีไปพร้อมกนัจะก่อให้เกิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื พฒันาเชิงรุกไปพร้อมกบัการพฒันาเชิงป้องกนั 

 (ปัญญพิชญ์, 2555) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติเขากระโดง จ.บุรีรัมยเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียว เก่ียวกบั
ความตอ้งการดา้นทางกายภาพ ดา้นสังคมของสถานท่ีท่องเท่ียว โดยใช้วิธีการวิจยัแบบส ารวจซ่ึง
เป็นการวจิยัเชิงปริมาณและผสมกบัการวจิยัเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์และให้ท าแบบสอบถามจาก
การเลือกประชากรแบบสุ่มและการสัมภาษณ์ได้เลือกประชากรกลุ่มตวัอย่างได้แก่ ตวัแทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน แบ่งผลสรุปการวจิยัออกเป็น 3 ประการคือ 1. ดา้นความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว ตอ้งการให้ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มธรรมชาติให้อุดสมบูรณ์ ดา้นสังคมตอ้งการท่ีจะแจง้
เบาะแสแก่เจา้หนา้ท่ีเม่ือมีการพบการท าลายทรัพยากรการท่องเท่ียวและดา้นการจดัการตอ้งการให้
มีหอ้งน ้ าสะอาดอยา่งเพียงพอ 2. ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศพบวา่การท่องเท่ียว
สามารถขา้ถึงไดง่้ายแต่มีขอ้จ ากดับางประการนั่นคือรถไม่สามารถเขา้ถึงปลายทางไดทุ้กประเภท
โดยเฉพาะรถท่ีมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงได้ และได้พบร่องรอยความเสียหายท่ีเกิดจาการมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักท่องเท่ียวและสภาพทางกายภาพท่ีควรปรับปรุงของสถานท่ี
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ี 3. แนวทางการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริการ ส่งเสริมการฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติพื้นท่ีป่าโดยชุมชนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่ีน าไปสู่การอนุรักษแ์ละการ
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เรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนักท่องเท่ียว ชุมชน หน่วยงานและจดัสร้างศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวเพื่อให้
บริการขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์ 

 (แกว้สังข,์ 2560) แนวทางการจดัการและใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ า กรณีศึกษา พื้นท่ีชุ่มน ้ า

หนองหานกุมภวาปี จ.อุบลราชธานี เพื่อการอนุรักษ์อย่างย ัง่ยืน มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ

ศึกษาคุณค่าในการใชง้านดา้นต่างของพื้นท่ีชุ่มน ้าหนองหารกุมภวาปีเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ

ใช้งานพื้นท่ี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในพื้นท่ีและชุมชนผูท่ี้มีส่วนได้

ส่วนเสียกบัพื้นท่ี รวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามและวิจยัจากเอกสาร ผลการศึกษาพบวา่ พื้นท่ีชุ่มน ้ า

หนองหานกุมภวาปีมีความส าคญัในดา้นต่าง ๆ หลากหลายดา้นดว้ยกนัดงัน้ี ดา้นธรรมชาติวิทยา 

ส่ิงแวดลอ้ม ประวติัศาสตร์ สังคม วิถีชีวิตวฒันธรรม เศรษฐกิจ ดา้นการท่องเท่ียว การใชง้านพื้นท่ี

อย่างย ัง่ยืนจะตอ้งก าหนดพื้นท่ีให้เกิดการใช้งานท่ีเหมาะสมโดยแบ่งพื้นท่ีอออกเป็น 4 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี1 เป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์100% ระดบัท่ี 2 เป็นพื้นท่ีอนุรักษภ์ายใตก้ารควบคุมการใชง้าน ระดบัท่ี

3 เป็นพื้นท่ีอนุรักษป์านกลาง ระดบัท่ี 4 เป็นพื้นท่ีอนุรักษต์ ่าและเป็นพื้นท่ีท่ีติดต่อกบัพน้ท่ีภายนอก

และก าหนดเขตกนัชนออกเป็น 2 แบบ คือ พื้นท่ีกนัชนเพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาติและพื้นท่ีกนัชนป้องกนั

การขยายตวัของพื้นท่ีพาณิชยกรรม 

บทสรุปพืน้ทีชุ่่มน า้และการท่องเทีย่ว 

 พื้นท่ี ชุ่มน ้ ามีความส าคัญคุณอนันต์ต่อส่ิงมีชีวิต ธรรมชาติ ระบบนิเวศ สังคมและ

วฒันธรรม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาพื้นท่ีชุ่มน ้ าท ามีบทบาทด้านต่าง ๆ ต่อมวลมนุษย ์ส่ิงมีชีวิต

ทั้งหลายแต่กลบัถูกมองวา่ประโยชน์ท่ีไดรั้บคือประโยชน์ไดเ้ปล่าและพื้นท่ีชุ่มน ้าเป็นเพียงพื้นท่ีน ้ า

ขงัท่ีมีหญา้ข้ึนและสัตวเ์ล้ือยคลานอยู่อาศยัเท่านั้น ทศันคติน้ียงัคงเหลืออยู่ในปัจจุบนั องค์ความรู้

เก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าและทศันคติท่ีดียงัไม่แพร่กระจายอยา่งทัว่ถึง 

การถมท่ีดินในพื้นท่ีชุ่มน ้า การปล่อยน ้าเสียท่ียงัไม่ไดผ้า่นการบ าบดัลงแหล่งน ้าในพื้นท่ีชุ่ม

น ้า การสูบน ้าเคม็เขา้พื้นท่ีน ้าจืด การใชย้าฆ่าแมลงและสารเคมีท่ีเช่ือมต่อกบั การใชง้านพื้นท่ีรอบ ๆ 

พื้นท่ีชุ่มน ้าและในพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีไม่เหมาะสมเหล่าน้ีลว้นเป็นปฏิกิริยาเร่งท่ีก่อให้เกิดการเส่ือมโทรม

ของพื้นท่ีชุ่มน ้า  

เน่ืองจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นระบบนิเวศท่ีเปราะบางแต่มีความส าคัญทางชีวภาพสูง การ

เปล่ียนแปลงในพื้นท่ีชุ่มน ้าไม่เพียงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ทางภูมิทศัน์แต่ยงัส่งผล
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ต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ีชุ่มน ้ า ส่ิงมีชีวติในน ้ า ส่ิงมีชีวิตผิวดินหาก สัตวป่์าท่ีหากินในพื้นท่ีชุ่ม

น ้ า นกน ้ าท่ีอาศยัพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศยั แหล่งอพยพ หากส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีไม่

สามารถทนต่อการเปล่ียน หรือไม่มีความสามารถในการปรับตวัไดแ้ลว้นั้นความสูญเสียจะตามมา 

ส่ิงมีชีวติท่ีไม่สามารถทนไดจ้ะค่อยๆตายไปและสูญพนัธ์ุไปในท่ีสุด 

ดังนั้ นการจัดการพื้นท่ี ชุ่มน ้ าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การด าเนินการของหน่วยงาน 

กิจกรรมใชพ้ื้นท่ีโดยรอบ วิถีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศยัพื้นท่ีชุ่มน ้ าเหล่าน้ีลว้นเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า การใชค้วามรู้ ขอความร่วมมือ ออกกฎกติกา ออกนโยบายเพื่อคุม้ครองพื้นท่ีชุ่มน ้ า 

ลว้นเป็นกระบวนการเพื่อก าหนดทิศทางในกาใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ าอยา่งชาญฉลาดและย ัง่ยืน 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหน่ึงของการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีโดยให้ท่องเท่ียวโดยท่ีไดเ้ปิด

ประสบการณ์สัมผสัธรรมชาติ วฒันธรรมวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องคนในแต่ละทอ้งถ่ิน ไดรั้บความรู้

จากรูปแบบของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ และไดรั้บความสนุก

เพลิดเพลิน ภายใตก้ารพกัผ่อน ทั้งน้ีส่งเสริมให้กระบวนการการท่องเท่ียวอยู่ภายใตก้ารอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีท่องเท่ียว ต่อวฒันธรรมวิถีชีวิตและส่งเสริมให้การ

ด าเนินการท่องเท่ียวไดมี้ส่วนกระตุน้สร้างจิตส านึกในการรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถท่ีจะด าเนินการไปพร้อมกนัได้

หากพื้นท่ีมีศักยภาพ ทั้ งน้ีก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนเกษตรกรและช่วยลดความกดดันในพ้นท่ี

ท่องเท่ียวท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติลงไปได้ และยงัสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมถึง

ความภาคภูมิใจในวถีิชีวติตระหนกัถึงคุณค่าอาชีพเกษตรกร 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 การวจิยัน้ีไดท้  าการศึกษาแนวทางการจดัการและใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้า กรณีศึกษา พื้นท่ี

ชุ่มน ้ าสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อศึกษาปัญหาและการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีรวมถึง

การศึกษาการจดัการในปัจจุบนัและสถานการณ์การคุกคามอนัก่อให้เกิดการเส่ือมโทรมของพื้นท่ี

ชุ่มน ้ า เพื่อเสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์พื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (  

Qualitative Research )  แ ล ะน า เส น อผลก ารวิ จัย ใน รูป แบ บ ก ารพ รรณ น า  (  Description 

Phenomenology ) และการท าภาพซอ้นทบั ( Overlay ) โดยมีวธีิการในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.1 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านเอกสาร ( 

Document Study ) อันได้แก่ หนังสือ เอกสาร งานวิจัย วารสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

อินเทอร์เน็ต จากห้องสมุดมหาวิทยาลยัและห้องสมุดเครือข่ายต่างสถาบนั ห้องสมุดของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงห้องสมุดออนไลน์ เช่น ห้องสมุดออนไลน์ของส านักงานนโยบายและ

ส่ิงแวดลอ้ม กรมแผนท่ีทหาร กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมท่ีดิน เป็นตน้ 

 1.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) ขั้นตอนน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนาม ( Field Study ) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview )กบักลุ่มประชากรแบบเจาะจง

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

  1.2.1 การส ารวจภาคสนาม ผูว้จิยัไดแ้บ่งพื้นท่ีเพื่อการส ารวจออกเป็น 4 พื้นท่ี

ไดแ้ก่ 

   (1) พื้นท่ีชุ่มน ้าทุ่งสามร้อยยอดซ่ึงเป็นพื้นท่ีวจิยั 

   (2) พื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  

   (3) พื้นท่ีเกษตรท่ีมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

   (4) พื้นท่ีเส่ือมโทรมท่ีเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าทุ่งสามร้อยยอด  
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  1.2.2 การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีผูว้จิยัตอ้งการสัมภาษณ์เพื่อน าผลมา

วเิคราะห์ในล าดบัถดัไป ไดแ้ก่ 

   (1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาการ 

   (2) เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลพื้นท่ี 

   (3) ชุมชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัพื้นท่ี 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดเ้ตรียมเคร่ืองมือในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ภาพถ่ายทางอากาศ 

 2.2 ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานหรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.3 แผนท่ีทหารเพื่อระบุรายละเอียดพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ 

 2.4 แบบสัมภาษณ์ 

 2.5 กรอบการด าเนินการวจิยั เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดขอบเขตการคน้ควา้กรอบวจิยั

ดา้นขอ้มูล 

  2.5.1 กรอบการวจิยัดา้นเน้ือหา 

   (1) คน้หาสาเหตุความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีชุ่มน ้ า และหาแนวทางในการ

อนุรักษ ์

   (2) หาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายในและโดยรอบอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

   (3) ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรรอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด 

   (4) คน้หาแนวทางการแกไ้ขและฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรมจากการในพื้นท่ี

ชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
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   (5) พิจารณากิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียว

เชิงเกษตรภายในพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ีโดยรอบ 

   (6) แนวทางในการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งชาญฉลาดและย ัง่ยนื 

  2.5.2 กรอบการวจิยัดา้นพื้นท่ี 

 
แสดงขอบเขตในการวิจยั 

ภาพที ่8 ภาพแสดงพืน้ทีศ่กึษา 
 2.6โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี เก่ียวข้องกับการท าภาพเรขคณิตในการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ขอ้มูล 

3.กระบวนการและขั้นตอนในการการด าเนินการวจัิย 

 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยผูว้ิจ ัยได้เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้องและข้อมูลเฉพาะของพื้นท่ีจากเอกสารงานวิจยั วารสารของหน่วยงานต่างเพื่อขมวด

ประเด็นเขา้สู่วตัถุประสงคแ์ละหาค าตอบในการวจิยั โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี 
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 3.1 การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร ( Documentary Research ) ท าการคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ ขอ้มูลเชิงกายภาพ แผนท่ี ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบนัของพื้นท่ี เพื่อน ามา

วเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นล าดบัถดัไป อนัไดแ้ก่ การท าภาพซอ้นทบั การท าภาพเรข

คณิตและภาพซอ้นทบัเพื่อการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ 

 3.2 การส ารวจภาคสนาม ( Field Study ) ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาผนวกกบัการศึกษาใน

พื้นท่ีจริง โดยน าความรู้ท่ีไดม้าจากการศึกษาภาคเอกสารมาประกอบในเร่ืองพิกดัทางภูมิศาสตร์ 

ลกัษณะการใช้งานพื้นท่ี ลกัษณะทางธรรมชาติ ระบบนิเวศและชีววิทยา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตอนั

เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าทั้งระบบน ้าจืดและระบบน ้าเค็ม ลกัษณะการใชง้านท่ีดินโดยรอบ และพื้นท่ี

การเกษตร 

 3.3  การสัมภาษณ์ ( Interview ) การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทอนั

ไดแ้ก่ 

  3.1 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview ) สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผูดู้แล

พื้นท่ี เจา้หนา้ท่ีอุทยานและผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้า ระบบนิเวศ  

  3.2 การสัมภาษณ์แบบทัว่ไป ( Non-Structural Interview ) สัมภาษณ์ชาวบา้นและ

เกษตรกรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัพื้นท่ีและชุมชนรอบขา้งพื้นท่ีชุ่มน ้า  
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ภาพที ่9 ภาพแสดงกระบวนการวธีิการด าเนนิการวจิยั 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาจากการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ข้อมูลจากการส ารวจ

ภาคสนามเพื่อน ามาหาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมแก่กิจกรรมการใช้ท่ีดิน และแนวทางการอนุรักษ์ท่ี

เหมาะสมแก่พื้นท่ีเพื่อการใช้งานพื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างชาญฉลาดและย ัง่ยืน มีประเด็นในการวิเคราะห์

ดงัน้ี 

 4.1 ศึกษาเน้ือหาและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.2 ศึกษาพื้นท่ีเพื่อให้ทราบลักษณะการใช้ท่ีดินเดิมของพื้นท่ี ลักษณะการใช้งานใน

ปัจจุบนั ปัญหาและสาเหตุโดยการส ารวจพื้นท่ีและคน้ควา้เอกสาร 

 4.3 ศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขา

สามร้อยยอดและบริเวณใกลเ้คียง 

 4.4 น าขอ้มูลเบ้ืองตน้มาพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

 4.5 น าขอ้มูลมาซ้อนทบัเพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมในดา้นการใช้งาน การ

พฒันาการท่องเท่ียว การอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าและการฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรม 

 4.6 น าขอ้มูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ผนวกกบัขอ้มูลท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อ

เสนอแนะทิศทางในการจดัการท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  

 4.7 เช่ือมโยงเครือข่ายเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอดและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย  

 4.8 เสนอพื้นท่ีและแนวทางท่ีควรไดรั้บการฟ้ืนฟู 

 4.9 น าเสนอการใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งชาญฉลาดและย ัง่ยนื 
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บทท่ี 4 

การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.  ประวตัิความเป็นมา 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของภาคกลางเป็นจงัหวดัหน่ึงใน 25  จงัหวดัของ

ภาคกลาง แต่เดิมช่ือเมืองนารัง ในยคุหลงัจากท่ีไทยไดเ้สียกรุงให้แก่พม่านั้นเมืองน้ีไดถู้กทิ้งร้างจาก

ลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีความยาวยามมีสงครามนั้นยากแก่การป้องกนัจึงมีความจ าเป็นตอ้งปล่อยให้

เป็นเมืองร้าง จนกระทัง่ในยุคสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 ได้สร้าง

เมืองใหม่ท่ีคลองบางนางรมแต่มีปัญหาเน่ืองจากดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงยา้ยท่ีตั้งเมือง

ไปยงักุยบุรีเน่ืองจากลกัษณะดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและมีชุมชนตั้งถ่ินฐาน

หนาแน่นกวา่ 

 ต่อมาในยุคสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2398 เปล่ียนช่ือ

เมืองกุยเป็นเมืองประจวบคีรีขนัธ์โดยรวมเมืองกุย เมืองบางนางรม เมืองคลองวาฬ เขา้ดว้ยกนั ส่วน

ช่ือ “ ประจวบคีรีขนัธ์ ” นั้นไดต้ั้งช่ือให้คลอ้งจองกบัเมือง “ ประจนัตคีรีเขต ” ( ปัจจุบนัคือเกาะกงท่ี

แยกออกจากจงัหวดัตราด ) และในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 

พ.ศ.2441 ไดย้า้ยท่ีตั้งเมืองมายงับา้นเกาะหลกัไดร้วมเมืองต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอนัไดแ้ก่ เมืองปราณบุรี 

เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองจตัวาท่ีข้ึนตรงกบัเมืองเพชรบุรี

แลว้พระราชทานนามวา่ เมืองปราณบุรี และต่อมาวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวไดมี้พระราชโองการให้รวมอ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ เมืองเพชรบุรี อ าเภอ

ปราณบุรี และอ าเภอก าเนิดนพคุณซ่ึงแต่เดิมอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองชุมพรเขา้ดว้ยกนัซ่ึงเป็น

เมืองจตัวามาก่อน ตั้งเป็นเมืองปราณบุรีซ่ึงท่ีท าการตั้งอยูท่ี่ต  าบลเกาะหลกั 

ในรัชกาลถดัมาคือรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดเ้ปล่ียน

ช่ือเมืองปราณบุรีเป็นประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากมีการสับสนระหว่างเมืองปราณและปราณบุรี

ต่อจากนั้นเม่ือการยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขนัธ์ก็มิไดข้ึ้น

ตรงกบัเมืองเพชรบุรีอีกต่อไป 
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2. ทีต่ั้งและอาณาเขต 

 2.1 ทีต่ั้งสัมบูรณ์  

  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ตั้งอยูต่ามต าแหน่งเส้นละติจูด ( เส้นรุ้ง ) และเส้นลองจิจูด

( เส้นแวง ) ดงัน้ี ละติจูดท่ี 11 องศา 45 ลิปดาเหนือ ถึง ละติจูดท่ี 12 องศา ลิปดาเหนือ ลองจิจูดท่ี 99 

องศา 9 ลิปดาตะวนัออก ถึง ลองจิจูดท่ี 100 องศา 1 ลิปดาตะวนัออก เน่ืองจากต าแหน่งท่ีมีละติจูด

ต ่าท าใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียค่อนขา้งสูงแต่ไม่ไดร้้อนมากนกัเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลความช้ืนจากทะเล 

2.2 ทีต่ั้งสัมพนัธ์ 

 มีอาณาเขตดา้นตะวนัตกติดกบัสหภาพพม่าโดยมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้น ทิศเหนือ

ติดกบัจงัหวดัเพชรบุรี ( อ าเภอท่ายาง อ าเภอชะอ า อ าเภอแก่งกระจาน ) ทิศใตติ้ดกบัจงัหวดัชุมพร ( 

อ าเภอปะทิว อ าเภอท่าแซะ ) และด้านตะวนัออกติดต่อกับอ่าวไทย ด้วยเหตุน้ีท าให้จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์มีชายฝ่ังทะเลตลาดแนวความยาวรวมกว่า 224.8 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดของ

ประเทศไทยตั้ งอยู่ในต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตั้ งแต่อ่าวไทยจรด

ชายแดนสหภาพพม่า ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือราว 

3,976,762.50 ไร่  

 

ภาพที ่10 ภาพแสดงทีต่ัง้จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์บนแผนทีป่ระเทศไทย 
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ท่ีมา : NordNordWest. (2552). ภาพแสดงท่ีตั้งจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์บนแผนท่ีประเทศไทย. 

เขา้ถึงเม่ือ 3 มีนาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล:์

Thailand_monthon_1915.png 

 3. ภูมิประเทศ  
 ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีเทือกเขาตะนาวศรีวางตวัในแนวเหนือใต้

ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีกนัระหวา่งประเทศไทยและสหภาพพม่ามีความยาวประมาณ 286 กิโลเมตร ยอด

เขาสูงท่ีสุดมีความสูง 1,253 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง เทือกเขาทางด้านทิศตะวนัออก

ไดแ้ก่เทือกเขาสามร้อยยอด ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดมีความสูง 605 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 

ลกัษณะแผ่นดินลาดเอียงจากเทือกเขาจากทางทิศตะวนัตกลาดไปยงัทิศตะวนัออก ท าให้น ้ าจาก

เทือกเขาตะนาวศรีไหลลงสู่ท่ีต ่าทางด้านทิศตะวนัออกเกิดล าห้วยและแม่น ้ าหลายสาย อนัได้แก่ 

แม่น ้ าปราณบุรี แม่น ้ ากุยบุรี คลองบางสะพาน คลองกรูด คลองบางนางรม เป็นต้น เน่ืองด้วย

ลกัษณะธรณีสัณฐานเป็นเขาหินปูนท าให้ประจวบคีรีขนัธ์มีเกาะแก่งมากมายประมาณ 21 เกาะ เช่น 

เกาะโคร า เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะนมสาว เกาะระวงิ เกาะระวาง เป็นตน้ 

4.ภูมิอากาศ 

 ลกัษณะภูมิอากาศประจวบคีรีขนัธ์ตั้งอยูใ่นเขตมรสุมร้อนช้ืน ความช้ืนอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียท่ี

ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากมีท่ีตั้งใกลก้บัทะเล ความช้ืนเฉล่ียอยูท่ี่ 76.0 % อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 28.2 

องศาเซลเซียส มีฤดูกาล 3 ฤดู อนัไดแ้ก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพนัธ์ 

  ฤดูร้อนเร่ิมตน้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 

  ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนกลางเดือนตุลาคม  

เขา้ถึงไดจ้าก (ศ. ส. กรมอุตุนิยมวทิยา, 2560a) 

  4.1 ฝน ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ส่งผลให้จงัหวดัเป็นเขตเงาฝน 

กล่าวคือเป็นบริเวณท่ีมียอดเขาสูงขวางกั้นทิศทางลมท าให้ดา้นหลงัภูเขามีฝนตกน้อยกวา่ดา้นหน้า

ภูเขาซ่ึงเป็นดา้นท่ีรับลม ดว้ยเหตุน้ีท าให้ประจวบคีรีขนัธ์มีปริมาณน ้าฝนค่อนขา้งนอ้ย เดือนตุลาคม

มีฝนตกชุกมากท่ีสุด ปริมาณน ้ าฝนสูงสุดท่ีวดัได้ใน24 ชั่วโมง 429.2 มิลลิเมตร ( เม่ือวนัท่ี 2 
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พฤศจิกายน พ.ศ.2512 ท่ีสถานีอุตุนิยมวทิยาหวัหิน อ.หวัหิน )  ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุ ตุ

วิทยา (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) ไดร้ะบุถึงสภาพอากาศในเอกสารออฟไลน์ “ สรุปสภาวะอากาศ

ของประเทศไทย ” ท่ีสถานีตรวจอากาศหัวหินและสถานีหนองพลับ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มีสถิติ

น ้าฝนเฉล่ีย 160.3 มม. และสถิติสะสมในปีก่อนหนา้ 80.0 มม.  
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ภาพที ่11 ภาพแสดงเสน้ทางพายหุมนุเขตรอ้นและแสดงอณุหภูมิเฉลีย่ต ่าสดุในเดอืนมกราคมและ
อณุหภูมิเฉลีย่สูงสดุในเดอืนเมษายน 
ดดัแปลงจากศูนยภู์มิอากาศ ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา กรมอุตุนิยมวทิยา 

 4.2 พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุหมุนเขตร้อนท่ีก่อตัวข้ึนในทะเลจีนใต้และมหาสมุทร

แปซิฟิกเหนือดา้นตะวนัตก ก่อนเคล่ือนตวัเขา้สู่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มกัอ่อนก าลงัและเป็นพายุ

ดีเปรสชนั ผลกระทบไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายรุนแรงแต่อาจก่อใหเ้กิดน ้าท่วมเฉียบพลนั 

 4.3 อุณหภูมิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีพื้นท่ีดา้นตะวนัออกติดกบัทะเลยาวตลอดทั้งจงัหวดั

ในดา้นทิศตะวนัออกส่งผลให้อุณหภูมิในตอนกลางวนัและตอนกลางคืนไม่ต่างกนัมาก อุณหภูมิ

เฉล่ียตลอดปีอยูท่ี่ 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 32.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต ่า

ท่ีสุดอยูท่ี่ 23.7 อุณหภูมิสูงสุดในรอบปีอยูใ่นช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดท่ี

วดัได้คือ 42.0 องศาเซลเซียส ( เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2559 ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองพลบั 

อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ) และช่วงท่ีมีอากาศหนาวคือเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม

อุณหภูมิต ่าท่ีสุดท่ีวดัได ้6.4 องศาเซลเซียส ( เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 ท่ีสถานีเกษตรหนอง

พลบั อ าเภอหวัหิน ) 

5. การปกครองและประชากร การปกครองจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์แบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 

438 หมู่บา้น การปกครองทอ้งถ่ินได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง 

เทศบาลต าบล  13  แ ห่ ง องค์ก ารบ ริหารส่วนต าบล  44 แห่ ง  โดย(รายงานส ถิ ติจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์, 2560)ไดร้ะบุไวด้งัน้ี 

ตารางที ่2 ตารางแสดงหน่วยการปกครองในแต่ละอ าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ล าดับที ่ อ าเภอ พืน้ที่ 

(ตร.กม.) 
ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 

1 เมือง
ประจวบคีรีขนัธ ์
(Mueang Prachuap 

Khiri Khan ) 

844.00 1. ประจวบคีรีขนัธ ์
2.เกาะหลกั 
3.คลองวาฬ 
4.หว้ยทราย 
5.อ่าวนอ้ย 
6.บ่อนอก 

- 
11 
9 
13 
16 
14 
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ตารางที ่3 ตารางแสดงหน่วยการปกครองในแต่ละอ าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ต่อ) 
ล าดบัท่ี อ าเภอ พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ต าบล จ านวนหมู่บา้น 

2 กยุบุรี 
( Kui Buri ) 

935.40 1.กยุบุรี 
2.กยุเหนือ 
3.เขาแดง 

4.ดอนยายหนู 
5.สามกระทาย 
6.หาดขาม 

8 
11 
3 
4 
10 
11 

3 ทบัสะแก 
( Thap Sakae ) 

538.00 1.ทบัสะแก 
2.อ่างทอง 
3.นาหูกวาง 
4.เขาลา้น 
5.หว้ยยาง 
6.แสงอรุณ 

11 
11 
13 
11 
13 
6 

4. บางสะพาน 
( Bang Saphan ) 

868.00 1.ก าเนิดนพคุณ 
2.พงศป์ระศาสน ์

3.ร่อนทอง 
4.ธงชยั 
5.ชยัเกษม 
6.ทองมงคล 
7.แม่ร าพึง 

8 
10 
12 
11 
12 
10 
8 

5 บางสะพานนอ้ย 
( Bang Saphan Noi 

) 

720.00 1.ปากแพรก 
2.บางสะพาน 
3.ทรายทอง 
4.ชา้งแรก 
5.ไชยราช 

6 
10 
11 
8 
6 

6 ปราณบุรี 
( Pran Buri ) 

765.37 1.ปราณบุรี 
2.เขานอ้ย 

3.ปากน ้ าปราณ 
4.หนองตาแตม้ 

5.วงักพ์ง 
6.เขาจา้ว 

7 
8 
5 
11 
7 
6 
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ตารางที ่4 ตารางแสดงหน่วยการปกครองในแต่ละอ าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ต่อ) 
ล าดบัที ่ อ าเภอ พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 

7 หวัหิน 
( Hua Hin ) 

838.90 1.หวัหิน 
2.หนองแก 

3.หินเหลก็ไฟ 
4.หนองพลบั 
5.ทบัใต ้

6.หว้ยสตัวใ์หญ่ 
7.บึงนคร 

- 
- 
18 
21 
15 
9 
3 

8 กยุบุรี 
( Kui Buri ) 

935.40 1.กยุบุรี 
2.กยุเหนือ 
3.เขาแดง 

4.ดอนยายหนู 
5.สามกระทาย 
6.หาดขาม 

8 
11 
3 
4 
10 
11 

9 ทบัสะแก 
( Thap Sakae ) 

538.00 1.ทบัสะแก 
2.อ่างทอง 
3.นาหูกวาง 
4.เขาลา้น 
5.หว้ยยาง 
6.แสงอรุณ 

11 
11 
13 
11 
13 
6 

10 บางสะพาน 
( Bang Saphan ) 

868.00 1.ก าเนิดนพคุณ 
2.พงศป์ระศาสน ์

3.ร่อนทอง 
4.ธงชยั 
5.ชยัเกษม 
6.ทองมงคล 
7.แม่ร าพึง 

8 
10 
12 
11 
12 
10 
8 

11 บางสะพานนอ้ย 
( Bang Saphan Noi 

) 

720.00 1.ปากแพรก 
2.บางสะพาน 
3.ทรายทอง 
4.ชา้งแรก 
5.ไชยราช 

6 
10 
11 
8 
6 
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ตารางที ่5 ตารางแสดงหน่วยการปกครองในแต่ละอ าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ต่อ) 
ล าดบัที ่ อ าเภอ พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 

6 ปราณบุรี 
( Pran Buri ) 

765.37 1.ปราณบุรี 
2.เขานอ้ย 

3.ปากน ้ าปราณ 
4.หนองตาแตม้ 

5.วงักพ์ง 
6.เขาจา้ว 

7 
8 
5 
11 
7 
6 

7 หวัหิน 
( Hua Hin ) 

838.90 1.หวัหิน 
2.หนองแก 

3.หินเหลก็ไฟ 
4.หนองพลบั 
5.ทบัใต ้

6.หว้ยสตัวใ์หญ่ 
7.บึงนคร 

- 
- 
18 
21 
15 
9 
3 

8 สามร้อยยอด 
( Sam Roi Yot ) 

871.90 1.สามร้อยยอด 
2.ศิลาลอย 
3.ไร่เก่า 
4.ศาลาลยั 
5.ไร่ใหม่ 

9 
9 
8 
8 
7 

ตารางที ่6 ตารางแสดงความหนาแนน่ของประชากรและอตัราการเปลีย่นแปลง  
อ าเภอ ประชากร อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ

ความ
หนาแน่น
ประชากร
ต่อตาราง
กิโลเมตร 

พ.ศ.
2555 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

เมือง
ประจวบคีรีขนัธ ์

88,378 88,750 89,465 90,749 91,043 0.4 0.8 2.3 1.8 107.9 

กยุบุรี 42,493 42,624 42,865 43,199 43,316 0.3 0.6 1.3 1.1 46.3 
ทบัสะแก 47,955 48,043 48,373 49,577 49,758 0.2 0.7 3.2 2.9 92.5 
บางสะพาน 73,584 74,002 74,269 75,727 76,117 0.6 0.4 2.3 2.5 87.7 

บางสะพานนอ้ย 37,088 37,366 37,806 39,306 39,504 0.7 1.2 5.2 4.5 54.9 
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ตารางที ่7 ตารางแสดงความหนาแนน่ของประชากรและอตัราการเปลีย่นแปลง (ตอ่) 
อ าเภอ ประชากร อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ

ความ
หนาแน่น
ประชากร
ต่อตาราง
กิโลเมตร 

พ.ศ.
2555 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

ปราณบุรี 75,910 76,294 76,448 76,049 77,124 0.5 0.2 -0.5 -0.5 100.8 
หวัหิน 102,728 103,905 106,261 110,157 112,591 1.1 2.3 6.0 6.0 134.2 

สามร้อยยอด 48,914 49,287 49,620 49,955 50,081 0.8 0.7 1.4 0.9 57.4 
รวม 517,050 520,271 525,107 534,719 539,534 0.6 0.9 1.8 0.9 84.5 

ท่ีมา (รายงานสถิติจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2560) 

6.ระบบสาธารณูปโภค  
 6.1 ไฟฟ้า ในการส ารวจปีพ.ศ.2555พบวา่มีครัวเรือนทั้งหมด 181,387 ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช ้

180,814ครัวเรือนและไม่มีไฟฟ้าใช ้349 ครัวเรือน อ าเภอท่ีมีจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ามากท่ีสุดคืออ าเภอหวั

หิน รองลงมาคืออ าเภอปราณบุรี อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์และอ าเภอบางสะพาน ทั้ง 4 อ าเภอน้ี

รวมกนันั้นคือปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 74.25 % ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 6.2 ประปา พื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อยูใ่นเขตความรับผิดชอบของส านกังานประปา

เขต3ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคมี4แห่งท่ีใหบ้ริการแก่ชุมชน ไดแ้ก่ 

  - การประปาปราณบุรี ใชน้ าจากแหล่งน ้าดิบในแม่น ้าปราณบุรี ปริมาณการผลิตน ้ า 

4,556,931 ลบ.ม./ปี 

  - การประปากุยบุรี ใชน้ ้ าจากแหล่งน ้าดิบกุยบุรี ปริมาณการผลิตน ้ า 4,024,726 ลบ.

ม./ปี 

  - การประปาประจวบคีรีขนัธ์ ใชน้ ้ าดิบจากคลอง อ่างเก็บน ้ า บึง ปริมาณการผลิต

น ้า 3,440,050 ลบ.ม./ปี 

  - การประปาบางสะพาน ใช้น ้ าดิบจากคลองบางสะพาน  อ่างเก็บน ้ าช่องลม อ่าง

เก็บน ้าชา้งแรก คลองร่อนทอง ปริมาณการผลิตน ้า 2,444,339 ลบ.ม./ปี 
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 6.3 โทรศัพท์ การให้บริการโทรศพัท์อยู่ภายใตก้ารบริการของบริษทั ทศท.คอร์เปอเรชั่น 

จ ากดั( มหาชน ) ในปีพ.ศ.2555มีจ านวนหมายเลขท่ีใชบ้ริการของโครงข่าย TOT 40,745 หมายเลข

บริการ โดยมีศูนย์ให้บ ริการลูกค้าใน 6 ศูนย์บ ริการ ได้แก่  สาขากุยบุ รี 11 ชุมสาย สาขา

ประจวบคีรีขนัธ์ 11 ชุมสาย สาขาทบัสะแก 10 ชุมสาย สาขาบางสะพาน 13 ชุมสาย สาขาปราณบุรี 

11 ชุมสาย สาขาหวัหิน 28 ชุมสาย 

 6.4 การคมนาคม การคมนาคมในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีหลากหลายรูปแบบอนัไดแ้ก่ 

  6.4.1 การคมนาคมทางบก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีถนนสายหลกัคือ ถนนเพชร

เกษมท าหน้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดั เป็นจุดเปล่ียนผา่นระหว่างภาคใตแ้ละภาคกลางและยงัเป็น

ถนนท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งอ าเภอต่าง ๆ ภายในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อีกดว้ย 

   รถโดยสารประจ าทาง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   (1) เส้นทางท่ีมี เร่ิมต้นท่ีกรุงเทพมหานครและจุดหมายปลายทางท่ี

ประจวบคีรีขนัธ์ 

   (2) เส้นทางระหวา่งจงัหวดั และเส้นทางเดินรถขนาดเล็ก 

    -รถยนต์ ถนนสายหลักท่ีรองรับการคมนาคมทางบกคือถนน

เพชรเกษม นอกจากน้ีแลว้ยงัมีถนนสายรองท่ีสามารถเขา้ถึงสถานท่ีต่าง ๆ ไดส้ะดวกสบาย 

    -รถไฟ จากสถานีหัวล าโพงถึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีรถไฟ

ใหบ้ริการหลายประเภท ไดแ้ก่ ขบวนรถเร็ว รถด่วน รถธรรมดา รถดีเซลราง สปร้ินเตอร์ เป็นตน้ 

  6.4.2 การคมนาคมทางอากาศ มีสนามบิน 2 แห่งคือ 

   - ท่าอากาศยานหัวหิน ( ช่ือเดิมสนามบินบ่อฝ้าย ) เป็นสนามบินพาณิชย ์

เคยเปิดให้บริการในอดีตต่อมาประสบปัญหาขาดทุน เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารนอ้ย ต่อมาวนัท่ี 15 

เดือนเมษายน พ.ศ.2554บริษทั โซล่า เอวีเอชั่น ได้เปิดสายการบินโดยสายการบินน้ีใช้เคร่ืองบิน

แบบใบพดัขนาด 19 ท่ีนัง่ บินระหวา่งท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานครมายงัอ าเภอหัวหิน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยสายการบินน้ีให้บริการ 4 วนัต่อสัปดาห์ ไดแ้ก่ วนัพุธ วนัศุกร์ วนัเสาร์

และวนัอาทิตย ์
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ตารางที ่8 ตารางแสดงเทีย่วบนิและจ านวนผูโ้ดยสารในแตล่ะปีตัง้แตปี่พ.ศ.2555-2558 
ปี 

Year 
จ านวนเทีย่วบินขึน้ลง 
Aircraft movement 
Departure-Arrival 

ผู้โดยสาร 
Passenger 

ออก 
Departure 

เขา้ 
Arrival 

รวม 
Total 

2555 879 444 331 775 
2556 597 4,157 4,084 8,241 
2557 805 5,724 5,806 11,530 
2557 767 5,571 5,866 11,437 
2558 613 - 6,210 12,076 

ท่ีมา : {ส านกังานสถิติจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2560 #41} 

  6.4.3 การคมนาคมทางน ้ า ท่าเรือท่ีมีความส าคญัในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์คือ 

ท่าเรือประจวบ ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวเทียน ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน เป็นบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บ

อนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ด าเนินการประกอบการทาเรือพาณิชย ์โดยสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งมี

ดงัต่อไปน้ี ปูนซิเมนต ์แร่ สินคา้บรรจุคอนเทนเนอร์ เคมีภณัฑ์ ยางพารา ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

ลกัษณะท่าเรือประกอบดว้ยท่าเรือ 4 ท่า รวมความยาว 695 เมตร ให้บริการไดค้ร้ังละ 4 ล า สามารถ

รองรับเรือท่ีมีขนาดสูงสุด 80,000 เดทเวทตนั ( DWT ) ประเทศท่ีมีการเขา้เทียบท่าเรือไดแ้ก่ สิงค์

โปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไตห้วน ญ่ีปุ่น จีน อเมริกา เวยีดนาม 

ตารางที ่9 ตารางแสดงปริมาณเรือเขา้-ออก และปริมาณสนิคา้เขา้-ออกทา่เรือประจวบครีีขนัธ์ 
ปีงบประมาณ จ านวนเรือเขา้-ออก(ล า) ปริมาณสินคา้เขา้(ตนั) ปริมาณสินคา้(ตนั) 

2550 275 2,105,566.90 536,933.01 
2551 268 1,816,904.36 291,657.06 
2552 120 1,806,495.96 619,331.85 
2553 180 3,133,962.36 254,506.64 
2554 142 2,223,243.30 84,451.29 

ท่ีมา : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขนัธ์ อา้งถึงในแผนพฒันาจงัหวดั พ.ศ.2557-2560 จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์  
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7.สถานท่ีส าคญัในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

ตารางที ่10 ตารางแสดงสถานทีส่  าคญัเชิงวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ 
ล าดบัท่ี ช่ือสถานท่ี ท่ีตั้ง 

1 พิพิธภณัฑห์วา้กอ อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ ต าบลคลองวาฬ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

2 พระท่ีนัง่คูหาคฤหาสน์  อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  ต.สามร้อยยอด 
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

3 ศิลปะถ ้าเขาสามร้อยยอด อยูภ่ายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.ศาลาลยั อ.สาม
ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

4 เมืองเก่าปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
5 ศาลหลกัเมืองปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
6 อูตะเภา(ท่าฝาง) ม.3 บา้นท่าฝาง ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
7 ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขนัธ์(หลงัเก่า) 
 

8 หลกัเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ถ.สละชีพ อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
9 ป้อมยนัทพัพม่า ถ .เพ ช ร เก ษ ม  บ้ าน จ วน บ น  ต .กุ ย บุ รี  อ .กุ ย บุ รี  จ .

ประจวบคีรีขนัธ์ 
10 สถานีรถไฟหวัหิน ถ.พระปกเกลา้ ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
11 ด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
12 วดัเขาแดง ต.คลองแดง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
13 วดัตรีสตกฏู ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
14 วดัดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
15 วดัเขานอ้ย(เก่า) ต.ปากน ้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
16 พระพทุธบาทบนเขาลอ้มหมวก ต.เกาะหลกั อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
17 วดัธรรมมิการรามวรวหิาร ต.ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
18 วดัพนุอ้ย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
19 วดัทุ่งมะเม่า ต.อ่าวนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
20 วดัเขาถ ้าคัน่กระได ต.อ่าวนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
21 พระราชวงัไกลกงัวล ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
22 ตวัเมืองหวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
23 ร้านโกลเดน้เพลส ถ.เพชรเกษม ต.หนองพลบั อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
24 ต าหนักกรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศกัด์ิ 
ต.ธงชยั อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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ตารางที ่11 ตารางแสดงสถานทีส่  าคญัเชิงธรรมชาติ 
ล าดบัท่ี ช่ือสถานท่ี ท่ีตั้ง 

1 ถ ้าคีรีวงศ ์ ต.ธงชยั อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
2 เพิ งผ าพระระเบี ยง(ถ ้ าพ ระ

นอน) 
ต.อ่าวนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

3 ถ ้าเขาคัน่กระได ต.อ่าวนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
4 ช่ือสถานท่ี ท่ีตั้ง 
5 ถ ้าเขาพลูเหมน็ ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
6 ถ ้าวมิาน(หว้ยแร่) ต.หว้ยสตัวใ์หญ่ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
7 ถ ้าเขานอ้ย ต.ก าเนิดนพคูณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
8 หุบผึ้ง ต.เกาะหลกั อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
9 อุทยานแห่งชาติกยุบุรี ต.กยุบุรี อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
10 เขาถ ้ามา้ร้อง ต.พงศป์ระศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
11 เขาจา้ว ต.เขาจา้ว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
12 หุบชะนี ต.หว้ยสตัวใ์หญ่ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
13 เขาช่องกระจก ต.ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
14 อ่าวมะนาว ต.เกาะหลกั อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
15 หาดหวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
16 เขาตะเกียบ เขาไกรลาส ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
17 สวนสนประดิพทัธ์ ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
18 เขาเต่า ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
19 น ้าตกป่าละอู ต.หว้ยสตัวใ์หญ่ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
20 เขื่อนปราณบุรี ต.หนองพลบั อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
21 ปากน ้ าปราณบุรี ต.ปากน ้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
22 ศูนยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่า

ชายเลนสิรินาถราชินี 
ต.ปากน ้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

23 หาดปราณ ต.ปากน ้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
24 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด 
ต.เขาแดง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

25 จุดชมววิเขาแดง ต.เขาแดง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
26 หาดสามพระยา ต.เขาแดง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
27 คลองเขาแดง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงสถานทีส่  าคญัเชิงธรรมชาต ิ(ต่อ) 
ล าดบัท่ี ช่ือสถานท่ี ท่ีตั้ง 

1 ถ ้าไทร ต.เขาแดง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
2 ถ ้าแกว้ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
3 ถ ้าพระยานคร ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
4 หาดแหลมศาลา ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
5 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
6 อุทยานแห่งชาติน ้ าตกหว้ยยาง ต.หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
7 อ่าวแม่ร าพึง ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
8 อ่าวบ่อทองหลาง ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
9 อุทยานป่ากลางอ่าว ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
10 เกาะทะลุ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
11 หาดบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
12 หาดฝ่ังแดง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

8.วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ 

 8.1 งานประเพณีแห่นางสงกรานต์เข้าเมือง เป็นประเพณีท่ีชาว ม.3 บา้นนาหว้ย อ.ปราณบุรี

ท่ีมีการจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมีประวติักล่าววา่นายจรัญ 

บุญมาเป็นผูริ้เร่ิมพิธีกรรมน้ีข้ึนมาโดยเม่ือก่อนท่านเคยเล่นละครและร าหนา้พระลาน และมีอาจารย์

สุคนธรส เฉยฉินเป็นผูร่้วมคิดและฝึกสอนท่าร า เร่ิมข้ึนเม่ือ พ.ศ.2553 ขั้นตอนของพิธีกรรมเร่ิมตน้

เม่ือเวลา 7.21.00 น.ของวนัท่ี 14 เมษายน ซ่ึงตรงกบัวนัมหาสงกรานต์ของทุกปี โดยก่อนถึงเวลามี

การท าพิธียกเสาลงหลุมก่อนจะเร่ิมงาน 1 วนั ขั้นตอนการท าพิธีกรรมเร่ิมจากการตั้งนะโม 3 จบ 

แลว้บอกแม่ธรณีเทวดาฟ้าดินวา่มีเจตนาจะท าอะไรเพื่อให้เทวดามาชุมนุมและรับรู้ เสร็จแลว้จึงยก

เสาออก  

 การเชิญนางสงกรานตเ์ขา้เพยานาค นางสงกรานต์ เมืองตอ้งตรงกบัวนัมหาสงกรานต์ตาม

ประกาศ แลต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุอย่างเคร่งครัด การจัดตั้ งขบวนเชิญนางสงกรานต์

ประกอบด้วย พัดเฉียง พัดตั้ ง พัดโบก เศียรพระพรหม พระพุทธ พระพรหม ท้าวธรรมบาล 

พญานาค นกฮูกสองผวัเมีย เป็นตน้ การเดินขบวนจะจดัตั้งเป็น  2 ขบวนคือภาคพื้นดินและภาค

สวรรค ์โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกวา่ 100 ชีวิตโดยส่วนมากเป็นคนในหมู่บา้นเม่ือตั้งขบวนเสร็จหลวงพ่อรด

น ้ ามนต์และแห่รอบโบสถ์ 3 รอบแล้วจึงแห่ไปยงัศาลาเอนกประสงค์บ้านนาห้วย เม่ือถึงเวลา 
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7:21:00 น. จะประกอบพิธีอนัเชิญสักการะทีละอย่าง โดยใช้ค  าอญัเชิญเป็นบทกลอน{ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์,  #27} 

 8.2 ประเพณีไทยทรงด าบ้านตาลเจ็ดยอด บรรพบุรุษของคนในหมู่บา้นเจ็ดยอดนั้นมาจาก

ต าบลหนองพลบั จงัหวดัเพชรบุรี ในยุคก่อนใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทางในยุตต่อมาใช้

รถไฟในการเดินทางมายงับริเวณท่ีเรียกวา่ ตาลเจ็ดยอด ไดเ้ล็งเห็นวา่มีภูมิประเทศท่ีสวยงามและยงั

ไม่มีการจบัจองเขา้ครอบครองจึงเลือกการตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ี สาเหตุท่ีเรียกท่ีน่ีว่าตาลเจ็ดยอด 

เพราะวา่มีตน้ตาลตน้หน่ึงท่ีมีลกัษณะโดดเด่นนัน่คือมียอดเจ็ดยอด จึงเป็นท่ีมายของช่ือหมู่บา้นแต่

ปัจจุบนัตน้ตาลไดต้ายไปแลว้เน่ืองจากถูกฟ้าผา่ยอด ปัจจุบนัมีชาวไทยทรงด าประมาณ 500 คนราว 

ๆ 50หลงัคาเรือน สถานการณ์ปัจจุบนักระแสวฒันธรรมตะวนัตกไดร้บกวนวฒันธรรมและวิถีเดิม

ของชาวไทยทรงด า เป็นเหตุให้เยาวชนรับวฒันธรรมจากตะวนัตกจนเกรงว่าจะถูกกลืนหายไป 

{ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2561 #43}  

 8.3 งานขึน้เขาห่มพระ วัดเขาช่องกระจก กิจกรรมน้ีไดเ้ร่ิมจดัคร้ังแรกเม่ือปีพ.ศ.2548 เป็น

กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการการท่องเท่ียวและเชิดชูพุทธศาสนารณรงคส่์งเสริมใหน้กัท่องเท่ียว

ข้ึนเขาช่องกระจกในวนัข้ึนปีใหม่กิจกรรมน้ีไดรั้บการตอบรับจากพลงัความศรัทธาของประชาชน

อยา่งดี กิจกรรม “ข้ึนเขาห่มพระ พาท่องเขากระจก เถลิงศกรับพร” หรือ Walking along the Lucky 

Road for Greater New Year  เป็นกิจกรรมท่ีระบุในปฏิทินการท่องเท่ียวของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

เพื่อตอบสนองนโยบายท่ีให้จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นเมืองท่องเท่ียวส าหรับครอบครัวมุ่งมัน่ให้

กิจกรรมน้ีได้รับการปฏิบติัต่อเน่ืองเป็นประเพณีอนัดีงานสืบไป {ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์,  #29} 

9.ศักยภาพด้านต่าง ๆ ทีส่ าคัญ 

 9.1 ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ รายไดห้ลกัของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์นั้นมาจากอุตสาหกรรม

รองลงมาคือภาคการเกษตร การคา้ปลีก การคา้ส่ง โรงแรมและภตัตาคารและการประมง ในปีพ.ศ.

2554 พบวา่รายไดส่้วนใหญ่นั้นมาจากภาคการเกษตรมีมูลค่า 15,046 ลา้นบาท  เติบโตร้อยละ 25.39 

จากในปีพ.ศ. 2553 ร้อยละ 7.1 ในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 11,581 ลา้นบาท ลดจากปี พ.ศ.2553 คิด

เป็นร้อยละ 40.1โดยมูลค่าภาคอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2553 มีค่าเท่ากบั 18,750ลา้นบาท {ส านกังาน

สถิติจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2560 #41} 
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 9.2 ศักยภาพด้านการเกษตร ลกัษณะภูมิประเทศและสภาพดินของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

เอ้ืออ านวยแก่การท าเกษตรประเภทพืชไร่มากท่ีสุด การเกษตรท่ีเหมาะสมล าดบัถดัมาไดแ้ก่ ไมย้ืน

ตน้ ปลูกขา้ว ปลูกพืชผกั  ไมด้อกไมป้ระดบัตามล าดบั และดว้ยลกัษณะการวางตวัของจงัหวดัทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีมีแนวยาวในทิศเหนือใตท้  าให้สภาพความช้ืนและอุณหภูมิแตกต่างกนั คืออ าเภอเมือง

ประจวบคีรีขนัธ์ถึงอ าเภอบางสะพานนอ้ยปริมาณน ้ าฝนและความช้ืนสูงกว่าอ าเภอหัวหินจนถึงกุย

บุรี จนเกิดเป็นวลีท่ีวา่ “ สายเหนือพืชไร่ สายใตไ้มผ้ล ” 

 9.3 ศักยภาพด้านการประมง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพสูงทางด้าน

การประมง เน่ืองจากตวัจงัหวดัติดกบัชายฝ่ังทะเลยาวต่อเน่ืองทั้งจงัหวดั จ  านวนหมู่บา้นท่ีติดกบั

ทะเลกว่า 48 หมู่บา้น 23 ต าบล 3 เทศบาล มีเรือประมงข้ึนทะเบียน 2,683 ล า ในปีพ.ศ.2556 โดย

ส่วนใหญ่เป็นเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กของชาวบ้านมีอาชีพดั้งเดิมเป็นชาวประมง ลักษณะ

ภูมิศาสตร์ของประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีพื้นท่ีชายฝ่ังขนาด224กิโลเมตรเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั อนุบาล ผสม

พนัธ์วางไข่ท าไหค้นในจงัหวดัมีรายไดจ้ากการประมงอยา่งดี 

 นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์จากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังก็เป็นอีกสินคา้ท่ีประจวบคีรีขนัธ์

ส่งออกจ านวนมาก คือการเล้ียงกุง้ทะเล 99% เป็นกุง้ขาวจ านวนฟาร์มท่ีมีการเล้ียง 800-1,000ฟาร์ม 

รวมพื้นท่ีการเล้ียงกุง้ประมาณ 1-1.5 หม่ืนไร่ ผลผลิตท่ีได ้ในปีพ.ศ. 2552ปริมาณกุง้ท่ีจบัได3้1,207 

ตนั มูลค่า 3,135ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2553 ปริมาณกุง้ท่ีจบัได ้36326 ตนั มูลค่า 4,258 ลา้นบาท และ

ในปีพ.ศ. 2554 ปริมาณกุ้งท่ีจบัได้ 38,006 ตนั มูลค่า 4,939 ล้านบาท ท่ีผ่านมากลุ่มผูเ้ล้ียงกุ้งได้

ประสบปัญหาในการส่งออกสินค้าเน่ืองจากได้มีการก าหนดเง่ือนไขท่ีเข้มงวดในการเล้ียงเพื่อ

ส่งออกโดยเบ้ืองตน้ไดก้ าหนดเก่ียวกบัปริมาณความหนาแน่นในการเล้ียงกุง้ในบ่อไม่ไห้หนาแน่น

จนเกินไปและงดการใชย้าและสารเคมีในการเล้ียง แนวทางออกของผูเ้กล้ียงคือการก าหนดการซ้ือ

ขายล่วงหนา้ (Contract Farming) 

 9.4 ศักยภาพด้านการท่องเที่ ยว  เน่ืองจากจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ตั้ งอยู่ห่ างจาก

กรุงเทพมหานครโดยประมาณเพียง 300 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางเพียง 3-4 ชัว่โมง เป็นหน่ึง

แห่งของโครงการริเวียร่าท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมุ่งพฒันาสาธารณูปโภคเพื่อรองรับหาร

ท่องเท่ียวเช่ือมต่อระหว่างระนอง ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร และด้วยลักษณะภูมิประเทศท่ี

สวยงามพื้นท่ีของจังหวดัด้านตะวนัออกเป็นทะเล ด้านตะวนัตกเป็นเทือกเขา ส่งผลให้เกิด

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวมากมาย ลกัษณะภูมิประเทศก่อให้เกิดสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ



  110 

และวฒันธรรม ประวติัศาสตร์สังคมนั้นก็ได้ก่อให้เกิดลักษณะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเชิง

อนุรักษ์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีแหล่งท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีได้ถูกสร้างข้ึนในลักษณะท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว เพื่อให้จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

หลากหลายรองรับนกัท่องเท่ียวจากท่ีต่าง ๆ ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทย นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ตารางที ่13 ตารางแสดงจ านวนการเตบิโตของการทอ่งเทีย่วจงัหวกัประจวบครีีขนัธ์ ปี พ.ศ.2550 
– 2554  

 รายการข้อมูล 2550 2551 2552 2553 2554 

จ านวนผู้มาเยือน(คน) 2,439,159 2,710,714 2,227,096 2,448,176 3,080,614 
ชาวไทย 1,987,059 - 1,698,737 1,967,294 2,396,825 

ชาวต่างชาต ิ 452,100 - 528,359 480,882 683,789 
อตัราการเปลีย่นแปลง +5.36 +11.13 -17.84 +9.93 +25.83 
รายได้(ล้านบาท) 9,215.22 9,860.28 9,188.19 10,580.56 17,318.07 

ชาวไทย 5,169.91 - - 62,699.58 11,355.89 
ชาวต่างชาต ิ 4,045.31 - - 4,310.98 5,962.18 

อตัราการเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

+8.66 +6.99 -6.82 +15.15 +63.68 

{ส านกังานสถิติจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์, 2560 #41} 

 9.5 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์เป็นโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ได้แก่ แปรรูปสัตวน์ ้ า โรงงานผลิตน ้ า โรงงาน

แปรรูปผกัผลไม ้สัดส่วนของโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร อนัดบัถดัมาคืออุตสาหกรรมอโลหะ 

อุตสาหกรรม ท่อเสาเข็ม คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตคอนกรีตบล็อกเป็นตน้ โรงงานอุตสาหกรรมใน

อนัดบัท่ีสามคืออุตสาหกรรมด้านการเกษตรจ าพวกอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วง ว่านหางจระเข ้

อุตสาหกรรมผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง สับปะรดอบแหง้ สับปะรดกวน เป็นตน้  

 อุตสาหกรรมเหล็กนบัวา่อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อีกประเภทหน่ึง

เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการก าหนดก าหนดให้เป็นพื้นท่ี Western Seaboard ลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ี

เอ้ืออ านวยต่อการสร้างท่าเรือน ้ าลึก น ้ าทะเลบริเวณชายหาดแม่ร าพึงมีความลึก 14 เมตร บริษทัใน

เครือสหวิริยา ( SSI GROUP )ได้ก่อสร้างท่าเรือน ้ าลึกข้ึน โดยมีความยาว 695 เมตร ประกอบไป
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ดว้ย 4 บริษทั อนัไดแ้ก่ บจก.สหวิริยาสตีล อินดสัตรี บจก.เหล็กแผน่รีดเยน็ไทย บจก.บางสะพาน

บาร์บิล บจก.เหล็กแผน่เคลือบไทย  

นอกจากน้ีแลว้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาชีพในพื้นท่ียงัมีอีกหลายประเภท

ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการเกษตร  

 (1)  อุตสาหกรรมผลไมอ้บแหง้ ไดแ้ก่ มะม่วง สับปะรด ขนุน วา่นหางจระเข ้ 

 (2) อุตสาหกรรมสับปะรดบรรจุกระป๋อง  

 (3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องมะพร้าว อันได้แก่ โรงงานกะทิ โรงงานท าน ้ ามัน

มะพร้าว โรงงานสางเส้นใยกาบมะพร้าว โรงงานท าเน้ือมะพร้าวอบน ้าผึ้ง เป็นตน้ 

 (4) อุตสาหกรรมผลิตน ้ามนัปาลม์ 

 (5) อุตสาหกรรมผลิตนมโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ อันได้แก่นมเปร้ียวและ

ผลิตภณัฑจ์ากนม 

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัการประมง ไดแ้ก่ 

(1) อุตสาหกรรมกุง้และปลาหมึกอบแหง้ 

 (2) อุตสาหกรรมหอ้งเยน็ 

 (3) อุตสาหกรรมน ้าปลา 

 (4) อุตสาหกรรมปลาป่น 

 (5) น าแขง็เพื่อการประมง 

 (6) อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือ 

9.6 ศักยภาพด้านการค้าชายแดน การค้าระหว่างประเทศบริเวณชายแดนของจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์มีศกัยภาพสูงเน่ืองจากมีช่องทางการติดต่อระหวา่งถึง 34 ช่องทาง ช่องทางท่ีส าคญั

คือ ด่านสิงขร วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2540 ได้ก าหนดให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า

ก าหนดวงเงินการซ้ือขายไม่เกิน 500,000 บาทต่อคนต่อวนั เปิดท าการตั้งแต่ 8.00 - 18.00 น. ด่าน

สิงขรตั้งอยูท่ี่บา้นไร่เครา ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เช่ือมต่อกบัเขตเมืองตะนาวศรี
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ของพม่า ทั้งน้ีการก าหนดเป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้เพื่อความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศและ

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมตลอดจนวฒันธรรม 

9.7 ศักยภาพด้านสังคม  ศักยภาพด้านสังคมอนัได้แก่ประเด็นเร่ือง การงานอาชีพของ

ประชากร การศึกษา สาธารณะสุขและทางดา้นศาสนา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 การงานอาชีพของประชากรจากการส ารวจสภาวการณ์การท างานของประชากร

ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยส านักงานสถิติจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในไตรมาสท่ี1ของปี พ.ศ.

2556พบว่า แรงงานในภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 34 และท างานนอกภาคการเกษตรกรรมคิด

เป็นร้อยละ 66 โดยงานในภาคนอกการเกษตรไดแ้ก่ งานคา้ปลีก ผลิตของใช้ในครัวเรือนและงาน

ซ่อมแซมยานยนต ์ร้อยละ 32 งานสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมร้อยละ 16 งานสาขาการผลิตร้อยละ

16 

 ด้านการศึกษา การแบ่งเขตการศึกษาในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ออกเป็น 2 เขต 

ไดแ้ก่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมประจวบคีรีขนัธ์ เขต1 และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์เขต 2 มีสถานศึกษาในพื้นท่ีทั้งหมด 230 แห่ง จ านวนครูเขตพื้นท่ี

การศึกษาเขต 1 มีจ  านนวนครู 1,334 คนในปี พ.ศ.2554 และในเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 มีจ  านวน 

15,598 คน จากรายงาน 

 การศึกษาของเยาวชนในวยัศึกษาพบวา่มีโอกาสในการเขา้เรียนสูงจากขอ้มูลของ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 พบวา่โอกาสในการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี1 คิดเป็น ร้อยละ

100 ดา้นการศึกษาต่อของมธัยมชั้นปีท่ีสามพบว่ามีการเลือกศึกษาต่อในสายสามญัและสายอาชีพ

ร้อยละ 80.13 และท่ี ไม่ ได้ศึกษาต่อร้อยละ 19.87 ปัญหาทางด้านการศึกษาในจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์พบวา่ค่านิยมทางดา้นการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  

 ดา้นสาธารณสุข มีสถานพยาบาลทั้งหมด 95 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ยโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 1 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชนขนาด

กลาง 5 แห่ง โรงพยาบาลขั้นตติยภูมิมี 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมี 81 แห่ง  

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 3 แห่ง โรงพยาบาลกระทรวงกลาโหม 2 แห่ง โรงพยาบาลสังกดั

ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และโรงพยาบาลสังกัดเอกชน 3 แห่ง  สัดส่วน
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บุคลากรทางการแพทยต่์อจ านวนประชากรในสังกดักระทรวงสาธารณะสุขมีดงัน้ี จ  านวนแพทยต่์อ

ประชากร 1:6036 ทนัตแพทย ์1: 15548  เภสัชกร 1:655 พยาบาล 1:655   

 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยได้แก่  การระบาดโรคระบาดในพื้ น ท่ี เช่นโรค

ไขเ้ลือดออก โรคเอดส์ โรควณัโรค ส่วนอนัดบัสาเหตุการณ์ตายจากโรค อนัดบัท่ี1ไดแ้ก่โรคมะเร็ง

ทุกชนิด  อุบติัเหตุการเป็นพิษโรคหวัใจ ปอดอกัเสบแลละโรคอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปอด เป็นตน้ 

9.8 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในหัวขอ้น้ี

ประกอบไปด้วยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติอนัไดแ้ก่ ทรัพยากรไมแ้ละสัตวป่์าและ

ทรัพยากรน ้า และคุณภาพน ้า ดงัน้ี  

 9.8.1 ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า พื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีทั้งหมด 6,367.72 

ตารางกิโลเมตร หรือ 3,979,762 ไร่  เป็นพื้นท่ีป่า ร้อยละ 42.92 หรือราว 1,708,488 ไร่ ลกัษณะป่า

ในท่ีน้ีแบ่งตามการดูแลของหน่วยงานอกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  (1) พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ อยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์

ป่าและพนัธ์ุพืช พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีทั้งหมด 6 แห่ง ไดแ้ก่ อุทยาน

แห่งชาติป่ากุยบุรี อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติ

หาดวนกร อุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยางและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเสด็จในกรมหลวงชุมพรดา้นทิศ

เหนือ รวมเน้ือท่ีทั้งหมดในการดูแลของอุทยานแห่งชาติเน้ือท่ีประมาณ 1,127,378 ไร่ 

  (2) วนอุทยาน พื้นท่ีวนอุทยานอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชมีทั้งหมด 6 แห่ง ไดแ้ก่ วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานทา้วโกษา  วนอุทยาน

ตาม่องล่าย วนอุทยานห้วยซับน ้ า วนอุทยานป่ากลางอ่าว วนอุทยานแม่ร าพึง รวมเน้ือท่ีทั้ งหมด

10,138 ไร่ 

  (3) พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการประกาศให้เป็นป่าสงวน

โดยากรออกกฎกระทรวง มีพื้นท่ีรวม1,758,557 ไร่ มีจ  านวน 20ป่า ภายหลงัจากการการออกพระ

ราชกฤษฎีกาจดัตั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและการประกาศจดัตั้งอุทยานท าให้พื้นท่ี

ป่าสงวนถูกแบ่งออกไปเป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีวนอุทยานและอีกบางส่วนไดถู้กมอบให้

ส านกังานปฏิรูปท่ีดินน าไปใชเ้พื่อการเกษตร จึงเหลือพื้นท่ีท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพียง 570,972ไร่ 

อยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรมป่าไม ้
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 9.8.2 แหล่งน ้า แหล่งน ้ าในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ประกอบดว้ยแหล่งน ้ า 4 แหล่ง

ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (1) แหล่งน ้ าใต้ดิน อนัได้แก่บ่อน ้ าต้ืน บ่อบาดาล ปริมาณน ้ าท่ีถูกสูบ

ข้ึนมาใช้ประมาณ 11 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือประมาณ 9 % ของปริมาณน ้ าบาดาลท่ีสามารถ

พฒันาได ้ส่วนน ้ าบาดาลบางส่วนไม่เหมาะสมต่อการพฒันาเน่ืองจากพื้นท่ีในการสูบนั้นมีบริเวณ

อยูใ่กลก้บัทะเลท าใหน้ ้าบาดาลมีรสกร่อย 

  (2) แหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้ าผิวดินส่วนใหญ่มาจากแม่น ้ าซ่ึงมีลกัษณะเป็น

แม่น ้ าสายสั้ นๆไหลไปยงัปลายทางคืออ่าวไทย สภาพปัญหาของแหล่งน ้ าประเภทน้ีคือต้ืนเขิน

เน่ืองจากมีการพดัพาตะกอนมาจากตน้น ้ าและสะสมมาตามทาง มกัมีปริมาณน ้ ามากในช่วงฤดูฝน 

แหล่งน ้าผวิดินท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

    - แม่น ้ าปราณบุรี โดยต้นน ้ ามาจากเทือกเขาตะนาวศรีซ่ึงตั้งอยู่

ทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นเทือกเขาท่ีกั้นระหว่างชายแดนไทยและประเทศ

เมียนมาร์ในแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ มีความยาวตามล าน ้าประมาณ 180 กิโลเมตร 

   -แม่น ้ ากุยบุรี แหล่งก าเนิดย  ้าของแม่น ้ ากุยมาจากเทือกเขาตะนาว

ศรีไหลมานตามทางลาดในพื้นท่ีอ าเภอกุยบุรีความยาวของล าน ้าประมาณ 67 กิโลเมตร 

   - แม่น ้ าบางสะพานใหญ่ เกิดจากตน้น ้ าในเทือกเขาตะวนัตก มี

ลกัษณะการรวมตวัเกิดจากล าน ้ าสาขาย่อยมารวมกนัจากนั้นไหลลงสู่อ่าวไทย ความยาวของล าน ้ า

ประมาณ 30 กิโลเมตร 

   - คลองบางสะพานน้อย เกิดจากการรวมตัวของน ้ าในทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัออก ไหลลงสู่อ่าวไทย มีความยาวของล าน ้ าโดยประมาณ 30 

กิโลเมตร 

   - คลองบึง เกิดจากน ้ าในเทือกเขาสูงทางทิศตะวนัตกไปสู่ทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละไหลลงสู่อ่าวไทยมีความยาวของล าน ้าประมาณ 30 กิโลเมตร 

  3) พื้นท่ีชุ่มน ้ า ( Wetlands ) พื้นท่ีชุ่มน ้ าแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น2 

ระดบัคือระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
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   - ระดับชาติได้แก่ พื้นท่ี ชุ่มน ้ าในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร 

โดยเฉพาะบริเวณอ่าวมะค่าคุง้น ้ าชายฝ่ังท่ีมีลกัษณะเป็นโขดหิน มีเกาะเล็ก ๆ 2 เกาะไดแ้ก่ เกาะจาน

และเกาะทา้ยทรีย ์มีปะการังอยูบ่ริเวณทา้ยเกาะ 

   - ระดบันานาชาติมี 2 แห่งคือ พื้นท่ีชุ่มน ้ าในอุทยานแห่งชาติเขา

สามร้อยยอด เป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ตั้ งอยู่ติดกับเทือกเขาสามร้อยยอด ด้วยลักษณะและ

กระบวนการทางธรณีวิทยาท าให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าเขาสามร้อยยอดเป็นท่ีลุ่มน ้ าจืดขนาดใกล้ท่ีอยู่ใกล้

ชายฝ่ัง และพื้นท่ีชุ่มน ้ าอีกแห่งนั้นคือ พื้นท่ีชุ่มน ้ าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นแหล่งตน้น ้ า

ของแม่น ้าปราณ แม่น ้าเพชร น ้าตก น ้าพุร้อน 

 9.8.3 คุณภาพน ้า 

  (1) คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ า จากการตรวจสอบคุณภาพน ้ าในปี พ.ศ.2553

ของกรมควบคุมมลพิษพบวา่คุณภาพน ้ าของแหล่งน ้าปราณบุรีและแม่น ้ากุยบุรี พบวา่คุณภาพน ้ าใน

แหล่งน ้ าจดัอยูใ่นประเภท 3 คือมีระดบัคุณภาพท่ีพอใช ้หากมีการน าไปอุปโภคหรือบริโภคจะตอ้ง

ผา่นกระบวนการฆ่าเช้ือหรือบ าบดัก่อน  

  (2) คุณภาพน ้ าทะเลและชายฝ่ัง พบวา่อยูใ่นระดบัดีและพอใชเ้ช่นกนัจาก

การตรวจสอบคุณภาพน ้ าทะเลชายฝ่ังของกรมควบคุมมลพิษพบว่าในบริเวณกองบิน53และอ่าว

มะนาวมีคุณภาพน ้าท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก 

  (3) ระบบบ าบดัน ้ าเสีย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ย 15 เทศบาล

และชุมชนแต่ละแห่งมีสาเหตุน ้ าเน่าเสียท่ีแตกต่างกนั โดยมีเพียง 4 เทศบาลเท่านั้นท่ีมีระบบบ าบดั

น ้ าเสียอนัไดแ้ก่ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ เทศบาลเมืองหวัหิน เทศบาลเมืองปราณบุรี เทศบาล

เมืองกุยบุรี 

9.9 ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ประเด็นปัญหาท่ีจะกล่าวถึงน้ี 

ประกอบดว้ยปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นปัญหาทางดา้นธรรมชาติและปัญหาเร่ือง

การจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ 

 9.9.1 ปัญหาเร่ืองดินลกัษณะดินท่ีพบส่วนใหญ่ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นดิน

เหนียวปนทรายนอกจากน้ีในบางพื้นท่ียงัเป็นดินเหนียวปนดินลูกรังและหิน หากขุดลึกลงไป 2-3 



  116 

เมตรจะพบว่าเป็นก้อนหินปนกรวด ดินลักษณะน้ีสามารถใช้ท าการเกษตรประเภทพืชไร่ได ้

ลกัษณะปัญหาท่ีพบในดินมี 2 ประเภทหลกั คือ 

1.9.1.1 ปัญหาดินเคม็แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

    (1) บริเวณพื้น ท่ีน ้ าทะเลท่วมถึงท าให้ ดินมีลักษณะเค็มมา

สามารถท าการเกษตรได ้สาเหตุสาจากปริมาณเกลือสะสมในดินมากเกินไปพื้นท่ีลกัษณะปัญหาน้ีมี

เน้ือท่ีประมาณ 3,628,536 ไร่ 

    (2) พื้นท่ีดินเค็มท่ีไม่ได้มาจากน ้ าทะเลท่วมถึง  พบว่าม่ีปริมาณ

เกลือโซเดียมในดินสูงมากท าให้โครงสร้างของดินแน่นทึบท าการไถพรวนไดล้ าบาก พื้นท่ีปัญหา

ประเภทน้ีมีเน้ือท่ี 104,277 ไร่ 

   1.9.1.2 ดินเปร้ียว เกิดจากตะกอนกร่อยกลายเป็นดิน โครงสร้างของดิน

ประกอบด้วยธาตุก ามะถนัแลกรดก ามะถนัท าให้พืชไม่สามารถน าไปใช้งานไดห้มดพื้นท่ีปัญหา

ประเภทน้ีมีเน้ือท่ี 42,106 ไร่ 

    (1) ปัญหาดินทรายจดั พบท่ีดินลกัษณะน้ีบริเวณชายฝ่ังทะเลเกิด

จากการพดัพาตะกอนจนสะสมเป็นชั้นหนา เน้ือดินท่ีปนทรายในปริมาณมากท าใหดิ้นไม่อุม้น ้ าและ

แร่ธาตุในดินต ่า พื้นท่ีปัญหาประเภทน้ีมีเน้ือท่ี 420,838  ไร่ 

    (2) ปัญหาดินต้ืน พบชั้นดินท่ีเป็นกรวดลูกรังและเศษดินปะปน

อยูใ่นเน้ือดินเป็นชั้นดินท่ีมีคามอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต ่า จากการถางป่าเพื่อน าท่ีดินมาเป็นพื้นท่ี

ทางการเกษตร โดยมิไดว้างแผนการป้องกนัการชะลา้งหนา้ดินเม่ือเกิดการชะลา้งของน ้ าหนา้ดินท า

ให้เหลือเพียงชั้นดินท่ีเป็นหินและกรวด นอกจากธาตุอาหารต ่าแลว้ยงัยากต่อการไถพรวน พื้นท่ี

ปัญหาประเภทน้ีมีเน้ือท่ี 112,803 ไร่ 

  9.9.2 การบุกรุกท าลายป่า ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรทางทะเล 

เม่ือมีการเติบโตทางเศรษฐกิจผลท่ีตามมาคือสภาพแวดล้อมถูกท าลาย พื้นท่ีป่าสงวน เขตอุทยาน

แห่งชาติ พื้นท่ีของรัฐถูกบุกรุกเพื่อการด าเนินการทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น พื้นท่ีทางการเกษตร 

โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ภายใตก้ารด าเนินการของนายทุนทั้งบุกรุกและด าเนินการโดยไร้

ความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีจะตามมาต่อสังคม เป็นเหตุให้เกิดผลตามมามากมาย เช่น น ้ าป่า

ไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภยัแลง้ ความเสียหายอย่างหนกัเม่ือมีวาตภยัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพื้นท่ี

ชายฝ่ังทะเลมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าชายเลนเพื่อท านากุ้ง บุกรุกพื้นท่ีชายหาดเพื่อการก่อสร้าง
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ส่ิงก่อสร้างท่ีขดัต่อกฎหมายในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการท่องเท่ียวสูงเพื่อเป็นท่ีพกั รีสอร์ท โรงแรม 

ร้านอาหารเป็นตน้ ทั้งน้ีพบว่าบริเวณท่ีเอกชานมีการถือครองท่ีดินริมชายฝ่ังเป็นพื้นท่ีท่ีก่อให้เกิด

มลพิษมากกวา่บริเวณอ่ืน 

   9.9.3 การคมนาคม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นจงัหวดัท่ีเช่ือต่อระหว่าง

ภาคกลางและภาคใตป้ริมาณการขนส่งระหว่างจงัหวดัมีปริมาณสูง แต่ทว่าภายในจงัหวดัมีถนน

เพชรเกษมซ่ึงเป็นถนนเส้นประธานขาดถนนสายหลกัเพื่อเช่ือโยงระหว่างอ าเภอ จึงเกิดปัญหาท่ี

ตามมาเช่น รถท่ีวิ่งระหวา่งจงัหวดัมีความเร็วสูงแต่รถในทอ้งถ่ินวิง่ดว้ยความเร็วต ่าน ามาซ่ึงการเกิด

อุบติัเหตุบนถนน พื้นท่ีชุ่มชน ปัญหาการจราจรติดขดั นอกจากน้ีประจวบคีรีขนัธ์มีศกัยภาพท่ีเป็น

จุดขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่เพราะมีท่าเรือน ้ าลึกแต่ยงัขาดการเช่ือมโยงโครงง่ายการขนส่งสินคา้ จุด

รวม จุดกระจายสินคา้ และปัญหาดา้นการคมนาคมอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือประจวบคีรีขนัธ์ยงั

ขาดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการบริการท่ีชดัเจนอีกดว้ย 

  9.9.4 ปัญหาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาทางธรรมชาติ เช่นปัญหาน ้ า

ท่วมท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ตอ้งเผชิญทุกปีมกัเกิดข้ึนในพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณถนนเพชนเกษมและ

บริเวณริมทางรถไฟสายใต ้เน่ืองจากแนวถนนและทางรถไฟมีลกัษณะขวางเส้นทางของน ้ าท่ีจะ

ไหลลงสู่ทะเล น ้ าไม่สามารถระบายหรือผ่าไนไปได้ เกิดปัญหาน้ีข้ึนในหลายอ าเภอของจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เช่น อ.หวัหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด อ.บางสะพาน อ.ทบัสะแก โดยเฉพาะใน

พื้นท่ี อ.บางสะพานมกัประสบปัญหาน ้ าท่วมเฉียบพลนัและน ้ าป่าไหลหลากเน่ืองจากเกิดฝนตก

หนกับริเวณเหนือลุ่มน ้ าบางสะพานเกิดเป็นน ้ าป่าไหลหลาก ดินถล่มเน่ืองจากขาดตน้ไมท่ี้ช่วยยึด

เกาะหนา้ดินไว ้สาเหตุจากการบุกรุกท าลายป่าไม ้บุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อเป็นพื้นท่ีเกษตรจ าพวกพืชสวน 

พืชไร่ ขาดการด าเนินการท่ีเหมาะสม โยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีท่ีมีความชนัเกิน 5% ข้ึนไปการชะ

ลา้งในบริเวณนั้นจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน การกดัเซาะชายฝ่ังในประจวบคีรีขนัธ์นบัวา่เป็นปัญหาใหญ่

อีกประการหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงมรสุมเกิดคล่ืนลมแรงพดัเขา้หาชายฝ่ัง เน่ืองจากจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์มีพื้นท่ีดา้นตะวนัออกเช่ือมต่อกบัอ่าวไทยทั้งหมดท าให้เกิดผลกระทบอยา่งทัว่ถึง 

ขอ้มูลจากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในพื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์พบวา่มี

ความรุนแรง  3 ระดบั ระดบัรุนแรงมาก ระดบัรุนแรงปานกลาง ระดบัรุนแรงนอ้ย 

  ถึงแมว้า่จะมีการพยายามจดัการแกไ้ขปัญหาแต่ก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

ได้อย่างลุล่วงเพราะข้อจ ากดัในการด าเนินการทั้งงบประมาณในการก่อสร้างเข่ือนกันคล่ืนท่ีมี
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งบประมาณสูงและพื้นท่ีบางส่วนเป็นจุดท่ีชาวบา้นก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีขวางการด าเนินการ และ

งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัท าให้ตอ้งมีการล าดบัความส าคญัความเสียหาย หากพื้นท่ีใดได้รับ

ผลกระทบรุนแรงกวา่นั้นจะไดรั้บการดูแลก่อนพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีปัญหาน้อยกว่าและทั้งน้ีก่อนจะท าการ

ก่อสร้างเข่ือนกนัคล่ืนไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานนโยบายและส่ิงแวดลอ้มก่อน

เพื่อประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

ภาพที ่12ภาพแสดงสภาพการใชท้ีด่นิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปี พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน เขา้ถงึเมือ่วนัท่ี 15 มกราคม 2562 เขา้ถึงจาก 

www1.ldd.go.th/WEB_OLP/report_research_C.html   
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ตอนที่ 2 ข้อมูลพืน้ฐานอ าเภอสามร้อยยอด 

1.ประวตัิความเป็นมา  

 แต่เดิมอ าเภอสามร้อยยอดคือท้องท่ีในอ าเภอกุยบุรีและอ าเภอปราณบุรี ต่อมาวนัท่ี 7 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2538 ได้ก าหนดให้ต าบลศิลาลอยและต าบลไร่เก่าจากอ าเภอปราณบุรียา้ยสังกดั

อ าเภอมาอยูภ่ายใตก่ิ้งอ าเภอสามร้อยยอด และจดัตั้งพื้นท่ีน้ีให้เป็นก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด มีผลบงัคบั

ใช้วนัท่ี 1 เมษายน 2538 และในปีเดียวกนันั้นวนัท่ี 7 กันยายนมีการจดัตั้ งต าบลศิลาลัยข้ึนแตก

ออกมาจากต าบลไร่เก่า และโอนอ าเภอไร่ใหม่มาจากอ าเภอกุยบุรีมาในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2539 

และในท่ีสุดก่ิงอ าเภอสามร้อยยอดก็ไดย้กฐานะใหเ้ป็นอ าเภอสามร้อยยอดในวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.

2550 มีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2550 (ขอ้มูลจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การ

แบ่งเขตทอ้งท่ีอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ตั้งเป็นก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด ,พลตรีสนั่น 

ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2538 

2.ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 มีพื้นท่ี 871.9 ตารางกิโลเมตร 

 ท่ีตั้งทางพิกดั  12 องศา 16 ลิปดา 14 ฟิลิปดาเหนือ 99 องศา 52ลิปดา 19 ฟิลิปดาตะวนัออก 

 ดา้นทิศเหนือติดกบัอ าเภอปราณบุรี 

 ดา้นทิศตะวนัออกติดกบัอ่าวไทย 

 ดา้นทิศใตติ้ดกบัอ าเภอกุยบุรีและเทือกเขาตะนาวศรี ประเทศพม่า 

 ดา้นทิศตะวนัตกติดกบัเทือกเขาตะนาวศรีประเทศพม่า 

 ท่ีตั้งท่ีว่าการอ าเภอสามร้อยยอด เลขท่ี 100 ถ.เพชรเกษม ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ 

3.ภูมิประเทศ 

 ลกัษณะภูมิประเทศมีลกัษณะลาดเอียงจากเทือกเขาตะนาวศรีลงไปสู่ทะเลอ่าวไทย พื้นท่ีติด

กบัเทือกเขาสามร้อยยอดซ่ึงเป็นเทือกเขาหินปูนเป็นท่ีลุ่มน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากกระบวนการทาง

ธรณีวิทยาในอดีต พื้นท่ีราบอ าเภอสามร้อยยอดเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม เช่น ปลูกสับปะรด 
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ปลูกข้าว แต่พื้นท่ีโล่งในพื้นท่ีชุ่มน ้ านั้นลักษณะดินและสภาพทางธรณีไม่เหมาะสมต่อการท า

เกษตรกรรม 

4.การปกครองและประชากร 

อ าเภอสามร้อยยอดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 41 หมู่บา้น ดงัน้ี  

1) ต าบลศิลาลอย มีจ านวน 9 หมู่บา้น 

2) ต าบลสามร้อยยอด มีจ านวน 9 หมู่บา้น 

3) ต าบลไร่เก่า มีจ  านวน 8 หมู่บา้น 

4) ต าบลไร่ใหม่ มีจ  านวน 8 หมู่บา้น 

5) ต าบลศาลาลยั มีจ  านวน 7 หมู่บา้น 

มีความหนาแน่นของประชากรต่อตารางเมตร 57.4 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ตารางที ่14 ตารางแสดงจ านวนประชากรจากการจดทะเบยีน อตัราการเปลีย่นแปลงและความ
หนาแนน่ของประชากร ปีพ.ศ.2555-2559 อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีีขนัธ์ 

ปี ประชากร อตัราการเปลีย่นแปลง 

2555 48,914 - 
2556 49,287 0.8 
2557 49,620 0.7 
2558 49,955 1.4 
2559 50,081 0.9 

ท่ีมา : รายงานสถิติจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ.2560 โดยส านกังานสถิติจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ส านกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขา้ถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2561 เขา้ถึง

ไดจ้าก http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1090    

5.สภาพเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 

 จากลกัษณะภูมิประเทศของอ าเภอสามร้อยยอดท่ีมีพื้นท่ีตืดกบัทะเลอ่าวไทย พื้นท่ีชุ่มน ้า

และพื้นท่ีราบการประกอบอาชีพของประชาชนในอ าเภอสามร้อยยอดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

หลกัๆอนัไดแ้ก่ การท าเกษตรกรรม ไดแ้ก่ สับปะรด มะพร้าว ไมป้ระดบั ไมผ้ล พืชผกั ปาลม์น ้ามนั 

ขา้ว เป็นตน้ 

ตารางที ่15 ตารางแสดงเนือ้ทีก่ารปลูกขา้วเจา้นาปีและนาปรงัในอ าเภอสามรอ้ยยอด ปีพ.ศ.2558 
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ประเภทการปลูก
ข้าวเจ้า 

เน้ือทีเ่พาะปลูก (ไร่) เน้ือทีเ่กบ็เกีย่ว (ไร่) ผลผลติ(ตนั) ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ 
(กก.) 

ข้าวนาปี 5,440.0 5,440.0 3,386.8 622.6 
ข้าวนาปรัง 10,517.0 10,517.0 6,034.6 573.8 

  ท่ีมา : รายงานสถิติจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ.2560 โดยส านกังานสถิติจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม {ส านักงานสถิติจังหวัด

ป ร ะ จ วบ คี รี ขั น ธ์ , 2560 #41} เข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  ว ัน ท่ี  7  พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 6 1  เข้ า ถึ 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 

 การท าปศุสัตว ์ไดแ้ก่ เล้ียงโคเน้ือ โคนม เล้ียงกุง้ เล้ียงปลา เล้ียงแพะ เล้ียงแกะ สุกร และ

สัตวปี์กอ่ืน ๆ อาทิเช่น เป็ด ไก่ เป็นตน้ 

 การประกอบอาชีพประมง แบ่ง 2 ประเภท คือ ประมงน ้าจืด และประมงน ้าเคม็  

 นอกจากน้ียงัมีอาชีพ คา้ขาย รับจา้งและอ่ืน ๆ รวมถึงการน าผลิตผลทางการเกษตรในพื้นท่ี

และทรัพยากรอ่ืน ๆ มาแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงภูมิ

ปัญญาและทรัพยากรซ่ึงเป็นจุดเด่นของอ าเภอสามร้อยยอด 

6.สภาพสังคม 

 ดา้นการศึกษา มีโรงเรียนทั้งหมด  32 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงเรียนท่ีเปิดสอนอนุบาลถึงประถมศึกษา 23 แห่ง   

โรงเรียนท่ีเปิดสอนอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ 8 แห่ง  

โรงเรียนท่ีเปิดสอนมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 แห่ง 

ดา้นสาธารณสุข ประกอบไปดว้ยโรงพยาบาลรัฐบาล 1แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 7 แห่ง คลินิกทุกประเภท 4 แห่ง 

 ดา้นศาสนา อ าเภอสามร้อยยอดประกอบดว้ยศาสนสถาน 3 ศาสนา ไดแ้ก่ 

  - วดั 24 แห่ง 

  - มสัยดิ 2 แห่ง 

http://pchkkhan.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=456:2560&catid=102&Itemid=507
http://pchkkhan.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=456:2560&catid=102&Itemid=507
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  - โบสถค์ริสต ์1 แห่ง 

7.ศักยภาพการพฒันา 

 ศักยภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากอ าเภอสามร้อยยอดมีทรัพยากรทาง

การเกษตรท่ีหลากหลายทั้งสับปะรด ทั้งสายพนัธ์ุทัว่ไปและสายพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน ขา้ว มะม่วง ปริมาณ

ท่ีมาก เอ้ือต่อการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและส่งออกสร้างรายไดใ้ห้ประชาชนในพื้นท่ีทั้งทางตรง

และทางออ้ม นอกจากน้ีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายยงัส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว

สร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นในอ าเภอสามร้อยยอดทั้งในทางตรงและทางออ้มเช่น จากรายไดจ้ากภาค

การคา้ขาย รายไดจ้ากภาคบริการและแรงงาน 

 ศักยภาพด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อ าเภอสามร้อยยอดนั้ นเพียบพร้อมไปด้วย

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัคืออุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสาม

ร้อยยอดอนัเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีส าคญัต่อวิถีชีวติของมนุษยท์ั้งทรัพยากรสัตว ์

ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรสมุนไพร นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีผสานเขา้กบั

วฒันธรรมและประวติัศาสตร์อยา่งยาวนานอีกดว้ย 

ตอนที่ 3 ข้อมูลพืน้ฐานอ าเภอกุยบุรี 

1.ประวตัิความเป็นมา 

ในยคุกรุงศรีอยุธยาท่ีตั้งบริเวณเมืองกุยบุรีคือบา้นจวนบน ในยุคยามสงครามระหวา่งสยาม

และพม่า พม่ามกัยกทพัเขา้มาท าสงครามทางด่านสิงขร แต่มกัไดรั้บความพ่ายแพก้ลบัไปเน่ืองจาก

เจา้เมืองกุยมีความช านาญในการสู้รบจนไดรั้บการขนานนามวา่ เสือกุย นอกจากน้ียงัมีการน าสมญา

นามไปประกอบในสัญลกัษณ์ประจ าหน่วยงาน คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุยบุรี 

แต่เดิมเมืองกุยบุรีอยู่ภายใต้การปกครองของอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในวนัท่ี 2 

มกราคม พ.ศ.2449 ไดมี้การรวมอ าเภอปราณบุรีอ าเภอก าเนิดนพคุณจงัหวดัชุมพรและอ าเภอเมือง

ประจวบคีรีขนัธ์เขา้รวมเป็นเมืองปราณบุรีอนัเน่ืองมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

ได้มีพระราชโองการรับสั่ง และรัชท่ีกาลท่ี6ได้รับสั่งให้ เปล่ียนช่ือเมืองปราณบุรีเป็นเมือง

ประจวบคีรีขนัธ์ อ าเภอกุยบุรีไดจ้ดัตั้งให้เป็นอ าเภออย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.

2506 
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2.ทีต่ั้งและอาณาเขต 

 พื้นท่ีอ าเภอกุยบุรีมีทั้งหมด 935.4 ตร.กม. 

ท่ีตั้งทางพิกดั  12 องศา 16 ลิปดา 14 ฟิลิปดาเหนือ 99 องศา 52ลิปดา 19 ฟิลิปดาตะวนัออก 

 ดา้นทิศเหนือติดกบัอ าเภอสามร้อยยอด 

 ดา้นทิศตะวนัออกติดกบัอ่าวไทย 

 ดา้นทิศใตติ้ดกบัอ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 

 ดา้นทิศตะวนัตกติดกบัเทือกเขาตะนาวศรีประเทศพม่า 

 ท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอกุยบุรี ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

3.ภูมิประเทศ 

 พื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกมีลกัษณะเป็นเทือกเขาคือเทือกเขาตะนาวศรีและพื้นท่ีลาดลงมา

เชิงเขาลาดลงสู่ทะเลอ่าวไทยในดา้นตะวนัออกเป็นพื้นท่ีเหมาะสมต่อการท าการเกษตรและการเล้ียง

สัตวล์กัษณะเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย 
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ภาพที ่13 ภาพแสดงทีต่ัง้ของอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอดและอทุยานแหง่ชาติป่ากยุบรุี 
ท่ีมา : ส านกังานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 10 

กุมภาพนัธ์ 2562  

4.การปกครองและประชากร อ าเภอกุยบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ต าบล 47 หมู่บา้น ดงัน้ี 

 (1) ต าบลกุยบุรี (Kui Buri) มีจ  านวน 8 หมู่บา้นต าบลกุยเหนือ (Kui Nuea ) มีจ  านวน 11 

หมู่บา้น 

 (2) ต าบลเขาแดง ( Khao Dang ) มีจ  านวน 3 หมู่บา้น 

 (3) ต าบลดอนยายหนู ( Don Yai Nu) มีจ  านวน 4 หมู่บา้น 

 (4) ต าบลสามกระทาย ( Sam Krathai) มีจ  านวน 10 หมู่บา้น 

 (5) ต าบลหาดขาม ( Hat Kham) มีจ  านวน 11 หมู่บา้น 

 โดยเฉล่ียแลว้มีความหนาแน่นของประชากรต่อตารางเมตร 46.3 คนต่อตารางเมตร 

5.สภาพเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 

 อาชีพของชาวบา้นส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอ าเภอประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม เช่น ท านา 

ปลูกสับปะรด ปลูกวา่นหางจระเข ้ปลูกสับปะรด ทางดา้นปศุสัตวมี์การเล้ียงโคเน้ือ และโคนม เล้ียง

สัตวปี์ก สัตวน์ ้านอกจากน้ีประกอบอาชีพคา้ขายและรับจา้ง นอกจากน้ีอ าเภอกุยบุรียงัมีสินคา้หน่ึง

ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์อนัแสดงถึงภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นท่ีท่ีหลากหลายสะทอ้งภูมิปัญญา

และทรัพยากรในพื้นท่ี 

6.สภาพสังคม 

 ดา้นการศึกษา มีโรงเรียนทั้งหมด  31 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงเรียนท่ีเปิดสอนอนุบาลถึงประถมศึกษา 23 แห่ง   

โรงเรียนท่ีเปิดสอนอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 แห่ง  

โรงเรียนท่ีเปิดสอนอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 แห่ง  

โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง  
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โรงเรียนท่ีเปิดสอนมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 3 แห่ง 

 ดา้นสาธารณสุข ประกอบไปดว้ยโรงพยาบาลรัฐบาล 1แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 11 แห่ง คลินิกทุกประเภท 6 แห่ง 

 ดา้นศาสนา อ าเภอสามร้อยยอดประกอบดว้ยศาสนสถานเพียงศาสนาเดียวคือ ศาสนาพุทธ 

มีวดั 18 แห่ง 

7.ศักยภาพการพฒันา 

 ศักยภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของอ าเภอกุยบุรีมีโอกาสท่ีจะเติบโตทางด้าน

ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร อนัเน่ืองมาจากความสามารถในการผลิตสินคา้ทางการเกษตรเพื่อป้อนสู่

ตลาดไดใ้นปริมาณมาก อ าเภอกุยบุรีมีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและทางทะเลท่ีน ามาซ่ึงรายไดแ้ก่

ประชาชนในอ าเภอกุยบุรี ทั้งในรูปแบบการเป็นเจา้ของกิจกรรม เจา้ของพื้นท่ีทางการเกษตรและ

แรงงาน  

 ศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีความเด่นชดัคืออุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดแมพ้ื้นท่ี

บางส่วนของอุททยานจะอยูภ่ายในพื้นท่ีอ าเภอสามร้อยยอดแต่ท่ีท าการและสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั

บางส่วนนั้นมีพื้นท่ีในอ าเภอกุยบุรีซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอยูใ่กล้

กบัทะเล และนอกจากน้ียงัอุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรีซ่ึงห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไป

ทางทิศตะวนัตกเพียง 20 กิโลเมตรแต่ระยะทางระหว่างท่ีท าการอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่ง มี

ระยะทางห่างกนั 36.9 กิโลเมตร 

ตอนที่ 4 ข้อมูลพืน้ฐานอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

 เทือกเขาสามร้อยยอดเป็นเขาประเภทหินปูนในยุคเพอร์เม่ียน มีอายุ280-230 ลา้นปีมาแลว้ 

เทือกเขาสามร้อยยอดวางตวัในแนวเหนือใต้ครอบคลุมเขตการปกครองทางตอนเหนือคือพื้นท่ี

อ าเภอปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอดและทางตอนใตคื้ออ าเภอกุยบุรี ส่วนท่ีเป็นภูเขาหินปูนบริเวณ

เทือกเขาสามร้อยยอด ขนาดโดยเฉล่ีย กวา้ง 6 กิโลเมตร ยาว 15 กิโลเมตร มีความสูงไม่มากนัก 

ความสูงเฉล่ียอยู ่300-600 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง ยอดเขาในเทือกเขาสามร้อยยอดไดแ้ก่ 

เขาลา้งเลือดทางตอนเหนือของอุทยาน มีความสูง 117 ม. เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง ยอดเขาสาม

ร้อยยอดมีความสูงต ่าสลบักนัไปจุดท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงอยูท่ี่ 607 ม.เหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 

เขาแดงเป็นอีกสถานท่ีส าคญัเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวสามารถเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติข้ึนไป
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ยงัยอดเขาแดงเพื่อช่ืนชมทศันียภาพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะได ้จุดท่ีมีความสูงท่ีสุดของเขาแดงมีความ

สูง 235 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง  เทือกเขาทางตอนใตสุ้ดของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอดคือเขาแร้งและเขานอ้ยมีความสูง 151ม. และ 80ม. เหนือระดบัน ้าทะเลตามล าดบั 

 ความเป็นมาของเขาสามร้อยยอดมีท่ีมาถึง 3 ประการ ดงัน้ี ประการแรกตามต านานเล่าว่า

ในยุคท่ีมีการขนส่งสินคา้ทางเรือส าเภา เกิดพายุคล่ืนลมโหมกระหน ่าบริเวณชายฝ่ังเทือกเขาสาม

ร้อยยอดซ่ึงเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายไปตามบริเวณ เรือส าเภาจีนโบราณท่ีบรรทุกสินคา้และ

คนงานถูกมรสุมพดัพาเขา้หาชายฝ่ังกระแทกเขา้กบัเทือกเขาสามร้อยยอดซ่ึงเป็นหินโสโครกท าให้มี

ผูค้นล้มตายจ านวนมาก จากพนักว่าคนเหลือเพียงสามร้อยคนท่ีมีชีวิตรอด จึงเรียกกนัว่าสามร้อย

รอดแต่ก็ไดมี้เสียงเพี้ยนเป็นสามร้อยยอดในปัจจุบนั  

 

ภาพที ่14 ภาพแสดงทีม่าของชือ่เขาสามรอ้ยยอดตามต านานเรือส าเภาจีนโบราณ 
ทีม่า : สจิุตต ์วงษเ์ทศ เขา้ถงึเมื่อ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 เขา้ถงึไดจ้าก 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_284455   

 ประการท่ีสองท่ีไดมี้การเรียกเขาสามร้อยยอดนั้นอนัเน่ืองมาจากลกัษณะภูมิประเทศของ

สามร้อยยอดเองท่ีมีลกัษณะเป็นเขาหินปูนท่ีมียอดจ านวนมากกว่า 300 ยอด จึงเรียกกนัวา่ เขาสาม

ร้อยยอด และประการสุดทา้ยนั้นมาจากพืชชนิดหน่ึงท่ีมีมากในพื้นท่ีน้ีนั่นคือ สามร้อยยอด (บาง

พื้นท่ีเรียกกูดขน , หญา้รังไก่ , แหยงแย ้) เป็นพืชเบิกน าในท่ีช้ืนหรือท่ีโล่งช้ืนตามภูเขาท่ีสูงชนั จดั

วา่เป็นพืชก่ึงเฟิร์นมีลกัษณะเป็นพืชไร้ดอกสีเขียวอ่อนอมเหลือง ล าตน้ตน้เล้ือย 

 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_284455
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ภาพที ่15 ภาพแสดงทีม่าของชือ่สามรอ้ยยอดตามลกัษณะกายภาพและตน้สามรอ้ยยอด
ตามล าดบั 
ที่มา : หนงัสอืพิมพม์ตชินออนไลน ์เขา้ถงึเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 เขา้ถงึไดจ้าก 

https://www.matichonweekly.com/column/article_134431 

วนัท่ี 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2502 พื้นท่ีเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศให้เป็นพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติล าดบัท่ี 4 ของประเทศ และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย 

อนัเน่ืองมาจากมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเหมาะแก่การนันทนาการพกัผ่อน และเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพเหมาะแก่การเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุของสัตวป่์าน้อยใหญ่ เป็นท่ีซ่ึงพืชพรรณมี

ความหลากหลายและเป็นแห่งท่ีอยูอ่าศยัหากินของสัตวพ์ื้นถ่ินและสัตวอ์พยพ กรมอุทยานแห่งชาติ

ไดป้ระกาศให้พื้นท่ี 61.28 ตร.กม.เป็นอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดตามพระราชกิจจานุเบกษา 

เล่มท่ี 83 ตอนท่ี 53 ในวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2509 หลงัจากนั้นกรมอุทยานไดเ้ล็งเห็นวา่พื้นท่ีราบ

ลุ่มทางทิศตะวนัตกของเทือกเขาสามร้อยยอดเป็นพื้นท่ีอนัควรสงวนไวส้ าหรับความหลากหลาย

ทางชีวภาพเน่ืองจากเป็นแหล่งอาศยั วางไข่ ท ารังของนกนานาชนิด รวมถึงนกท่ีอพยพมาจาก

ประเทศอ่ืนเพื่อหนีหนาวและเป็นพื้นท่ีนนัทนาการส าหรับบุคคลทัว่ไปจึงไดป้ระกาศผนวกพื้นท่ีน ้ า

ท่วมขงัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็นพื้นท่ี 36.80 ตร.กม. ตามพระราช

กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 99 ตอนท่ี 46 ในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2525 

2.ขนาดพืน้ที่ 
 ขนาดพืน้ท่ีของอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอดมีพืน้ท่ี 61,300 ไร่ 

3.ลกัษณะภูมิประเทศ 

 เทือกเขาหินปูนในยุคเพอร์เมียนเกิดเม่ือ 280-230 ล้านปีมาแล้ว มีลักษณะสูง

สลบัซบัซอ้นกนัเรียกวา่เป็นภูมิประเทศแบบคาสท ์(Karst topography) บริเวณพื้นท่ีบกเป็นเทือกเขา

หินปูนและบริเวณทะเลเป็นเหาะหินปูนน้อยใหญ่ ตั้งแต่เขากะโหลก อ.ปราณบุรีลงมาไดแ้ก่ เกาะ

ระวิง เกาะระวาง เกาะนมสาว เกาะสัตกูต เกาะโคร า เกาะข้ีนก เกาะเหล่าน้ีก่อให้เกิดบริเวณห้วง

ทะเลน ้ าต้ืน (Coastal Sea) ท่ีราบริมชายฝ่ังในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีประมาณ 11 ตาราง

กิโลเมตรมีความยาวกวา่ 30 กิโลเมตร 

บริเวณดา้นตะวนัออกของเทือกเขาเป็นท่ีราบริมชายฝ่ังมีชายหาด หาดเลนท่ีราบน ้ าทะเล

ท่วมถึง ทุ่งตะกาดคือพื้นท่ีราบลุ่มใกลช้ายฝ่ังท่ีมีน ้ าทะเลท่วมขงัต่อมาเม่ือฝนตกท าให้น ้ าเคม็ปนกบั

https://www.matichonweekly.com/column/article_134431
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น ้ าจืด น ้ าจึงเปล่ียนสภาพกลายเป็นน ้ ากร่อย พื้นท่ีราบลุ่มทางดา้นตะวนัตกของทุ่งสามร้อยยอดเป็น

พื้นท่ีราบลุ่มน ้าจืดขนาดใหญ่มีน ้าขงัตลอดปี 

สภาพทางธรณีวิทยาท่ีเป็นเทือกเขาหินปูนเม่ือมีฝนตกท่ีชะลา้งธาตุต่าง ๆ ลงมามีฤทธ์ิเป็น

กรดอ่อนๆท าให้เกิดการกดัเซาะ บริเวณหินแตกเป็นร่องน ้ าฝนจะซึมไปตามรอยแตกกดักร่อนเป็น

เวลานานจะเกิดเป็นยอดเขา ส่วนตะกอนท่ีเหลือจากกระบวนการทบัถมสะสมรวมกบัสารอินทรีย์

เป็นพื้นท่ีให้ตน้ไมไ้ดเ้จริญเติมโตหากแต่พืชพรรณในเขาหินปูนนั้นมีลกัษณะแคระแกร็นเน่ืองจาก

รากไม่สามารถไชชอนไปไดไ้กลนกั บริเวณท่ีเป็นโพรงเม่ือเกิดการกดัเซาะจนเพดานมีความหนาลง

นอ้ยลงเม่ือรับน ้ าหนกัไม่ไหวจึงถล่มเกิดเป็นถ ้าหินปูนในหลายๆจุดของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด อนัไดแ้ก่ ถ ้าพระยานคร เป็นตน้ 

 

ภาพที ่16 ภาพแสดงลกัษณะภูมิประเทศรูปแบบตา่ง ๆ ในอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 

4.ลกัษณะภูมิอากาศ 

 4.1 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มี 3 ฤดู ดงัน้ี 

(1) ฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน มีอุณหภูมิ 20 - 30 องศาเซลเซียส 

(2) ฤดูหนาว เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ มีอุณหภูมิ 18 - 25 องศาเซลเซียส 

(3) ฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิ 23 - 32 องศาเซลเซียส 

 4.2 ลกัษณะทิศทางลม 

(1) เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ทิศทางลมมีลกัษณะไม่แน่นอน คล่ืนทะเลไม้

รุนแรงเป็นช่วงท่ี เป ล่ียนระหว่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาเป็นมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(2) เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน ช่วงเปล่ียนระหวา่งมรสุมตนัออกเฉียงเหนือ

มาเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้คล่ืนลมในช่วงน้ีมีลกัษณะสงบ มีลมประจ าถ่ิน
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พดัผา่นสามารถเห็นไดช้ดัเจนคือลมบกท่ีพดัพาลมบกเขา้สู่ฝ่ังในตอนกลางวนั 

และลมทะเลท่ีพดัออกจากฝ่ังในเวลากลางคืน 

(3) เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน เป็นช่วงลมวา่ว (ช่ือเรียกในทอ้งถ่ินหมายถึง

ช่วงตน้ของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ความเร็วลมเฉล่ีย 10-30 กม./ชม.  

5.ลกัษณะทางชีวภาพ 
 ดว้ยลกัษณะทางภูมิประเทศท่ีหลากหลายก่อใหเ้กิดระบบนิเวศประเภทหลกัๆท่ีมากถึง 2 

รูปแบบ อนัไดแ้ก่ ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้า และระบบนิเวศป่าบก 

 5.1 ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้ามีรายละเอียดดงัน้ี 

 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดประกอบไปดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ ามากกวา่ 10 ประเภท

อนัไดแ้ก่ ท่ีราบลุ่มน ้ าจืด ปากแม่น ้ า ห้วงทะเลน ้ าต้ืน ป่ายชายเลน คลอง บึง ทุ่งตะกาด เป็นตน้ โดย

พื้นท่ีราบลุ่มน ้ าจืดเป็นทุ่งออ้ทุ่งแขมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยแต่เดิมมีพื้นท่ีกว่า 81,000 ไร่ แต่

ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นพื้นท่ีใชง้านประเภทอ่ืน ๆ พืชพรรณท่ีพบไดแ้ก่ บวัหลวง บวัสาย หญา้

ปลอ้ง แห้วกระเทียม จอก แหน สาหร่ายขา้วเหนียว ธูปฤาษี หญา้ไซเป็นตน้สายพนัธ์ุสัตวท่ี์พบใน

บริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ าและพื้นท่ีใกลเ้คียงไดแ้ก่ นกอีโกง้ นกกระสาแดง เสือปลา ปลาสลิด ปลาดุกดา้น 

ปลาไหล ปลาช่อน ยงุน ้าจืด เป็นตน้ พื้นท่ีท่ีเป็นป่าชายเลนพบในบริเวณ คลองเขาแดง คลองบางปูมี

ลกัษณะพื้นท่ีเป็นปากแม่น ้ า พืชพรรณท่ีพบได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ฝาดดอกแดง 

ชะคราม ผกัเบ้ีย ส ามะง่า เถากอบแถบเป็นต้นสัตวท่ี์พบในป่าชายเลนได้แก่ กบน ้ าเค็ม ปลาตีน  

หอยแมลงภู่เป็นตน้ พื้นท่ีชุ่มน ้ าบริเวณท่ีเป็นห้วงทะเลน ้ าต้ืนนั้นเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีสัตวห์ลากหลาย

สายพนัธ์ุอาศยั เช่นปลาลงั ปลากระบอก ปูมา้ กุง้แชบว๊ย หมึกกลว้ย เป็นตน้ 

 ระบบนิเวศป่าบกเป็นป่าเบญจพรรณ บนเทือกเขาหินปูน อนัไดแ้ก่ ป่าเขาหินปูน 

ป่าดิบเขา น าฝนท่ีกดักร่อนเน้ือหินปูนก่อให้เกิดการสลายตวัและเม่ือมีซากพืชซากสัตวส์ะสมเกิด

เป็นสารอินทรียใ์นปริมาณท่ีพอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ปริมาณท่ีม่ีก็เพียงนอ้ยนิดท าให้

พืชในป่าเขาหินปูนมีลกัษณะแคระแกร็นเน่ืองจากรากไม่สามารถไชชอนได้และใบอวบน ้ า บาง

ชนิดลดบอนกระบวนการคลายน ้าเรือนยอดกลายเป็นหนามเพื่อใหส้ามารถทนต่อความแลง้ไดดี้ พืช

ท่ีพบไดแ้ก่จนัทร์ จนัทน์ผา ใบเสมา โมกขเ์ขา แกว้ผา ทะลายเขา ส่วนพืชท่ีเติมโตบริเวณหุบเขาซ่ึง

เป็นพื้นท่ีท่ีมีดินและธาตุอาหารสูงกวา่บริเวณยอดเขาหินปูน พืชท่ีพบในบริเวณหุบเขาและเชิงไดแ้ก่ 

มะค่า พลับดง โมกขาว พลอง กระดูกไก่ มะนาวผี พื้นท่ีป่าบกบริเวณชายหาดหรือป่าชายหาด
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ลักษณะพืชพรรณสามารถทนไอเค็มได้ เติบโตในบริเวณท่ีน ้ าทะเลท่วมไม่ถึงพืชพรรณในป่า

ชายหาดไดแ้ก่ กระทิง สนทะเล เม่า เกด หูกวาง โพทะเล เตยทะเล มะนาวผ ีเป็นตน้ 

6. ที่ตั้งและการเข้าถงึ 

 การเดินทางโดยรถยนตส์ามารถเดินทางไดด้งัน้ี หากเดินทางมาตามถนนเพชรเกษม ( ทาง

หลวงหมายเลข 4 ผ่านจงัหวดัเพชรบุรี ผ่านชะอ าและผ่านหัวหินลงมา สามารถเลือกทางเข้าสู่

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได ้2 เส้นทาง 

(1) เส้นทางท่ี 1 ไดแ้ก่ เม่ือถึงส่ีแยกปราณบุรีให้เล้ียวซ้ายไปทางถนนสายปากน ้ า-

ปราณบุรี ประมาณ4กม. จะมีป้ายทางขวามือเป็นเส้นทางหลวงชนบทสาย 

4020 สู่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร 

(2) เส้นทางท่ี 2 ได้แก่ การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 เม่ือถึงบริเวณ 

บา้นส าโหรงหลกักิโลเมตรท่ี 286.5 เล้ียวซ้ายแลว้เดนทางต่อไปประมาณ 14 

กิโลเมตร จะถึงท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

 การเดินทางโดยรถไฟ รถไฟสายใตทุ้กขบวนจะตอ้งผ่านพื้นท่ีอ าเภอสามร้อยยอดและกุย

บุรีสามารถเลือกสถานีท่ีจะลงอนัไดแ้ก่ สถานีสามร้อยยอด สถานีกุยบุรีขบวนท่ีจอดรับผูโ้ดยสาร

รายทางไดแ้ก่ขบวนรถธรรมดา และรถเร็วกรุงเทพ – หาดใหญ่ 
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ภาพที ่17 ภาพแสดงทีต่ัง้อทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
ท่ีมา : ส านกังานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 10 

กุมภาพนัธ์ 2562 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1004    

7.หน่วยงาน 

 หวัหนา้อุทยานเขาสามร้อยยอด คือ นายรุ่งโรจน์ อศัวกุลธารินทร์ 

 หน่วยงานในพื้นท่ี 

  หน่วยงานพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติท่ี สย.1 (บา้นหวัตาลแถว) 

  หน่วยงานพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติท่ี สย.2 (หาดแหลมศาลา) 

  หน่วยงานพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติท่ี สย.3 (โรงเจ) 

  หน่วยงานพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติท่ี สย.4 (เขาคัน่บนัได) 

  หน่วยงานพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติท่ียอ่ย(หาดสามพระยา) 
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  หน่วยงานพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติท่ียอ่ย(ท่าเรือบ่อแกว้) 

  ท่ีท  าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

8.สถานที่ส าคัญในบริเวณอทุยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  

 ที่ท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ภายในท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ประกอบไปด้วยร้านสวสัดิการ จุดให้ข้อมูล ห้องน ้ า ก่อนจะเดินทางชมธรรมชาติในอุทยาน

แห่งชาติหากไดม้าท่ีท าการอุทยานก่อนจะมีเจา้หนา้ท่ีเล่าประวติัความเป็นมาและอธิบายรายละเอียด

ต่าง ๆ ของพื้นท่ีเพื่อใหรู้้จกัและทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนไปสัมผสักบัสถานท่ีจริง  

 เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนั้ นอยู่

ดา้นหลงัของท่ีท าการอุทยาน เป็นทางเดินท่ียกระดบัเหนือพื้นเลียบคลองขนาดเล็กและทอดลงไป

ในป่าชายเลน ผ่านพืชพรรณป่าชายเลนชนิดต่าง ๆ ให้ได้ศึกษา ปลายทางมีหอดูนกท่ีมีความสูง

ประมาณ 6 เมตรส าหรับชมทศันียภาพในระยะไกลและเหมาะแก่การส่องดูสัตวใ์นระบบนิเวศป่า

ชายเลน   

 

ภาพที ่18 ภาพแสดงเสน้ทางศกึษาธรรมชาติป่าชายเลนอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
 บึงบัว เป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงในทุ่งสามร้อยยอดตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเทือกเขาสามร้อย

ยอดมีพื้นกว่า 36.80 ตารางกิโลเมตร เป็นทุ่งแขมทุ่งออ้ขนาดใหญ่ผืนสุดทา้ยของประเทศไทย ทุ่ง

สามร้อยยอดมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มน ้ าจืดน ้ าท่วมขงัตลอดปี มีทศันียภาพท่ีสวยงามทางด้านทิศ

ตะวนัออกคือเทือกเขาสามร้อยยอดท่ีมีความสูงสลบัซับซ้อน ส่วนทศันียภาพของทุ่งสามร้อยยอด

เป็นผืนกวา้งสุดลูกหูลูกตา นอกจากมีภูมิทศัน์ท่ีงดงามเหมาะควรต่อการนนัทนาการแลว้ยงัเป็นท่ี

พกัพิงแหล่งอาหารของสัตวน์านาชนิดทั้ง สัตวบ์ก สัตวน์ ้ า สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวปี์กเช่นนกนานา

ชนิดทั้งนกประจ าถ่ินและนกอพยพ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบวัเป็นสะพานไมท้อดยื่นลงไปใน

ทุ่งสามร้อยยอดบริเวณท่ีเรียกวา่บึงบวัมีส่ิงอ านวยความสะดวกบริการคือท่ีท าการซ่ึงเป็นสถานท่ีให้
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ขอ้มูลเชิงนิเวศของพื้นท่ีชุ่มน ้ าและห้องน ้ า บา้นพกั ร้านอาหารให้บริการ กิจกรรมท่ีตอบสนองการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือการล่องเรือท่ีจดัตั้ งโดยชาวบ้านให้บริการทุกวนัตั้งแต่ 8.00-17.00น. การ

ล่องเรือจะได้พบกบัทศันียภาพท่ีสวยงามขอ้งทุ่งบึงบวัและภูมิประเทศเขาหินปูนท่ีตั้งตระหง่าน

เบ้ืองหนา้และแนวเทือกเขาตะนาวศรีสุดแดนสยามในทางดา้นทิศตะวนัตก นอกจากน้ีแลว้ยงัไดพ้บ

กบัวถีิการจบัปลาของนกน ้านานาชนิด นอกจากน้ียงัมีหอดูนกใหข้ึ้นไปส่องดูนกในมุมสูงไดอี้กดว้ย 

  

ภาพที ่19 ภาพแสดงทัศนียภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
 จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิวเขาแดงอยู่ห่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไป

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือเพียง 500 เมตร โดยส่วนมากแลว้ทศันียภาพท่ีเป็นจุดเด่นของท่ีเขาแดงน้ี

มักปีนข้ึนมาเพื่อชมดวงอาทิตย์ข้ึนในยามเช้า หากแต่ในเวลากลางวนันั้ นสามารถข้ึนมาชม

ทศันียภาพแบบ360องศาไดเ้ช่นกนั ภาพทิวทศัน์เทือกเขาหินปูน หมู่บา้นเขาแดง ทะเลอ่าวไทยคือ

ทศันียภาพท่ีจะไดรั้บชมเม่ือข้ึนมาบนยอดเขา ตามรายทางระหวา่งทางเดินนั้นจะประกอบไปดว้ย

พืชพนัธ์ุป่าเขาหินปูนนานาชนิด หากเวลาประจวบเหมาะก็ยงัไดช้มสัตวท่ี์ออกมาหากิน 

 

ภาพที ่20 ภาพแสดงทศันยีภาพจุดชมววิเขาแดง 



  134 

 จุดล่องเรือคลองเขาแดง สามารถติดต่อเชา้เรือไดท่ี้ท่าเรือวดัแดง ซ่ึงอยูห่่างจากท่ีท าการเขา

สามร้อยยอดไปทางเหนือประมาณ 1.5 กม. เป็นการรวมกลุ่มกนัใหบ้ริการของชาวบา้นในพื้นท่ีโดย

มีค่าบริการเหมาเรือล าละ500 บาทนัง่ไดไ้ม่เกิน 6คน/ล า เส้นทางท่ีเรือแล่นผา่นคือบริเวณคลองเขา

แดงผา่นเขาแดงจนไปถึง ทางแยกดอนยายหนูและวนกลบัมายงัปากน ้าคลองเขาแดงสู่ทะเลอ่าวไทย 

ทศันียภาพท่ีไดรั้บชมคือระบบนิเวศป่าชายเลนอาทิเช่นโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปร่งแดง 

ฝาดดอกแดง ตน้ชะครามริมตล่ิงและวถีิชีวติของชาวบา้นท่ีท าอาชีพประมงของชาวบา้นชาวเขาแดง

ตลอดจนไดรั้บชมการอยูกิ่นของนกชายเลนและนกทะเลบริเวณปากแม่น ้า 

 

ภาพที ่21 ภาพแสดงทศันยีภาพการลอ่งเรือภายในคลองเขาแดง 
 หาดดอนต้นสน หาดดอนสนอยู่ไม่ไกลจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมาก

นักห่างไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้พียงประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นชายหาดท่ีมีทิวสน มี

ความสงบ ไม่มีส่ิงก่อสร้างหรืออ านวยความสะดวกใด ๆ ในฤดูแลง้ท่ีน ้ าลดสามารถเดินเลาะบนสัน

ทรายไปถึงเขาแร้งได ้

 หาดสามพระยา หาดสามพระยาเป็นท่ีมีทรายขาวละเอียดปลายหาดทางดา้นทิศเหนือเป็น

จุดจอดเรือของชาวประมงในพื้นท่ี ท่ียงัมีการใชเ้รือประมงขนาดเล็กในตอนเชา้จะมีพ่อคา้แม่คา้มา

รับซ้ือปลาไปขายยงัตลาดสดในพื้นท่ี นอกจากน้ีส่ิงอ านวยความสะดวกในหาดสามพระยายงัมี

ร้านคา้สวสัดิการของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จุดกางเต็นท์ ห้องน ้ าท่ีจอดรถ เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ผูท่ี้มาเยีย่มเยอืน 
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ภาพที ่22ภาพแสดงทศันยีภาพและสตัวพ์ืน้ถิ่นบริเวณหาดสามพระยาในอทุยานแหง่ชาตเิขาสาม
รอ้ยยอด 
 หาดแหลมศาลา ห่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไปทางเหนือ  17 

กิโลเมตร เส้นทางสู่หาดแหลมศาลาจะตอ้งเดินทางผ่านหาดบางปูโดยสามารถเลือกได ้2 วิธีคือ 1) 

นัง่เรือจากหาดบางปู ราคาเหมาล า 400 บาทสามารถนัง่ไดป้ระมาณ 8 คน/ล า ราคาน้ีเป็นราคาทั้งขา

ไปและกลบั 2) เดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเทียนระยะทาง 530 เมตรมีลกัษณะค่อนขา้ง

ชนั ลกัษณะของหาดแหลมศาลาจดัวา่เป็นป่าชายหาดท่ียงัคงมีความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากเขา้ถึงได้

ยากเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวแ์ละพืชนานาชนิด แต่ขณะเดียวกนัยงัมีบา้นพกัแรมของทางอุทยาน

ใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการพกัแรม 

 
ภาพที ่23 ภาพแสดงทศันยีภาพและสตัวส์ายพนัธุ์พืน้ถิ่นบริเวณหาดแหลมศาลาในอทุยาน
แหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 

หาดบางปู หาดบางปูเป็นจุหมายส าหรับผูท่ี้มาสักการะ ณ วดับางปูและมารับประทาน

อาหารทะเลเน่ืองจากอยู่ใกล้คลองบางปูเป็นเสมือนท่าเรือข้ึนสินค้าประมงของชาวบ้าน และ

นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัหาดแหลมศาลาและถ ้าพรยานครอีกดว้ย 

 ถ ้าพระยานคร นับเป็นสถานท่ีเชิงธรรมชาติและประวติัศาสตร์ท่ีผสานกันอย่างงดงาม

ลกัษณะทางกายภาพของถ ้ าท่ีเป็นเขาหินถูกน ้ าฝนท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อนๆกดัเซาะไปตามกาลเวลา

ประจวบกบัพื้นท่ีโถงถ ้านั้นเป็นโพรงท าให้เพดานถ ้าไม่สามารถรับน ้ าหนกัไดจึ้งถล่มลงมาเกิดเป็น

ถ ้าท่ีมีลกัษณะเป็นปล่อง เม่ือแสงส่องถึงบริเวณกน้ถ ้ าท าให้ตน้ไม ้สังคมพืชประเภทหุบเขาหินปูน

ไดเ้จริญเติบโตอีกคร้ัง คุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์นั้นมีมายาวนั้นคร้ันสมยัพระยานครไดเ้สด็จไป

ราชการยงัเมืองกรุงศรีอยุธยา เกิดพายุพดักระหน ่าจึงไดเ้ขา้ไปหลบมรสุม ต่อมาในสมยัรัชกาลพร

บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่งให้ก่อสร้างพระท่ีนั่ง มีช่ือว่า พระท่ีนั่งคูหา

คฤหาสน์ ปรากฏท่ีนัง่น้ีมาจนสมยัปัจจุบนั ยามแสงสาดส่องลงมาผา่นปล่องถ ้ากระทบพระท่ีนัง่ยิ่ง

ท าใหท้ศันียภาพภายในถ ้าพระยานครนั้นตระการตา 
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ภาพที ่24 ภาพแสดงทศันยีภาพภายในบริเวณถ า้พระยานครในอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
 ถ า้แก้ว อยูห่่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไปทางเหนือประมาณ 16 กม. 

ทางเขา้ถ ้าแกว้หากมาจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4020 ทางเขา้จะอยูบ่ริเวณซ้ายมือก่อนถึงวดับาง

ปู ถ ้าแกว้ตั้งอยูใ่นหุบเขาจนัทร์ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนมีลกัษณะภูมิประเทศแบบคาสท ์(Karst) เน่ืองจาก

เป็นหินปูนท่ีมีคุณสมบติัละลายน ้ าได ้ท าให้กระบวนทางธรรมชาติน้ีเกิดการสะสมของตะกอนน ้ า

เกิดหินงอกหินยอ้ยสวยงาม มีลกัษณะเป็นหินน ้ าไหล หินปูนฉาก ลกัษณะเด่นของหินงอกหินยอ้ย

ท่ี น่ี คื อ มี ลั ก ษ ณ ะ โป ร่ งแ ส ง  เข้ า ถึ ง เม่ื อ  ว ัน ท่ี  1 2  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 6 2  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก 
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/36 

 ถ า้ไทร อยูห่่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไปทางเหนือ 9 กิโลเมตร การ

เดินทางเขา้ถ ้านั้นจะตอ้งเดินข้ึนเขาไป 280 เมตร การเดินชมภายในถ ้าจะตอ้งใชต้ะเกียงส่องทาง 

สาเหตุท่ีเรียกถ ้าแห่งน้ีวา่ถ ้าไทรเพราะมีตน้ไทรอยูห่นา้ถ ้า ถ ้าไทรยงัคงมีความเป็นเขาหินปูนท่ีอุดม

สมบูรณ์มีหินงอกหินยอ้ยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีลกัษณะคลา้ยน ้าตก เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 12 

กุมภาพนัธ์ 2562 เขา้ถึงไดจ้าก https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/37 

 ชุมชนเกาะมอญ เขาแมว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูภ่ายในทุ่งสามร้อยยอด OTOP นวตัวถีิ

บา้นเขามอญเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเพิ่งเปิดใหม่ในปลายปี พ.ศ.2561 เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าบริเวณเขา

แมวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเขาสามร้อยยอด เตม็ไปดว้ยบวัหลวงบานสะพร่ัง โดยพื้นท่ีท่ีชาวบา้น

ร่วมกนัฟ้ืนฟูบวัหลวงข้ึนมาเพื่อใหส้ามารถรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้มีกิจกรรมมากมาย

ตั้งแต่ ล่องเรือชมบวั ดูลิง ป่ันจกัรยาน รับประทานอาหารพื้นถ่ินและมีการจ าหน่ายสินคา้ท่ีเป็น

ผลิตภณัฑข์องชุมชนคือหินพระธาตุแกะสลกั 

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/36
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/37
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ภาพที ่25 ภาพแสดงกิจกรรมการลอ่งเรือชมบวัหลวงในบริเวณ ม.2 ต.สามรอ้ยยอด อ.สามรอ้ย
ยอด จ.ประจวบครีีขนัธ์ 
 ถ ้าภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ ทางเขา้ไปยงัถ ้ าภาพเขียนสีประวติัศาสตร์น้ีอยู่ใกลก้บัศูนย์

ศึกษาธรรมชาติบึงบัว การเข้าชมจะต้องมีการติดต่อเจา้หน้าท่ีล่วงหน้าเพื่อน าทางไปยงัพื้นท่ีท่ี

ภาพเขียนโบราณใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 45 นาที ภาพเขียนสีโบราณน้ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่า 

เป็นภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวติัศาสตร์ราว 3,000 - 5,000ปีมาแลว้ โดยภาพไดส่ื้อถึงเร่ืองราว

วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ณ ขณะนั้น รายละเอียดของภาพมีการวาดผูค้น ทั้ง หญิงและชาย เรือส าเภาจีน 

ปลา ควาย สันนิษฐานว่าเป็นวิถีชีวิตของผูค้นในยุคนั้นวสัดุท่ีใช้คือฝุ่ นหินผสมกับยางไม้ และ

เคลือบดว้ยไขมนัสัตวแ์มผ้ลงานศิลปะช้ินน้ีจะมีความสมบูรณ์เพียงร้อยละ 50-70 แต่ก็แสดงให้เห็น

ถึงภูมิปัญญาและเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตารางที ่16  ตารางแสดงจ านวนสถิตพิาหนะทีเ่ขา้ไปในอทุยานแหง่ชาต ิส านกับริหารพืน้ทีอ่นรุกัษ์
ที ่3 สาขาเพชรบรีุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
อุทยาน/เดือน ตุลาคม 

(คนั) 
พฤศจกิายน 

(คนั) 
ธันวาคม 
(คนั) 

มกราคม 
(คนั) 

กมุภาพนัธ์
(คนั) 

มนีาคม
(คนั) 

เมษายน
(คนั) 

รวม(คนั) 

อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน 

2,233 3,297 7,217 4,713 3,324 3,653 5,317 29,754 

อุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด 

832 339 789 685 379 432 576 4,041 

อุทยานแห่งชาติ
ป่ากยุบุรี 

269 273 552 540 378 384 424 2,820 
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ท่ีมา : ส านกังานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้าก http://park.dnp.go.th 

ตารางที ่17 ตารางแสดงสถิตจิ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้ไปในอทุยานแหง่ชาตสิ านกับริหารพืน้ที่
อนรุกัษ์ที ่3 สาขาเพชรบรีุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย รวม 

อุทยานแห่งชาตแิก่ง
กระจาน 

7,577 10,581 25,281 18,128 10,036 9,251 17,928 98,782 

อุทยานแห่งชาตเิขา
สามร้อยยอด 

12,035  8,301 16,488 14,717 11,724 13,990 16,976 94,231 

อุทยานแห่งชาตป่ิา
กยุบุรี 

1,036 1,031 2,587 2,199 1,405 1,603 1,538 11,399 

ท่ีมา : ส านกังานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 28 

พฤษภาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้าก http://park.dnp.go.th  

ตอนที่ 5 ข้อมูลพืน้ฐานพืน้ที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

1.ประวตัิความเป็นมาของพืน้ที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

กระบวนการเกิดพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอด ในอดีตในยุคท่ีน ้ าทะเลสูงข้ึนมาถึงแผ่นดิน 

บริเวณทุ่งสามร้อยยอดคือพื้นท่ีหว้งทะเลน ้ าต้ืน บริเวณเทือกเขาหินปูนคือหมู่เกาะกลางทะเล ต่อมา

เม่ือน ้ าทะเลลดระดบัและถอยร่นออกไป เกิดตะกอนบริเวณเหนือและใตข้องเทือกเขาสามร้อยยอด 

ตะกอนเหล่าน้ีได้ปิดกั้นทิศทางการไหลเข้าออกของน ้ าทะเล ท าให้บริเวณด้านตะวนัตกของ

เทือกเขาสามร้อยยอดเป็นทะเลสาบน ้ าเค็มท่ีมีสันดอนปิด เม่ือเวลาผ่านไปน ้ าท่ีไหลจากเทือกเขา

ตะนาวศรีผ่านพื้นท่ีราบเพื่อระบายออกไปยงัทะเลอ่าวไทยได้ไหลมาสะสมในพื้นท่ีบริเวณ

ทะเลสาบแห่งน้ีเน่ืองมีแนวเทือกเขาสามร้อยยอดวางขวางกั้นทิศทางการไหลของน ้ าท่ีจะออกสู่

ทะเลเกิดเป็น ท าให้น ้ าจืดค่อยๆสะสมในทุ่งจากน ้ าเค็มกลายเป็นน ้ ากร่อย และบางพื้นท่ีก็ได้

กลายเป็นน ้ าจืด เกิดเป็นท่ีราบน ้ าจืด (Fresh Water Marsh) ดงันั้นท่ีมาของน ้ าในพื้นท่ีส่วนใหญ่มา

จากเทือกเขาตะนาวศรี บางส่วนก็ไหลมาจากเทือกเขาสามร้อยยอดและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยผา่น

ทางคลองเขาแดง 

http://park.dnp.go.th/
http://park.dnp.go.th/
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ภาพที ่26 ภาพจ าลองการเกิดพืน้ทีชุ่่มน า้ทุง่สามรอ้ยยอดตามกระบวนการทางธรณีวทิยา 
ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดประกอบไปดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีหลากหลายรูปแบบ

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ พื้นท่ีชุ่มน ้าจืดและพื้นท่ีชุ่มน ้าเคม็ พื้นท่ีชุ่มน ้าประเภท

ทุ่งน ้ าจืดคือบริเวณทุ่งสามร้อยยอดท่ีมีขนาดพื้นท่ีกวา่ 61,300 ไร่  ทุ่งนาและพื้นท่ีชุ่มน ้ าประเภทน ้ า

กร่อยอนัได้แก่ ปากแม่น ้ า ล าคลอง ทุ่งดอนตะกาด ห้วงทะเลน ้ าต้ืน บ่อเล้ียงกุง้ บ่อเล้ียงปลา ดว้ย

ความหลากหลายทางชีวภาพน้ีส่งผลให้อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงมากเพราสามารถรองรับพืชและสัตวเ์ป็นท่ีอยู่อาศยั เป็นแหล่งอาหาร 

แหล่งพกัพิง การมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยแก่การรองรับนกอพยพเน่ืองจากมีท่ีตั้งอยู่ใกล้

ทะเลเป็นอีกประการหน่ึงท่ีประจกัษใ์หเ้ห็นวา่พื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดมีความส าคญัระดบันานาชาติ 

การประกาศผนวกพื้นท่ีชุ่มน ้าทุ่งสามร้อยยอดเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอดสร้างความไม่พอใจและเป็นเหตุให้ชาวบา้นในพื้นท่ีขดัแยง้กบัอุทยานแห่งชาติอยา่งรุนแรง 

เน่ืองจากวา่ในมุมมองของชาวบา้นท่ีพึ่งพาอาศยัทุ่งมาช้านานมีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาทรัพยากรในทุ่งเพื่อ

เล้ียงชีพก าลงัจะถูกจ ากดัสิทธิในการใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ า ถูกชาวบา้นตราการกระท าคร้ังน้ีวา่บุกรุกพื้นท่ี

ท ากิน เพราะพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นทั้ งพื้นท่ีทางการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว ์พื้นท่ีอยู่อาศยั ดงันั้นรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรขณะนั้นจึงไดต้ดัสินว่าแบ่งพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติรวมไว ้ให้เป็นพื้นท่ี
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ชุ่มน ้ าภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติเพียง 23,000ไร่ และให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์เพื่อการ

ประกอบอาชีพเช่นเดิม 20,000 ไร่ 

ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้าในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีมากถึง 10 ประเภทดว้ยกนัดงัน้ี 

ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  

  (1) ทุ่งน ้าจืด 

(2) ป่าชายหาด , หาดทราย 

(3) ป่าชายเลน 

(4) ล าคลอง ล าราง ทางน ้า  

(5) ทุ่งดอนตะกาด 

(6) หาดโคลน,หาดเลน 

(7) หว้งทะเลน ้าต้ืน 

(8) ริมฝ่ังทะเล , หนา้ผา , โขดหิน 

ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีถูกปรับสภาพโดยมนุษย ์

 (9) นากุง้ , บ่อเล้ียงปลา 

 (10) นาขา้ว 

2.ทีต่ั้งและขอบเขตของพืน้ที่ชุ่มน ้าทุ่งสามร้อยยอด 

ท่ีตั้งของพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของเทือกเขาสามร้อยยอดทาง

ตอนเหนือของทุ่งสามร้อยยอดบางส่วนมีพื้นท่ีอยูใ่นอ าเภอปราณบุรี ตอนกลางของทุ่งอยูใ่นอ าเภอ

สามร้อยยอดและตอนปลายอยูใ่นอ าเภอกุยบุรี ทั้งหมดน้ีอยู่ในพื้นท่ี 8 ต าบล อนัไดแ้ก่ ต.ปราณบุรี 

อ.ปราณบุรี ต.ศิลาลอย ต.ศาลาลยั ต.ไร่เก่า ต.ไร่ใหม่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด ต.สามกระทาย 

ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี ต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์คือ ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 12 องศา 5 ลิปดา ถึง 12 องศา 

20 ลิปดาเหนือ และระหวา่งเส้นแวงท่ี 99 องศา 52 ลิปดา ถึง 100 องศา 2 ลิปดา ตะวนัออก  
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เน่ืองจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางครอบคลุมพื้นท่ีหลายตาราง

กิโลเมตรในหลายต าบล พื้นท่ีท่ีมีการครอบครองโดยชุมชนหรือผูมี้กรรมสิทธ์ิมีการน าพื้นท่ีไป

ปรับเปล่ียนใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีท ามาหากินและท่ีอยู่อาศยั แต่พื้นท่ีชุ่มน ้ าใน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีพื้นท่ี

ทั้งหมด 43,750 ไร่หรือ 70 ตร.กม. มีความลึกโดยเฉล่ีย 3 เมตร 



  142 

 

ภาพที ่27 ภาพแสดงขอบเขตพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอดทัง้ภายในและภายนอกอทุยานแหง่ชาตเิขา
สามรอ้ยยอด 
ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก  กรมแผนท่ีทหาร, ( 2552 )  
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3.ลกัษณะทางชีวภาพของพืน้ที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

เน่ืองดว้ยสภาพทางภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลายอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดน ามา

ซ่ึงระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลาย โดยมีเทือกเขาสามร้อยยอดท่ีมีระบบนิเวศป่าเขาหินคัน่กลาง

ระหว่างระบบนิเวศน ้ าจืดในบึงน ้ าจืดและระบบนิเวศน ้ าเค็มซ่ึงไดแ้ก่ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบ

นิเวศชายฝ่ัง เป็นตน้ 

ทุ่งสามร้อยยอดเป็นทุ่งแขมอ้อผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยมีความส าคัญต่อระบบ

ชีวภาพในระดับนานาชาติ ส าคญัทั้ งต่อสายพนัธ์ุพื้นถ่ินและสายพนัธ์ุต่างถ่ิน โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  

 3.1 ทรัพยากรนก 

 ทุ่งสามร้อยยอดนบัเป็นแหล่งดูนกท่ีส าคญัเน่ืองจากมีนกประจ าถ่ินกวา่ 157 ชนิด

และนกอพยพกวา่ 158 ชนิด เช่น เหล่านกพงท่ีอพยพมาในช่วงฤดูหนาวเพื่อหลบภยัหนาวอนัไดแ้ก่ 

นกพงคิ้วด า ( A.Bistrigiceps ) นกพงใหญ่ญ่ีปุ่น (Acrocephalus arundinaceus ) นกพงนาหิมาลยั ( 

A.agricola ) เป็นตน้ โดยเฉพาะนกบางชนิดท่ีตอ้งการทั้งท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว แหล่งหลบภยัและแหล่ง

อาหารในช่วงท่ีร่างกายก าลงัอ่อนแอ จ าพวกท่ีอพยพเพื่อผลดัเปล่ียนขนโดยเฉพาะไดแ้ก่ นกพงนา

พนัธ์ุแมนจูเนีย ( A.tangorum ) คาดวา่ทุ่งสามร้อยยอดคือสถานท่ีแห่งเดียวท่ีมนัเลือกใหเ้ป็นสถานท่ี

อพยพ และยงัมีนกท่ีอยูใ่สถานภาพเส่ียงต่อการใกลสู้ญพนัธ์ุ (endangered) คือนกหวัโมลายู และนก

ซ่ึงอยูใ่นสถานภาพใกลถู้กคุกคาม (near threatended ) คือ นางนวลแกลบเล็ก (Sterna abifrons) เป็น

ตน้ 

 นอกจากน้ีภายในทุ่งสามร้อยยอดและบริเวณอ่ืน ๆ ของอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอดยงัมีนกท่ีส าคญัและอยูใ่นสถานภาพต่าง ๆ อาศยัอยูอี่กดว้ย โดยรายช่ือนกในสถานภาพต่าง 

ๆ มีดงัน้ี 

ตารางที ่18 ตารางแสดงรายชือ่นกทีอ่ยูใ่นสภานภาพถูกคกุคาม 

นกทีอ่ยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม ( Globally threatened) 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

นกตะกราม Leptoptilos dubius 

นกกระทุง Pelecanus philippensis 
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ตารางที ่19 ตารางแสดงรายชือ่นกทีอ่ยูใ่นสถานภาพถูกคกุคาม (ต่อ) 

นกทีอ่ยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม ( Globally threatened) 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

เป็ดด าหัวด า Aythya baeri 

นกอนิทรีปีกลาย Aquila clanga 

นกหัวโตมลายู Charadrius peronii 

นกซ่อมทะเลอกแดง Limnodromus semipalmatus 

นกทะเลขาเขียวลายจุด Triga guuttifer 

นกชายเลนปากซ้อน Eurynorhychus pygmaeus 

นกลุมพูแดง Columba  punicea 

ตารางที ่20 ตารางแสดงรายชือ่นกทีอ่ยูใ่นสถานภาพใกลสู้ญพนัธ์อยา่งยิ่ง  

นกทีอ่ยู่ในสถานภาพใกล้สูญพนัธ์ุอย่างยิง่ ( Critically endangered) 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

นกตะกราม Greaeter Adjutant 

นกกระทุง Spot-billed pelican 

นกเค้าใหญ่สีคล า้ Bubocoromandus 

ตารางที ่21 ตารางแสดงรายชือ่นกทีอ่ยูใ่นสถานภาพใกลสู้ญพนัธุ์ 
นกท่ีอยูใ่นสถานภาพใกลสู้ญพนัธ์ ( Endangered ) 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

นกกาน ้ าใหญ่ Phalacrocorax cabo 

นกกระสานวล Ardea cinerea 

นกกระสาแดง A.purpurea 

นกกาบบวั Mycteria leucocephala 

นกกระสาด า Ciconia nigra 

นกชอ้นหอยขาว Threskiornis melanocephalus 

เหยีย่วด า Milvus migrans 

นกอินทรีปีกลาย,นกอินทรีหวัไหล่ขาว Aquila heliacal 

นกทะเลขาเขียวลายจุด Sterna bergil 

นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ Great Crested Tern 
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ตารางที ่22 ตารางแสดงรายชือ่นกทีอ่ยูใ่นสถานภาพใกลสู้ญพนัธุ์ ( ต่อ ) 

นกทีอ่ยู่ในสถานภาพใกล้สูญพนัธ์ ( Endangered ) 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

นกพงนาพนัธ์ุแมนจูเรีย Acrocephalus tangorum 

ตารางที ่23 ตารางแสดงรายชือ่นกทีอ่ยูใ่นสถานภาพใกลถู้กคมุคาม 

นกทีอ่ยู่ในถานภาพใกล้ถูกคุกคาม ( Near threatened ) 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

นกยางไฟหัวเทา Ixobrychus erhythmus 

นกยางแดงใหญ่ Botaurus stellaris 

เป็ดคบัแค Nettapus ceromandelianus 

เหยีย่วแดง Haliaeetus leucogaster 

เหยีย่วฮอบบี ้ Falco severus 

นกคุ่มสี Coturnix chinereus 

นกอลีุ้ม Gallicrex cinerea 

นกกระแตหัวเทา Vanellus cinereus 

นกอก๋ีอยสะโพกสีน า้ตาล Numenius madagascariensis 

นกปากซ่อมสวนิโฮ Gallinago megala 

นกกระแตผเีลก็ Burhinus oedicnemus 

นกนางนวลแกลบเลก็ Sterna albifrons 

นกเปล้าอกสีม่วงน า้ตาล Treron bicincta 

นกลุมพูขาว Ducula bicolor 

นกแอ่นกนิรัง Aerodramus fuciphagus 

นกจบัแมลงคิว้เหลือง Ficedula narcissina 

นกกระจาบธรรมดา Ploceus philippinus 

นกกระติด๊แดง Amandava amandava 

นกกระจาบปีกอ่อนอกเหลือง Emberiza aureola 

นกอนิทรีสีน า้ตาลใหญ่ Aquila nipalensis 

นกอนิทรีปีกลาย Greater Spotted Eagle 

 



  146 

ตารางที ่24 ตารางแสดงรายชือ่นกทีม่ีสถานภาพมีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธุ์ 

นกทีม่ีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพนัธ์ุ ( Vulnerable ) 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

นกแซวสวรรค์หางด า Terpsiphone atrocaudata 

นกกระจาบอกลาย Ploceus manya 

ที่มา : {ส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม, 2542 #14} 

3.2 ทรัพยากรพืชพรรณ 

  สังคมพืชในพื้นท่ีอุทยานสามร้อยยอดมีหลากหลายชนิดพนัธ์ุแบ่งเป็นสังคมพืช

ประเภทต่าง ๆ มากมายเช่นบริเวณเขาหินปูนมีทั้งสังคมป่าเขาหินปูนพืชท่ีพบมีลกัษณะแคระแกร็น

เน่ืองจากรากไม่สามารถทะลุผา่นหินปูนไปไดแ้ละมีความทนทานต่อสภาวะความแห้งแลง้ไดดี้พืช

ท่ีพบในสังคมพืชประเภทน้ีไดแ้ก่ จนัทน์ผา จนัทร์หอม ทลายเขา โมกเขา นอกจากน้ียงัพบสายพนัธ์ุ

พิเศษของพื้นท่ีคือปรงปราณบุรี ( Cycas pranburiensis )  มีลกัษณะใบประกอบเหมือนขนนกมกัข้ึน

ตามหน้าผาหินปูนจดัเป็นพืชถ่ินเดียวท่ีสามารถพบได้ยาก เทียนหินหรือเทียนสว่าง ( Impatiens 

putii Craib ) จะพบเห็นไดแ้ค่หนา้หนาวหรือช่วงฤดูฝนเท่านั้นเน่ืองจากมีล าตน้อวบน ้ าพืชถ่ินเดียว

พบตามป่าเขาหินปูน และพื้นท่ีเชิงเขาเป็นสังคมพืชป่าดิบแลง้ สังคมพืชป่าชายหาดและม่วงไตรบุญ 

( Tribounia venosa ) เป็นพืชถ่ินเดียวเช่นกนัโดยข้ึนตามเขาหินปูนท่ีไม่สูงมากเป็นไมล้ม้ลุกท่ีข้ึน

ตามรอยแยกของเขาหินปูน 

 

ภาพที ่28ภาพแสดงสายพนัธุ์พชืทีห่ายากในพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
ท่ีมา : {สัตวป่์าและพนัธ์ุ, 2557 #20} 

  บริเวณหุบเขาหรือเชิงเขามีลักษณะดินท่ีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากมีการ

สะสมสารอินทรีย์ในปริมาณมากกว่าพื้นท่ีเขาหินปูน พืชพันธ์ุท่ีพบได้แก่ กุ่มน ้ า กระดูกไก่ 

มะค่าโมง พลอง โมกมมนั โมกขาว พลบัดง เป็นตน้ ในบริเวณใกลท้ะเลมีสังคมป่าชายหาดลกัษณะ
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เด่นของสังคมพืชประเภทน้ีคือสามารถทนไอเคม็ไดดี้ พืชท่ีพบไดแ้ก่ สนทะเล เตยทะเล ผกับุง้ทะเล 

เกด สารภีทะเล ( กระทิง ) มะนาวผ ีโพทะเลเป็นตน้ 

  สังคมพืชพื้นท่ีชุ่มน ้ าประเภทน ้ ากร่อยและน ้ าเค็มในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอดมี 2 ประเภทไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าชายเลนและทุ่งดอนตะกาดเป็นพืชท่ีสามารถทนน ้าเค็มจากทะเล

ท่ีท่วมขงัได ้พืชพรรณท่ีพบไดแ้ก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรง โปรงแดง ชะคราม ตะบูน

ด า ตาตุ่มทะเล ฝาดดอกแดง ถัว่ขาว แสมทะเล หญา้ปราบน ้าเคม็ หญา้ขมใบยน่ เป็นตน้ 

 พืชพนัธ์ุท่ีพบในทุ่งสามร้อยยอดมีหลากหลายสายพนัธ์ุพบอยา่งน้อย 98 ชนิด ทั้ง

ในบริเวณกลางทุ่งน ้าจืด ริมตล่ิง ปลายทุ่งท่ีเช่ือมต่อกบัคลองเขาแดงซ่ึงเป็นน ้ากร่อย พืชพรรณท่ีพบ

ส่วนใหญ่ได้แก่ ธูปฤาษี บวัสาย ออ้ แขม หญา้ปลอ้ง หญา้ไซ ผกัตบไทย จอก แหน สาหร่ายหาง

กระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว เป็นตน้ 

ตารางที ่25 ตารางแสดงพชืพรรณในพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอดและสถานทีท่ีพ่บ 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ สถานทีพ่บ 

แขม Phragmites karka พืชท่ีมีล าตน้เหนือน ้ า 

อ้อ Arundo donax พืชท่ีมีล าตน้เหนือน ้ า 

ธูปฤาษ ี Typha angustifolia พืชท่ีมีล าตน้เหนือน ้ า 

แห้วทรงกระเทยีม Eleoccharis dulcis พืชท่ีมีล าตน้เหนือน ้ า 

สาหร่ายข้าวเหนียว Utricularia aurea พืชใตน้ ้ าและลอยน ้ า 

สาหร่ายหางกระรอก Hydrilla verticillata พืชใตน้ ้ าและลอยน ้ า 

สาหร่ายหางววั Najas graminea พืชใตน้ ้ าและลอยน ้ า 

เถาคนั CAratiatrifolia ชายขอบทุ่ง 

หญ้ารังนก Chloris barbata พืชตามแนวคนัดิน 

บัวหลวง Nelumbo nucifera พืชท่ีมีล าตน้เหนือน ้ า 

ผกัแพงพวย Ludwigia adscendens พืชใตน้ ้ าและลอยน ้ า 

ท่ีมา : {ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2542 #14} 

 3.3 ทรัพยากรสัตว์น า้ 

  ภายในทุ่งสามร้อยยอดประกอบไปดว้ยทรัพยากรสัตวน์ ้ าท่ีค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์

พบทั้งปลาน ้ าจืดและปลาน ้ ากร่อย พบชนิดของปลาในทุ่งไม่ต ่ากวา่ 41 นิด 20 วงศป์ลาท่ีพบทัว่ไป
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เช่น ปลาสลิด ปลานิล ปลาช่อน ปลาดุก ปลาไหลนา ปลาแป้น ปลาหมอไทย ปลากดเหลือง ปลา

แขยงขา้งลาย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลาไส้ตนัตาแดง ปลาไส้ตนัตาขาวปลาสร้อยขาว 

ปลายี่สกเทศ ปลาดอกหมากครีบยาว ปลาซิวหนวด ปลาซิวควาย ปลาหลดจุด ปลาแกม้ช ้ า ปลาบู่

ทราย ปลาบู่จาก เป็นตน้ และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธ์ุท่ีหายากเป็นสายพนัธ์ุปลาท่ีมีสถานภาพ

มีแนวโน้มใกล้สูญพนัธ์ 2 ชนิดคือ คือปลาดุกด้าน ( Clariasbatrachus ) และปลาดุกอุย ( Clarias 

microcephalus ) 

 3.4 ทรัพยากรสัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 

 สัตวป่์าท่ีพบเห็นไดถ่ี้โดยผูว้ิจยั ( 2561-2562 ) ตรงกบัการส ารวจของสถาบนัวิจยั

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ.2555ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจดัอยูใ่นระดบัความ

ชุกชุมมากไดแ้ก่ ลิงแสม โดยเฉพาะบริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดฝูงลิงเหล่าน้ี

หน้าท่ีท าการอุทยานหากไม่ระมดัระวงัเก็บอาหารลิงเหล่าน้ีจะร้ือคน้ และสัตวป่์าอ่ืน ๆ ท่ีอาศยัใน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ไดแ้ก่ เลียงผาหรือโคร า ลิงกงัเหนือ เสือปลา ค่างแวน่ถ่ินใต ้

หนูพุกใหญ่ กระรอกปลายหางด า เสือดาว เกง้ สัตวท่ี์พบวา่มีปริมาณอยูใ่นเกณฑ์ชุกชุมปานกลาง ( 

จากการส ารวจของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ.2555 ) พบวา่มี 3 ชนิด คือ กระรอก

ปลายหางด า หนูพุกใหญ่  ค่ างแว่น ถ่ินใต้ สัตว์ท่ี มีสถานภาพ มีแนวโน้มใกล้สูญพัน ธ์ุ  ( 

Vulnerable=VU ) มี3ชนิดไดแ้ก่ เสือปลา ( Prionailurus viverrinus ) , เสือดาว ( Panthera pardus ) , 

ค่างแว่นถ่ินใต้ ( Semnopithecus obscurus ) , และสัตว์ท่ีอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไดแ้ก่ ลิงแสม , เสือปลา , เสือดาว , ค่างแวน่ถ่ินใต ้, เกง้  

3.5 ทรัพยากรสัตว์หน้าดิน 

 ลกัษณะพื้นดินในพื้นท่ีสามร้อยยอดอุดมไปด้วยธาตุอาหารเป็นอาหารให้แก่นก 

ปลาและสัตวอ่ื์นยงัมีสัตวอี์กชนิดนัน่คือ สัตวห์นา้ดินตามการส ารวจพบทั้งหมด 7 ชนิดจาก 2ไฟลมั 

2 ชั้น 4 อนัดบั 6 วงศ ์ปริมาณความหนาแน่นคือ 2,344 ตวัต่อตารางเมตร 

 3.6 ทรัพยากรสัตว์เลือ้ยคลาน 

 พื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดมีขนาดใหญ่สามารถรองรับสัตวแ์ละพืชชนิดต่าง ๆ 

มากมายเน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัและเป็นแหล่งอาหาร สัตวเ์ล้ิอยคลานท่ีมีการส ารวจคน้พบ
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ของกรมป่าไมใ้นปี พ.ศ. 2537 หลายชนิดเน่ืองจากมีแหล่งอาหารชุกชุมเช่น ตะกวด เห้ีย งูลายสาบ

คอแดง งูเหลือม งูเห่า งูเขียวหวัจ้ิงจก งูหมอก งูเขียวดอกหมาก งูป่ีแกว้ธรรมดา เป็นตน้ 

พบไม่น้อยกวา่ 4 ชนิด ชนิดท่ีพบไดม้ากในเกือบทุกบริเวณคือ แยใ้ต ้( Leiolepis belliana ) 

เห้ีย ( Varanus salvator ) งูสิงบา้น ( Ptyas korros ) 

 3.7 การประเมินสถานภาพทางด้านชีวภาพของพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอด 

 พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดได้รับการจดทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซท์อนัดบัท่ี  2,238 

โดยเม่ือวนัท่ี 8 เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2551 ทุ่งสามร้อยยออดไดรั้บการยกระดบัใหเ้ป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ี

มีความส าคญัระดบันานาชาติเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ โดยทะเบียนพื้นท่ีชุ่ม

น ้าระดบันานาชาติไดก้ล่าวไวว้า่ ทุ่งสามร้อยยอดเป็นพื้นท่ีรวมระหวา่งทุ่งน ้ าจืดและพื้นท่ีชุ่มน ้ าเค็ม 

ซ่ึงหาไดย้ากในประเทศไทยและในภูมิภาคป่าฝนมาลายนันอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นทุ่งแขมทุ่งออ้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดท่ียงัเหลืออยูผ่ืนสุดทา้ยในประเทศไทยอีกดว้ย ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไดรั้บ

การยกยอ่งจากนานาประเทศอนัไดแ้ก่ พืชอยา่งน้อย 292 ชนิด จาก233 สายพนัธ์ุ และกว่า 92 วงศ ์

พืชน ้ ากว่า 174 ชนิด นอกจากน้ียงัมีสัตวป่์าอีก 113 ชนิด สายพนัธ์ุหายยากท่ีพบไดใ้นพื้นท่ีชุ่มน ้ า

สามร้อยยอดไดแ้ก่ ตน้มะค่าโมง เสือปลา เต่าหัวเหลือง จ้ิงจกดินสยาม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเป็น

พื้นท่ีท่ีส าคญัต่อวิถีชีวิตของชุมชนท่ีพึ่งพาอาศยัทรัพยากร เช่น ทรัพยากรประมง ใชพ้ื้นท่ีเพื่อเล้ียง

สัตวแ์ละการเกษตรตลอดจนใชพ้ื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 

 หลกัเกณฑ์ท่ีพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดไดรั้บการข้ึนทะเบียนตามอนุสัญญาพื้นท่ี

ชุ่มน ้านานาชาติ โดยเขา้เกณฑ ์5 ประการ ดงัน้ี 

  ประเภทหลักเกณฑ์ท่ี 2 เป็นเกณฑ์ทัว่ไปโดยการใช้พืชและสัตวใ์นการจ าแนก

วนิิจฉยัพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีส าคญั 

 2a เป็นเกณฑ์ท่ีว่าดว้ยความส าคญัของพื้นท่ีท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชนิดและสาย

พนัธ์ุท่ีหายากและมีแนวโน้มใกลสู้ญพนัธ์ุ หรือเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชากรของชนิดพนัธ์ุดงักล่าว

มากกวา่หน่ึงชนิดพนัธ์ุหรือจ านวนหน่ึง 

 2b พื้นท่ีดงักล่าวมีความพิเศษในการด ารงความหลากหลายทางพนัธุกรรมและ

ระบบนิเวศของภูมิภาคเน่ืองดว้ยคุณภาพและลกัษณะพิเศษของพนัธ์ุพืชหรือสัตวใ์นพื้นท่ี 
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 2c พื้นท่ีมีคุณค่าพิเศษในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของพืชหรือสัตวใ์นช่วงวงจร

ของชีวติ 

  ประเภทหลกัเกณฑ์ท่ี 3 เป็นเกณฑ์ท่ีใชน้กน ้ าในการวินิจฉยัระดบัความส าคญัของ

พื้นท่ีชุ่มน ้า 

  3a เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีสามารถรองรับใหน้กน ้าอาศยัอยูไ่ด ้20,000 ตวัตลอดเวลา 

  3b ตามปกติมีความสามารถรองรับนกน ้ าจ  านวนพอสมควรจากกลุ่ม ท่ี มี

ความส าคญัซ่ึงเป็นดชันีช้ีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้สามารถอยู่ได้

ตลอดเวลา 

 

ภาพที ่29 ภาพแสดงแผนทีพ่ืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอดทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนตามอนสุญัญาแรมซาร์ 
ท่ีมา : Ramsar Sites Information Service เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้าก   

https://rsis.ramsar.org/ris/2238 

4.ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

4.1 ทรัพยากรดิน พื้นท่ีในบริเวณทุ่งสามร้อยยอดเกิดจากการทบัถมของตะกอนกรวดใน

ยุคควอเทอร์นารีอายุราว11,000ล้านปีมาแล้ว ประเภทของตะกอนน้ีเป็นตะกอนทรายจากทะเล 

https://rsis.ramsar.org/ris/2238
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ปัจจุบนัทุ่งสามร้อยยอดอยูใ่นสภาวะน ้ าท่วมขงัตลอดปี พื้นทอ้งน ้ าค่อนขา้งเรียบ ท าให้เน้ือดินส่วน

ใหญ่มีลกัษณะเป็นดินเหนียวสีเขียวแกมน ้ าเงิน  ดว้ยลกัษณะดินเช่นน้ีท าให้ดินระบายน ้ าได้ไม่ดี

ปริมาณออกซิเจนในดินต ่าไม่อุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม ทางตอนทา้ยของทุ่ง

สามร้อยยอดคือพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีเช่ือมต่อกบัปากแม่น ้าคือคลองเขาแดงซ่ึงเป็นทางระบายน ้ าออกสู่ทะเล

เส้นทางเดียวของทุ่งสามร้อยยอด ดว้ยเหตุน้ีท าให้ความเค็มเขา้สู่ทุ่งตอนปลายไดแ้ละลกัษณะดินใน

บริเวณน้ีเป็นดินลึก ระบายน ้าไดไ้ม่ดี 

4.2 ทรัพยากรน ้า ลกัษณะทางกายภาพของพื้นทอ้งน ้ าในทุ่งสามร้อยยอดมีลกัษณะเป็นแอ่ง

กระทะ ท าให้เป็นจุดรวมน ้ าท่าจากล าน ้ าสาขาย่อยหลากหลายสายในพื้นท่ีขา้งเคียงก่อนลงสู่ทะเล

อ่าวไทย บางส่วนนั้นมาจากเทือกเขาสามร้อยยอดซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกของทุ่งสามร้อยยอดและ

ท าหนา้ทีเป็นคนักั้นน ้ าขนาดมหึมา แหล่งน ้ าหลกัของทุ่งสามร้อยยอดมาจากน ้ าฝนท่ีมีปริมาณเฉล่ีย 

800-1,200 มล./ปี แหล่งน ้ าบางส่วนนั้นมาจากการชลประทาน อนัไดแ้ก่เข่ือนปราณบุรีและอ่างเก็บ

น ้ ายางชุมและบางส่วนมาจากน ้ าใตดิ้น และน ้ าจากเทือเขาตะนาวศรีทางดา้นทิศตะวนัตกท่ีไหลมา

ตามล าห้วย เช่น ห้วยหนองคาง ห้วยขวาง เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้ระดบัความลึกของน ้ าในทุ่งสาม

ร้อยยอดจะอยูท่ี่ 3 ม. ในเดือนพฤศจิกายนคือช่วงท่ีน ้าลดระดบัต ่าสุดมีความลึกเฉล่ีย 1 ม.  

การใชน้ ้ าในทุ่งสามร้อยยอด สามารถแบ่งคุณภาพน ้ าไดอ้อก 4 ประเภท ประเภทท่ี 1 น ้ าใน

พื้นท่ีชุ่มน ้ าตอนบนสามารถใชเ้ป็นแหล่งน ้ าในการอุปโภค บริโภคไดแ้ต่จะมีการฆ่าเช้ือก่อน มีการ

ใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ าตอนบนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและควรมีการรักษาและอนุรักษร์ะบบนิเวศแหล่งน ้ า 

น ้ าในทุ่งสามร้อยยอดทางตอนล่างจดัให้เป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 2 เพราะเป็นจุดรับน ้ าทิ้งจาก

กิจกรรมอ่ืน หากมีการน าไปอุปโภคบริโภคจะตอ้งมีการฆ่าเช้ือก่อนแต่สามารถใชเ้พื่อการเล้ียงสัตว์

ได้ ส่วนน ้ าประเภทท่ี 3 และ 4 คือบริเวณคลองเขาแดงและคลองบางปูจะต้องผ่านการปรับปรุง

คุณภาพมีการฆ่าเช้ือก่อนน าไปอุปโภคบริโภค 

5.คุณประโยชน์ของพืน้ทีชุ่่มน ้าสามร้อยยอด 
ตารางที ่26 ตารางแสดงคณุประโยชนข์องพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอด 

ประเภท หนา้ท่ี 

บทบาทและความส าคญัเชิงบริการ - เป็นแหล่งน ้าจืดรักษาสมดุลของน ้าใตดิ้น 
- เป็นแหล่งกกัเก็บน ้าฝนและน ้าท่า 
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ตารางที ่27ตารางแสดงคณุประโยชนข์องพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอด ( ตอ่ ) 

ประเภท หน้าที่ 

บทบาทและความส าคัญเชิงบริการ - มีบทบาท ช่วยมิให้น ้ า เค็ม รุก เข้ามาใน
แผน่ดิน 
- ป้องกนัชายฝ่ังลดการพงัทลาย 
- ชะลอการไหลของน ้า 

บทบาทและความส าคัญเชิงนิเวศวทิยา - ดกัจบัธาตุอาหาร 
- ดกัจบัสารพิษ 
- ส ร้ างท รัพ ย าก รธ รรมช า ติ อัน ได้ แ ก่ 
ทรัพยากรป่าไม ้แหล่งรวมสายพนัธ์ุพืชและ
สัตว ์
- เป็นเส้นทางยา้ยธาตุอาหารไปตามเส้นทาง
น ้า 

บ ทบ าท แล ะค ว าม ส าคั ญ เชิ ง สั งค ม แล ะ
นันทนาการ 

- มีความส าคัญ ต่อนันทนาการและการ
ท่องเท่ียว 
- เป็นพื้นท่ีส าหรับศึกษาธรรมชาติ 
- เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันได้แก่ 
ทรัพยากรประมง ทรัพยากรอาหารสัตว ์
ทรัพยากรเกษตร 

6.ลกัษณะการคุกคามพืน้ทีชุ่่มน ้าสามร้อยยอด 

 จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิพบวา่ ลกัษณะการคุกคามพื้นท่ีชุ่มน ้ามีหลายสาเหตุ ดงัน้ี 

ตารางที ่28 ตารางแสดงลกัษณะการคกุคามพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอด 

ประเภทสาเหตุ สาเหตุ 

สาเหตุจากธรรมชาติ ปริมาณน ้ าท่ีลดลงและปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก 

สาเหตุการคุกคามจาก
มนุษย์ 

การเผาทุ่ง เพื่อการหาปลา จบัสัตวใ์นพื้นท่ีชุ่มน ้ า เพื่อการน าพื้นท่ีชุ่ม
น ้ามาใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตร 
การไถปรับพื้นท่ี 
การชกัน ้าเคม็เขา้ทุ่งเพื่อการเล้ียงสัตวน์ ้า 
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ตารางที ่29 ตารางแสดงลกัษณะการคกุคามพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอด ( ต่อ ) 

ประเภทสาเหตุ สาเหตุ 

สาเหตุการคุกคามจาก
มนุษย์ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการสร้างถนนท่ีไม่ได้ประเมินผล
กระทบ 
มลพิษสะสมจากกิจกรรมในบริเวณใกลเ้คียง เช่น การเกษตร โรงงาน
อุตสาหกรรม การท าปศุสัตว ์การท่องเท่ียว 
การระบายน ้ าออกจากทุ่ ง เพื่ อการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินทางด้าน
การเกษตร 
การขยายตวัของชุมชน 
การขดุบ่อล่อปลาและบ่อเล้ียงปลา บ่อเล้ียงกุง้ท่ีมากเกินไป 
การบุกรุกพื้นท่ี 

สาเหตุจากการจัดการ การใชท้รัพยากรอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาขอบเขตอุทยานไม่ชดัเจน 
การใชพ้ื้นท่ีนนัทนาการท่ีเกินขอบเขตความเหมาะสม 
การขาดความร่วมมือจากราษฎรอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาพที ่30 ภาพจากดาวเทยีม JERS-1 ระบบ OPS จากโครงการน าร่องการประยกุต์ใชข้อ้มูล
ดาวเทียมส ารวจทรพัยากรของญีป่ ุ่ นแสดงพืน้ทีก่ารเลีย้งน า้  

ท่ีมา :  โครงการน าร่องการประยกุตใ์ชข้อ้มูลดาวเทียมส ารวจทรัพยากรของญ่ีปุ่น , กองวางแผนการ
ใชท่ี้ดิน เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ldd.go.th/new_hp/map/Pilot/c2.html 

7.สถานภาพของพืน้ที่ชุ่มน ้าต่อชุมชน สังคมและทางเศรษฐกจิ 

 ลกัษณะภูมิประเทศมีผลต่อลกัษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูท่ี้อาศยั ดงันั้นการประกอบ

อาชีพท่ีอยูคู่่ชีวิตของชุมชนรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสาร้อยยอดมาชา้นานไดแ้ก่ การท าประมงน ้ าจืด การ

ท าประมง น ้ ากร่อย การเล้ียงสัตว ์( โคเน้ือ โคนม สุกรและไก่) การท าเกษตร ในยุคปัจจุบนัท่ีมีการ

พฒันาของเศรษฐกิจท าให้เกิดการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างไปจากในอดีตเช่น การเปิดโรงงาน

อุตสาหกรรม การเล้ียงกุง้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด การเล้ียงปลาเพื่อป้อนตลาดและ

ร้านอาหาร โดยท่ีกิจกรรมท่ีเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ผลตอบแทนเป็นค่าเงินในปริมาณมากน้ี

ส่งผลกระทบทางลบต่อพื้ น ท่ีทางธรรมชาติเร่ือย ๆหากไม่ได้มีการควบคุมและจัดการ   

  จากการส ารวจพบว่าแต่ละต าบลนั้ น จะมีลักษณะการใช้งานพื้นท่ีชุ่มน ้ าและอาชีพท่ี

แตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

http://www.ldd.go.th/new_hp/map/Pilot/c2.html
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 ใน ต. สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด มีพื้นท่ีทั้งท่ีเป็นบริเวณริมทะเลดา้นทิศตะวนัออกของ

เทือกเขาสามร้อยยอดคือบริเวณคลองบางปูในบริเวณน้ีประชาชนท าอาชีพประมง ท านากุง้ เล้ียง

ปลา ปลูกพืชไร่ พืชสวน และรับจา้งและพื้นท่ีท่ีติดกบัทุ่งสามร้อยยอดซ่ึงเป็นทุ่งน ้ าจืดขนาดใหญ่มี

น ้ าท่วมขงัตลอดปีดา้นทิศตะวนัตกอาชีพท่ีประชนชนท าในบริเวณน้ีคือ การเกษตรกรรมปลูกพืช

สวน พืชไร่ ท านา ประมงน ้ าจืดและน ้ ากร่อย ทางดา้นทิศใตข้องต าบลสามร้อยยอดเป็นพื้นท่ีท่ีติด

กบัคลองเขาแดงมีการท าประมงน ้ าเค็มเป็นอาชีพหลกัและมีเล้ียงกุ้ง หอย ปู ปลาเป็นอาชีพเสริม 

  ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบบนบกและท่ีลุ่มน ้ าขงั บางพื้นท่ีเป็น

ภูเขา อาชีพหลกัของประชาชนในพื้นท่ีคือการท าเกษตรกรรม อนัไดแ้ก่ ว่านหางจระเข ้สับปะรด 

มะม่วงนอกจากน้ีมีการท าประมงน ้ าจืดและประมงน ้ ากร่อยในพื้นท่ีชุ่มน ้ า อาชีพรองคือการเป็น

ลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม งานบริการ งานรับจา้งและคา้ขาย 

 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีลาดมีความลาดเอียงจากทิศ

ตะวนัตกไปยงัทิศตะวนัออก บางพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่ม ลักษณะดินเหมาะแก่การปลูกพืชทนแล้ง

เน่ืองจากเป็นดินร่วนปนทราย อาชีพหลกัคือการท าสวน ชนิดพืชท่ีปลูกคือออ้ย นอกจากน้ียงัมีการ

เล้ียงกุง้อีกดว้ย 

 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ลกัษณะพื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกของถนนเพชรเกษมเป็นพื้นท่ีติด

กบัเขานอ้ยซ่ึงเป็นเขตป่าสงวนทางดา้นตะวนัออก ตั้งแต่ริมทางรถไฟสายใตเ้ป็นพื้นท่ีน ้ าท่วมขงั มี

การท านาเป็นอาชีพหลกัและมีอาชีพเสริมคือการรับจา้ง 

 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี ลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีน ้ าท่วมขงับริเวณตอนทา้ยของทุ่งสาม

ร้อยยอดซ่ึงเช่ือมต่อกบัคลองเขาแดงท่ีเป็นเส้นทางหลกัในหารระบายน ้าจากทุ่งสามร้อยยอดสู่ทะเล 

ท าให้คุณภาพน ้ าบริเวณน้ีมีลกัษณะเป็นน ้ ากร่อยเหมาะแก่การเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อย อนัไดแ้ก่การ เล้ียง

กุ้ง เล้ียงปลาบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับคลองกุยบุรีมีการท านา ท าสวน ปลูกมะพร้าว ปลูกพืชไร่ การ

ประกอบอาชีพเสริมคือรับจา้งและคา้ขาย 

 โดยสรุปแล้วอาชีพท่ีท ากนัมากเป็นอนัดบัตน้ๆได้แก่การท าประมง จบัสัตวน์ ้ าและการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การเกษตรมีการท านา ท าสวน มีการใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ าในหลากหลาย

รูปแบบท่ีแตกต่างไปตามสภาพทางกายภาพไดแ้ก่ เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ท าประมงพื้นบา้น ท าท่ีอยูอ่าศยั

นอกจากน้ีมีการชกัน ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดมาเพื่อตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่าน้ี

เช่น ชกัน ้ าเขา้ทุ่งเพื่อเพาะล้ียงสัตวน์ ้ า ชกัน ้ าไปใช้ในการเกษตร กระบวนการเหล่าน้ีเป็นการน าน ้ า
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ในทุ่งหมุนเวียนไปใชแ้ลว้ปล่อยน ้าลงยงัแหล่งน ้า แต่นานวนัเขา้พื้นท่ีเร่ิมเส่ือมโทรมเน่ืองจากสภาพ

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากหลายสาเหตุเช่นปริมาณน ้ าในทุ่งสามร้อยยอดลดลง ท าให้น ้ ากร่อย

และเค็ม ผูท่ี้ชกัน ้ าไปเล้ียงสัตวน์ ้ าไม่สามารถด าเนินการต่อไปไดเ้น่ืองจากคุณภาพน ้ าไม่ดีเพราะมี

การสะสมความเค็มสะสมมลพิษมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีรอบทุ่ง มีการปล่อยนากุง้ทิ้ง

ร้าง บางพื้นท่ีเม่ือทิ้งระยะเวลานานไปจึงมีการกลบัมาท านากุง้อีกคร้ัง ทั้งน้ีพื้นท่ีท่ีประชาชนท าการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ามีการทบัซอ้นกบัขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดท าให้เป็นพื้นท่ีท่ีไม่

สามารถจดัการไดดี้นกัแต่มีการแบ่งกนัใชป้ระโยชน์พื้นท่ีอยา่งเท่าเทียม 

ตารางที ่30 ตารางแสดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอดและใน
พืน้ทีร่อบอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 5 กิโลเมตร 

ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน (2559). 

สภาพการใช้ที่ดนิ เน้ือที่(ไร่) สัดส่วนพืน้ที่(ร้อยละ) 
นาขา้ว 35,426 8.55 
พืชไร่ 9,324 2.25 
ไมผ้ล 3,019 0.73 
ไมย้นืตน้ 23,451 5.66 
พืชผกั 82 0.02 
โรงเรือนเล้ียงสตัว ์ 717 0.17 
พืชน ้า 235 0.06 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 52,342 12.64 
ป่าผลดัใบ 46,637 11.26 
ป่าชายเลน 2,531 0.61 
ป่าปลูก 191 0.05 
ทุ่งหญา้ 15,240 3.68 
ท่ีลุ่ม 47,359 11.43 
บ่อลูกรัง 1,067 0.26 
ท่ีถม 413 0.10 
ทะเล 156,161 37.70 
ชุมชนและส่ิงก่อสร้าง 17,686 4.27 
แม่น ้าล  าคลอง หนอง บึง 1,717 0.41 
สระน ้า บ่อน ้า คลอง 572 0.14 
รวม 414,169 100.00 
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8.พืน้ทีชุ่่มน ้าสามร้อยยอดและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 ผศ.ดร.กนก เลิศพาณิช ได้เขียนงานวิจัยเร่ือง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ทีด่ินและทรัพยากรดินในพืน้ทีชุ่่มน า้อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในปีพ.ศ.2549  จากการศึกษา

พบว่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดประกอบไปดว้ยดินท่ีมีความสมบูรณ์ของดินระดบัปานกลาง แต่มี

ความสามารถในการระบายน ้ าท่ีไม่ดีเน่ืองจากดินอุม้น ้ า ลกัษณะทางกายภาพของทุ่งมีความลาดชนั 

36.28 % มีน ้ าลุ่มขงั 39.13 % ไม่เหมาะสมต่อการท าการเกษตรสมควรแก่การอนุรักษใ์ห้เป็นแหล่ง

อาศยัของพืชและสัตว ์เป็นมรดกทางธรรมชาติเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าตามธรรมชาติ จากการวิจยัลกัษณะ

การใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน ้าในปีพ.ศ.2549 พบวา่มีรายการการใชป้ระโยชน์ท่ีดินภายในอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอดดังน้ี เป็นพื้นท่ีน ้ าท่วมขงั 37.89% ป่าเบญจพรรณ 36.82%  ป่าดิบช้ืน 

0.56% ทุ่งหญา้ธรรมชาติ 6.34% การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 16.11 % พื้นท่ีอยู่อาศยัและชุมชน 0.51 % 

นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัได้ศึกษาถึงสาเหตุท่ีท าให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าเส่ือมโทรมดังน้ีจากการใช้ท่ีดินใน

พื้นท่ีชุ่มไม่เหมาะสมพื้นท่ีอนัไดแ้ก่กาบุกรุกพื้นท่ีเพื่อการเกษตรและปศุสัตว ์มลพิษท่ีมาจากพื้นท่ี

ข้างเคียงและสะสมในดินและแหล่งน ้ านอกจากน้ียงัมีปัญหาด้านอ่ืนๆได้แก่ ขาดการให้ความ

ร่วมมือจากราษฎร สภาพภูมิอากาศโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป จ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนท าให้ความ

ตอ้งการในการใชท้รัพยากรก็ไดเ้พิ่มตามไปดว้ยแต่เตม็ไปดว้ยการใชง้านอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งยงัการขาดความรู้ความช านาญในการจดัการของเจา้หนา้ท่ีอีกดว้ย แนวทางท่ีไดเ้สนอแนะคือการ

สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ชุมชนมีการจดัตั้งองคก์รเพื่อดูและสร้างกฎระเบียบสร้างขอ้ตกลงในการ

ใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ าร่วมกนัและสร้างกิจกรรมเพื่อประชาสัมพนัธ์สถานการณ์ รวมถึงพฒันาให้พื้นท่ีชุ่ม

น ้ าสามร้อยยอดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศท่ีจบัตอ้ง

ไดแ้ก่บุคคลทัว่ไป เยาวชน ชาวบา้น นกัท่องเท่ียวโดยอาศยักระบวนการส่ือความหมาย 

ตารางที ่31 ตารางแสดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีศ่ึกษาปี พ.ศ.2535-2549 
ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ข้อมูลในปี พ.ศ.2535 ข้อมูลในปี พ.ศ.2535 

จ านวนพ้ืนท่ี(ไร่) ร้อยละ จ านวนพ้ืนท่ี(ไร่) ร้อยละ 
ปลูกมะพร้าว 563 0.65 462 0.53 
ปลูกสับปะรด 415 0.48 561 0.65 
พื้นทีชุ่มชน 329 0.38 441 0.51 
นาร้าง 69 0.08 13 0.02 

พื้นทีเ่พาะเลีย้งสัตว์น า้ 6907 7.98 13947 16.11 
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ตารางที ่32 ตารางแสดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีศ่ึกษาปี พ.ศ.2535-2549 ( ตอ่ ) 
ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ข้อมูลในปี พ.ศ.2535 ข้อมูลในปี พ.ศ.2535 

จ านวนพ้ืนท่ี(ไร่) ร้อยละ จ านวนพ้ืนท่ี(ไร่) ร้อยละ 
พื้นทีใ่ช้ประกอบอาชีพและทีอ่ยู่

อาศัย 

8283 9.57 15424 17.85 

ทุ่งหญ้า 8,197 9.47 5,566 6.43 
ป่าชายเลน 2,354 2.72 167 0.19 
ป่าดบิช้ืน 640 0.74 482 0.56 

ป่าเบญจพรรณ 32,423 37.46 31,869 36.82 
พื้นทหีาดทราย 424 0.49 331 0.38 

พื้นทีลุ่่มน า้ท่วมขัง 34,232 39.55 32,714 37.80 
พื้นทีธ่รรมชาต ิ 78,270 90.43 71,129 82.18 

รวม 86,553 100.00 86,553 100.00 

ท่ีมา : {เลิศพานิช, 2550 #46} 

 นายสุทสั โปรษยกุล ไดเ้ขียนงานวจิยัเร่ือง แนวทางการฟ้ืนฟูบ่อกุง้ร้างและดินท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการเล้ียงกุง้กุลาด าเพื่อการเกษตร ในปี 2548 จากการศึกษาพบวา่การเล้ียงกุง้กุลาด า

ถึงแมจ้ะสร้างรายไดม้หาศาลใหแ้ก่ผูท่ี้เล้ียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว ทั้ง

ต่อดินส่งผลใหดิ้นเคม็และเป็นกรด ส่งผลกระทบต่อน ้าทั้งในระบบน ้าผวิดินและน ้าใตดิ้น การเล้ียง

กุง้กุลาด าท่ีไดผ้ลในพื้นท่ีมีช่วงระยะเวลาเพียง 4-5 ปี หลงัจากนั้นการเล้ียงกุง้จะประสบกบัปัญหา

ต่าง ๆ ท่ีท าใหไ้ม่เกิดผลท่ีดีนกั มีการทิ้งร้างนากุง้ท่ีเส่ือมสภาพไปเพื่อท านากุง้บริเวณอ่ืน สาเหตุท่ี

การเล้ียงกุง้ท  าใหส่ิ้งแวดลอ้มเสียหายอยา่งหนกัเน่ืองจากการชกัน ้าเคม็เขา้ไปยงัพื้นท่ีน ้าจืดและใน

กระบวนการเล้ียงนั้นมีการใหอ้าหารปริมาณมาก เม่ือสัตวน์ ้าไม่สามารถกินหรือก าจดัไดห้มดจึงเกิด

เป็นของเสีย ตะกอนเลนในแหล่งน ้า แนวทางการฟ้ืนฟูเพื่อการเกษตรสามารถท าไดโ้ดยการปรับ

ท่ีดินและปรุงดินใหเ้หมาะสมต่อพืชท่ีจะท าการเพาะปลูก โดยพื้นท่ีนากุง้ร้างสามารถปรับเปล่ียน

เป็นพื้นท่ีเพื่อการเกษตรได ้3 รูปแบบคือ 1)พื้นท่ีท านา 2) ปรับพื้นท่ีเพื่อการปลูกพืชไร่ พืชสวน 3) 

ปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดและท าบ่อน ้าส ารองเพื่อการเกษตร 
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ภาพที ่31 ภาพแสดงกระบวนการเลีย้งกุง้ ประเภทและผลกระทบจากการเลีย้งกุง้ 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

9.กฎหมายที่เกีย่วกบัพืน้ทีชุ่่มน ้าและองค์กรที่เกีย่วข้อง 

ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีคุม้ครองพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยตรง แต่ทั้งน้ีประเทศไทยยงัมีกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องและนโยบายคุ้มครองโดยพิจารณาการใช้กฎหมายจากบริบทหรือลักษณะของพื้นท่ี 

กฎหมายและพระราชบญัญติัในราชอาณาจกัรไทยท่ีกล่าวถึงการคุม้ครองมีดงัน้ี 

 9.1 พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น าสัตว์น ้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547  

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา4 กล่าวถึงการ
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บงัคบัห้ามน าเขา้สัตวน์ ้าโดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ี แต่ทั้งน้ีช่องวา่งบางประการของพระราช

กฤษฎีกาฉบบัน้ีคือการหา้มน าเขา้สัตวน์ ้ าท่ีมีชีวติยงัมิไดค้รอบคลุมถึงสัตวน์ ้าท่ีไม่มีชีวติ อนัน ามาซ่ึง

การกระท าท่ีอาศยัช่องวา่งของกฎหมายก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขอนามยัและเกิดโรคระบาดตามมา

ท่ีเกิดมาจากเช้ืออาศยัสัตวน์ ้าเหล่าน้ีเป็นพาหะ 

 9.2 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กล่าวถึง

ความหมายของป่าไวว้า่ ท่ีดินซ่ึงหมายรวมถึง ภูเขา คลอง หนองบึง ล าน ้า เกาะ ชายทะเล ทะเลสาบ 

และความหมายของป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าท่ีได้รับการสงวนตามพระราชบญัญัติได้กล่าวถึง

รายละเอียดแต่ละหมวดดงัต่อไปน้ี 

  หมวด 1 “การก าหนดป่าสงสวนแห่งชาติ” เม่ือก าหนดป่าใดให้เป็นป่าสงวนเพื่อ

การรักษาสภาพป่าไมต้ามกฎกระทรวงแลว้จะตอ้งมีการออกแผนท่ีเพื่อแสดงแนวเขตป่าท่ีเป็นป่า

สงวนแนบทา้ยกรทรวง ให้มีการด าเนินการจดัท าหลกัเขต ป้ายหรือเคร่ืองหมายอ่ืน  ๆ เพื่อแสดง

แนวเขตให้ประชาชนได้รับทราบและท าการประชาสัมพนัธ์ตามหน่วยงานของทอ้งท่ีเพื่อให้เป็น

การรับรู้ขอ้มูลอย่างทัว่ถึง ในกรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนใดอา้งวา่มีสิทธิในการท าประโยชน์ในป่าสงวนอยู่

ตั้งแต่ก่อนออกกฎกระทรวงให้ท าการยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอ หากไม่มีการยื่นค าร้องให้ถือว่าเป็น

การสละสิทธ์ิเม่ือมีการยื่นค าร้องแลว้ให้ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่ชาติโดย

ด่วน ในมาตรา13ไดก้ล่าวถึงการด าเนินการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ราษฎรตามสมควร หากไม่

พอใจมสิทธิร้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วนั และในกรณีท่ีองค์กรของรัฐมีความตอ้งการใช้

พื้นท่ีเพื่อก่อสร้างสถานทีราชการจะต้องให้มีการอนุมติัโดยรัฐมนตรีประกาศยกเลิกบริเวณท่ี

ก าหนดใหพ้น้จากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

  หมวด 2 การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 14 (2) ไดร้ะบุวา่ห้าม

มิให้บุคคลใดยึดตรองท่ีดินภายในป่าสงวนแห่งชาติทั้งการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั แผว้ถาง ท าไม ้เผาป่า  

เก็บของป่าซ่ึงเป็นสาเหตุให้ป่าสงวนแห่งชาติเส่ือมโทรม แต่มีข้อยกเวน้ตามมาตร 15 นั่นคือ

สามารถเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่างวนหรืออาศยัตามาตรา 16 ทวิ หรือ 16 ตรี มาตรา18 มาตรา 19 

มาตรา 20 สามารถท าได้และเก็บของป่าได้ นอกจากน้ีการท าไม้หรือเก็บของป่าตามมาตรา 15 

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใตก้ารด าเนินกรตามกฎระเบียบตามมาตรา 16 การ

อนุมติัให้เขา้ไปท าประโยชน์หรืออาศยัในป่าสงวนตามท่ีไดก้ าหนดเวลาไว ้หากเป็นส่วนราชการ
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หรือรัฐวิสาหกิจอนุญาตให้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามสมควร หากเป็นการเขา้ท าประโยชน์ประเภท

เหมืองแร่อนุญาตใหท้ าไดไ้ม่เกิน 10 ปี  

 มาตรา 16 ทวิ ในกรณีท่ีป่าสงวนแห่งชาติมีสภาพเป็นป่าร้างหรือทุ่งหญา้ ท่ีไม่มีไม้

มีค่าข้ึนอยู่หรือเหลืออยู่ในปริมาณน้อยมาก ตามหลกัเกณฑ์ให้รัฐมนตรีก าหนดให้บริเวณดงักล่าว

เป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม ในการปรับปรุงป่าเส่ือมโทรมน้ีหากมีครอบครัวท่ีขออนุญาตท าประโยชน์

อาศยัอยู่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินก าหนดให้ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว คราวละไม่นอยกวา่ 5ปีและ

ไม่เกิน 30 ปีทั้งน้ีผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตอ้งขออนุญาตปลูกป่าหรือไมย้ืนตน้ในท่ีท่ีตนไดใ้ช้ประโยชน์

โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน แต่ไม่เกิน 35 ไร่ต่อหน่ึงครอบครัว หากผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตละทิ้งไม่

ท าประโยชน์ใดเป็นระยะเวลาเกิน 2 ปี อนุญาตให้บุคคลจากครอบครัวอ่ืนสามารถเขา้ท าประโยชน์

ไดแ้ละเป็นผลใหเ้กิดการเพิกถอนใบอนุญาต 

 9.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตาม

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้ให้ความหมายของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล หมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติหรือมีอยู่แล้วในบริเวณชายฝ่ัง ปากแม่น ้ า ชะวากทะเล พรุชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน ้ าชายฝ่ัง 

ทะเลสาบ คลอง คู ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกบัทะเลและทะเลน ้ าข้ึนถึง เช่น หาด ดอน เกาะ ป่าชายหาด ป่า

ชายเลน ครอบคลุมถึงพื้นท่ีท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ทางทะเล เช่นเข่ือนกันคล่ืน แหล่ง

ปะการังเทียมและกล่าวถึงเขตอนุรักษ์ว่าหมายถึงเขตอุทยานแห่งชาติท่ีว่าด้วยกฎหมายอุทยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครอง

สัตวป่์า เขตป่าสงวนแห่งชาติว่าดว้ยกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นท่ีคุ่มครองส่ิงแวดลอ้มตาม

กฎหมายท่ี รักษาพืชพัน ธ์ุตามกฎหมายและพื้ น ท่ี คุ้มครองอย่าง อ่ืน เพื่ อสงวนและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 มาตรา 20 ได้กล่าวถึงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลให้มีสภาพท่ีอุดม

สมบูรณ์โดยให้เป็นพื้นท่ีคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลโดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี พื้นท่ีอนัเป็นท่ีอยู่

อาศยัของพืชและสัตวท่ี์มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีอยูใ่นสภาพ

อุดมสมบูรณ์และพื้นท่ีท่ีความส าคญัเชิงนิเวศ  

 มาตรา 23 กล่าวถึงการก าหนดหา้มและอนุญาตกิจกรรมบางประเภทอนัไดแ้ก่ หา้ม

ด าเนินกิจกรรมท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ก าหนด

แนวทางดูแลฟ้ืนฟูธรรมชาติท่ีเหมาะสมต่อสถานท่ีตามสภาพของสถานท่ีเหล่านั้น มีการก าหนด
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มาตรการในการคุม้ครองหาดสาธารณะควบคุมลกัษณะการใช้ท่ีดินเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศรวมถึงการออกมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

 

ภาพที ่32 ภาพแสดงแผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่ินตามทีไ่ดจ้ าแนกประเภททา้ยกระทรวงให้
ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ พ.ศ.2558 
ท่ีมา : โยธาธิการและผงัมืองจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2561) 

 9.4 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ว่าด้วยการ

ก าหนดพื้นท่ีซ่ึงสมควรรักษาสภาพอนัสมบูรณ์ของธรรมชาติไว ้ให้มีอ านาจประกาศพระราช

กฤษฎีกาพร้อมแผนท่ีแสดงขอบเขตเพื่อแสดงพื้นท่ี “อุทยานแห่งชาติ”  การคุม้ครองและการรักษา
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ในมาตรา 16 ไดส้ั่งห้ามให้บุคคลใดยดึครองพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้าง การถางป่า การเผาป่า ครอบคลุม

ถึงการห้ามสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีจะเป็นการขดัขางเส้นทางน ้ าหรือส่งผลต่อการเปล่ียนทิศทางน ้ า ห้าม

เก็บทรัพยากรธรรมชาติออกนอกพื้นท่ี นอกจากน้ีมีการหา้มขบัพาหนะ เขา้หรือน าอากาศยาน

ลงจอดในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติโดยมิไดรั้บอนุญาต ห้ามยิงปืนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหรือการส่ง

เสียงดงัอนัจะเป็นการรบกวนหรือสร้างความอนัตรายแก่สัตวป่์า รวมถึงห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มมีดงัน้ี 

  (1) อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

  (2) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็น

แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนกน ้า (Ramsar convention,1971) 

(3) อนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุท่ีมีการอพยพยา้ยถ่ิน 

  (4).อนุสัญญาวา่ดว้ยกรคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ( World 

Heritage Convention,1972 ) 

  (5) อนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์ใกล้สูญ

พนัธ์ุ ( CITES,1973 ) 

(6) อนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทางทะเล ( UNCLOS,1982 ) 

ตอนที่ 5 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอ าเภอสามร้อย

ยอดและอ าเภอกุยบุรี 

1.สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอ าเภอสามร้อยยอด 
 อ าเภอสามร้อยยอดเป็นอ าเภอท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลายก่อใหเ้กิดสถานท่ีส าคญั

หลากหลายรูปแบบและลกัษณะของภูมิประเทศน้ีเป็นเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดอาชีพและภูมิปัญญา มี

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติซ่ึงสถานท่ีส่วนใหญ่นั้นตั้งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

และบางส่วนกระจายตามพื้นท่ีต่าง ๆ ของอ าเภอสามร้อยยอด 

ตารางที ่33 ตารางแสดงสถานทีท่อ่งเทีย่วเชิงนเิวศในอ าเภอสามรอ้ยยอด 
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ช่ือสถานท่ีและท่ีตั้ง กิจกรรม รูปภาพ 
บึงบวั 

ต าบล สามร้อยยอด 
อ าเภอ สามร้อยยอด 

ประจวบคีรีขนัธ์ 77120 
 

- ช่ืนชมทศันียภาพ 
- ดูนก 
- ศึกษาระบบนิเวศบึงน ้ า
จืด 
- บนัทึกภาพ 

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

ถ ้าพระยานคร 
ถนนรพช. ปข. 4033 สาม
ร้อยยอด(ก่ิง) อ าเภอ สาม
ร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 

77120 

- เดินป่าระยะสั้น 
- ชมสตัวป่์า 
- ศึกษาระบบนิเวศป่า
เบญจพรรณ 
- ชมพระท่ีนัง่ 
คูหาคฤหาสน ์

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

หาดแหลมศาลา 
ต าบล สามร้อยยอด 
อ าเภอ สามร้อยยอด 

ประจวบคีรีขนัธ์ 77120 

- วา่ยน ้ า , เล่นน ้ า 
- พาเรือแคนนู 
- แคมป์ป้ิง 
- ศึกษาระบบนิเวศป่า
ชายหาด 
- ช่ืนชมทศันียภาพ  

ท่ีมา : ผูว้จิยั 

หาดบางปู 
ถนนรพช. ปข. 2107 ( 
หุบตาโคตร-บางปู ) สาม
ร้อยยอด ( ก่ิง ) อ าเภอ 

สามร้อยยอด 
ประจวบคีรีขนัธ์ 77120 

- รับประทานอาหารทะเล 
- ท่าเรือไปยงัหาดแหลม
ศาลา 
- ชมทศันียภาพ 
- ชมระบบนิเวศป่า
ชายหาด  

ท่ีมา : ผูว้จิยั 
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ตารางที ่34 ตารางแสดงสถานทีท่อ่งเทีย่วเชิงนเิวศในอ าเภอสามรอ้ยยอด ( ต่อ ) 
ช่ือสถานท่ีและท่ีตั้ง กิจกรรม รูปภาพ 
หาดสามพระยา 

ต าบล เขาแดง อ าเภอ กยุ
บุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 

77150 

- ชมทศันียภาพ 
- ชมระบบนิเวศป่า
ชายหาด 
- แคมป์ป้ิง 
- วา่ยน ้ า , เล่นน ้ า 
 

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

หาดสามร้อยยอด 
ถนนรพช. ปข.2003 ( 
บา้นปราณบุรี ) ต าบล 

สามร้อยยอด อ าเภอ สาม
ร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 

77120 

- ตลาดนดัยมโดย 
- ท่าเรือไปยงัเกาะนมสาว 
สกัการะเจา้แม่นมสาว 
เกาะโคร า 
- ธนาคารปูและสาหร่าย
ทะเล 
- ชมทศันียภาพ 
- ชมระบบนิเวศป่า
ชายหาด 
- แคมป์ป้ิง 
- วา่ยน ้ า,เล่นน ้ า 
- ชมวถีิชีวติการประมง
พ้ืนบา้น 

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

ถ ้าแกว้ 
สามร้อยยอด ก่ิง ต าบล 
สามร้อยยอด อ าเภอ สาม
ร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 

77180 

- เดินศึกษาถ ้า 
- ศึกษาลกัษณะธรณีวทิยา
หินงอกหินยอ้ย 

 
ที่มา : กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา เขา้ถงึเมื่อ วนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ ์2562 เขา้ถึงไดจ้าก 
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/ 

info/attraction/detail/itemid/36 

 

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/
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ตารางที ่35 ตารางแสดงสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่  าคญัในอ าเภอสามรอ้ยยอด ( ต่อ ) 
ช่ือสถานท่ีและท่ีตั้ง กิจกรรม รูปภาพ 

ถ ้าไทร 
ทางหลวงชนบท ปข. 

1020 กยุบุรี อ าเภอ กยุบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ 77150 

- เดินศึกษาถ ้า 
- ศึกษาลกัษณะธรณีวทิยา
หินงอกหินยอ้ย 

 
ที่มา : กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา เขา้ถงึเมื่อ วนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ ์2562 เขา้ถึงไดจ้าก 
https://thailandtourismdirectory.go.th/ 

th/info/attraction/detail/itemid/37 
ล่องเรือเขาแมว 

ท่าเรือบา้นเกาะมอญ 
ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.

สามร้อยอด จ.
ประจวบคีรีขนัธ ์

- ล่องเรือชมบวั 
- ศึกษาระบบนิเวศพ้ืนท่ี
ชุ่มน ้ า 
- ดูนกหากินในพ้ืนท่ีชุ่ม
น ้ า 
- พกัโฮมสเตยข์อง
ชาวบา้นพร้อม
รับประทานอาหารท่ีเป็น
ผลิตภณัฑจ์ากในทุ่ง 
- ล่องเรือชมระบบนิเวศ
เขาหินปูน 

 
ท่ีมา คนสามร้อยยอด เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 03 มีนาคม 2562 

เขา้ถึงไดจ้าก 
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%94-
578903352193347/?__tn__=kC-

R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-
5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqN

QA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-
GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&f

ref=nf 
 

 

https://thailandtourismdirectory.go.th/
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-578903352193347/?__tn__=kC-R&eid=ARDexmdyMWDa4JOsk8I5cZyeZwF87QgN-5v7IL8VOt6q9Ue2kHSBdnctdUCrxGtGa8llGXsN04iBqNQA&hc_ref=ARRhGg1c-zS26UGoDAS6n78A-GIAMy8YEgU9PELyJy444Vt01SrugJhON0cF1_acvnQ&fref=nf
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2. สถานทีท่่องเที่ยวเชิงเกษตรในอ าเภอสามร้อยยอด 

 เน่ืองจากอาชีพหลกัของชาวบา้นในอ าเภอสามร้อยยอดนั้นคืออาชีพเกษตรกรและอาชีพ

ประมง ท าใหพ้ื้นท่ีในอ าเภอสามร้อยยอดนั้นประกอบไปดว้ยพื้นท่ีการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

นาขา้ว สวนมะม่วง ไร่สับปะรด ฯลฯ แต่มีเพียงไม่ก่ีท่ีในปัจจุบนัท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวและบุคคล

ทัว่ไปเขา้ไปเยีย่มเยอืนได ้

ตารางที ่36 ตารางแสดงสถานทีท่อ่งเทีย่วเชิงเกษตรในอ าเภอสามรอ้ยยอด 
ช่ือสถานท่ี กิจกรรม รูปภาพ 

ฟาร์มเห็ดสามร้อยยอด 
(YSF Academy) 

235 หมู่ 5 ศิลาลอย สาม
ร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 

77180 

-เก็บเห็ด 
-เพาะเห็ด 
-เลือกชมผลิตภณัฑจ์าก
เห็ด 
-ท่ีพกัแบบโฮมสเตย์
(ก าลงัด าเนินการ) 

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

3. สถานทีท่่องเทีย่วเชิงนิเวศในอ าเภอกุยบุรี 

 อ าเภอกุยบุรีมีพื้นท่ีติดต่อกบัอ าเภอสามร้อยยอด เป็นอ าเภอท่ีมีอุทยานแห่งชาติถึงสองแห่ง

ไดแ้ก่อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดซ่ึงเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีในอ าเภอ

สามร้อยยอด โดยสถานท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอ าเภอกุยบุรีมีดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่37 ตารางแสดงสถานทีท่อ่งเทีย่วในอ าเภอกุยบรีุ 
ช่ือสถานท่ีและท่ีตั้ง กิจกรรม รูปภาพ 

จุดชมววิเขาแดง 
ต าบล เขาแดง อ าเภอ กยุบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ 77150 

-เดินป่าไต่เขาระยะ
สั้น 
-ชมววิ 360 องศา 
-เดินศึกษาระบบนิเวศ
ป่าเขาหินปูน 
-ชมดวงอาทิตยข้ึ์น 

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 
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ตารางที ่38 ตารางแสดงสถานทอ่งเทีย่วในอ าเภอกุยบรีุ ( ต่อ ) 
ช่ือสถานท่ี กิจกรรม รูปภาพ 

คลองเขาแดง 
อ าเภอ กยุบุรี 

ประจวบคีรีขนัธ์ 
77150 

-ศึกษาระบบนิเวศ
ป่าชายเลน ทั้งท่ี
อุดมสมบูรณ์และ
ถูกท าลายโดยการ
ท านากุง้ในอดีต 
-ชมนกชายเลนท่ี
หากินในคลอง
ตลอดจนปาก
แม่น ้ า 

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

อุทยานแห่งชาติกยุ
บุรี 

ต าบล กยุบุรี อ าเภอ 
กยุบุรี 

ประจวบคีรีขนัธ์ 
77150 

-แคมป์ป้ิง 
-ศึกษาระบบนิเวศ
ป่าดิบแลง้ 
-ส่องสตัว ์
-ชมทศันียภาพ 
217_132411.jpg 
 
 

 
ท่ีมา : ส านกังานอุทยานแห่งชาติและสตัวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช เขา้ถึงเม่ือ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 เขา้ถึงไดจ้าก 

park.dnp.go.th/dnp/ptascene/1090scene101217_132411.jpg 

ท่ีท าการอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด 
ต าบล เขาแดง 
อ าเภอ กยุบุรี 

ประจวบคีรีขนัธ์  
77150 

-จุดใหบ้ริการ
ขอ้มูลเก่ียวกบั
อุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด
ทั้งหมด 
-มีบริการร้านคา้
สวสัดิการ 
-บริการบา้นพกั 

 
ท่ีมา : ChillWithAdi เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ เขา้ถึงไดจ้าก

https://pantip.com/topic/37608164 
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ตารางที ่39 ตารางแสดงสถานทีท่อ่งเทีย่วเชิงนเิวศในอ าเภอกยุบรุี ( ตอ่ )  
เสน้ทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชาย

เลน 
ต าบล เขาแดง 
อ าเภอ กยุบุรี  

ประจวบคีรีขนัธ์  
77150 

-ชมทศันียภาพป่า
ชายเลน 
- ศึกษาระบบ
นิเวศป่าชายเลน 

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

4. สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรในอ าเภอกุยบุรี 
ช่ือสถานท่ี กิจกรรม รูปภาพ 
ไร่อินทรีย ์

ลุงประสงค ์ทองแผน่ 
ต าบล สามกระทาย อ าเภอ 
กยุบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 

77150 

-เรียนรู้วถีิชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามรอยรัชกาลท่ี9 
-เกษตรผสมผสาน 
 

 
ท่ีมา : ผูว้จิยั 

ตอนที ่6 ผลการสัมภาษณ์นักวชิาการ เจ้าหน้าที่และชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัพืน้ทีชุ่่มทุ่งน า้สาม

ร้อยยอด 

1. ประเด็นค าถามและผลการสัมภาษณ์นักวชิาการด้านพืน้ทีชุ่่มน า้ 

 ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : อาจารย ์ดร.ดนยั ทายตะคุ 

 ต าแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 สัมภาษณ์เม่ือ : 06/03/2562 

6.1 แนวทางในการฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของทุ่งสามร้อยยอดในระยะส้ันและในระยะยาว 

 ทุ่งสามร้อยยอดคือพื้นท่ีรวมท่ีไม่ใช่เพียงแค่พื้นท่ีชุ่มน ้าในอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด การมองพื้นท่ีเป็นภาพรวมตั้งแต่อดีตเพื่อท าความเขา้ใจลกัษณะภูมิประเทศและระบบอุทก

วิทยาของพื้นท่ีเพื่อเขา้ใจพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดวา่มีความเป็นมาอยา่งไรส าคญัต่อการฟ้ืนฟูทั้งใน
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ระยะสั้นและระยะยาว เม่ือท าความเขา้ใจระบบของพื้นท่ีชุ่มน ้าแลว้วา่คือพื้นท่ีท่ีมีน ้าขงั มีช่วงเวลาท่ี

ปริมาณน ้ ามีมากและนอ้ยตามฤดูกาล ระบบอุทกวิทยาของน ้ าในทุ่งสามร้อยยอดมีการรับน ้ ามาจาก

พื้นท่ีโดยรอบจากน ้ าฝนและระบายลงสู่ทุ่งสามร้อยยอด บา้งนั้นมาจากเทือกเขาตะนาวศรีท่ีไหลมา

ตามล าราง ปัจจุบนัการท่ีมีถนนขวางทางน ้ า มีคนันา ขอบบ่อปิดกั้นไม่ให้น ้ าไหลเขา้ทุ่ง และพื้นท่ี

เกษตรท่ีอยูร่ะหวา่งเส้นทางน ้ าและทุ่งสามร้อยยอดมีการน าน ้ าไปใช้ เง่ือนไขเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีท าให้

ปริมาณน ้ าในทุ่งมีปัญหา หากมีน ้ าเขา้และออกทุ่งในปริมาณท่ีเหมาะสมก็สามารถฟ้ืนฟูทุ่งสามร้อย

ยอดไดไ้ม่ยาก ประเด็นทางอุทกวิทยาคือประเด็นแรกท่ีตอ้งมีการจดัการก่อนจะพูดถึงการฟ้ืนฟูพืช

พรรณหรือก าจดัพืชต่างถ่ินรุกราน 

6.2 แนวทางในการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้อย่างยัง่ยืน 

  การอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างย ัง่ยืนประการท่ีส าคญัมากเป็นอนัดบัแรกคือระบบ

ไหลเวยีนของน ้ าในทุ่งสามร้อยยอด มีการเขา้และออกท่ีสม ่าเสมอหากมีการเติมน ้าดีเขา้ทุ่งส่งผลให้

คุณภาพของน ้ าดีข้ึน แต่ปัจจุบนัการก่อสร้างถนนเพชรเกษมและทางรถไฟสายใตข้ดัขวางเส้นทาง

น ้าท่ีไหลมาจากพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกท่ีจะออกสู่ทะเลอ่าวไทย นอกจากน้ีแลว้การท าการเกษตรในพื้นท่ี

ดา้นตะวนัตกของถนนเพชรเกษมในอ าเภอสามร้อยยอดมีการใชน้ ้าท าใหน้ าท่ีมาสู่พื้นท่ีชุ่มน ้ามีนอ้ย

และเป็นน ้ าส่วนท่ีเหลือมาจากกระบวนการเกษตรและฟ้ืนฟูการเช่ือมต่อของแหล่งน ้ าดีเขา้สู้พื้นท่ี

ชุ่มน ้าเขาสามร้อยยอด 

 6.3 แนวทางการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมความเข้าใจในคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอดใน

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแนวทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรท่ีอาศยัใกลพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่ง

สามร้อยยอด 

  มีการประชาสัมพนัธ์เอกลกัษณ์ของพื้นท่ีดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศในพื้นท่ี

ชุ่มน ้ า ไม่ใช่มุ่งน าเสนอเพียงแต่ความสวยงามของบวัหลวงซ่ึงเอกสารบางฉบบัรายงานว่าเป็นพืช

พรรณต่างถ่ิน แต่ควรสนบัสนุนความเขา้ใจระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้ าทั้งพืชพนัธ์ุและสัตวใ์นพื้นท่ีชุ่ม

น ้า สัตวบ์ก สัตวอ์พยพ โดยการหาจุดท่ีมีศกัยภาพเช่นเป็นจุดดูนก จุดดูปลาหรือพืชพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะ

พิเศษไม่ใช่เพียงแค่การเดินชมทศันียภาพ อาจมีการส่ือความหมายถึงกระบวนการเกิดพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ดว้ย 
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  ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ีใกล้เคียงกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอด

สนบัสนุนให้ปลูกพืชท่ีไม่กระทบต่อปริมาณและคุณภาพของน ้ าท่ีจะเขา้สู่พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอด

เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชท่ีใช้น ้ าน้อยหรือการปลูกพืชท่ีสามารถอยู่ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าได้โดยไม่ตอ้ง

ปรับแต่งท่ีดินเช่นกระจูด ส่งเสริมให้มีการน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืชในพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีปริมาณมาก

เช่นกระจูด เป็นตน้ 

 6.4 แนวทางในการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เหมาะสมในพื้นที่ชุ่มน ้าภายใน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

 มุ่งเน้นกระบวนการให้ความรู้เร่ืองธรรมชาติวิทยา โดยอาศัยกระบวนการส่ือ

ความหมายในรูปแบบต่าง ๆ ตรวจสอบว่าในพื้นท่ีมีระบบนิเวศหรือสายพนัธ์ุใดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

ส่งเสริมให้มีการน าเสนอความพิเศษน้ีเพื่อเชิดชูเอกลักษณ์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า แล้วหลังจากน้ีนั้ น

ออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติอาจก าหนดระยะเวลาเป็นช่วงเวลาวา่ควรมีก่ีชัว่โมงหรือหากเป็น

ฐานท่ีใชเ้วลานานอาจมีการตั้งแคมป์ห้องเรียนธรรมชาติ ในปัจจุบนัมีการเก็บค่าเขา้อุทยาน 40 บาท

หากไม่ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีการแนะน าพื้นท่ีให้มีการเรียกเก็บเป็นเงิน 200 บาทแต่ไดรั้บ

หนงัสือคู่มือพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเป็นภาพอธิบายส่ิงมีชีวิตในพื้นท่ีชุ่มน ้ าและอธิบายลกัษณะของพืชและ

สัตวน์ั้นและเม่ือเท่ียวชมพื้นท่ีชุ่มน ้ าเสร็จนั้นก็เก็บเป็นหนงัสือท่ีเป็นเสมือนของท่ีระลึก หากมีการ

ท าหนงัสือหายนั้นสามารถดาวน์โหลดไฟลห์นงัสือไวใ้ชอ่้านเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้เป็นตน้ 

2. ประเด็นค าถามและผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีภ่ายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : นายเอกฤทธ์ิ ดวงมาลา 

 ต าแหน่ง : ผูช่้วยหวัหนา้อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

 สัมภาษณ์เม่ือ : 27/02/2562 

 2.1 อุปสรรคการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

ตารางที ่40 ตารางแสดงประเดน็ปัญหาและแนวทางการจดัการพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอดของ
อทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
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ประเด็นปัญหา แนวทางการจดัการของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

1.แนวเขตอุทยานแห่งชาติทบัซอ้นท่ีท ากิน
ของราษฎร 

-การเร่งรัดด าเนินการตามขบวนการส ารวจพิสูจน์สิทธ์ิ ตามมติ
ค.ร.ม. 30มิ.ย. 2541 

ประเด็นปัญหา แนวทางการจดัการของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
1.แนวเขตอุทยานแห่งชาติทบัซอ้นท่ีท ากิน
ของราษฎร 

การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัในการจดัการการบุกรุกพ้ืนท่ีท่ีมี
การบุกรุกเพ่ิมเติม 
-การประชามสมัพนัธ์ให้ราษฎรในพ้ืนท่ีโดยรอบไดรั้บทราบขอ้มูล
ของทางราชการ รวมทั้ งแนวเขตอุทยานแห่งชาติท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย 
-การตรวจสอบและการให้ความเป็นธรรมกบัเอกสารท่ีราษฎรน ามา
แสดงอยา่งตรงไปตรงมาและท าความเขา้ใจถึงกรรมสิทธ์ิหือมีสิทธ์ิ
ในท่ีดินท่ีกล่าวอา้ง 

2. การบุกรุกจุดไฟเผาป่า-ทุ่ งหญ้า การ
ท าลายบุกรุกพ้ืนท่ี การลกัลอบล่าสัตว ์การ
ท าลายทรัพยากรในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

- การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั กบัผูท่ี้กระท าความผิด 
- การด าเนินการตามโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง
ในพ้ืนท่ีล่อแหลม 
- การประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนท่ีโดยรอบได้เขาใจใน
หลกัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและเขา้ใจในกฎหมายอ่ืน ๆ 
- การด าเนินโครงการท่ีราษฎรม่ีวนร่วมในการคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ท า ร่วมตรวจสอบและติดตามผล 

4.คุณภาพน ้ าในทุ่งสามร้อยยอดและใน
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่ืนลดลง กลายเป็นน ้ ากร่อย
หรือน ้ าเคม็ 

-ศึกษาสาเหตุของความเคม็ 
- การควบคุมการปล่อยน ้ าเสียจากนากุง้ควรตอ้งมีระบบบ าบดั 
- ส่งเสริมการเล้ียงกุง้แบบชีวภาพ 
- ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจการอนุรักษ ์

5.ปริมาณน ้ าในทุ่งสามร้อยยอดลดลง
จนเกิดภยัแลง้ 

- ควบคุมการใชน้ ้าในทุ่งสามร้อยอดอยา่งเป็นระบบ 
- การสร้างฝายชะลอกกัเก็บน ้ า การสร้างประตูเปิดปิดน ้ า 
การปิดท่อระบายน ้า ท่ีมีอยูแ่ลว้ไม่ไดค้วบคุมใหเ้ป็นระบบ 
-การขดุลอกล ารางท่ีต้ืนเขินหรือขดุลอกบางพื้นท่ี  

6. ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-จดัท าโครงการอบรมความรู้ใหแ้ก่ชุมชน 
-จดัเวทีชุมชนหรือชาวบ้านเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ดา้นการอนุรักษโ์ดยผูมี้ประสบการณ์และผูรู้้ 
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ตารางที ่41 ตารางแสดงประเดน็ปัญหาและแนวทางการจดัการพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอดของ
อทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 

ประเด็นปัญหา แนวทางการจดัการของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

7 . ข า ด ก า ร เช่ื อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงาน
ท้องถ่ินและขาดการบูรณาการการ
ท างานในพื้นท่ีชุ่มน ้า 

-จดัตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการการจดัการพื้นท่ีชุ่ม
น ้าของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
- สร้างความเขา้ใจกบัหน่วยงานให้เขา้ใจถึงประโยชน์ของ
พื้นท่ีชุ่มน ้า 
- ประสานงานกับจงัหวดัให้แต่งตั้ งคณะกรรมการ หรือ 
อนุกรรมการเพื่อจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า 

8. การขาดกลไกท่ีจะท าให้เกิดการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งย ัง่ยนื 

-การก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนงาน งบประมาณท่ี
ชดัเจนในการด าเนินการ 
-การส่งเสริมยกระดับความส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้ทุก
ภาคส่วนไดรั้บทราบ 
-ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผดิชอบทั้งภาครัฐและทอ้งถ่ิน 
โดยร่วมกนัคิด วางแผน ติดตามและประเมินผล 

9. การไม่มีกฎหมายเฉพาะในการ
บังคับใช้และควบคุมดูแล ขาดการ
สนับส นุนนโยบายและแผนงาน
งบประมาณในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ า
อยา่งเป็นรูปธรรม 

- จัดท ากฎระเบียบ  กฎหมายเฉพาะเพื่ อใช้ควบคูกับ
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
- ก าหนดแผนงาน งบประมาณเฉพาะ 
- ผลกัดนัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้
เป็นวาระระดบัชาติ 
- ท าแผนงาน มาตรการจดัการ แนวทางการปฏิบติัในการ
จดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าเขาสามร้อยยอดเป็นการเฉพาะ 

 2.2 แนวทางในการฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของทุ่งสามร้อยยอดในระยะส้ันและในระยะยาว 

 แนวทางในการฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของทุ่งสามร้อยยอดในระยะสั้น 

 2.2.1 มีการด าเนินการร่วมกบัส านกัวิจยัการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพนัธ์ุพืช โดยมีการ

วางผงัการปลูกบวั เพื่อกิจกรรมการปลูกฟ้ืนฟูบวัหลวงในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 รวมถึงการ

ออกแบบติดตามเก็บขอ้มูลอตัราการรอดตายและการเจริญเติบโตของบวัท่ีมีการปลูก นอกจากน้ี
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ส านักวิจยัการอนุรักษ์ป่าไม้และพนัธ์ุพืชยงัสนับสนุนให้ความรู้ วิธีการและอุปกรณ์เก็บข้อมูล

ภูมิอากาศ 

 2.2.2 มีการด าเนินการเก็บข้อมูลรายวนัทั้ งอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ ปริมาณ

น ้าฝน คุณภาพดิน ระดบัความสูงของน ้าและค่าความเคม็ของน ้าในทุ่งบึงบวั 

 2.2.3 กลุ่มอนุรักษ์และพฒันาพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดไดด้ าเนินการจดัหาเหงา้

บวัหลวงและบวัสาย เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมปลูกฟ้ืนฟูบวัหลวงในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2560 

  แนวทางในการฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของทุ่งสามร้อยยอดในระยะยาว 

 2.2.4 ส านกังานอุทยานแห่งชาติโดยส่วนวจิยัและพฒันานวตักรรมอุทยานแห่งชาติ 

รวบรวมขอ้มูลและประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าโครงการศึกษาวจิยัติดตามสถานการณ์

ความแห้งแลง้และแนวทางแกไ้ขปัญหาพื้นทีชุ่มน ้ าทุ่งบึงบวั อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอยา่ง

บูรณาการ 

 2.2.5 การด าเนินการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการพิจารณาพื้นท่ีห้ามเล้ียงสัตว์

น ้าท่ีใชค้วามเคม็ในพื้นท่ีน ้าจืด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 2.3 ความเหมาะสมของเส้นทางตัดใหม่สู่บึงบวัคือบริเวณปลายสุดของถนนเกาะ

ไผ่ และถนนบริเวณทางเขา้ถ ้ าพระประทุนเพื่อความต่อเน่ืองในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

 ไม่เหมาะสมเน่ืองจากตอ้งผ่านพื้นท่ีท่ีประชนชนมีกรรมสิทธ์ิถือครองและผ่าน

คลองเขาแดงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเปราะบาง การด าเนินการเป็นไปไดย้ากเน่ืองจาก

เป็นพื้นท่ีทบัซอ้นระหวา่งท่ีดินขอประชาชนและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
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ภาพที ่33 ภาพแสดงบริเวณการปรึกษาความเหมาะสมของแนวทางในการสรา้งถนนเพือ่การ
เชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศในพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
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3. ประเด็นค าถามและผลการสัมภาษณ์ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัพืน้ที่ชุ่มทุ่งน ้าสามร้อยยอด 

 3.1 ลกัษณะกายภาพของพืน้ทีชุ่่มน า้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 

 ลกัษณะทุ่งสามร้อยยอดในอดีตเป็นทุ่งโล่งกวา้งขนาดใหญ่บางช่วงในหนา้น ้ ามีน ้ า

ท่วมขงัในหน้าแลง้ไม่มีน ้ าเขา้ทุ่งเน่ืองจากระบบชลประทานกกัเก็บน ้ ายงัไม่พฒันา ทุ่งก็แห้งตาม

ธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์น ้ าและพืชในพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีการน ามาท าอาหารเพื่อรับประทาน ยาม

หนา้แลง้มีการเดินทางขา้มทุ่งดว้ยการเดินไปมาหาสู่ระหวา่งหมู่บา้น เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวทุ่ง

สามร้อยยอด จากการสัมภาษณ์พบวา่ในอดีตทุ่งสามร้อยยอดไม่ไดเ้ต็มไปดว้ยบวัหลวงอยา่งทีเขา้ใจ

กนั บัวในพื้นถ่ินนั้นคือบัวหลวงและบวัสาย ทุ่งสามร้อยยอดเป็นทุ่งแขม ทุ่งออ้ โดยเฉพาะต้น

ธูปฤาษีเป็นพืชท่ีมาทีหลงัเจริญเติบโตไดดี้ในน ้ากร่อย 

 3.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน ้าในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคมนาคม เศรษฐกิจ ตั้งแต่อดีตจน

ปัจจุบนั 

  จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนบนและทางตอนล่างไดรั้บ

ทราบถึงความเป็นมาของพื้นท่ีชุ่มน ้าดงัน้ี 

  พื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนบนในอดีตในยุคท่ียงัไม่ประกาศผนวกพื้นท่ีชุ่มน ้ าเขา้เป็นทุ่ง

สามร้อยยอด (พ.ศ.2513)  พื้นท่ีริมทุ่งท่ีมีลกัษณะไม่ลึกมากมีการท านาของชาวบา้นในรุ่นปู่ยา่ตายาย

ของผูท่ี้ใหก้ารสัมภาษณ์ หากเป็นช่วงหนา้แลง้ น ้ าในทุ่งนั้นจะแห้งจนสามารถเดินทางดว้ยเทา้ไปมา

หาสู่ไดร้ะหวา่งชุมชนในพื้นท่ีชุ่มน ้ าตอนบนและพื้นท่ีชุ่มน ้าช่วงกลาง ภายหลงัท่ีมีการประกาศเขต

อุทยานเพิ่มเติมออกไป ชาวบา้นก็ไม่ได้ท  านาในทุ่งอีกมีเพียงการท าประมงน ้ าจืด หาพืชในทุ่งมา

ประกอบอาการเช่น น าล าตน้ของตน้ธูปฤาษีมาท าแกงส้ม ประเภทของปลาท่ีหาจบัไดใ้นทุ่งสาม

ร้อยยอดไดแ้กปลาช่อน ปลาสลิด ปลานิล ปลาดุกและปลาไหล มีการน าปลาในทุ่งสามร้อยยอดไป

ขายให้ร้านคา้ตามตลาด ปลาไหลคือปลาท่ีมีราคาสูงกวา่ปลาประเภทอ่ืน ๆ ในช่วงปี พ.ศ.2559 เกิด

ภยัแลง้ในทุ่งสามร้อยยอดน ้ าแห้งขอดจนไม่เหลือปลาและพืช ท าให้ชาวบา้นในหมู่บา้นพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ทางตอนบนออกไปรับจา้งหาเงินมาเล้ียงชีพนอกพื้นท่ี เม่ือเวลาผ่านไปจนปัจจุบนัในปีพ.ศ.2562 

ธรรมชาติเร่ิมกลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง พืชท่ีชอบน ้ าจืดเร่ิมกลบัมา ปลาไหลก็เร่ิมหาได ้สร้าง

ความดีใจใหแ้ก่คนท่ีพึ่งพาอาศยัทุ่งอีกคร้ัง  
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 พื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนล่าง บริเวณ ม.2 บา้นเกาะมอญ บรรพบุรุษของชาวบา้นท่ีน่ีมี

เช้ือสายมอญดั้ งเดิมอพยพมาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่อดีต พื้นท่ีบริเวณน้ีอยู่ในทุ่งสามร้อยยอดยอดทาง

ตอนกลางค่อนไปทางล่างมีการท าอาชีพแกะสลกัหินพระธาตุ เล้ียงกุง้มีทั้งกุง้กุลาด า กุง้กา้มกราม

และกุ้งขาว มีการเล้ียงปลากะพง และนอกจากน้ียงัมีการท าประมงน ้ าจืดและประมงน ้ ากร่อย 

ประเภทของปลาท่ีชาวบา้นหาไดมี้ลกัษณะชนิดเช่นเดียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนบนอนัไดแ้ก่ ปลา

สลิด ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาไหลมีการท าอุปกรณ์ประมงพื้นบ้านท่ีดดัแปลงมาจากวสัดุ

ธรรมชาติในอดีตท่ียงัสามารถข้ึนเขาสามร้อยยอดไปตดัไผ่ตดัไมม้าไดแ้ต่ปัจจุบนัเม่ือการประกาศ

เขตอุทยานทั้งบริเวณเทือกเขาสามร้อยยอดและพน้ท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดจึงไม่สามารถน าวตัถุดิบ

เหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือท ามาหากินได ้จ าเป็นตอ้งมีการดดัแปลงใชว้สัดุท่ีสามารถหาซ้ือ

ไดง่้ายมาท าอุปกรณ์ เช่น "ลนั" ท่ีใชส้ าหรับล่อปลาไหล ในอดีตใช่ไมไ้ผ่ท่ีมีลกัษณะกลวงใส่เหยื่อ

และฝังในดินเพื่อล่อให้ปลาไหลมาติดกบัแต่ปัจจุบนัมีการใชท้่อPVCเน่ืองจากหาซ้ือไดง่้ายและไม่

ผดิกฎหมาย 

 3.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ามีลักษณะเป็น

อย่างไร 

  พื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนบนในพื้นท่ีชุมชนบ้านหน้าทุ่งใกล้กับหน่วยพิทกัษ์เขาคัน่

กระไดมีวถีิชีวติท่ีค่อนขา้งเรียบง่ายพอมีพอกิน มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีด าเนินการโดย

คนในหมู่บา้น ด าเนินการท่ีพกัแบบโฮมสเตยใ์นปริมาณไม่มากเกินไปเน่ืองจากรักความสงบ ไม่มี

การน าพื้นท่ีชุ่มน ้ าไปเป็นพื้นท่ีเกษตรหรือการปรับพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้เป็นพื้นท่ีเล้ียงสัตว์น ้ า เพราะ

ตอ้งการอนุรักษใ์ห้พื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นทุ่งน ้ าจืด หากทุ่งสามร้อยยอดเป็นทุ่งน ้ าจืดคุณภาพน ้ าดีชาวบา้น

ในบริเวณน้ีก็สามารถพึ่งพาทุ่งสามร้อยยอดเป็นแหล่งหล่อเล้ียงชีวิตเช่นเดียวกบัท่ีบรรพบุรุษของ

พวกเขาไดด้ าเนินมา ในพื้นท่ีชุมชนเป็นบริเวณเชิงเขาสามร้อยยอดทางเหนือดา้นตะวนัตกหันหน้า

เขา้หาทุ่งสามร้อยยอด ชาวบา้นไดเ้ล่าวา่บางวนันั้นมีสัตวป่์าลงมาเชิงเขาเพื่อกินน ้ าแสดงให้เห็นถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีท่ีมีความสงบการพฒันายงัไมเ้ขา้ถึงมากส่งผลดีต่อสัตวป่์าท่ีอยูอ่าศยัทั้ง

บนเขาสามร้อยยอดและในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดเอง เป็นภาพท่ีชาวบา้นในพื้นท่ีน้ีอยากนุรักษไ์ว ้

ไม่อยากใหสู้ญหายไป 

  พื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนล่างมีการประชาสัมพนัธ์ต่อชุมชนให้ท าความเขา้ใจถึงการขอ

ความร่วมมือในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าเอาไวเ้พราะพื้นท่ีชุ่มน ้าเป็นเสมือนแหล่งทรัพยากรท่่ีส าคญัมี
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สินคา้ทางประมงท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมการฟ้ืนฟูล ารางลอกคลองซ่ึงเป็นทางระบายน ้ าจากพื้นท่ี

ชุ่มน ้ าเขาสามร้อยยอดสู่คลองเขาแดงเพื่อลอกตะกอนในแหล่งน ้ าท่ีท าให้คลองต้ืนเขิน มีการฟ้ืนฟู

บวัหลวงในพื้นท่ีน ้ าจืดคือบริเวณใกลก้บัเขาแมวเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยทั้งหมดน้ี

ชาวบา้นเป็นผูด้  าเนินการโดยการขอความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.สาม

ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 3.4 ทศันคติต่อการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอดเป็นอย่างไร  

  ชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียต่างใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ตอ้งการท่ีจะ

อนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าเอาไวเ้น่ืองมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในหลายๆด้าน ต้องการให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างทัว่ถึง

ใหแ้ก่ชาวบา้นในพื้นท่ี 

3.5 ความคิดเห็นต่อการท่องเทีย่วในพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอดเป็นอย่างไร 

 การท่องเท่ียวน ามาซ่ึงรายได้ให้แก่ชาวบ้านซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีชาวบ้านยินดี แต่บาง

พื้นท่ีนั้นก็ตอ้งการปริมาณท่ีไม่ลน้เกินความสามารถในการรองรับเน่ืองจากตอ้งการด าเนินการตาม

รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งจริงจงัและการประกอบอาชีพอ่ืนอยูแ่ลว้คือชุมชนในพื้นท่ี

ชุ่มน ้ าทางตอนบน แต่ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนล่างบริเวณ ม.2 นั้ นมีความต้องการให้พื้นท่ีเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคนรู้จกัเน่ืองจากเพิ่งเปิดตวัไดไ้ม่นานและชาวบา้นมีความภูมิใจในการน าเสนอ

ผลิตภณัฑต่์าง ๆในพื้นท่ี ทั้งผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวคือล่องเรือเขาแมวท่ีชาวบา้นเป็นด าเนินการ

ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อปลูกบวัหลวงและมีผลิตภณัฑ์อ่ืนเช่น หินพระธาตุแกะสลกัเป็นงานฝีมือของ

คนในทอ้งถ่ินและน าเสนอวถีิชีวติการเล้ียงสัตวน์ ้าเป็นตน้ 

3.6 ปัญหาด้านการจัดการการท่องเทีย่วมีอะไรบ้าง 

 ชุมชนในพื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนบนเป็นพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งเงียบสงบไดช่ื้อว่าเป็นเมือง

ลบัแลแห่งสามร้อยยอดมีการเขา้ถึงท่ีค่อนขา้งล าบากบางช่วงเป็นถนนลาดยางมะตอยแต่บางช่วงนั้น

เป็นถนนดินแดงหากมาในช่วงฤดูฝนรถยนตข์นาดเล็กไม่สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก และการวาง

ระบบเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีน้ียงัไม่ทัว่ถึงและเป็นรูปแบบท่ีชดัเจนเน่ืองจากบางหลงัคา

เรืองท่ีตอ้งการเขา้ร่วมเป็นท่ีพกัแบบโฮมสเตยย์งัขาดความรู้ความเขา้ใจ 
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 ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าตอนล่างบริเวณหมู่บา้นเกาะมอญยงัไม่พบปัญหาการาจดัการการ

ท่องเท่ียวแต่มีเพียงประเด็นท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ียงัไม่ค่อยมีผูค้นรู้จกั 

 3.7 ข้อเสนอและความต้องการของชุมชนต่อพื้นที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอดและต่อการท่องเที่ยว

ในพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอด 

  ความตอ้งการของชุมชนคือตอ้งการการประชาสัมพนัธ์และท าความเขา้ใจเร่ืองการ

อนุรักษแ์ละใชง้านพื้นท่ีชุ่มน ้ าอยา่งเกิดประสิทธิภาพและหลกัการหรือการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีด าเนินการ 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งการรวมรวมขอ้มูล

ทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยการส ารวจพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ น ามาวเิคราะห์พื้นท่ีเพื่อตอบค าถามท่ีตั้ง

ไวใ้นตอนตน้อนัไดแ้ก่ ความส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอด บทบาทและคุณค่าของทุ่งสามร้อย

ยอด และสาเหตุใดบา้งท่ีท าให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดเส่ือมโทรม ลกัษณะการคุกคามพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ตลอดจนหาแนวทางในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งย ัง่ยนืโดยจะกล่าวถึงประเด็นหลกัดงัต่อไปน้ี 

1. คุณค่าและบทบาทของพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

2. ลกัษณะการคุกคามพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

3. ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

4. อุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการอนุรักษแ์ละจดัการพื้นท่ี 

5. ขอ้สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หนา้ท่ี 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. คุณค่าและบทบาทของพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอด   

 1.1 คุณค่าและบทบาทของพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอดเชิงนิเวศวทิยา 

 เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด นั้นมีความ

หลากหลายมีระบบนิเวศท่ีเช่ือมต่อถึงกนั พื้นท่ีชุ่มน ้ ามีความส าคญัต่อระบบชีววิทยาเป็นอยา่งมาก

เป็นแหล่งรวมพนัธุกรรมของสายพนัธ์ุพืชและสัตว ์เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพืชหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์

ปีก สัตวบ์ก สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า สัตวน์ ้ า นอกจากน้ีแมว้่าสัตวบ์างชนิดไม่ไดอ้ยู่ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสาม

ร้อยยอดตลอดเวลา ม่ีเพียงบางช่วงเวลาท่ีมาพกัอาศยั อาจเพียงบางฤดูกาลท่ีใช้พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อย

ยอดเป็นแหล่งพกัพิงชัว่คราว แหล่งหลบภยั แหล่งวางไข่ของนกอพยพในช่วงฤดูหนาว ส าหรับนก

ประจ าถ่ินในพื้นท่ีทุ่งสามร้อยยอดนั้น ทุ่งแห่งสน้ีส าคญัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั

ขนาดใหญ่เต็มไปด้วยอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาเล็ก พืช หัวพืชหรือแมแ้ต่แมลง 

นบัวา่เป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือให้วฏัจกัวงจรชีวิตของสัตวแ์ละพืช ไดสื้บพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุเป็นแหล่งอาศยั
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ของสัตวห์ลากหลายชนิดเช่นปลาสลิด ปลานิล ปลาดุกดา้น ปลาไหล กบ แมลงและสัตวน์ ้ าอ่ืน ๆ 

อีกหลากหลายสายพนัธ์ุและพืชพรรณหลากหลายรูปแบบ  

 ส่ิงเหล่าน้ีสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากเกิดเป็นแหล่งส่งผ่านและถ่ายเทธาตุอาหารรวมถึง

มวลชีวภาพให้แก่ระบบนิเวศอ่ืน ๆ เป็นห่วงโซ่อาหารขนาดใหญ่อนัอุดมสมบูรณ์ท่ีนอกจากจะ

เพียงพอต่อสัตวภ์ายในพื้นท่ีชุ่มน ้ าแลว้ยงัเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมสัตวใ์นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขาท่ี

มีระบบนิเวศท่ีเช่ือมต่อถึงกนับริเวณเทือกเขาสามร้อยยอด ตวัอยา่งห่วงโซ่อาหารเช่น สัตวห์นา้ดิน

จ าพวกไส้เดือน หอยเป็นอาหารใหก้บัสัตวน์ ้า เช่น กุง้ ปลา ปู นอกจากล่าสัตวใ์นห่วงโซ่อาหารท่ีอยู่

ในต ่ากวา่ยงัมีการกินพืชท่ีอยูใ่นทุ่งสามร้อยยอดยงัมีการกินมูลของสัตวท่ี์เขา้มาหากินแลว้ถ่ายลงไป

ยงัพื้นท่ีชุ่มน ้า เช่น นกท่ีมาท ารังตามพงหญา้ ววั ควายท่ีชาวบา้นเล้ียงใหห้ากินในทุ่ง เป็นตน้  

 

ภาพที ่34 ภาพแสดงตวัอยา่งการหาอาหารของนกบริเวณพืน้ทีชุ่่มน า้ 
 ข้อมูลข้างต้นยิ่งปรากฏให้เห็นชัดว่าระบบห่วงโซ่อาหารของพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีอยู่

ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีความบทบาทและส าคญัในเชิงนิเวศวทิยา หากพื้นท่ีชุ่มน ้ า

หรือป่ายิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่เหล่าสัตวแ์ละพืชก็จะอุดมสมบูรณ์มากเท่านั้น คุณประโยชน์ต่อ

มนุษยเ์ป็นดงัมรดกทางธรรมชาติท่ีส่งต่อจากบรรพบุรุษสู่ชนรุ่นหลงัใหมี้หอ้งศึกษาธรรมชาติขนาด

ใหญ่อนัจะหาไดย้ากในปัจจุบนั 

  ประเด็นความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและ

พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดนั้น พื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดกว่า 98.8 ตารางกิโลเมตรมี

ระบบนิเวศท่ีเช่ือมต่อถึงกนัเป็นท่ีอยู่อาศยัขนาดใหญ่ให้แก่สัตวแ์ละพืชนานาชนิด จากขอ้มูลจาก

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเล่มท่ี 4 เร่ือง พื้นท่ีชุ่มน ้ า ซ่ึงเขียนโดยภาค

ชีววทิยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไดแ้สดงขอ้มูลให้เห็นถึงความหลากหลาย

ทางสายพนัธ์ุดงัน้ี พบนกประจ าถ่ินและนกอพยพกวา่ 316 ชนิดทั้งท่ีเป็นนกน ้ าและนกบก พบสัตว์

เล้ียงลูกดว้ยนมท่ีอาศยับนเขาหินปูน หรือพื้นท่ีป่าดิบเขา บางชนิดลงมาหาอาหารในพื้นทีชุ่มน ้าสาม

ร้อยยอดเช่นเสือปลา บางชนิดมากินน ้ าท่ีริมเขาท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าคือ เลียงผา โดยรวม
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พบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมกว่า 14 ชนิด ประเภทสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีมีการอาศยัทั้งในพื้นท่ีชุ่มน ้ าหรือ

บริเวณป่าดิบเขาพบมากกว่า 35 ชนิด สัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกหรือสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ าเป็นสัตวท่ี์

อาศยัทั้งในน ้ าและบนบกทั้งท่ีอาศยัในทุ่งน ้ าจืด พื้นท่ีชุ่มน ้ ากร่อยและน ้ าเค็มพบมากกว่า 21 ชนิด 

ปลาท่ีพบในปริมาณมากและชุกชุมไดแ้ก่ ปลานิล ปลาสลิด ปลาช่อนและปลาชนิดอ่ืนอีกกว่า 34 

ชนิด สังคมพืชภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดแบ่งออกเป็นสังคมพืชกว่า 5 สังคมพืชอนั

ไดแ้ก่ สังคมพืชทุ่งน ้ าจืด สังคมพืชป่าชายเลน สังคมพืชทุ่งดอนตะกาด สังคมพืชป่าเขาหินปูน และ

สังคมพืชหุบเขาจากทั้งหมดน้ีรวมแลว้กวา่ 134 ชนิด นอกจากน้ียงัมีแพลงก์ตอนพืช 17 ชนิด มีสัตว์

เล็กสัตวน์้อยจ าพวกแมลง 30 ชนิด ไมเ้พียงเท่าน้ี ยงัมีสัตวน์ ้ าอ่ืนท่ีนอกเหนือจากปลาไดแ้ก่กุง้ กั้ ง

และปู 20 ชนิดและมีหอย หมึก 4 ชนิด ไดมี้การรายงานถึงชนิดพนัธ์ุท่ีถูกคุกคามตลอดจนเส่ียงแก่

การสูญพนัธ์ุดงัน้ี นกท่ีอยูใ่นสถานภาพ ใกลสู้ญพนัธ์ุ (EN) 2 ชนิด มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ (VU) 7 

ชนิด และมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (NT)8 ชนิด นอกจากน้ียงัมีสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีอยู่ใน

สถานภาพใกลถู้กคุกคามอีก 1 ชนิด 

 จากการท่ีพื้นท่ีชุ่มน ้ าเขาสามร้อยยอดไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมี

ความส าคญัระดบันานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ไซท์ เน่ืองจากผ่านเกณฑ์เฉพาะในด้านท่ีเป็น

ตวัแทนและเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีในระดบัเขตชีวภูมิศาสตร์คาบสมุทรมาลายนั โดยพื้นท่ีชุ่มน ้ าสาม

ร้อยยอดผา่นเกณฑด์งักล่าว 5 เกณฑจ์าก 2 ประเภทดงัน้ี 

 หลกัเกณฑ์ 2 เกณฑ์ทัว่ไปส าหรับใช้พืชหรือสัตว์ในการจ าแนกวนิิจฉัยพืน้ทีชุ่่มน า้ทีส่ าคัญ 

  เกณฑ ์2a เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชนิดพนัธ์ุหรือสายพนัธ์ุท่ีหายากและอยูใ่นสถานภาพ

มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุหรือใกลสู้ญพนัธ์ุ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชากรพืชและสัตวด์งักล่าวมากกวา่

หน่ึงชนิดพนัธ์ุในจ านวนหน่ึง 

  เกณฑ ์2b มีคุณค่าพิเศษในการด ารงความหลากหลายของพนัธุกรรมและระบบ

นิเวศของภูมิภาคเน่ืองเพราะคุณภาพและลกัษณะพิเศษของสายพนัธ์ุในพื้นท่ีนั้น 

  เกณฑ ์2c มีคุณค่าพิเศษในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธ์ุพืชและสัตว์

ในช่วงส าคญัของวงจรชีวติ 

 หลกัเกณฑ์ 3 เกณฑ์เฉพาะส าหรับการใช้นกน า้ในการจ าแนก 
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  เกณฑ์ 3a เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีตามปกติสามารถรองรับให้นกน ้ า 20,000 ตวัอยู่ได้

ตลอดเวลา 

  เกณฑ์ 3b เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีตามปกติสามารถรองรับให้นกน ้ าจ  านวนพอสมควร

จากกลุ่มท่ีมีความส าคญัซ่ึงเป็นดชันีแสดงคุณค่าความอุดมสมบูรณ์หรือความหลากหลายของพื้นท่ี

ชุ่มน ้าสามารถอยูไ่ดต้ลอดเวลา 

  ทั้งน้ีพืชและสัตวท่ี์อยู่ในเกณฑ์พิจารณาของพื้นท่ีชุ่มน ้ านานาชาติในพื้นท่ีชุ่มน ้ า

สามร้อยยอดมีดงัน้ี ในประเภทท่ีถูกคุกคามอยา่งหนกั ไดแ้ก่ เสือปลา สายพนัธ์ุพืชท่ีหายากมี 2 ชนิด

คือ สรัสจนัทรและผกัแขยงสยาม สัตวน์ ้ าท่ีอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามอย่างหนัก คือ ปลาดุกอุย 

นอกจากน้ีนกท่ีส าคญัท่ีเขา้ข่ายเกณฑ์ของอนุสัญญาแรมซาร์ไดแ้ก่ นกพงแมนจูเรียและนกกระยาง

แดงซ่ึงอยูใ่นสถานภาพถูกคุกคามอยา่งหนกัเช่นกนั 

  ภายในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดท่ีมีขนาดพื้นท่ีรวม 98.08 ตาราง

กิโลเมตร มีระบบนิเวศท่ีแบ่งไดห้ลกัๆเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ระบบนิเวศป่าบกและระบบนิเวศพื้นท่ี

ชุ่มน ้ า โดยระบบนิเวศป่าบกคือบริเวณ เทือกเขาสามร้อยยอดตลอดจนบริเวณภูเขาบริเวณหุบเขา

จนัทร์ เขาแร้ง เขาเทียนและเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้ง 6 เกาะ อนัไดแ้ก่ เกาะโคร า เกาะระวิง เกาะระวาง 

เกาะสาว เกาะสัตกูต เกาะข้ีนก เป็นตน้ พื้นท่ีตามยอดเขามีลกัษณะเป็นป่าดิบเขาพบพืชพรรณท่ี

สามารถทนต่อความแลง้ไดดี้เน่ืองจากพื้นเป็นเขาหินปูนไม่อุม้น ้ าท าให้พืชมีการปรับลดใบท่ีคายน ้ า

เหลือเพียงหนามเพื่อลดการระบายความช้ืน ส่วนพืชในหุบเขาเป็นพืชท่ีไดรั้บสารอินทรียท่ี์ค่อนขา้ม

สมบูรณ์จึงมีลกัษณะทัว่ไปตามพืชท่ีพบไดใ้นป่าดิบเขา  

  ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้ าเม่ือจ าแนกออกตามประเภทสามารถแบ่งไดถึ้ง 10 ประเภท

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

 (1) ห้วงทะเลน ้ าต้ืน อนัได้แก่บริเวณชายหาดตั้งแต่เขากะโหลกทางตอนเหนือ

จนถึงเขาแร้งทางตอนใตร้ะยะทางกวา่ 30 กิโลเมตร 

 ( 2) ระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล หนา้ผา โขดหิน  

 (3) ระบบนิเวศชายหาดและหาดทราย  

 (4) หาดโคลนและหาดเลน  
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 (5) ระบบนิเวศป่าชายเลน  

 (6) ระบบนิเวศท่ีลุ่มน ้ากร่อย ดอนตะกาด 

 (7) ทางน ้า ล าคลอง ล าราง  

 (8) ทุ่งน ้าจืด  

 พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีถูกปรับสภาพโดยมนุษย ์

 (9) นาขา้ว  

  (10) นากุง้ บ่อปลา 

 

  (ก)             (ข)    (ค) 

 
  (ง)        (จ)    (ฉ) 

ภาพที ่35 ภาพแสดงพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั หากิน ท ารงั ของนกนานาชนิด 
  จากภาพท่ี 34 แสดงให้เห็นถึงพื้นท่ีชุ่มน ้ ารูปแบบต่าง ๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตามชนิดหลากหลายท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ในภาพน้ีรูป (ก) เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ า

แบบทุ่งตะกาดตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเทือกเขาสามร้อยยอด ภาพ (ข) คือบริเวณป่าชายเลน

คลองเขาแดง ภาพ (ค) บึงบวั ภาพ (ง) บึงบวัส่วนท่ีติดกบัเทือกเขาสามร้อยยอด ภาพ (จ) และ (ฉ) 

คือบริเวณปากแม่น ้าคลองเขาแดง 
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ภาพที ่36 ภาพแสดงระบบนิเวศประเภทตา่ง ๆ ในอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
  ภาพท่ี 35 ไดแ้สดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประเภทพื้นท่ีชุ่มน ้ าในอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอดซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัให้สัตวแ์ต่ละชนิดท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนัได้อยู่

อาศยัตามเง่ือนไขในการด ารงชีพของส่ิงมีชีวติแต่ละประเภททั้งพืช สัตว ์หรือแมแ้ต่มนุษยท่ี์ใชพ้ื้นท่ี

ชุ่มน ้าบางส่วนเป็นแหล่งทรัพยากรและใชป้ระโยชน์ท่ีดินในรูปแบบต่าง ๆ 
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ภาพที ่37 ภาพแสดงสงัคมพชืในอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอดซ่ึงจ าลองภาพตามการตดัขวาง
ในแนวตะวนัตกไปสูท่ิศตะวนัออก 
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ภาพที ่38 ภาพแสดงสงัคมสตัวภ์ายในอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอดโดยการจ าลอง
ภาพตดัขวางในแนวตะวนัตกและตะวนัออก 
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 ภาพท่ี 36 – 37 เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพืชและสัตวใ์นพื้นท่ีชุ่มน ้ า

สามร้อยยอด ซ่ึงภาพทั้งสองไดต้ดัขวางในแนวตะวนัออกและตะวนัตก ภาพน้ีแสดงใหเ้ห็นซ่ึงถ่ินท่ี

อยูอ่าศยัหลกัของพืชและสัตวใ์นพื้นท่ี เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นวา่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

และบริเวณขา้งเคียงอุทยานแห่งน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตวแ์ละพืช 

 1.2 คุณค่าและบทบาทของพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอดเชิงวถิีชีวติและสังคม 

  ชุมชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีชุ่มน ้ าและรอบ ๆ พื้นท่ีชุ่มน ้ าพึ่ งพาอาศยัทุ่งสามร้อยยอด

แห่งน้ีมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษจากหลกัฐานท่ีปรากฏในภาพเขียนโบราณ 3,000 - 5,000 ปีมาแลว้ มี

การพึ่งพาทรัพยากรในทุ่งเพื่อเป็นอาหาร รวมถึงน ามาคา้ขายหาเล้ียงชีพ มีลกัษณะแนวทางการจบั

สัตวน์ ้ าท่ีมีความเฉพาะ เช่นการใช้ด าน ้ าและฉมวกในการจบัปลา ใช้ลันในการดักจบัปลาไหล

นอกจากน้ีมีการเก็บพืชในพื้นท่ีชุ่มน ้ าน าไปประกอบอาหาร น าไปขายเพื่อน ารายได้มาจุนเจือ

ครอบครัว นอกจากสัตวน์ ้ าและพืชแลว้ยงัมีสมุนไพรท่ีใชน้ ามาปรุงยาอีกมากมายหลายชนิด ในอดีต

ทุ่งสามร้อยยอดมีหมอยาท่ีน าสมุนไพรมาปรุงยามารักษาอาการนเจ็บป่วยของคนในชุมชน แต่เม่ือ

ความเจริญของยาแผนปัจจุบนัมีมากข้ึน งานสาธารณะสุขเจริญข้ึน ยาสมุนไพรและหมอยาชาวบา้น

ก็เร่ิมมีความจ าเป็นน้อยลงเพราะชาวบา้นหันเขา้สู่การรักษากบัแพทยแ์ละยาแผนปัจจุบนั และอีก

สาเหตุหน่ึงคือหมอยาเร่ิมมีอายุมากและเสียชีวิตโดยท่ีไม่ไดถ่้ายทอดต าราจึงเป็นเหตุให้ยาพื้นบา้น

ตายไปพร้อมกบัหมอยาผูมี้ความรู้ฉบบัภูมิปัญญา  

 

ภาพที ่39 ภาพแสดงลนัซ่ึงเป็นอปุกรณ์ดกัจบัปลาไหลพืน้บา้นของชาวบา้นรอบทุง่สามรอ้ยยอด 
ท่ีมา : ฐานขอ้มูลเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 3 มีนาคม 2562 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.sac.or.th/databases/traditional-objects/th/equipment-detail.php?ob_id=72   

  การปศุสัตวท์ั้งโคนมและโคเน้ือเป็นอาชีพอนัดบัตน้ๆของคนในพื้นท่ีอ าเภอสาม

ร้อยยอดและอ าเภอกุยบุรีพืชซ่ึงเป็นอาหารสัตวเ์หล่าน้ีในพื้นท่ีชุ่มน ้านบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
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อาชีพปศุสัตว ์ดา้นอาชีพเกษตรมีการใชน้ ้าจากพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดในการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ  

  นอกจากน้ีการท่ีพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดมีคุณค่าทางดา้นนนัทการมีภูมิทศัน์ท่ี

สวยงามยงัก่อใหเ้กิดรายไดต่้อชาวบา้นในพื้นท่ีเน่ืองจากมีอาชีพถ่อเรือน าเท่ียวท่ีพานกัท่องเท่ียวไป

ชมบวัและทศันียภาพท่ีสวยงามภายในทุ่งสามร้อยยอด 

 

ภาพที ่40 ภาพแสดงลกัษณะการเลีย้งโคของประชาชนทีอ่าศยัรอบพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอด 
  ความส าคญัอีกประการท่ีมีความส าคญัยิง่ไม่เพียงต่อชุมชนท่ีอาศยัรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ า

สามร้อยยอดแต่มีความส าคญัต่อการศึกษาดา้นชีววทิยาต่อมนุษยชาติ ต่อเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา 

บุคคลทัว่ไป เป็นดัง่มรดกทางธรรมชาติ ทุ่งสามร้อยยอดเป็นทุ่งแขมออ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย

ท่ีหลงเหลืออยูเ่พียงแห่งสุดทา้ยเน่ืองจากเป็นทุ่งน ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพืชสัตวน์อ้ย

ใหญ่นานาชนิดคัน่กลางดว้ยภูเขาหินปูนท่ีมีระบบนิเวศแบบป่าดิบเขา ป่าดิบแลง้และป่าเบญจพรรณ 

นอกจากน้ีพื้นท่ีระหว่างเทือกเขาและทะเลเป็นพื้นท่ีน ้ าทะเลท่วมขงั เกิดเป็นทุ่งตะกาดท่ีมีพืชและ

สัตวอ์าศยั เช่น ทุ่งชะคราม ปู ปลา นกกระยาง นกกระแตแตเ้วด้ ซ่ึงอาศยัและหาอาหารเป็นพื้นท่ี

เช่ือมต่อกบัทะเลมีหลากหลายประเภท ทั้งป่าชายหาด หาดหิน ป่าชายเลน ดงันั้นนับไดว้่ามีความ

หลากหลายทางรูปแบบระบบนิเวศและทุ่งน ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใกลช้ายฝ่ังน้ีมีเอกลกัษณ์ทางภูมิ

ประเทศ เกิดภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและแปลกตาเป็นแหล่งนนัทนาการท่ีมีคุณภาพสามารถเขา้ชมไดทุ้ก

ฤดูกาล 
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ภาพที ่41 ภาพแสดงทศันยีภาพบริเวณหนา้ทีท่  าการศูนยศ์กึษาธรรมชาตบิงึบวั 
 1.3 คุณค่าและบทบาทของพื้นทีชุ่่มน า้สามร้อยยอดเชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ในยุค

โบราณ 3,000-5,000 ปีมาแลว้ ไดมี้การบนัทึกภาพเขียนสีโบราณท่ีอยูบ่นเทือกเขาสามร้อยยอดใกล้

กบัทุ่งสามร้อยยอดเป็นภาพท่ีได้เขียนถึงเร่ืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในยุคโบราณเป็น

หลกัฐานช้ินส าคญัท่ียนืยนัถึงประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีท่ีวถีิชีวติผกูพนักบัทุ่งสามร้อยยอดและการปศุ

สัตวท่ี์มีการสืบทอดวิถีชีวิตน้ีถึงปัจจุบนั รวมไปถึงต านานเรือส าเภาจีนโบราณอนัเป็นท่ีมาของสาม

ร้อยยอด ตามต านานไดเ้ล่าวา่ในยุคท่ีน ้ าทะเลยกตวัสูงข้ึนบริเวณท่ีเป็นเทือกเขาสามร้อยยอดนั้นคือ

เกาะแก่งนอ้ยใหญ่กลางทะเล มีเรือส าเภาจีนโบราณแล่นผา่นบริเวณเทือกเขาสามร้อยยอดในขณะท่ี

พายพุดัโหมกระหน ่าท าให้เรือส าเภาจีนชนเขา้กบัหินโสโครกจนเป็นเหตุให้เรืออบัปางจากลูกเรือท่ี

มีกว่าพนัชีวิต รอดชีวิตเพียง 300 กวา่ชีวิต และออกเสียงเปล่ียนไปจนเป็นสามร้อยยอดในปัจจุบนั 

นอกจากน้ียงัมีต านานอ่ืน ๆ อีกท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ต านานของเกาะนมสาว ต านานตาม่องล่าย เป็นตน้ 

  ตามการบนัทึกอ่ืน ๆ ไดมี้การบนัทึกวา่มีถึง 3 กษตัริยด์ว้ยกนัท่ีไดเ้สด็จประพาสทุ่ง

สามร้อยยอดซ่ึงมีภูมิทัศน์อนังดงามและมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีชุ่มเพื่อการส าราญพระทัย 

นนัทนาการ ตกปลา อนัไดแ้ก่ พระเจา้เสือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและ

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้รับทรงสั่งให้สร้างพระท่ีนั่งคูหา

คฤหาสน์ ก่อนหนา้รัชกาลท่ี 5 นั้นเจา้พระยานครผูป้กครองเมืองนครศรีธรรมราชท่ีเดินทางไปราช

กาลยงัเมืองหลวงคือกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น เป็นผูค้น้พบไดแ้วะพกัเพื่อหลบพายุท่ีเขา้ฝ่ังและได้

สร้างบ่อน ้ าไวบ้ริเวณทางเดินข้ึนถ ้ าพระยานคร ซ่ึงถ ้าพระยานครน้ีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของทุ่งสามร้อยยอดเป็นท่ีทราบอนัดีวา่มีช่ือเสียงทางประวติัศาสตร์เป็นอยา่งยิง่ 

 1.4 คุณค่าและบทบาทของพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอดด้านอ่ืน ๆ 

  คุณประโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในเชิงบริการและคุณประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อแผ่นดิน

และมวลมนุษยน์ั้นมีเกินคนานับ แต่ละพื้นท่ีมีลกัษณะต่างกนั ความต่างของบริบทก็จะท าหน้าท่ี

แตกต่างกนัออกไป ส าหรับพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดท่ีมีท่ีตั้งเช่ือมต่อกบัล าคลองท่ีติดกบัทะเลซ่ึงล า

คลองน้ีเป็นปากแม่น ้ าเป็นจุดเช่ือมต่อระบบนิเวศน ้ าจืดของพื้นท่ีชุ่มน ้ าและระบบนิเวศน ้ าเค็มคือ

ทะเล ดงันั้นระบบนิเวศทุ่งน ้ าจืดในพื้นท่ีชุ่มน ้ าทางตอนปลายของทุ่งมีลกัษณะเป็นน ้ ากร่อยเป็นจุด

เช่ือมต่อระหวา่งพื้นท่ีน ้ าจืดกบัพื้นท่ีน ้ าเค็มเน่ืองจากปลายทุ่งเช่ือมต่อกบัคลองเขาแดงท่ีเป็นเสมือน

ปลายทางของน ้าจากเทือกเขาตะนาวศรีและพื้นท่ีตน้น ้า พื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดจึงเป็นเสมือนพื้นท่ี
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กนัชนระหวา่งน ้ าจืดและน ้ าเค็ม ป้องกนัการรุกของน ้ าเค็มเขา้มาในแผน่ดิน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดน ้ า

กร่อยในบริเวณตอนปลายของทุ่งสามร้อยยอดบริเวณท่ีติดกบัคลองเขาแดง น ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้าซ่ึงเป็น

แหล่งน ้ าจืดส าหรับอุปโภคบริโภคของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าและประชาชนในอ าเภอสามร้อย

ยอดทั้งท่ีใชใ้นครัวเรือน ใชใ้นภาคการเกษตร 

  ยามท่ีฤดูน ้ าหลาก  มีน ้ าฝนในพื้นท่ีและน ้ าผิวดินจ านวนมากผา่นบา้นเรือนราษฎร

ผา่นพื้นท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีการเกษตรพื้นท่ีชุ่มน ้าท าหนา้ท่ีเป็นแกม้ลิงท่ีกกัเก็บน ้าจากทุกทิศทุกทาง

เพื่อรอระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทยหากไม่มีพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเป็นพื้นท่ีรับน ้ าแลว้บา้นเรือน ชุมชน พื้นท่ี

การเกษตรจะไดรั้บความเสียหายจากน ้ าท่วมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น และ

น ้ าบางส่วนจะเป็นน ้ าท่ีเติมลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้นเพื่อรักษาระดบัน ้ าใตดิ้นเอาไวไ้ม่ให้ลดระดบัจนเกิด

ปัญหาแผน่ดินทรุดเพื่อความสมดุลของแหล่งน ้ าใตดิ้น น ้ าใตดิ้นบางส่วนจะถูกเติมกลบัมาท่ีผิวดิน

ในกระบวนการน้ีน ้าจะสะอาดมากยิง่ข้ึน 

  พื้นท่ีชุ่มน ้ายงัมีบทบาทดา้นการรักษาภูมิอากาศประจ าถ่ิน สสารในพื้นท่ีชุ่มน ้ าอนั

ได้แก่ น ้ า พืช ธาตุอาหารมีส่วนช่วยในการักษาอุณหภูมิและความช้ืนให้คงท่ี นอกจากในระดับ

ประจ าถ่ินแลว้ พื้นท่ีชุ่มน ้ ามีศกัยภาพในการดูดคาร์บอนไดอ้อกไซด์ไดเ้ป็นอยา่งดี กระบวนการน้ีมี

ส่วนช่วยในการลดสภาวะโลกร้อน 

  นอกจากน้ีแลว้พื้นท่ีชุ่มน ้ ายงัเป็นแหล่งพกั กกัเก็บตะกอนก่อนจะไหลลงสู่ทะเล

เน่ืองจากน ้ าท่ีพดัพาลงสู่พื้นท่ีชุ่มน ้ าไดช้ะลา้งเอาตะกอน รวมไปถึงสารอาหารเหลือใชแ้ละสารพิษ

ลงสู่พื้นท่ีชุ่มน ้ า ผา่นกระบวนการบ าบดัโดยพืชจ าพวกแขม ออ้ ธูปฤาษี พืชจะช่วยลดความเร็วของ

กระแสน ้ าและดกัจบัตะกอน ดูดสารพิษโดยพืชท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชุ่มน ้ าก่อนลงสู่ทะเลหรือน ้ าบางส่วนท่ี

มีการน ากลบัไปใชโ้ดยชุมชนทั้งการอุปโภคบริโภคและใชใ้นกระบวนการเกษตรกรรมและปศุสัตว ์
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ภาพที ่42 ภาพตดัแสดงลกัษณะส าคญัของระบบอทุกวิทยาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอด 

2. ลกัษณะการคุกคามพืน้ทีชุ่่มน ้าสามร้อยยอด 

 2.1 ปริมาณน ้าที่ลดลงและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ์

โลกร้อน ( Global warming ) ท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณน ้ าในแหล่งน ้ าและปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย

เน่ืองจากน ้ าในพื้นท่ีชุ่มนั้นมาตามล ารางสาขาท่ีระบายมาจากเทือกเขาตะนาวศรีซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกของจงัหวดั น ้าจากระบบชลประทานทางตอนเหนือของทุ่งมาจากเข่ือนปราณบุรี แหล่งน ้ า

ทางตอนใตคื้ออ่างเก็บน ้ ายางชุม บางส่วนมาจากน ้ าฝนท่ีรองรับโดยตรงและบางส่วนท่ีไหลลงมา

จากเทือกเขาสามร้อยยอด เน่ืองจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดตั้งอยูใ่นเขตเงาฝนกล่าวคือเป็นบริเวณ

เทือกเขาสามร้อยยอดวางตวัในแนวเหนือใตก้ั้นระหวา่งทุ่งน ้ าจืดและทะเลเม่ือมีการพดัพาความช้ืน

จากทะเลเขา้มายงัแผน่ดินเทือกเขาจะเป็นตวัขวางกั้นเอาไวส่้งผลให้บริเวณหลงัเขามีความแห้งแลง้

และอากาศร้อนอบอา้ว นอกจากน้ีปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนไดส่้งผลต่อแหล่งน ้ าท่ีจ่ายใหแ้ก่พื้นท่ี

ชุ่มน ้ าท าให้ปริมาณน ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีปริมาณลดลงในบางปีโดยเฉพาะปีพ.ศ.2559 น ้ าในทุ่งสาม

ร้อยยอดแหง้ขอดจนเห็นพื้นแตกระแหงส่งผลให้พืชพนัธ์ุและสัตวน์ ้าลม้หายตายจากจ านวนมาก ใช้

เวลาหลายปีในการฟ้ืนฟูให้ระบบนิเวศกลบัมาดีข้ึนเช่นในปัจจุบนัคือพ.ศ.2562 ในขณะนั้นเม่ือสัตว์

และพืชในทุ่งตายส่งผลใหส้ัตวท่ี์พึ่งพาทุ่งสามร้อยยอดเป็นแหล่งอาหารไดรั้บผลกระทบขาดอาหาร

เป็นเวลาหลายเดือนรวมถึงประชาชนไม่สามารถจบัสัตวน์ ้ าและท าประมงในทุ่งสามร้อยยอดใน

ขณะนั้นจึงไดมี้การท างานอยา่งอ่ืน เช่น งานรับจา้ง เป็นตน้ น่ีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาวะท่ีเกิด

การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติอยา่งรุนแรงมนุษยแ์ละสัตวท่ี์เก่ียวขอ้งไดรั้บผลกระทบโดยตรง 

 

ภาพที ่43 ภาพแสดงปัญหาทางการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศทีส่ง่ผลใหพ้ืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ย
ยอดแหง้ขอด  
ท่ีมา : PPTV Online เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2562 เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/35055   
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 2.2 การเผาทุ่ง เพื่อการหาปลา จบัสัตวใ์นพื้นท่ีชุ่มน ้ าและเพื่อใช้พื้นท่ีในการเกษตร สร้าง

ผลกระทบต่อสัตวห์น้าดินให้ไดรั้บความเสียหาย เม่ือสัตวท่ี์อยู่ตามหน้าดินของพื้นท่ีชุ่มน ้ าได้รับ

ความร้อนจึงไม่สามารถทนอยูไ่ด ้พืชพรรณบางชนิดท่ีมีหวัอยูใ่ตดิ้นก็ตอ้งตายเช่นกนั 

 2.3 การวางกบัดักนก การล่านกท่ีมากเกินปริมาณท่ีเหมาะสมก่อใหเ้กิดการเสียสมดุลของ

ระบบนิเวศ ในบางชนิดนั้นสุ่มเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุสร้างความเสียหายใหแ้ก่ทรัพยากรธรรมชาติใน

พื้นท่ีและกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม 

 2.4 ปัญหาจากการขยายตัวของชุมชนน าไปสู่การสร้างทีอ่ยู่อาศัย เกิดการถาง การถม การ

ไถปรับพื้นชุ่มน ้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่การไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน ้าและมองวา่เป็น

เพียงแค่พื้นท่ีรกร้าง จนน าไปสู่การถมและปรับท่ีดินเพื่อการสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความตอ้งการมาก

ข้ึนตามจ านวนประชากรและสภาพเศรษฐกิจ 

 2.5 มลพษิสะสมจากกจิกรรมในบริเวณใกล้ อนัไดแ้ก่การเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีปลูก

เผอืกและสับปะรดท่ีตอ้งใชปุ๋้ยบ ารุงในปริมาณเขม้ขน้สูง สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อย

ของเสียลงแหล่งน ้าโดยไม่ผา่นการบ าบดั และการเล้ียงสัตวน์ ้าจ  าพวกกุง้ซ่ึงในกระบวนการเล้ียงและ

ใหอ้าหารมีสารเคมีจ านวนมาก  

 2.6 การระบายน า้ออกจากทุ่งเพ่ือการใช้ประโยชน์ทีด่ินทางด้านการเกษตร เช่น ท านาและ

การท านากุง้ น ้าเสียท่ีระบายออกจากกระบวนการเล้ียงสัตวห์รือเกษตรมกัเตม็ไปดว้ยสารเคมีจาก

ผลิตภณัฑอ์าหารของพืชและสัตวน์อกจากน้ีก็ยงัมีสารอินทรียท่ี์พืชและสัตวไ์ม่สามารถใชห้มด

ปะปนในน ้าเหล่านั้น เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวหรือครบเวลาจบัสัตวน์ ้าข้ึนจากบ่อมีการชกัน ้าออกและ

ระบายลงพื้นท่ีชุ่มน ้าโดยมิไดผ้า่นการบ าบดั หากเป็นปริมาณนอ้ยสามารถเจือจางไดแ้ต่เม่ือไหร่ท่ี

ปริมาณมากจนพื้นท่ีชุ่มน ้าไม่สามารถรับไดเ้ม่ือนั้นจะเกิดการเสียสมดุลและท าใหน้ ้าเสียส่งผลต่อ

คุณภาพน ้าและส่ิงมีชีวติในพื้นท่ีชุ่มน ้าโดยตรง นอกจากน้ีแลว้ในกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่น การ

ล่องเรือนั้นมีคราบน ้ามนัท่ีไหลลงสู่พื้นท่ีชุ่มน ้าโดยตรง 
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ภาพที ่44 ภาพแสดงการก าหนดใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีไ่ดจ้ าแนกประเภททา้ยกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงั
เมืองรวม 
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 ภาพที ่45 ภาพแสดงลกัษณะการใชท้ีด่ินเพือ่การเกษตรกรรมและบริเวณโดยรอบพืน้ทีชุ่่มน า้สาม
รอ้ยยอด 
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 2.7 การชักน ้าเค็มเข้าทุ่งเพ่ือการเลี้ยงสัตว์น ้าจ าพวกกุ้งและปลา เดิมพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อย

ยอดคือทุ่งน ้ าจืด เม่ือมีการชกัน ้ าเค็มเขา้มาท าให้ปัญหาน ้ ากร่อยเพราะการปล่อยน ้ าออกจากบ่อเล้ียง

 2.8 ส่งผลให้น ้าในแหล่งน ้ามีความเค็มสูงขึ้นเน่ืองจากระบบน ้าเช่ือมต่อกัน ส่งผลกระทบ

ต่อพืชพนัธ์ุท่ีไม่สามารถปรับตวัได ้พืชท่ีไม่ทนต่อน ้ ากร่อยก็ลม้ตายเช่นบวัหลวง แต่พืชท่ีทนต่อน ้ า

กร่อยเช่นตน้กกหรือธูปฤาษีก็สามารถรอดอยู่ได้และเจริญเติบโตได้ดี นอกจากจะส่งผลเสียต่อ

คุณภาพน ้ าแลว้ยงัส่งผลเสียต่อดินเพราะดินจะซึมซบัและดูดซบัความเค็มเอาไวใ้นดินท าให้ดินเค็ม

จดัเพราะดินดูดซบัความเค็มเอาไวไ้ม่สามารถระบายไปไหนไดเ้หมือนเช่นน ้ า อีกปรากฏการณ์หน่ึง

ท่ีท าให้เห็นได้ชดัถึงผลกระทบด้านคุณภาพน ้ าท่ีเปล่ียนไปคือ บวัหลวงล้มตาย ส่งผลกระทบต่อ

อาชีพน าเท่ียวถ่อเรือของชาวบา้นท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่คนในพื้นท่ีจากการพานกัท่องเท่ียวล่องเรือชม

ทศันียภาพและทุ่งบวัหลวงท่ีบานสะพร่ัง 

 

ภาพที ่46 ภาพแสดงลกัษณะการเลีย้งสตัว์น า้ทีต่อ้งมีการชกัน า้เคม็เขา้พืน้ทีชุ่่มน า้ทุง่สามรอ้ยยอด 
 2.9 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่นการสร้างถนนท่ีไม่ไดป้ระเมินผลกระทบท าใหเ้กิด

ปัญหาการสะสมของตะกอนและปัญหาน ้าในพื้นท่ีชุ่มน ้าไม่ไดไ้หลเวยีนอยา่งเหมาะสม เกิดการ

ปรับเปล่ียนทิศทางการไหลของน ้า และกระทบต่อปริมาณน ้า 
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ภาพที ่47 ภาพแสดงสถานการณ์การเลีย้งกุง้ภายในและบริเวณรอบอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ย
ยอด 
 2.9 ปัญหาขอบเขตอุทยานไม่ชัดเจนส่งผลใหก้ารจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าเป็นไปไดย้าก การ

ด าเนินมาตรการจดัการไม่สามารถเดินไดเ้ตม็ก าลงั ซ่ึงเป็นปัญหามาตั้งแต่ในยคุท่ีเร่ิมประกาศผนวก
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พื้นท่ีชุ่มน ้าเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดชาวบา้นร้องเรียนวา่การประกาศ

ผนวกพื้นท่ีทุ่งสามร้อยยอดน้ีเป็นการรุกพื้นท่ีท ากิน 

 

ภาพที ่48 แสดงขอบเขตพืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอดและขอบเขตของอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ย
ยอด 
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 พื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดมีขนาดใหญ่ถึง 98.08 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพียงคร่ึง

เดียวเท่านั้นท่ีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตามกฎหมายอยู่ในพื้นท่ีประเภท ท่ีดิน

ประเภทอนุรักษ์ป่าไม ้เป็นพื้นท่ีท่ีสงวนส าหรับป่าไม ้สัตวป่์า ตน้น ้ า ล าธาร หากมีการครอบครอง

ท่ีดินชอบดว้ยกฎหมายมีการอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์เพื่อเกษตรกรรมและอยูอ่าศยั พื้นท่ีอีกคร่ึงหน่ึง

ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดอยูใ่นเขตท่ีดินประเภทท่ีดินปะเภทอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรมใช้

เพื่อการเกษตรกรรมหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรรมและการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2.10 การขุดบ่อล่อและบ่อเลีย้งทีม่ากเกนิไป การท าประมงน ้าจืดเป็นอาชีพท่ีอยูคู่่พื้นท่ีชุ่มน ้า

ทุ่งสามร้อยยอดมาชา้นานเน่ืองจากมีทรัพยากรสัตวน์ ้าตามธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การดกัจบัปลามี

หลากหลายวธีิการหน่ึงในนั้นคือการขุดบ่อล่อปลาเพื่อดกัปลาในช่วงน ้าลด แต่การขดุบ่อในปริมาณ

มากก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกายภาพของพื้นท่ีและกระทบต่อสัตวแ์ละพืชท่ีอาศยัอยูต่ามหนา้ดินท่ี

ท าการขดั และการขดุบ่อเล้ียงเป็นการเปล่ียนสภาพพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีกระทบต่อพืชและสัตวท่ี์อาศยัใน

บริเวณดงักล่าว 

2.11 การล่าสัตว์ ท่ีเป็นท่ีอนุญาตและตอ้งหา้มท่ีมากเกินไปจนความหลากลายทางชีวภาพ

เสียสมดุลเช่น ปลา เน่ืองจากทุ่งสามร้อยยอดเป็นแหล่งทรัพยากรใหช้าวบา้นรอบพื้นท่ีชุ่มน ้าท าการ

ประมงน ้าจืด การจบัในปริมาณท่ีพอเหมาะพอควรไม่ไดเ้นน้การตอบสนองเชิงพาณิชยจ์ะไม่ส่งผล

กระทบต่อประชากรสัตวน์ ้ามาก แต่เม่ือความตอ้งการของตลาดสูง ทรัพยากรเหล่าน้ีไม่สามารถท่ีจะ

ผลิตไดท้นัเน่ืองจากเป็นปลาในระบบธรรมชาติ ท าใหป้ลาบางชนิดเหลือนอ้ย ตลอดจนปลาบาง

ชนิดนั้นสุ่มเส่ียงท่ีจะสูญพนัธ์ุ 

2.12 การเลีย้งสัตว์ทีไ่ม่ได้มีการระมัดระวังผลทีอ่าจตามมา การเล้ียงสัตวใ์นทุ่งสามร้อยยอด

มีทั้งการเล้ียงสัตวใ์หญ่เช่นววั ควาย และสัตวปี์กเช่นเป็ด การเล้ียงสัตวเ์หล่าน้ีส่ิงท่ีตามมาคือสัตว์

ปล่อยมูลท่ีในพื้นท่ีชุ่มน ้ าและริมตล่ิงเม่ือมีฝนชะล้างลงมาเกิดการสะสมของสารอินทรียจ์ากมูล

เหล่าน้ีในบางคร้ังอาจเป็นอาหารของสัตวน์ ้ าแต่หากมีปริมาณมากเกินไปการก าจดัไม่สามารถท าได้

หมดท าใหเ้กิดการสะสมสารอินทรียส่์งผลใหน้ ้าเสียได ้

2.13 การใช้พื้นที่นันทนาการที่เกินขอบเขตความเหมาะสม การไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบ

จากการนนัทนาการการท่องเท่ียวก็ให้เกิดผลกระทบหลายอยา่งหากไม่ไดรั้บการจดัการก็จะยิง่ก็ให้

เกิดผลเสียต่อพื้นท่ีชุ่มน ้ า เช่น ปริมาณนักท่องเท่ียวหากมากเกินความสามารถในการรองรับของ
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สถานท่ีก็ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศซ่ึงอาจเกิดการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกแก่

นกัท่องเท่ียวท่ีมากจนเบียดเบียนธรรมชาติและการสร้างท่ีพกัใกลก้บัทุ่งสามร้อยยอด 

 2.14 การขาดความร่วมมือจากราษฎรอย่างต่อเน่ือง ถึงแมจ้ะมีการประสานงานมากเท่าไหร่

ก็ตามเวน้แต่การไม่ไดป้ฏิบติัการดูแลอยา่งต่อเน่ืองก่อให้เกิดช่องวา่งของการด าเนินการและการเฝ้า

ระวงัสถานการณ์ก่อให้ไม่เกิดผลเท่าท่ีควรเน่ืองจากจะตอ้งมีการกระท าอย่างต่อเน่ืองจึงจะเห็น

ผลลพัธ์ 

 2.15 การบุกรุกพื้นที่รวมถึงการท าประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อน การรุกพื้นท่ีอุทยานเพื่อ

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้พื้นท่ีเพื่อการเกษตรท่ีมีความชิดใกล้

กบัพื้นท่ีมีความเปราะบางของระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้ า อาจมีสารพิษหรือสารเคมีตกคา้งท่ีเป็นส่วน

เหลือจากการเกษตรไหลลงสู่พื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยตรง โดยไม่ไดผ้่านการบ าบดั การเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีชัก

น ้ าเค็มเข้าไปในพื้นท่ีน ้ าจืดเพื่อสร้างกายภาพท่ีเหมาะสมแก่สัตว์เล้ียงหากแต่ส่งผลเสียแก่

ส่ิงแวดลอ้มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เกิดการสั่งสมความเคม็ในดินตลอดจนแหล่งน ้า นอกจากน้ี

แลว้สารอาหารท่ีเป็นอาหารสัตวมี์สารอาหารท่ีมากเกินกวา่ธรรมชาติจะน าไปใชห้มด เกิดเป็นของ

เสียในแหล่งน ้าและสะสมในดิน 

 2.16 การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามพื้นท่ีชุ่มน ้ าเปรียบเสมือนแหล่ง

ทรัพยากรขนาดใหญ่ใหก้บัชุมชนเป็นดงัทุ่งท่ีหล่อเล้ียงอุม้ชูชีวติชุมชนมาตั้งแต่อดีต และในอดีตนั้น

ผูค้นยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าเกิดการใชง้านท่ีไม่ไดค้  านึงถึงผลท่ีตามมามากนกั

สาเหตุหน่ึงเพราะทรัพยากรนั้นมีมากมายมหาศาล ในปัจจุบนัถึงแมจ้ะมีการให้ความรู้แต่ก็ยงัไม่

สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัเน่ืองดว้ยสาเหตุหลายๆประการท าใหย้งัคงพบเห็นการใชง้าน

พื้นท่ีท่ีไม่มีประสิทธิภาพอยู ่

3. ศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิงนิเวศและการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

 อ าเภอสามร้อยยอดและอ าเภอกุยบุรีเป็นพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีสถานท่ีท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีหลากหลายและสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีอยูบ่า้งยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัมากนกั หลายๆ

สถานท่ีมีศกัยภาพท่ีเป็นจุดแข็งสามารถพฒันาต่อให้มีคุณภาพไดแ้ละมีบางสถานท่ีท่ีเป็นจุดอ่อน

หากมีการปรับปรุงหรือเสริมเพิ่มเติมส่ิงท่ีขาดเขา้ไปจะท าให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

ท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้ความเขา้ใจต่อสถานท่ีและระบบนิเวศของพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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 3.1 จุดแข็งด้านทรัพยากรทีเ่อือ้อ านวยต่อการท่องเทีย่วในอ าเภอสามร้อยยอดและอ าเภอกุย

บุรี 

  3.1.1 ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อ าเภอสามร้อยยอดและอ าเภอกุยบุรีเต็มไปดว้ย

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายโดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ

อาทิเช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในสถานท่ีท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวรูปแบบธรรมชาติมีให้เลือก

รับชมประสบการณ์ในระบบนิเวศท่ีแตกต่างกนัถึง2อุทยาน นัน่คือ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยมีพื้นท่ีธรรมชาติให้ศึกษาระบบนิเวศถึง 

10 ระบบ อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรีนั้นก็มีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างไปนัน่คือมีทุ่งหญา้ท่ีสัตวป่์าขนาด

ใหญ่ออกมาหากินให้นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจได้รับชมนอกจากน้ียงัมีสถานท่ีอ่ืนในอุทยานให้

เลือกสรร  

 

ภาพที ่49 ภาพแสดงสถานที ่ระยะหา่งจากทีท่  าการอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอดและกิจกรรม
ในพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอดและพืน้ทีโ่ดยรอบ 
  เน่ืองดว้ยท่ีตั้งของพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดอยูใ่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ซ่ึงไม่

ห่างจากอ าเภอหวัหินท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดัมากนกั การเดินทางเขา้ไปยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ า

สามร้อยยอด หากเดินทางมาตามถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษมวิ่งมาตาม
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ถนนทางหลวงชนบท ประจวบคีรีขนัธ์ 2069 ประมาณ 8 กิโลเมตรสถานท่ีแห่งน้ีมีเอกลกัษณ์ใน

ตวัเองท่ีหาชมไดย้ากจากท่ีอ่ืนในประเทศไทย ท่ีตั้งของทุ่งน ้ าจืดอยูห่่างจากทะเลเพียงไม่ก่ีกิโลเมตร 

เทือกเขาหินปูนท่ีวางตวัในแนวเหนือ-ใตเ้ป็นฉากหลงัเม่ือหันหน้าเขา้สู่ทุ่งสามร้อยยอดและมีแนว

เขาของเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นของฟ้าของทุ่งสามร้อยยอดท่ีกวา้งสุดลูกหูลูกตา นอกจากภูมิ

ทศัน์สวยงามท่ีหาดูได้ยากยงัมีศาสตร์แห่งธรรมชาติวิทยาท่ีซ่อนอยู่อย่างหลากหลาย เป็นระบบ

นิเวศหลากหลายท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันอันเป็นรูปแบบท่ีดูได้ยากมีความส าคัญระดับท้องถ่ิน 

ระดับชาติและถึงขั้นระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในมุมมองของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ได้

ตอบสนองแค่เพียงการรับรู้สุนทรียศาสตร์ด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวแต่ยงัตอบสนองถึงศกัยภาพ

ของพื้นท่ีท่ีสามารถใหค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆไดห้ลายรูปแบบ  

  นอกจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดเป็นสถานท่ีดึงดูดใจแล้วยงัมีสถานท่ีอ่ืน ๆใน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างกนัรวมถึงรูปแบบกิจกรรมท่ีให้เขา้ร่วม

และสัมผสัประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละสถานท่ีมีกิจกรรมและรูปแบบเฉพาะกนั

ไปตามลกัษณะภูมิประเทศ โดยช่วงเวลาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ าเขา

สามร้อยยอดคือช่วงฤดูหนาว นอกจากนจะมีอากาศท่ีเยน็สบายแลว้ยงัมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามน่าชม 

พร้อมทั้งนกท่ีมีหลากหลายชีวติมาหาอาหารอาศยัในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอด เพื่อหากิน เพื่อวางไข่ 

เพื่อขยายพนัธ์ุ เพื่อผสมพนัธ์ุเป็นตน้ ประจวบกบัทางตอนบนของพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดชาวบา้น

ท่ีด าเนินกิจการท่ีส่งเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เน้นให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พกัไดใ้ชว้ิถีชีวิตแบบ

ชาวทุ่ง เช่น ตอนเช้านัง่เรือ หาปลา เก็บผกัจากทุ่งสามร้อยยอดมาประกอบอาหารเพื่อรับประทาน

และยามค ่าคืนมีกิจกรรมดูดาว เน่ืองจากอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากตวัเมืองท าให้สามารมองเห็นกลุ่ม

ดาวไดช้ดัเจน 

  3.1.2 ดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในพื้นท่ีสองอ าเภอน้ียงั

ได้โดดเด่นมากนักเม่ือเปรียบเทียบกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หากแต่มีศกัยภาพท่ีจะพฒันา อาชีพ

เกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของคนในพื้นท่ีทั้งสองอ าเภอน้ีซ่ึงในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ี

เฉพาะและน่าสนใจตลอดจนการน าผลิตภณัฑ์ท่ีเหลือใช้จากกระบวนการเกษตรมาเป็นผลิตภณัฑ์

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สร้างมูลค่าให้แก่สินคา้และเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ สับปะรดฉีกตา สับปะรดเหลือง

สามร้อยยอด มะม่วงน ้ าดอกทองสามร้อยยอด เป็นต้น ปัจจุบันมีเจ้าของพื้นท่ีการเกษตรท่ีท า
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เกษตรกรรมในรูปแบบไร้สารเคมีคือเกษตรอินทรีย ์ทั้งท่ีเป็นเกษตรเฉพาะทางไดแ้ก่ ฟาร์มเห็นสาม

ร้อยยอดและเกษตรอินทรีย์ไร่ผสมผสานตามเกษตรทฤษฎีใหม่ของรัชกาลท่ี9 เจ้าของคือคุณ

ประสงค์ ทองแผ่น สถานท่ีเหล่าน้ีสามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในพื้นท่ีรอบอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอดให้สมบูรณ์ข้ึนไดจ้ากการเยี่ยมชม รับประสบการณ์ดา้นการเกษตรอาจจะ

เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั หรือเพื่อปรับเปล่ียนสถานท่ีเกษตรกรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ทางการเกษตรได ้  

 3.2 จุดอ่อนในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นท่ีชุ่มน ้ าในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศในและรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีหลายสถานท่ีท่ีมีความ

น่าสนใจแต่ยงัขาดการเช่ือมต่อในแต่ละสถานท่ีภายในบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติบึงบวัท่ีมีท่ีตั้งและการเขา้ถึงท่ีแตกต่างจากสถานท่ีอ่ืน ๆ ในอุทยานการเขา้ถึงสามารถเขา้

และออกไดเ้พียงทางเดียวคือตอ้งเขา้มาจากถนนเพชรเกษมและอีกทางหน่ึงคือเส้นทางรถไฟสายใต ้

ท่ีตั้ งของจุดท่ีส าคญัมีการกระจายตวัไปตามจุดต่าง ๆไม่มีระบบบริการการขนส่งท่ีเช่ือมต่อได้

นอกจากใชร้ถส่วนตวัหรือการเช่าทั้งรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์

 นอกจากน้ีระบบการแนะน าและส่ือความหมายรายละเอียดเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัไม่

มีขอ้มูลให้แก่นกัท่องเท่ียวมากพอ ปัจจุบนัมีแผน่พบัท่ีช่วยอธิบายขอ้มูลสถานท่ีแต่ยงัขาดขอ้มูลใน

เชิงแนะน ารายละเอียดในระบบนิเวศอยา่งเหมาะสม การท่องเท่ียวเพียงแค่ช่ืนชมทศันียภาพจะยงัไม่

สร้างความเขา้ใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในดา้นความรู้เร่ืองระบบนิเวศเฉพาะซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเอกลกัษณ์

ท่ีสามารถพบเจอไดย้าก หากมีการออกแบบเส้นทางและระบบส่ือความหมายท่ีดีและทนัสมยัจะท า

ใหก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

 3.3 จุดอ่อนในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นท่ีเกษตรของชุมชนรอบบริเวณทุ่งสามร้อย

ยอด การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในขณะน้ียงันบัวา่เป็นศาสตร์ท่ีค่อนขา้งใหม่ ส่งผลให้การจดัการของ

เจา้ของพื้นท่ีในประเด็นรองรับผูม้าเยี่ยมชมยงัไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร โดยส่วนมาแลว้สถานท่ี

เหล่าน้ีเร่ิมตน้มาจากการเป็นพื้นท่ีเกษตรท่ีไม่มุ่งเนน้เร่ืองการท่องเท่ียว แต่ภายหลงัไดมี้การเปิดรับผู ้

เข้ามาเยี่ยมชม มาศึกษารูปแบบการท าเกษตรท่ีประสบผลส าเร็จ มาทศันศึกษา การจดัการเร่ือง

รองรับนักเท่ียวจึงตามมา พื้นท่ีเกษตรท่ีมีผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรอนัเป็นเอกลกัษณ์ยงัไม่ไดเ้ปิด

พื้นท่ีเกษตรของตนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร หากมีการเปิดให้เขา้ชมในอนาคตจะเป็นการ
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เปิดประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีความเฉพาะตวัสามารถดึงดูดใหค้นมาท่องเท่ียวรวมไป

ถึงสามารถสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ประชนชนได ้

4.การจัดการการท่องเที่ยวภายในพืน้ที่ 

 4.1 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การด าเนินการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งมี

การด ารงไวซ่ึ้งความอุดมสมบูรณ์ของวฒันธรรมและระบบนิเวศภายใตก้ารกระตุน้จิตส านึกรักษ์

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หส้ามารถด ารงต่อไปไดมุ้่งเนน้ให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งให้ความรู้ดา้น

ธรรมชาติ สังคมวฒันธรรมของพื้นท่ีแก่ผู ้ท่ีมาท่องเท่ียวให้มากข้ึน การจัดการจะต้องรักษา

วฒันธรรมประเพณีอนัดีงามท่ีมีอยู่เอาไวด้ว้ยความภาคภูมิใจ ด ารงสภาพแวดลอ้มอนัอุดมสมบูรณ์

ด้วยอุดมการณ์ท่ียึดมัน่รักษาธรรมชาติด้วยความเข้าใจ โดยสามารถแบ่งประเด็นการจดัการการ

ท่องเท่ียวออกเป็นหลายประเภทดงัน้ี 

  4.1.1 ระบบการส่ือความหมาย ภายในศูนยศึ์กษาธรรมชาติบึงบวัมีศูนยใ์หข้อ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าและสถานท่ีท่องเท่ียวภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในลกัษณะ

ของแผ่นโปสเตอร์อธิบายแหล่งดูนกในแต่ละเดือน ประวติัความเป็นมาของทุ่งสามร้อยยอดขอ้มูล

เบ้ืองตน้เร่ืองระบบนิเวศและสายพนัธ์ุในทุ่งสามร้อยยอด,ถ ้ าไทร,ถ ้ าแกว้และแผนท่ีแสดงสถานท่ี

ส าคญัในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ขอ้มูลเหล่าน้ีอยูใ่นท่ีท าการศูนยบึ์งบวัแต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ

การส่ือขอ้มูลไปยงัเส้นทางศึกษาธรรมชาติเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวบางคนไม่ไดเ้ดินข้ึนมายงัท่ีท าการ

เม่ือจ่ายเงินค่าบ ารุงอุทยานก็ไปยงัเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยท่ียงัไม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ี ท า

ใหก้ารเดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติขาดความสมบูรณ์เร่ืองขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ลกัษณะพิเศษของ

พื้นท่ีทั้งทางกายภาพและนิเวศวิทยา โดยเฉพาะบริเวณหอดูนกท่ีไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบันกหรือขอ้มูล

เบ้ืองตน้เพื่อให้แนวทางแก่ผูท่ี้สนใจทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดมีช่ือเสียงมากในเร่ือง

ความหลากหลายของนกท่ีมาอาศยัในทุ่งสามร้อยยอด ทั้งนกในพื้นท่ี หรือ นกทอ้งถ่ินและนกอพยพ

  4.1.2 สถานท่ีส าคญัในพื้นท่ีชุ่มน ้าทุ่งสามร้อยยอด 

  - กจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

  (1) กิจกรรมเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นสะพานไมท่ี้ทอดยาวลงไปใน

พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอด เร่ิมตน้เส้นทางท่ีบริเวณหน้าท่ีท าการศูนยบ์ริการขอ้มูลบึงบวั มีลกัษณะ

กวา้งประมาณ 1 เมตร ระหวา่งทางจะพบกบัหมู่บวัหลวง น ้าใสสามารถมองเห็นสาหร่ายและปลาท่ี
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แหวกว่ายในน ้ าได้นอกจากน้ีหากสังเกตในพงหญ้าจะพบนกท่ีดักรอกินปลา เช่น นกอีโก้ง นก

กระยาง นกกระแตแตแ้วด้ เป็นตน้ 

  (2) กิจกรรมล่องเรือในทุ่งสามร้อยยอด กิจกรรมล่งเรือน าเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ี

ด าเนินโดยชาวบา้นท่ีอาศยัภายในทุ่งมีการน าเท่ียวชมในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดเพื่อชมทศันียภาพ

ภายในทุ่ง ในอดีตในทุ่งสามร้อยยอดมีบวัหลวงจ านวนมากผูค้นนิยมมาล่องเรือเท่ียวชมถ่ายรูป แต่

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา จ านวนบัวหลวงเร่ิมลดลงและเกิดวิกฤตอย่างหนักราวเดือน

กนัยายนในปีพ.ศ. 2559 น ้ าในทุ่งสามร้อยยอด แห้งขอดจนพื้นดินแตกระแหง สัตวแ์ละพืชในพื้นท่ี

ชุ่มน ้ าลม้ตาย และปีต่อมาเม่ือระดบัน ้าเร่ิมเขา้ทุ่ง ใชร้ะยะเวลา2ปี บวัหลวงเร่ิมฟ้ืนคืนมา จนในเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ชาวบา้นไดเ้ร่ิมด าเนินการท าเรือน าเท่ียวอีกคร้ังโดยผา่นการยื่นเร่ืองขออนุญาต

ผา่นกรมเจา้ท่า กรมอุทยานและอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด โดยอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เป็นผูดู้แลก าหนดกฎเกณฑ์แต่กลุ่มผูข้ ับเรือเป็นผูบ้ริหารโดยตนเอง การด าเนินการส่องเสริม

กิจกรรมน้ีของอุทยานคือการเพิ่มท่าเรือเพื่อใหมี้การข้ึนและลงเรือไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน 

  (3) กิจกรรมส่องดูนก หอดูนกท่ีมีอยูมี่สภาพเก่าหากใชง้านโดยไม่ระมดัระวงัอาจ

เกิดอุบติัเหตุได้ ลกัษณะในปัจจุบนัหอดูนกไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบวั การ

ปรับปรุงหอดูนกควรพิจารณาประเด็นการให้ข้อมูลแก้นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมและมีให้ยืม

อุปกรณ์ส าหรับดูนกบริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อาจเป็นการลงทะเบียนและ

เสียค่าเช่าท่ีราคาไม่แพงเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถจ่ายไดโ้ดยไม่เป็นภาระ เงินส่วนน้ีจะเป็นตน้ทุน

ท่ีน าไปซ้ืออุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในพื้นท่ีชุ่มน ้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

นอกจานก้ียงัควรเพิ่มการเช่ือมโยงระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบัวกับหอดูนกโดยเพิ่ม

ทางเดินยกระดบัภายในทุ่งเพื่อเช่ือมต่อถึงกนัและสร้างทางเทา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งหอดูนกและศูนย์

ให้บริการขอ้มูลเพื่อความต่อเน่ืองในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพราะปัจจุบนั เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

บึงบวัไม่ได้เช่ือมโยงกบัหอดูนก การเดินไปยงัหอดูนกต้องเดินบนถนนคอนกรีตเขา้ไปโดยไร้

หลงัคาหรือร่มไม ้

  (4) กิจกรรมป่ันจกัรยานบนถนนทางหลวงชนบท ประจวบคีรีขนัธ์ สาย 2069 

บริเวณหน้าโรงเจไปยงัท่ีท าการศึกษาธรรมชาติบึงบัว พบเห็นกิจกรรมการป่ันจกัรยานทั้ งใน

รูปแบบการป่ันจกัรยานภายในครอบครัวและการป่ันจกัรยานวิบาก โดยส่วนมากแล้วผูท่ี้มาท า

กิจกรรมมกัมาในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์

  - สถานทีอ่ านวยความสะดวก 
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  (1) ศูนยบ์ริการขอ้มูล ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว มีการให้ขอ้มูลท่ีหลากหลายทั้งใน

พื้นท่ีชุ่มน ้ าเองและสถานท่ีส าคญัในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด แต่เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีไดจ้ดัท า

ไวน้านแลว้ท าให้มีสภาพเก่าและสีเร่ิมจาง หากมีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีควบคู่กบัมคัคุเทศก์

ท้องถ่ินจะท าให้การเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายทางนิเวศวิทยาในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดมี

ชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน เพิ่มขอ้มูลดา้นคุณค่าและบทบาทของพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดในดา้นต่าง ๆ เช่น 

คุณค่าทางดา้นนิเวศวิทยา คุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์วฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคม และคุณค่า

ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าดา้นการบริการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนกัแก่ผูท่ี้มาเยอืนให้ไดรั้บทราบ

ขอ้มูลเฉพาะของพื้นท่ีเพื่อการส านึกรักในพื้นท่ีชุ่มน ้า 

  (2) ท่ีพกั  

   - ภายในบริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาติบึงบวัไม่มีบา้นพกัให้บริการมีเพียง

ลานกางเตน๊ทท่ี์นกัท่องเท่ียวสามารถติดต่อเพื่อขอเขา้ใชพ้ื้นท่ีได ้ 

   - บริเวณทางตอนเหนือของทุ่งสามร้อยยอด มีชาวบา้นไดด้ าเนินการท าท่ี

พกัในลกัษณะของการเยอืนเรือนหรือโฮมสเตยเ์พื่อรองรับนกัท่องเท่ียว 

   - บริเวณทางตอนใตข้องทุ่งสามร้อยยอด ม.2 บา้นเกาะมอญ กลุ่มชาวบา้น

ต่ืนตวัเร่ืองการท่องเท่ียวได้มีการด าเนินการเปิดบา้นให้นักท่องเท่ียวเขา้พกัในลกัษณะท่ีเรียกว่า

เกสท์เฮาส์ในรูปแบบพกักบัเจา้ของบา้นและแบบเช่าบา้นของเจา้ของบา้นท่ีไม่ไดอ้าศยัอยู่เพื่อพกั

แรม 

  (3) หอ้งน ้า 

   ภายในท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ศูนยบ์ริการขอ้มูลบึงบวัมี

การด าเนินการสร้างหอ้งน ้าโดยอุทยานในลกัษณะท่ีสะอาดและเรียบร้อยน่าใชง้าน 

  (4) ร้านอาหาร 

   ร้านอาหารท่ีเปิดให้ภายในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดในเขตศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติบึงบวัด าเนินการโดยคนในทอ้งท่ีภายใตก้ารดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

จ าหน่ายอาหารท่ีมาจากทุ่งและเคร่ืองด่ืม ลกัษณะยงัไม่เป็นระเบียบ ขาดความสวยงาม หากมีการ

ปรับปรุงใหก้ลมกลืนกบัพื้นท่ีชุ่มน ้า จะส่งผลใหน่้าใชง้านและเป็นทศันียภาพท่ีน่ามองมากยิง่ข้ึน 

  (5) หอดูนก  

    หอดูนกในปัจจุบนัมีสภาพเก่าและช ารุดในหลายต าแหน่ง มีร่องรอยการ

ท าลายในลกัษณะก่อไฟจนลามไปท่ีพื้นไมจ้นไดรั้บความเสียหายและลกัษณะการขีดเขียนท าลาย
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สภาพเดิม หากได้รับการปรับปรุง เช่ือมโยงระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบวักบัหอดูนกจะ

ไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มาเยือนมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์สาเหตุท่ีอุทยานเขาสามร้อยยอด

ไม่สามารถซ่อมแซมไดเ้น่ืองจากหอดูนกอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหน่วยงานท่ียงัไม่ไดม้อบใหอุ้ทยาน

แห่งชาตเขาสามร้อยยอดดูแล ท าให้ถูกปล่อยทิ้งร้างและช ารุดโดยไม่ไดรั้บการปรับปรุงซ่อมแซม 

หากไดรั้บการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพท่ีดีน่าใช้งานจะท าให้ผูค้นท่ีมาเขา้ชมไดศึ้กษาลกัษณะ

พื้นท่ีโดยรอบไดดี้ยิง่ข้ึน 

  (5) ท่าเรือน าเท่ียว 

   - ท่าเรือหน้าท่ีท าการศูนยศึ์กษาธรรมชาติบึงบวั ด าเนินการโดยชาวบา้น

ในพื้นท่ี รอใหบ้ริการประมาณ 9-10 ล า มีการน าเท่ียวภายในพื้นท่ีชุ่มน ้าบริเวณทุ่งบึงบวั 

   - ท่าเรือบ้านเกาะมอญ  ด าเนินการโดยชาวบ้านในบ้านเกาะมอญ มี

ให้บริการประมาณ 10 ล า บริเวณท่ีพานกัท่องเท่ียวไปชมคือเกาะมอญ เขาแมวและทุ่งบวัหลวงท่ี

ชาวบา้นช่วยกนัปลูก และมีการแวะรับผูโ้ดยสารเพิ่มบริเวณหนา้วดัเกาะถ ้า 

 4.2 การจัดการการการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

  จากการส ารวจและสืบคน้พบว่าปัจจุบนัผูค้นในชุมชนหลายๆหมู่บา้นต่างต่ืนตวั

เร่ืองการท่องเท่ียวอนุรักษ์ โดยเฉพาะ โครงการนวตัวิถีของรัฐบาลท่ีผสานระหว่างการท่องเท่ียว

และผลิตภัณฑ์ ท่ี เป็นสินค้าของหมู่บ้านคือสินค้าของหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์นับว่าเป็น

กระบวนการการตอบสนองการอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนืผสานกบัการกระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

  4.2.1 ระบบการส่ือความหมาย 

   ภายในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัไม่ไดมี้การจดัเตรียมอุปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือส่ือความหมายในรูปแบบต่างอยา่งเท่าท่ีควรจะเป็นเน่ืองจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น สวนเกษตร

อินทรียลุ์งประสงค ์ทองแผ่นนั้นเนน้การพออยูพ่อกินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การปลุกพืชเล้ียง

สัตวภ์ายในบริเวณรอบบา้นนั้นเนน้เพื่อการบริโภคภายในครอบครัว ประเด็นรองลงมาไม่ไดจ้ดัการ

เพื่อการท่องเท่ียวแต่เนน้การใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจเขา้ชม โดยจะตอ้งติดต่อก่อนเขา้พบ ลกัษณะการ

ส่ือความหมายเป็นรูปแบบการพาเดินชมพร้อมอธิบายกระบวนการภายในพื้นท่ี 

  4.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 

   (1)  เดินชมพืชผกั สัตวเ์ล้ียงภายในพื้นท่ีเกษตรพร้อมรับฟังองค์ความรู้ท่ี

ถ่ายทอดโดยตรง 
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   (2) เลือกท ากิจกรรมท่ีทางพื้นท่ีเกษตรไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ เช่น ชั้นเรียนการ

ท าสบู่ การปลูกเห็ด เก็บเห็ด การแปรูปอาหาร 

  4.2.3 สถานท่ีอ านวยความสะดวก 

   ปัจจุบันสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามท่ีกล่าวมาไม่มีท่ีพักในพื้นท่ี 

จ  าเป็นตอ้งพกัคา้งแรมในสถานท่ีพกัแรมนอกพื้นท่ีเกษตร ส่วนบริการเร่ืองห้องน ้ าและร้านอาหาร

ยงัไม่ไดด้ าเนินการเช่นกนัเน่ืองจากพฒันามาจากการเป็นพื้นท่ีเกษตร การท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน

พื้นท่ีน้ีเป็นลกัษณะการเยี่ยมชมไม่ได้มีท่ีรองรับการพกัแรม จะมีเพียงผลิตภณัฑ์ภายในพื้นท่ีให้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกชม 

  4.2.4 พื้นท่ีเกษตรท่ีด าเนินการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิวศในปัจจุบนั 

   (1) ไร่อินทรียลุ์งประสม ทองแผน่ 

    ด าเนินการโดยนายประสงค ์ทองแผน่ ท่ีตั้ง183 ต.สามกระทาย อ.

กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

(2) ฟาร์มเห็ดออร์แกนิคสามร้อยยอด 

   ด าเนินการโดย น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค ท่ีตั้ง 235 ม.5 บา้นลาด

วถีิ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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ภาพที ่50 ภาพแสดงสถานทีท่อ่งเทีย่วเชิงนเิวศภายในอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอดและ
สถานทีท่่องเทีย่วเชิงเกษตรในบริเวณโดยรอบ 

5.ข้อสรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าที่ 

 5.1 ประเด็นทางกายภาพความเป็นมาและลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน   
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  ลกัษณะพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นแอ่งกระทะท่ีรับน ้ ามาจากพื้นลาดชนัทางทิศตะวนัตกอนั

ไดแ้ก่เทือกเขาตะนาวศรี และพื้นท่ีลาดเชิงเขาตั้งแต่เชิงเขาตะนาวศรีลงมา น ้ าผิวดินเหล่น้ีระบายลง

พื้นท่ีต ่ากวา่กล่าวคือไหลไปยงัทะเลอ่าวไทย แต่เน่ืองจากพื้นท่ีแอ่งกระทะท่ีติดกบัเทือกเขาสามร้อย

ยอดด้านตะวนัตกมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่รับน ้ าผิวดินเหล่าน้ีไวแ้ละมีการระบายออกสู่

ทะเลไดช้้าเพราะมีเพียงทางเดียวท่ีเป็นทางระบายน ้ าสู่ทะเลคือคลองเขาแดง ในยุคท่ียงัไม่มีการตดั

ถนนเพชรเกษรและทางรถไฟสายใต ้น ้ าสามารถไหลเขา้และไหลออกเป็นระบบการไหลเวยีนน ้ าท่ี

สม ่าเสมอและสมดุลแต่เม่ือมีส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัขวางกั้นทิศทางน ้ า ส่งผลให้น ้ าเขา้ทุ่งสาม

ร้อยยอดในปริมาณน้อย เป็นเหตุเกิดสภาวะน ้ ากร่อยในทุ่ง โดยเฉพาะยามหน้าแลง้ท่ีไม่มีน ้ าฝนมา

เติมเจือจางน ้ าเค็ม เม่ือเกิดสภาวะน ้ ากร่อยรุนแรงข้ึนไดส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศท่ีสามารถเห็น

ไดช้ดัคือการเติบโตอยา่งรวดเร็วของพืชรุกรานอยา่งตน้ธูปฤาษี 

 5.2 แนวทางการจัดการฟ้ืนฟูทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

  - ค  าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

 แนวทางการฟ้ืนฟูระยะส้ัน ด าเนินการเก็บขอ้มูลรายวนัในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของชีวภาพภายในพื้นท่ีชุ่มน ้ า 

ไดแ้ก่ขอ้มูล อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ ปริมาณน ้ าฝน คุณภาพดิน  ระดบัความสูงของน ้ าและค่า

ความเค็มของน ้ าในทุ่งสามร้อยยอดเพื่อสังเกตการณ์ความเปล่ียนในระยะใกล้ชิด มีการฟ้ืนฟูบวั

หลวงเป็นการร่วมมือกนัระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีชุ่ม

น ้ าทุ่งสามร้อยยอด ด าเนินการวางผงัการปูกบวัโดยส านกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช มีการ

ติดตามอตัราการรอดตายและการเจริญเติบโตโดยไม่ไดค้  านึงว่าแทท่ี้จริงแลว้บวัหลวงนั้นเป็นพืช

พรรณต่างถ่ินท่ีน าเขา้มาปลูกในพื้นท่ีภายหลงั 

 แนวทางการฟ้ืนฟูในระยะยาว การด าเนินการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ

พิจารณาพื้นท่ีห้ามเล้ียงสัตว์น ้ าท่ีใช้ความเค็มในพื้นท่ีน ้ าจืดจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์และส านัก

อุทยานแห่งชาติไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท า

โครงการติดตามสถานการณ์ความแห้งแลง้ และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีชุ่มน ้ าในระยะ

ยาวโดยส่วนวจิยัและพฒันานวตักรรมอุทยานแห่งชาติ 

  - ค  าแนะน าจากนกัวชิาการท่ีเช่ียวชาญดา้นพื้นท่ีชุ่มน ้า 
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 แนวทางการฟ้ืนฟูระยะส้ัน อนัดบัแรกท่ีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการคือการคืนระบบ

การไหลเวียนให้มีสภาพดีดงัเดิมให้น ้ าท่ีมีคุณภาพดีเขา้มาเติมในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอด เน่ืองจาก

ท่ีตั้งของทุ่งสามร้อยยอดตั้งอยูป่ลายน ้ าท าใหน้ ้ าท่ีผา่นการใชง้านาจากกระบานการต่าง ๆ ลงสู่พื้นท่ี

ชุ่มน ้าก่อนท่ีจะลงสู่ทะเล 

 แนวทางการฟ้ืนฟูในระยะยาว เพื่อใหร้ะบบพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดมีคุณภาพน ้าท่ี

ดีควรด าเนินการแก้ไขส่ิงท่ีขวางกั้นทิศทางน ้ า เช่น โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ขอบคนับ่อ หาทาง

แกไ้ขให้น ้ าสามารถเขา้ทุ่งไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีแลว้จากการท่ีพื้นท่ีชุ่มน ้ าอยูท่ี่ปลาย

น ้ าพื้นท่ีระหวา่งตน้น ้ าและปลายน ้ าท่ีมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการบ าบดัน ้ าก่อนการปล่อยไป

เพื่อควบคุมคุณภาพน ้า และหากเป็นไปไดใ้นพื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงสัตวน์ ้าท่ีตอ้งน ้าเคม็เขา้ในพื้นท่ีน ้าจืด

ควรระงบัและบริเวณท่ีมีการรุกพื้นท่ีอุทยานจะตอ้งปรับคนับ่อให้มีระดบัท่ีน ้ าสามารถเขา้และออก

ได ้

 5.3 ประเด็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

  5.3.1 ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

  อุทยานอนุญาตให้ชาวบา้นด าเนินการถ่อเรือน าเท่ียวเพื่อให้นกัท่องเท่ียว

ไดเ้ขา้ถึงยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าส่วนอ่ืนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยทางเทา้ สามารถเขา้ถึงไดท้างเรือเท่านั้น 

แต่มีการก าหนดขอ้ระเบียบเพื่อควบคุมความปลอดภยัดา้นชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวและ

ดูแลพื้นท่ีเปราะบางของระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้ า อนุญาตให้น าเท่ียวไดเ้ฉพาะเวลา 8.00 - 17.00น. 

นอกจากน้ีมีป้ายประกาศกฎระเบียบขอ้ปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวตามระเบียบพระราชบญัญติัอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ.2504 เช่น ให้เขา้ถึงเฉพาะเส้นทางท่ีมีการอนุญาตเท่านั้นเพื่อป้องกนัการหลงทาง

เน่ืองจากพื้นท่ีมีขนาดใหญ่หลายตารางกิโลเมตร และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดต่อธรรมชาติ 

ไม่อนุญาตให้เก็บกลว้ยไม ้พนัธ์ุไม ้ดอกไม ้ใบไมร้วมถึงผลไมอ้อกนอกพื้นท่ีเพราะบางชนิดอยูใ่น

สถานภาพหายาก ห้ามล่าสัตว ์จบัแมลง จบัสัตวใ์ด ๆ เพราะจะเป็นเหตุให้ธรรมชาติสูญเสียสมดุล 

เป็นตน้  

  5.3.2 ดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพื้นท่ีชุ่มน ้ าไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

รอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าวา่ควรเป็นการเกษตรท่ีไม่กระทบต่อระบบน ้าของพื้นท่ีชุ่มน ้ าและไม่ท าให้พื้นท่ีชุ่ม
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น ้ าเสียหาย อาจมีการส่งเสริมการท าผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากพืชท่ีมีมากในพื้นท่ีชุ่มน ้ าอยู่ในระดับท่ี

น ามาใช้ก็ไม่ก่อให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าเสียหายทั้งในดา้นกายภาพ เคมีและชีวภาพ เช่นการปลูกกระจูดใน

พื้นท่ีชายฝ่ังพื้นท่ีชุ่มน ้า เก็บเก่ียวมาสานเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 

 5.4 แนวทางในการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้อย่างยัง่ยืน 

  เม่ือพิจารณาจากผูท่ี้มีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับพื้นท่ีชุ่มน ้ าทั้ ง

เจา้หน้าท่ีอุทยานและนกัวิชาการพบว่าแนวทางท่ีส าคญัในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าแบ่งออกเป็น 4 

ประเด็นไดด้งัน้ี 

  5.4.1 ระบบอุทกวิทยาของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ฟ้ืนฟูและจดัการใหร้ะบบอุทกวิทยาของน ้ า

ในพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีลกัษณะดงัเดิมจดัให้มีน ้ าดีเขา้สู่พื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อเติมน ้ าจืด และก่อนท่ีจะปล่อยน ้ า

ออกจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจใด ๆ จะตอ้งมีการบ าบดัน ้ าและตรวจสอบระดบัท่ีจะยอม

ใหป้ล่อยลงสู่พื้นท่ีชุ่มน ้าได ้เพื่อควบคุมคุณภาพน ้าในพื้นท่ีชุ่มน ้า 

  5.4.2 พื้นท่ีและขอบเขตของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ก าหนดขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขา

สามร้อยยอดใหช้ดัเจน อาจท าแนวเขตธรรมชาติเพื่อใหง่้ายต่อการจดัการและด าเนินการ 

  5.4.3 ขาดมาตรการคุ้มครองพื้นท่ีชุ่มน ้ า เน่ืองจากพื้นท่ีชุ่มน ้ ายงัไม่มีกฎหมาย

เฉพาะในปัจจุบนั มีเพียงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งก าหนดกฎหมายหรือ

มาตรการข้ึนมาเพื่อใหส้ามารถด าเนินการอนุรักษไ์ดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 

  5.4.4 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ภาครัฐและเอกชน จ าเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตอ้งประสานงานเพื่อกระจายความเขา้ใจในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าให้แก่ทุกคนไม่วา่องคก์รได ้

เพื่อใหก้ารด าเนินการอนุรักษเ์กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 5.5 ปัญหาในการจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอด 

  5.5.1 ปัญหาดา้นการจดัการ อนัไดแ้ก่ ปัญหาแนวเขตอุทยานซ้อนทบักบัท่ีท ากิน

ของราษฎรการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในปีพ.ศ.2509และการประกาศผนวก

พื้นท่ีชุ่มน ้ าในปีพ.ศ.2525 จึงเป็นปัญหาในการจดัการเร่ือยมา มีแนวทางในการจดัการคือการบงัคบั

ใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัรวมถึงการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ พิสูจน์เอกสารสิทธ์ิและด าเนินการอย่าง

ตรงไปตรงมา  
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  5.5.2 ปัญหาท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เป็นปัญหาจากการใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ าอยา่ง

ไร้ประสิทธิภาพได้แก่ การบุกจุดไฟเผาทุ่งเพื่อการล่าสัตว ์หาทรัพยากรในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

ตลอดจนบุกรุกพื้นท่ีอุทยาน มีแนวทางเพื่อการแกไ้ขคือด าเนินกฎหมายแก่ผูท่ี้กระท าผิด ทั้งน้ีเพิ่ม

การลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นท่ีล่อแหลม ปัญหาเร่ืองคุณภาพน ้ าเป็นอีกปัญหาท่ีส่งผลให้พื้นท่ี

ชุ่มน ้ าเส่ือมโทรมอยา่งมากมีสาเหตุมาจากความเค็มของน ้ า การปล่อยน ้ าเสียลงพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยมิได้

ผา่นการบ าบดั การเล้ียงกุง้มีกิจการท่ีสร้างผลตอบแทนใหช้าวบา้นและนายทุนอยา่งมาก จนยากท่ีจะ

ใหย้ติุมีแนวทางในการหาทางออกคือส่งเสริมใหเ้ล้ียงกุง้แบบชีวภาพและประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้น

ไดรู้้ถึงขอ้เสียท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มรวมถึงการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การไม่รู้คุณค่าของพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ี

ก่อให้เกิดการท าลายจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ จดั

ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และรายงานสถานการณ์ จดัท าหลกัสูตรการอนุรักษท์รัพยากร

ในโรงเรียน  

 และปัญหาอีกประการในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ าคือ การขาดกลไกท่ีท าให้เกิดการ

อนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีย ัง่ยืน จึงจ าเป็นต้องก าหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณและขาด

กฎหมายเฉพาะในการบงัคบัใช้ท่ีเป็นรูปธรรมควรจะมีการผลกัดนัให้การอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็น

วาระระดบัชาติ 

 5.5.3 ปัญหาดา้นธรรมชาติ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืชต่างถ่ินอย่างตน้

ธูปฤาษี แขม กก สาหร่าย จนควบคุมได้ยากเน่ืองจากบางชนิดเติบโตได้ดีในสภาวะน ้ ากร่อย มี

แนวทางในการจดัการคือควบคุมพื้นท่ีในการเจริญเติบโต อนุญาตให้มีอยู่และก าจดัในบางพื้นท่ี 

และปัญหาภยัแล้งท่ีต่อเน่ืองกบัสภาวะโลกร้อนท าให้น ้ าในทุ่งมีปริมาณน้อยจนในบางปีนั้นเกิด

สภาวะวิกฤต แนวทางในการจดัการคือ ขุดลองล าคลองท่ีต้ืนเขิน ควบคุมการใช้น ้ าในทุ่งสามร้อย

ยอดอยา่งเป็นระบบและสร้างฝายชะลอเพื่อกกัเก็บน ้า 
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บทท่ี 6 

การสรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ทั้งท่ีมาจากการรวบรวมเอกสาร การ

ส ารวจและการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบทน้ีจะกล่าวถึงการสรุปผล คุณค่าและ

บทบาทของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ปัญหาในการคุกคามพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอด และอุปสรรคในการ

จดัการพื้นท่ี นอกจากน้ีแลว้ในบทน้ีมีการเสนอแนะแนวทางในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าภายในอุทยาน

แห่งชาติสามร้อยยอด โดยขอ้มูลท่ีกล่าวมาสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นหลกัได ้5 ประเด็นดงัน้ี 

1. สรุปคุณค่าและบทบาทของพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

 2. สรุปปัญหาการคุกคามพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

3. แนวทางในการดูแลและจดัการการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดอยา่งชาญฉลาด

และย ัง่ยนื      

4. แนวทางการฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอดจากสภาวะเส่ือมโทรม 

5. แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อนัไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

6. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปคุณค่าและบทบาทของพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอด 

 หากกล่าวพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดนั้นท าใหนึ้กถึงพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งบึงบวัข้ึนมาเป็นอนัดบัแรก 

แต่อนัท่ีจริงและพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดมีความหลากหลายถึง 10 รูปแบบด้วยกนั ทั้งท่ีเป็นพื้นท่ี

ราบลุ่มขงัประเภทน ้ าจืด ห้วย หนอง ล าคลองท่ีมีลกัษณะเป็นน ้ ากร่อย พื้นท่ีน ้ าขงัชัว่คราวท่ีเป็นทุ่ง

ตะกาดตลอดจนพื้นท่ีชายฝ่ังบริเวณห้วงทะเลน ้ าต้ืน พื้นท่ีเหล่าน้ีหลอมรวมเป็นเอกลกัษณ์อนัจะพบ

เห็นไดย้าก ระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงกนั เอ้ือประโยชน์ให้พืชและสัตวม์ากมายไดอ้าศยั ท ารัง หากิน 

ขยายเผา่พนัธ์ุรวมถึงเป็นแหล่งท่ีอยูช่ัว่คราวใหแ้ก่สัตวท่ี์อพยพ 
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 ในแง่ของการเป็นแหล่งอาหารของสัตวต่์าง ๆ เม่ือมองเฉพาะพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเป็นทุ่งน ้ าจืด

ทางดา้นตะวนัตกของเทือกเขาสามร้อยยอด มีอาหารอนัอุดมสมบูรณ์สามารถรองรับการอยู่อาศยั

ของสัตวไ์ดจ้  านวนมาก ซ่ึงตรงกบัเกณฑ์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าระดบันานาชาติ

ตามอนุสัญญาแรมซาร์ไซท์ สัตวห์น้าดินเป็นอาหารให้แก่ปลา ปลาเป็นอาหารให้สัตวเ์ล้ือยคลาน 

สัตวปี์ก สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ห่วงโซ่อาหารน้ีหากมีชนิดพนัธ์ุใดหายไปก่อใหเ้กิดผลกระทบโดยตรง

แก่สายพนัธ์ุท่ีเก่ียวขอ้ง หากจะสรุปจ านวนความหลากหลายทางชีวภาพของสายพนัธ์ุท่ีมีความโดด

เด่นในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดไดแ้ก่ นก 315 ชนิด ปลากวา่34 ชนิด สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 14 ชนิด

เป็นตน้ 

 ความส าคญัและบทบาทเชิงวิถีชีวิตและสังคมนั้นมีความส าคญัมาตั้งแต่สมยัโบราณราว 

3,000 - 5,000ปีมาแลว้ตามท่ีปรากฏในภาพเขียนโบราณบริเวณถ ้าหนา้ทุ่งสามร้อยยอดท่ีไดก้ล่าวถึง

วิถีชีวิตท่ีมีการอาศยักินและอยู่กับทุ่งมาช้านานโดยปรากฏภาพเขียนท่ีวาดรูป ผูห้ญิง ผูช้าย โค 

กระบือมีการสันนิษฐานว่ามาจากการด ารงวิถีชีวิตในยุคนั้น มิเพียงเท่านั้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั

ชาวบ้านท่ีอาศัยรอบพื้นท่ี ชุ่มน ้ ายงัพึ่ งพาอาศัยจับสัตว์ในพื้นท่ี ชุ่มน ้ าเพื่อเล้ียงชีพทั้ งท่ีน ้ ามา

รับประทานในครอบครัวและบางส่วนน าไปคา้ขายเพื่อน ารายไดม้าจุนเจือครอบครัว 

 หน้าท่ีและคุณค่าของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในเชิงการบริการต่อแผ่นดินได้แก่ เป็นพื้นท่ีแก้มลิงท่ี

รองรับน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าคลองเขาแดงไม่ให้ท่วมบา้นเรือนชุมชน น ้ าท่ีไหลมาตามผิวดินจะลงสู่

พื้นท่ีชุ่มน ้าลดความเสียหายของบา้นเรือนประชาชนและพื้นท่ีเกษตร นอกจากน้ีพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อย

ยอดยงัเป็นด่านกนัระหวา่งพื้นท่ีน ้ าจืดและพื้นท่ีน ้ าเค็มป้องกนัการรุกของน ้ าเค็มเขา้ไปในแผ่นดิน 

น ้ าผิวดินท่ีลงไปยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าจะเป็นแหล่งน ้ าท่ีเติมให้น ้ าในชั้นใตดิ้น หากน ้ าใตดิ้นไม่ไดรั้บการ

เติมเขา้มีเพียงแต่การสูบออกในลกัษณะท่ีมีการใชน้ ้ าบาดาลนั้นจะส่งผลให้แผน่ดินทรุดได ้และไม่

เพียงเท่าน้ีพื้นท่ีชุ่มน ้ ายงัมีศกัยภาพในการดูดทรัพยค์าร์บอนไดออกไซด์ไดใ้นปริมาณมากกวา่การ

ปลูกไมย้นืตน้เม่ือเปรียบเทียบจากขนาดพื้นท่ีท่ีเท่ากนั 
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(ก)           (ข) 

 
(ค)        (ง) 

 
(จ)     (ฉ) 

 
(ช)     (ซ) 

ภาพที ่51 ภาพแสดงพืน้ทีชุ่่มน า้ระบบน า้จืดในภาพ (ก)และ(ข) และพืน้ทีชุ่่มน า้ระบบน า้เคม็และ
น า้กร่อยในภาพ (ค)-(ซ)  
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2. สรุปปัญหาการคุกคามพืน้ที่ชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

 การคุกคามทุ่งสามร้อยยอดเพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ มีรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งท่ีเกิด

จากธรรมชาติ เกิดจากการจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพและมีอุปสรรคในการจดัการและเกิดจากการ

ใช้พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุท่ีท าให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าเส่ือมโทรมมีผลมาจากการไม่

สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของน ้าในพื้นท่ีชุ่มน ้าได ้อนัเน่ืองมาจากสาเหตุหลายๆประการ

เช่น ภาวะโลกร้อนท่ีท าให้เกิดความแห้งแลง้ ปริมาณน ้ าฝนท่ีลดน้อยลงในหลายๆพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ี

รับน ้ า นอกจากน้ีแลว้น ้ าท่ีมาจากระบบชลประทานถูกน าไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมทาง

การเกษตร และการก่อสร้างโครงการพฒันาท่ีไม่ไดค้  านึงผลกระทบถึงทิศทางน ้ าเป็นส่ิงส่ิงท่ีขวาง

กั้นระบบอุทกวทิยาใหไ้ม่สามารถท างานไดดี้ 

 นอกจากน้ีแล้วปัญหาในการจดัการนับว่าเป็นปัญหาหลกัอีกประการ การมีขอบเขตท่ีไม่

ชัดเจนของพื้นท่ีชุมน ้ าสามร้อยยอดภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามรร้อยยอดท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการไดอ้ยา่งจริงจงั การไม่มีขอบเขตท่ีชดัเจนท าให้การใชง้านกิจกรรมของชาวบา้นทบัซ้อน

กบัพื้นท่ีอุทยาน พื้นท่ีอนุรักษบ์างส่วนนั้นก็ถูกคุกคามการความรู้และไม่รู้ท่ีไม่สามารถจดัการแกไ้ข

ปัญหาไดเ้พราะการพื้นท่ีชุ่มน ้ าในทุ่งสามร้อยยอดไม่ไดมี้การจบัสัตว ์ทรัพยากรในพื้นท่ีชุ่มน ้ า มี

การน าท่ีดินในพื้นท่ีชุ่มน ้ าไปใช้ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะกายภาพของ

ภูมิประเทศ การสูบน ้ าเค็มเขา้มาในพื้นท่ีน ้ าจืด ท าให้เกิดความเค็มสะสมในแผน่ดิน นอกจากการท า

บ่อกุง้เล้ียงปลาแลว้ มีการถาง เผา ไถ ท่ีดินในพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อการเกษตรเพราะสะดวกในการน าน ้ า

มาใชอี้กดว้ย 

3. แนวทางในการดูแลและจัดการการใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอดอย่างชาญฉลาดและ

ยัง่ยืน      

3.1 ดา้นทศันคติ 

 3.1.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หน่วยงาน

ผูดู้แล ประชาชนทัว่ไป นกัท่องเท่ียวและชุมชน  

  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการอบรมประจ าปีหรือในช่วงเวลาท่ีถ่ีกว่านั้ น

เพื่อให้ขอ้มูลทนัต่อสถานการณ์ จดัท าหลกัสูตรส าหรับเยาวชน บุคคลทัว่ไป ชุมชนอาจเป็นรูปแบบ

ชั้นเรียนธรรมชาติและพาทัศนศึกษาเพื่อบูรณาการระหว่างองค์ความรู้และประสบการณ์อาจ
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สนับสนุนให้เกิดโครงการมกัคุเทศก์ในพื้นท่ีเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  สนับสนุนการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติเนน้ใหไ้ดรั้บความรู้และจิตส านึกท่ีดีต่อการพื้นท่ี

ชุ่มน ้ าตลอดจนการตระหนกัในคุณค่าของพื้นท่ีชุ่มน ้ านอกจากน้ีในการประชุมหรือจดัท าโครงการ

ใด ๆ ตอ้งเปิดโอกาสให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในส่วนท่ีพวกเขาเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่การ

วางแผน การด าเนินงานตลอดจนส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การให้ความเข้าใจเพื่อ

เปล่ียนแปลงทศันคติเพื่อให้เขา้ใจคุณค่าของพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาโดยการจบักลุ่ม

พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นการกระท าท่ีสามารถเขา้ถึงชุมชนได้

ดีกวา่การอบรมแบบเป็นทางการ 

 3.1.2 ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์การใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งชาญฉลาดและย ัง่ยนื  

  การพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวจะไม่

ก่อให้เกิดผลมากนักเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อชาวบ้านและ

ชุมชน การรณรงคแ์กไ้ขปัญหาการท าลายส่ิงแวดลอ้มท่ีน าเสนอการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและเน้น

ชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงท่ีมีคุณภาพสามารถท าให้ชาวบา้นและคนในชุมชนสารถร่วมมือได้

อยา่งแทจ้ริง การประชาสัมพนัธ์ให้ใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งย ัง่ยืนนั้นเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้ท่ี้

มีส่วนเก่ียวข้องกับพื้นท่ีชุ่มน ้ าได้ท าความเข้าใจเก่ียวกับก าลังและขีดจ ากัดของทรัพยากร หาก

สามารถด าเนินการใช้งานพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยไม่ฟุ่มเฟือยและมีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นอีกทางหน่ึงท่ี

รักษาพื้นท่ีชุ่มน ้าเอาไวใ้หผ้ลิตทรัพยากรไดไ้ปสู่รุ่นลูกหลานในอนาคต 

  โดยการใชท้รัพยากรแบบยัง่ยนืและชาญฉลาดนั้นไม่ใชก้ารไม่ใชห้รือไม่แตะตอ้ง

เลยแต่เป็นการใช้ให้คุม้ค่าเกิดปริมาณผลผลิตมากและมีของเสียจากกระบวนการเก็บเก่ียวเพียง

เล็กน้อย เพื่อให้ทรัพยากรในพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีโอกาสฟ้ืนฟูได้ง่าย การใช้ทรัพยากรมีทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ทุกประเภทตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั เช่นการใช้ทรัพยากรทางตรงมาจากการ

เก็บเก่ียวผลผลิตในพื้นท่ีชุ่มน ้ าเช่นทรัพยากรสัตวน์ ้ า การน าน ้ าไปใชอุ้ปโภค บริโภค การพืชผกั ไป

กิน แกงหรือเพื่อการปศุสัตว ์การใช้ทรัพยากรทางออ้มเช่นการใช้พื้นท่ีเพื่อนันทนาการและการ

ท่องเท่ียวตอ้งควบคุมดูแลความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี เป็นตน้ 

 3.2 ด้านการจัดการ 

 3.2.1 การติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้า 



  219 

  ในระดับชุมชน ระดับต าบล และระกับอ าเภอจัดประชุมรายงานเพื่อ

สถานการณ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าในแต่ละจุดเพื่อให้รับทราบและวางแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดว้ยกนั ให้

ชาวบา้นหรือชุมชนรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าได้มีส่วนร่วมเพราะเป็นผูใ้ช้งานหลกัและอยู่กบัพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ตลอดเวลา จดัตั้งหน่วยงานเพื่อลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยเพื่อมิให้มีการบุกรุกพื้นท่ี แอบปล่อย

น ้ าเสียลงพื้นท่ีชุ่มน ้ า หรือสอดส่องการจบัสัตว ์ทั้งสัตวน์ ้ า สัตวบ์ก สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ าและสัตวปี์ก 

โดยเฉพาะสายพนัธ์ุหายากท่ีขายได้ราคาสูงในทอ้งตลาด ลาดตะเวนตรวจสอบกระบวนการการ

เล้ียงสัตวน์ ้ าในพื้นท่ีน ้ าจืดว่ามีการบ าบดัหรือไม่และมีการเล้ียงในรูปแบบไหน หากเป็นการเล้ียง

แบบพฒันาท่ีส่งผลเสียต่อระบบนิเวศควรด าเนินมาตรการตามเหมาะสมแต่หากมีการเล้ียงแบบ

ชีวภาพนั้นอนุโลมให้ด าเนินการได้ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผูเ้ล้ียง ประกอบกิจการเขา้ใจถึงผลเสียท่ี

ตามมา 

 3.2.2 ส่งเสริมอาชีพของชาวบา้นรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีไม่เป็นผลกระทบทางลบต่อ

พื้นท่ีชุ่มน ้า  

  อาชีพหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าไดแ้ก่ เกษตรกรรมเน่ืองจากมีการน า

น ้ าจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าไปใช้ สนบัสนุนให้รูปแบบของเกษตรเป็นประเภทท่ีไม่รบกวนหรือสร้างความ

เสียหายให้แก่พื้นท่ีชุ่มน ้ า เช่นการปลูกขา้วนาปี ละเวน้ขา้วนาปรังเน่ืองจากช่วงหนา้แลง้เป็นช่วงท่ี

น ้าในพื้นท่ีชุ่มน ้ าลดระดบั หากมีการสูบน ้าออกไปในปริมาณมาก ก่อใหคุ้ณภาพของน ้ าในพื้นท่ีชุ่ม

น ้าลดลงส่งเสริมการปลูกพืชท่ีใชน้ ้านอ้ย เช่น วา่นหางจระเข ้ปลูกกระจูดบริเวณชายฝ่ังของพื้นท่ีชุ่ม

น ้ า อีกอาชีพท่ีมีความส าคญัคือ การท าประมงน ้ าจืดในพื้นท่ีชุ่มน ้ า รณรงค์สร้างความเข้าใจให้

ชาวบา้นงดจ าปลาในฤดูวางไข่ ไม่รุกล ้าเขตสงวนเพื่อใหส้ัตวไ์ดฟ้ื้นฟูสายพนัธ์ุ 

  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีการน าผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการเกษตรหรือเป็นส่วน

ท่ีไม่ได้ใช้ในกระบวนการเกษตรมาก่อให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเฉพาะเกิดเป็น

เอกลกัษณ์ของสินคา้ในพื้นท่ีมาจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีระลึกให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชม พร้อมกบั

การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีชุ่มน ้าจดักิจกรรมฟ้ืนฟูใหชุ้มชน องคก์ร และบุคคลทัว่ไปไดมี้

ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้าร่วมกนั ปลูกจิตส านึกดา้นการอนุรักษว์า่การรักษาพื้นท่ีชุ่มน ้าไม่ใช่

หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงแต่สังคมจะตอ้งช่วยกนั 

 3.3 ด้านการวางผงัพืน้ทีก่ารใช้ประโยชน์ 
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 ก าหนดเขตคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเพ่ือเอือ้อ านวยต่อการรักษาพืน้ทีชุ่่มน า้อย่างชัดเจน  

 {วีระชัย นาควิบูลยว์งศ์ , 2550 #47} ได้แบ่งเขตเพื่อการก าหนดกิจกรรมการใช้

ท่ีดินและมีการใชง้านเหมาะสมในแต่พื้นท่ี การก าหนดพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 6 ระดบั อนัไดแ้ก่ 

  3.3.1 พื้นท่ีเพื่อการพัฒนา ( Development ) เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีท่ีมี

ความส าคญัน้อยทางนิเวศวิทยา แต่มีความสามารถในเชิงนันทนาการเช่น พื้นท่ีชายทุ่งมีการท า

ท่าเรือเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 

  3.3.2 พื้ น ท่ี เพื่ อการอนุ รักษ์  ( Conservation ) เป็นพื้ น ท่ี ท่ี มีความส าคัญทาง

นิเวศวิทยาระดบัปานกลางท าหน้าท่ีเสมือนพื้นท่ีกนัชนระหวา่งพื้นท่ีพฒันาและพื้นท่ีสงวน หากมี

การพฒันาในพื้นท่ีน้ีควรด าเนินการอยา่งระมดัระวงัเป็นพิเศษ เช่นการถ่อเรือน าเท่ียว การจบัปลา 

การศึกษาธรรมชาติ 

  3.3.3  พื้นท่ีสงวน (Preservation ) เน้นการอยู่อาศยัของสายพนัธ์ุทั้งพืชและสัตว์

เอ้ือให้เป็นท่ีอยูอ่าศยั แพร่พนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีการพฒันาอยา่งส้ินเชิงและหากเขตพื้นท่ี

สงวนจะตอ้งมีการฟ้ืนฟู การอนุญาตให้ใชง้านในพื้นท่ีน้ีมีเพียงการพกัผอ่นหยอ่นใจในสุนทรียภาพ

และเรียนรู้  

  3.3.4 เขตกนัชนท่ีเป็นป่า (Forest Buffer Zone) เป็นแนวกนัชนในพื้นท่ีคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นพื้นท่ีท่ีอยูร่ะหว่างพื้นท่ีคุม้ครองและพื้นท่ีพฒันา เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีนอกสุดของ

พื้นท่ีคุม้ครอง อาจมีการเรียกวา่ป่าชั้นสองเป็นพื้นท่ีท่ีรับแรงกดดนัจากการใชท้รัพยากรก่อนท่ีจะถึง

พื้นท่ีอนุรักษ ์

  3.3.5 เขตกนัชนทางเศรษฐกิจ ( Economic Buffer Zone ) พื้นรอบนอกเขตกนัชน

แต่ยงัท าหน้าท่ีเป็นกนัชนระหว่างพื้นท่ีพฒันาทางเศรษฐกิจและพื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีบริเวณน้ี

สามารถท าการเกษตรได้ เน่ืองจากมีสถานะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพต ่า การ

ควบคุมบางประการอาจมีการจดัการไดย้ากตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชนเน่ืองจากเป็นพื้นท่ี

ของเอกชน 

  3.3.6 พื้นท่ีสงวนการใช้ประโยชน์นอกเขตอนุรักษ์ พื้นท่ีบริเวณน้ีตั้งอยู่ทางทิศ

เหนือของทุ่งเป็นพื้นท่ีตน้น ้า ดงันั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งควบคุมการใชป้ระโยชน์เน่ืองจาก

เป็นบริเวณตน้น ้ามีผลอยา่งมากต่อคุณภาพน ้าในทุ่งสามร้อยยอด 
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ภาพที ่52 ภาพแสดงแนวทางในการก าหนดเขตพืน้ทีก่นัชนและเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิ่งแวดลอ้ม 
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3.4 ด้านเทคนิค พัฒนาองค์กรรวมถึงบุคลากรเพ่ือให้สามารถรับมือกับปัญหาและ

สถานการณ์ของพื้นที่ชุ่มน า้ จดัตั้งทีมงานเพื่อท างานจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า โดยในทีมนั้นมาจากหลายๆ

หน่วยงานเพื่อมาท างานร่วมกนั คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีม่ีความช านาญในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าทั้งนิเวศวิทยา สังคม เศรษฐกิจ และแต่งตั้งให้มีหัวหน้าทีมงานเพื่อให้งานสามารถ

ด าเนินไปได ้ระบุเน้ืองานท่ีชดัเจนในแต่ละต าแหน่งเพื่อไม่ใหเ้กิดการท างานท่ีซ ้ าซอ้นและขดัแยง้ 

3.5 ด้านกฎหมาย 

 ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการให้สามารถคุ้มครองพืน้ทีชุ่่มน ้า ปัจจุบนัถึงแมจ้ะมี

กฎหมายท่ีสามารถใช้ดูแลพื้นท่ีชุ่มน ้ าได้ถึง 4 ใหญ่กลุ่มอนัได้แก่ กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

กฎหมายเก่ียวกบัการปกครอง กฎหมายเก่ียวกบัท่ีดิน ป่าไมแ้ละสัตวป่์า กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากร

น ้ าและประมง แต่ยงัไม่มีกฎหมายใดท่ีออกมาเพื่อคุม้ครองพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยเฉพาะทั้งน้ีพื้นท่ีชุ่มน ้ า

สามร้อยยอดภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดควรมีแนวเขตท่ีชดัเจนโดยการจดัท าแนวเขต

ธรรมชาติต่อเน่ืองจากการทวงคืนพื้นท่ีท่ีมีการบุกรุกและไม่มีเอกสารสิทธ์ิครอบครอง 

4. แนวทางการฟ้ืนฟูพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอดจากสภาวะเส่ือมโทรม 

 แนวทางการฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีถูกปรับเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบท่ี

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม การด าเนินการจดัการฟ้ืนฟูน้ีจะตอ้งด าเนินการโดยภาครับเป็น

หลกั จ าเป็นจะตอ้งจดัการขอบเขตของพื้นท่ีชุ่มน ้าให้ชดัเจนเพื่อใหก้ารด าเนินการสามารถด าเนินไป

ไดต้ลอดรอดฝ่ัง  

 4.1 การฟ้ืนฟูระบบอุทกวทิยา 

 ฟ้ืนฟูระบบอุทกวิทยาให้น ้ าได้เขา้ไปยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างเพียงพอเน่ืองจากน ้ าใน

พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดมาจากหลายแห่งอนัไดแ้ก่น ้ าผิวดินตามล าห้วยและหนองบึงจดัการให้น ้ า

สามารถเขา้สู่พื้นท่ีชุ่มน ้ าไดน้อกจากน้ีน ้ าท่ีมาจากกิจกรรมการเกษตรหรือการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าควร

ให้มีการบ าบัดให้คุณภาพน ้ าดีข้ึนก่อนปล่อยลงพื้นท่ี ชุ่มน ้ า  จัดการพืชพรรณในพื้นท่ีชุ่มน ้ า

โดยเฉพาะพืชรุกรานจ าพวกธูปฤาษีท่ีมีการดกัจบัตะกอนเอาไวท้  าใหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าต้ืนเขิน  การจดัการ

ตะกอนท่ีพดัพามากบัน ้ า ในพื้นท่ีน้ีมีตะกอนท่ีเป็นอาหารของสัตวน์ ้ าเป็นส่วนท่ีเหลือมาจากอาหาร

สัตว ์มูลสัตว ์ตะกอนเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นสารอินทรียท่ี์ท าให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าเสียสมดุลแลว้ยงัมีความ

เคม็อีกดว้ย การจดัการฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้าจ  าเป็นตอ้งค านึงถึงประเด็นน้ีเช่นกนั 
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4.2 การฟ้ืนฟูพืน้ทีชุ่่มน า้ทีเ่ป็นนากุ้งร้าง 

 มีการน าพื้นท่ีภายในทุ่งสามร้อยยอดไปใช้ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า กระบวนการ

ในการเล้ียงคือการเติมเกลือเพื่อให้มีความเค็มท่ีเหมาะสมต่อสัตว์น ้ าและบางพื้นท่ีนั้นมีการชัก

น ้าเคม็เขา้ทุ่งในพื้นท่ีน ้ าจืด เม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลาหน่ึงดินจะสะสมความเคม็และความเคม็จะซึมแผ่

ไปยงัพื้นท่ีโดยรอบ ถึงแมจ้ะเติมน ้ าจืดแต่หากมีความเค็มในดินแลว้นั้นก็ส่งผลให้น ้ ามีลกัษณะเค็ม

หรือกร่อย พื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายเหล่าน้ีมีขนาดใหญ่และหลายพื้นท่ี บางพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีทบั

ซ้อนระหว่างการครอบครองของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด บางพื้นท่ีนั้นชาวบ้านเป็นผู ้

ครอบครองถือสิทธ์ิ การฟ้ืนฟูนากุ้งร้างในพื้นท่ีชุ่มน ้ าทุ่งสามร้อยยอดทั้งนอกและในเขตอุทยาน

ประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบในการฟ้ืนฟูจากท่ีตั้งของพื้นท่ีว่าอยู่ในบริเวณใด เช่น 

พื้นท่ีใกลป้ากแม่น ้ าและบริเวณท่ีติดกบัคลองเขาแดงมีความเหมาะท่ีจะปรับเปล่ียนนากุง้ร้างเป็นป่า

ชายเลนเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีเส่ือมโทรมอย่างหนัก ให้สัตวน์ ้ ามีแหล่งอนุบาลท่ีอุดม

สมบูรณ์และสัตวปี์กเช่นนกชายเลนมีท่ีอยูอ่าศยัและมีอาหารกิน ทา้ยสุดทา้ยแลว้มนุษยคื์อผูท่ี้ไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการท่ีพื้นท่ีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในบริเวณพื้นท่ีลึก

เขา้มาในแผน่ดินและเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนมีกรรมสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้งพื้นท่ีนากุง้ร้างน้ีสามารถฟ้ืนฟู

เป็นพื้นท่ีเกษตรไดต้ามกระบวนการการฟ้ืนฟูนาร้าง เพื่อให้พื้นท่ีพน้สภาพจากการเก่ียวขอ้งกบัการ

ท าให้ดินหรือน ้ ามีความเค็มในพื้นท่ีน ้ าจืดและคืนพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเป็นป่าชายเลน โดยกระบวนการใน

การฟ้ืนฟูแต่ละรูปแบบมีดงัน้ี 

 4.2.1 การปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อเป็นพื้นท่ีนาขา้ว โดยการระบายน ้ าออกจากบ่อเพื่อ

ตากบ่อ หากมีดินเลนท่ีกน้บ่อน ามาตากแดด ท าลายโครงสร้างคนัขอบบ่อเกล่ียใหแ้น่นและเสมอกนั 

แลว้ปรับปรุงลกัษณะท่ีดินให้เหมาะสมต่อการท านา เก็บตวัอยา่งดินเพื่อน าไปวิเคราะห์คุณสมบติั

ทางเคมีและกายภาพเพื่อการจดัการการแกไ้ขปัญหาความเค็ม และความเป็นกรดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากนั้นปรับปรุงดินและสามารถด าเนินการปลูกขา้วได ้

 4.2.2 การปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อปลูกไมผ้ล พืชผกั เร่ิมจากการปรับสภาพกายภาพ

ของพื้นท่ี ท าลายคนัดินเดิม และสร้างคนัดินใหม่ยกร่องเพื่อไม่ใหน้ ้ าท่วมขงัไมผ้ล พืชผกั เวน้ระยะ

ให้มีร่องน ้ าระหวา่งคนัร่อง เก็บตวัอยา่งดินเพื่อวิเคราะห์การปรับปรุงดินท่ีเหมาะสม จากนั้นเลือก

พืชผกัพืชผลท่ีมีความสามารถในการทนความเคม็ไดร้ะดบัหน่ึงเน่ืองจากดินยงัคงเหลือความเคม็อยู ่
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 4.2.3 การปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อเป็นบ่อเล้ียงปลาและบ่อน ้ าส ารอง ลกัษณะการปรับ

สภาพเพื่อการเก็บน ้ าส ารองและการเล้ียงสัตวน์ ้ าจืดนั้นมีลกัษณะการปรับเปล่ียนสภาพท่ีมมีความ

คลา้ยกนัคือ ขดุบ่อใหลึ้กลงไปและแกไ้ขปัญหาความเคม็ 

 4.2.4 การปรับสภาพนากุง้ให้เป็นป่าชายเลนดงัเดิม เร่ิมจากการท าลายคนับ่อนากุง้

ร้างให้น ้ าทะเลท่ีข้ึนและลงสามารถเขา้ออกจากพื้นท่ีไดอ้ยา่งธรรมชาติ การเร่ิมปลูกป่าชายเลนควร

พิจารณาล าดบัขั้นของสังคมพืชป่าชายเลนตามระดับความใกล้และไกลน ้ าเค็ม ไม่ควรปลูกเป็น

ตารางท่ีมองดูแลว้อาจสวยงาม แต่มีความหลากหลายทางชีวภาพต ่า และควรค านึงถึงสภาพดั้งเดิม

และพืชพื้นถ่ินในการฟ้ืนฟู  

  4.2.5 การบ าบัดน ้ าเสียจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เน่ืองจากการเล้ียงกุ้งและการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชนิดต่าง ๆ มีการน าทรัพยากรน ้ ามาใชใ้นกระบวนการเล้ียงเม่ือถึงเวลาท่ีครบรอบ

ระยะสัตวน์ ้า ไดมี้การปล่อยน ้าท่ีผา่นกระบวนการเล้ียงมาซ่ึงปนเป้ือนไปดว้ยสารเคมี ธาตุอาหารใน

สัดส่วนท่ีเขม้ขน้เกินความสามารถท่ีธรรมชาติจะบ าบดัได ้เกิดเป็นมลพิษในแหล่งน ้ าและบางส่วน

นั้ นค้างอยู่ในดิน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจดัการก่อนท่ีจะปล่อยน ้ าเหล่าน้ีไปสู่แหล่งน ้ า

สาธารณะ และทั้ งน้ีในปัจจุบันตลาดสัตว์น ้ าโดยเฉพาะกุ้ง มีการตรวจสอบกระบวนการเล้ียง

ยอ้นกลบั ท าให้เกษตรกรรวมไปถึงผูเ้ล้ียงทุกระดบัมีการเคล่ือนไหวและได้รับผลกระทบ จาก

เง่ือนไขท่ีมีการต่ืนตวัน้ี 

  โดยการน้ีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการน าเสนอและ

ด าเนินการกระบวนการควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ ไดมี้การศึกษาแนวทางการบ าบดัน ้ า

ทิ้งและเลนท่ีเหลือจากกระบวนการเล้ียงสัตวน์ ้ าอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถน าไป

ปรับรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของได ้โดยฟาร์มสาธิตตน้แบบตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี6 ต.เกาะ

หมาก อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง มาจากการรวมพื้นท่ีของเกษตรกรรายยอ่ย 11 ราย เป็นพื้นท่ีทั้งหมด 44 

ไร่  

  รายละเอียดของฟาร์มสาธิตตน้แบบในพื้นท่ี 44 ไร่ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (1) บ่อเล้ียงกุง้ขาววานาไม ขนาด 2-6.5ไร่ ทั้งหมด ( 14 บ่อ เล้ียงโดยระบบก่ึงปิด ) 

  (2) บ่อตกตะกอน ขนาด 4.5 ไร่ จ  านวน 14 บ่อ ( ปริมาตร 12,240 ลบ.ม. ) 

  (3) บ่อเติมอากาศขนาด 4 ไร่ ( ปริมาตร 10,880 ลบ.ม. ) 
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  (4) บ่อเก็บเลนขนาด 0.5 ไร่ จ  านวน 2 บ่อ ( ปริมาตร 1,600 ลบ.ม. ) 

  (5) คูน ้าทิ้งยาว 1,000 เมตร ( ปริมาตร 7,600 ลบ.ม. ) 

 

ภาพที ่53 ภาพแสดงการจดัสรรพืน้ทีเ่พือ่การบ าบดัน า้ทิง้จากการเลีย้งกุง้ 

   หลกัการและกระบวนการในการบ าบดัน ้าทิ้งจากการเล้ียงกุง้มีดงัน้ี อนัดบั

แรกสร้างบ่อท่ีมีปริมาตรเท่ากนักบับ่อท่ีเล้ียงกุง้ เม่ือมีการจบักุง้แลว้ให้ถ่ายน ้ าจากบ่อท่ีมีการเล้ียงสู่

บ่อท่ีท าไวร้องรับการบ าบดั การทิ้งไวใ้นช่วง 12-24 ชัว่โมงแรกเป็นการปล่อยให้สารอินทรียแ์ละ

สารอนินทรีย์ตกตะกอนโดยธรรมชาติ จากนั้ นใช้เวลาอีก 7-10 วนัเพื่อเติมอากาศเพื่อก าจัด

สารอินทรียแ์ละสารอนินทรียท่ี์ยงัตกคา้งอยูใ่นน ้า 
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ภาพที ่54 ภาพแสดงกระบวนการการบ าบดัน า้ทิง้จากกระบวนการเลีย้งกุง้ 

4.3 การเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาพืน้ทีชุ่่มน า้ทุ่งสามร้อยยอดในแต่ละบริเวณ 

 4.3.1 บริเวณท่ี 1 ทางตอนเหนือของพื้นท่ีชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด มีศกัยภาพในการเป็นจุดชมวิว จุดรวมพล จุดจอดจกัรยาน ควรมีการรักษาความอุดมสมบูรณ์ 

ควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

 4.3.2 บริเวณท่ี 2 พื้นท่ีชุ่มน ้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ด้านเหนือ

ของถ. 2069 คือทุ่งบึงบวัท่ีมีการด าเนินการการท่องเท่ียวโดยอุทยานในปัจจุบนั ควรมีการปักปัน

แนวเขตธรรมชาติละฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเส่ือมโทรม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีอยู่อาศยัของพืชและสัตว ์ทั้งน้ี

เพื่อใหป้ลาและนกมีพน้ท่ีวางไข่และหากิน รวมทั้งเป็นพื้นท่ีส าหรับส างวนการใชป้ระโยชน์เพิ่มเติม 

 4.3.3 บริเวณท่ี 3 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณท่ี 3 ในปัจจุบนัมีการ

เล้ียงกุง้และเป็นนากุง้ร้าง บริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีอุทยานควรมีการทวงคืน ทลายคนัขอบนากุง้เพื่อให้น ้ า

สามารถไหลเขา้ออกไดต้ามกระบวนการของพื้นท่ีชุ่มน ้ า รวมถึงการฟ้ืนฟูพืชทอ้งถ่ินและก าจดัพืช

ต่างถ่ินรุกราน ในพื้นท่ีท่ีติดกนัและเป็นพื้นท่ีนอกเขตอุทยานนั้นโดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นนากุง้ร้าง

สามารถฟ้ืนฟูพื้นท่ีและด าเนินการท าการเกษตรโดยการปรุงดิน และสามารถปลูกพืชทนเค็มท่ีเป็น

พืชเศรษฐกิจได ้
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 4.3.4 บริเวณท่ี 4 พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีในขอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นนากุง้ร้างแนวทางในการฟ้ืนฟูนั้น อนัดบัแรกคือควรท าลายคนัขอบบ่อให้

น ้ าสามารถเขา้และออกไดต้ามมระดบัน ้ าทะเลท่ีมีการข้ึนลง จากนั้นวางผงัการปลูกพืชเพื่อฟ้ืนฟูป่า

ชายเลน อนัไดแ้ก่พืชในสังคมพืชป่าชายเลนตามระดบัความลึกท่ีทนไดใ้นแต่ละชนิด 

 4.3.5 บริเวณท่ี 5 พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

สามารถเล้ียงกุง้ในบริเวณน้ีได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีการบ าบดัน ้ าเพื่อลดความเขม้ขน้ของสารอินทรีย์

และอนินทรียล์ง เพื่อให้น ้ าทิ้งมีค่ามลสารไม่เกินท่ีไดก้ าหนดมาตรฐานเอาไว ้มีการจดัสรรพื้นท่ีเพื่อ

สร้างบ่อบ าบดั บ่อเลนและเส้นทางเดินน ้ าภายในพื้นท่ี เพื่อให้การใช้น ้ าในกระบวนการเล้ียงกุง้ไม่

รบกวนน ้าในพื้นท่ีชุ่มน ้าทุ่งสามร้อยยอดมากจนเกินไป  
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ภาพที ่55 ภาพแสดงการน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสมในแตล่ะบริเวณในพืน้ทีชุ่่ม
น า้ภายในอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
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5. แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนัได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 5.1 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศในพืน้ทีชุ่่มน า้ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาจากกระแสความตอ้งการในการเปล่ียนแปลงแนวคิดใน

การท่องเท่ียวท่ีมาจาก ความต้องการในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ความต้องการของตลาดการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเนน้ดา้นการศึกษาเรียนรู้และความตอ้งการในการพฒันาคน ดงันั้นการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศในพื้นท่ีธรรมชาติจ าเป็นจะตอ้งมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องมีการจดัการด าเนินการในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมไม่รบกวนส่ิงมีชีวิตท่ี

เปราะบางของพืช สัตวป่์า มุ่งเน้นการน าเสนอความส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้ า น าเสนอระบบนิเวศสู่

กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดยควรมีรายละเอียดการด าเนินการ ดงัน้ี 

 5.1.1 ศูนย์บริการขอ้มูลแก่นักท่องเท่ียว เป็นจุดเร่ิมต้นในการท่องเท่ียว จ าเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีศูนยบ์ริการขอ้มูลเน่ืองจากเป็นด่านแรกท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมาท าความเขา้ใจ 

รับทราบขอ้มูลและหากมีส่ือหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชป้ระกอบในการเดินชมศึกษาธรรมชาติสามารถ

มารับไดท่ี้ศูนยบ์ริการขอ้มูล นอกอจากน้ีแลว้ยงัควรมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีจดัแสดงมีเน้ือหาและ

รูปแบบท่ีดึงดูดความสนใจผู ้ท่ีมาเยี่ยมชม อาจเป็นรูปแบบนิทรรศการท่ีผู ้เข้าชมสามารถมี

ปฏิสัมพนัธ์กับส่ือได้ มีประวติัท่ีเล่าวิวฒันาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ความส าคัญในเชิงนิเวศวิทยา 

ประวติัศาสตร์สังคมและหน้าท่ีบริการต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมความส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้ าใน

หลายๆดา้น 

 5.1.2 หอดูนก รูปแบบอาคารหรือกอดูนกควรออกแบบและก่อสร้างให้มีความ

กลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อให้นกหรือสัตว์ไม่รู้สึกว่าเป็นส่ิงแปลกปลอม รวมถึงค านึงความ

สุนทรียภาพในเร่ืองทศัวิสัยโดยรวม หากสามารถน าเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนช่วยในกระบวนการ

เรียนรู้จะยิ่งท าให้มีความน่าสนใจและสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบเรียนรู้ได้ในรูปแบบท่ี

หลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่น ชนิดและสายพนัธ์ุของนกในพื้นท่ีสามาร้อยยอดท่ีมีหลายร้อยชนิดพนัธ์ุ 

สามารถน าเสนอในรูปแบบแอพพลิเคชัน่ท่ีเช่ือมต่อกบัสมาร์ทโฟน เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ทาง

นิเวศวทิยามีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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 5.1.3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นกระบวนการท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินชมและ

ศึกษาธรรมชาติอย่างใกลชิ้ดการสร้างทางเดินลงไปในพื้นท่ีชุ่มน ้ าจะช่วยไม่ให้นกัท่องเท่ียวเปียก

และไดรั้บอนัตรายในขณะเดียวกนัเป็นการแยกระหว่างนกัท่อเท่ียวกบัพืชและสัตวใ์นพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ไม่ให้รบกวนกนัสามารถชมไดผ้า่นทางสายตาเท่านั้น รูปแบบของเส้นทางศึกษาควรกลมกลืนกบั

ธรรมชาติและไม่สร้างในพื้นท่ีเปราะบางท่ีเป็นการคุกคามพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางชีววิทยาท่ี

เปราะบางจนเกินไปควรมีผูใ้ห้ความรู้ แนะน าสถานท่ีหรืออาจเป็นรูปแบบท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถ

ด าเนินการเท่ียวชมด้วยตนเอง ส่งเสริมให้กระบวนการส่ือความหมายท่ีมีคุณภาพเพื่อให้

นักท่องเท่ียวสามารถด าเนินการด้วยตนเองได้เป็นการประหยดัทรัพยากรบุคลากร และหากมี

มคัคุเทศก์น าทางนั้นควรส่งเสริมให้คนในทอ้งถ่ินหรือเยาวชนท าหนา้ท่ีนอกจากเป็นการเสริมสร้าง

ศกัยภาพในตวับุคคลแลว้ยงัเป็นการเพิ่มส านึกรัก สร้างความภาคภูมิใจในถ่ินท่ีอยูอี่กดว้ย 

  5.1.4 การล่องเรือเพื่อชมทศันียภาพและระบบนิเวศอยา่งใกลชิ้ด สมควรท่ีจะมีการ

ควบคุมเร่ืองมลพิษทางน ้ าและมลพิษทางเสียงเพื่ อไม่ให้รบกวนสัตว์ในพื้น ท่ี ชุ่มน ้ า หาก

นกัท่องเท่ียวมีปริมาณมากเกินไปจะก่อให้เกิดมลพิษหลายๆดา้น นกท่ีจะอพยพวางไข่จะไม่กลบัมา

ท ารังวางไข่อีกหากไดรั้บการรบกวน น่ีเป็นเหตุผลท่ีเด่นชดัว่า การประเมินเร่ืองความสามารถใน

การรองรับต่อพื้นท่ีนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่หากยงัตอ้งการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีชุ่มน ้าเอาไว ้
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ภาพที ่56 ภาพแสดงบริเวณทีม่ีกิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศ 
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ภาพที ่57 ภาพแสดงกิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศในรูปแบบการล่องเรือ 
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 5.1.5 กิจกรรมป่ันจกัรยานในพื้นท่ีชุ่มน ้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

ปัจจุบนัมีนักท่องเท่ียวท่ีน าจกัรยานมาเองมาป่ันในบริเวณ ถ.2069 กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีไม่รบกวนพลงังานส้ินเปลืองเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ควรส่งเสริมให้มีจุดจอด

และเช้าจกัรยานในหลายบริเวณ เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีพื้นท่ีขนาดใหญ่และ

สถานท่ีท่องเท่ียวบางจุดนั้นไม่ไดเ้ช่ือมต่อถึงกนั ดงันั้นการกระจายจุดเช่าหรือยมืจกัรยานตอ้งมีการ

กระจายในหลายๆพื้นท่ีโดยอาจแบ่งออกเป็น 5 พื้นท่ีหลกัไดด้งัน้ี  

   (1) บริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีเส้นทาง

จกัรยานระหวา่งหมู่บา้นเกาะมอญและท่ีท าการศูนยศึ์กษาธรรมชาติบึงบวั เส้นทางจกัรยานน้ีเป็น

ทศันียภาพของระบบนิเวศบึงน ้าจืดมีฉากเขาสามร้อยยอดเป็นเบ้ืองหลงั 

   (2) บริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เช่ือมต่อพื้นท่ี 3 จุด 

อนัได้แก่ ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด , จุดชมวิวเขาแดงและท่าเรือคลองเขาแดง 

เส้นทางจกัรยานสายน้ีเป็นรูปแบบการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและดอนทุ่งตะกาด 

   (3) บริเวณหน้าหาดสามร้อยยอด เส้นทางรอบน้ีเช่ือมต่อเป็นรอบขนาด

ใหญ่ กล่าวคือเส้นทางเลียบชายฝ่ังหาดสามร้อยยอดตลอดจน เช่ือมต่อกบัถนน พชร.หมายเลข4020

ไปยงัปราณบุรีเส้นทางน้ีเป็นทศันียภาพในรูปแบบของทะเลท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าห้วงทะเลน ้ าต้ืนและ

ทุ่งตะกาดท่ีกลายสภาพเป็นเป็นบึงน ้าจืดขนาดยอ่ยกระจายไปตามทาง 

   (4) เส้นทางจกัรยานบริเวณบา้นหนา้ป้อมไปยงับา้นนาปุ่ม เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ทางตอนเหนือของทุ่งสามร้อยยอด เส้นทางน้ีนกัท่องเท่ียวจะไดพ้บกบัวถีิชีวิตของชาวบา้นท่ีอิงกบั

ลกัษณะของภูมิประเทศและธรรมชาติ มีอาชีพแบบดั้งเดิมอยูอ่นัไดแ้ก่ประมงน ้าจืดและการเล้ียงโค

แบบปล่อยอิสระใหกิ้นหญา้ในทุ่ง พร้อมทั้งชมนกน ้าท่ีแวะหากินปลาในทุ่งหลากหลายชนิดพนัธ์ุ 

   (5)  เส้นทางจกัรยานจากถนน พชร. หมายเลข 4020 ไปตามทางหลวง

ชนบทมีปลายทางคือบา้นหน้าทุ่ง ใกลก้บัหน่วยเขาคัน่กระได เส้นทางน้ีค่อนขา้งท่ีจะเป็นเส้นทาง

วิบากเป็นเสมือนอีกชุมชนท่ีอยูใ่นเมืองลบัแลมีกรเขา้ถึงท่ีค่อนขา้งล าบากจะตอ้งผา่นทุ่ง ผา่นพื้นท่ี

เกษตรและปศุสัตวข์องชาวบ้าน จากนั้นผ่านเชิงเขาหินปูนและความลาดชันท่ีค่อยๆสูงข้ึนจน

จุดสูงสุด หากหยุดและมองลงไปเบ้ืองล่างนั้น บริเวณท่ีติดกบัเชิงเขาคือหมู่บา้นหน้าทุ่งและพื้นท่ี

ถดัไปคือทุ่งกวา้งขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา นัน่คือทุ่งสามร้อยยอด พื้นท่ีบริเวณน้ีค่อนขา้งสงบและมี
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ความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก การด าเนินการการท่องเท่ียวในบริเวณน้ีควรด าเนินการอยา่งระมดัระวงั 

ควรมีการประเมินความสามารถในการรองรับและตรวจสอบผลกระทบก่อนด าเนินการพฒันา 

 

ภาพที ่58 ภาพแสดงกิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศในรูปแบบการป่ันจกัรยาน 
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 5.2 การท่องเทีย่วเชิงเกษตรในบริเวณโดยรอบพืน้ทีชุ่่มน า้สามร้อยยอด 

  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นอีกทางเลือกท่ีลดผลกระทบจากการท่องเท่ียวในพื้นท่ี

ธรรมชาติท่ีมากเกินไป เป็นการกระจากนักท่องเท่ียวและกระจายรายได้ไปยงัเกษตรกร ชุมชนท่ี

อาศยัรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดนอกจากจะท าประมงน ้ าจืดแล้วยงัมีการท าการเกษตรมาตั้งแต่

สมยับรรพบุรุษรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสามารถส่งเสริมไดใ้นพื้นท่ีไดแ้ก่ การท านา 

สวนผกัผลไม ้การท าปศุสัตว ์สวนสมุนไพร เทศกาลผลิตภณัฑ์ต่าง ๆโดยท่ีกระบวนการผลิตสินคา้

เหล่าน้ีไม่สร้างความเสียหายใหแ้ก่พื้นท่ีชุ่มน ้า 

  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ีรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดจะตอ้ง

เน้นย  ้าและตรวจสอบให้ชดัเจนวา่กระบวนการผลิตจะตอ้งไม่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นท่ีชุ่มน ้ า

ยอด เพื่อไม่ให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดเส่ือมโทรมและถูกท าลาย และเป็นการส่งเสริมการด ารงไว้

ซ่ึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอด โดยรูปแบบของแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตรรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอด อาจเป็นศูนยศึ์กษา วิจยัทดลองเกษตร แหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตรเฉพาะราย หมู่บา้นเชิงเกษตร โดยส่งเสริมพืชเกษตรท่ีมีความเอกลกัษณ์เฉพาะของพื้นท่ีและ

เป็นเกษตรอินทรียท่ี์ปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคและคุณภาพของพื้นท่ีชุ่มน ้ า 

โดยส่ิงท่ีมีความส าคญัในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีดงัน้ี 

  - มีท่ีพกัเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว อาจเป็นการจดัการแบบเยือนเรือน ( Homestay )

เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัวถีิชีวติของเกษตรกรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทุ่งสามร้อยยอด 

  - การจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมาจากผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากพื้นท่ีเกษตรนั้น

หรือขา้งเคียงเพื่อสนบัสนุนเครือข่ายเกษตรกรในพื้นท่ี 

  - การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกท่ีผลิตจากพื้นท่ีเกษตรนั้นหรือรวบรวมสินคา้ดี สินคา้

เด็ดจากพื้นท่ีขา้งเคียงเพื่อความหลากหลาย 

  - การจดัน าเท่ียวท่ีพาเท่ียวชมในพื้นท่ีเกษตรของตนและหากมีเครือข่ายจะตอ้งมี

การจดัแบ่งเวลาใหเ้หมาะสมเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเท่ียวชมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

  ทั้งน้ีจะตอ้งมีการบริการจดัการท่ีดีและการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้สถานท่ีท่องเท่ียว

เชิงเกษตรเป็นท่ีรู้จกั และควรมีมคัคุเทศก์ท่ีมีความรู้ของพื้นท่ีและองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร

เพื่อใหก้ระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปพร้อมกบัการท่องเท่ียว 
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  -ส่งเสริมการท าเกษตรในรูปแบบท่ีไม่เป็นภยัต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวทาง 5 

รูปแบบไดแ้ก่ 1) เกษตรผสมผสาน 2) เกษตรทฤษีใหม่ 3)วนเกษตร 4) เกษตรอินทรียแ์ละ5) เกษตร

ธรรมชาติ 

  - สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรในปัจจุบนั มีรูปแบบของเกษตรอินทรียท่ี์เป็นการท า

เกษตรแบบผสมผสาน และฟาร์มเห็ดอินทรีย์ท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลิตภณัฑเ์ห็ด มีทั้งแบบท่ีแปรรูปและยงัไม่ไดแ้ปรรูป 

  ทั้ งน้ีบริเวณโดยรอบพื้นท่ี ชุ่มน ้ าสามร้อยยอดมีรูปแบบการท าเกษตรท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ในแต่ละพื้นท่ี มีศกัยภาพในการพฒันา ปรับปรุงเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ภายใตก้ารยึดหลกัการท่องเท่ียวดว้ยความรู้ การเรียนรู้กระบวนการเกษตรและผูป้ระกอบการเองท่ี

ด าเนินการโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
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ภาพที ่59 ภาพแสดงพืน้ทีแ่ละรูปแบบการท าเกษตรบริเวณโดยรอบอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ย
ยอดและสถานทีท่อ่งเทีย่วเชิงเกษตร 
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ภาพที ่60 ภาพผงัแสดงการน าเสนอเสน้ทางกการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศและเกษตร และการน าเสนอ
การฟ้ืนฟพูืน้ทีน่ากุง้รา้งเพือ่คืนความอดุมสมบูรณ์ทางธรรมชาตใิหแ้ก่พืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอด 
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 5.3 การเช่ือมโยงการท่องเทีย่วพื้นที่ชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและพื้นที่

โดยรอบ 

  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์

และจิตวิญญาณแห่งสถานท่ี เทือกเขาสามร้อยยอดท่ีวางตวัในแนวเหนือและใตแ้บ่งแยกระหว่าง

ระบบนิเวศน ้ าจืดและระบบนิเวศน ้ าเค็ม แต่ก็ยงัมีสายน ้ าล าคลองเขาแดงเป็นสายใยท่ีเช่ือมโยง

ระหวา่งสองระบบ นอกจากน้ีทศันียภาพท่ีมีอตัลกัษณ์ของเขาหินปูนสามารถมองเห็นไดจ้ากหลาย

มุมก็เป็นอีกจุดเช่ือมโยงของมุมมองต่อสถานท่ี การท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจะ

เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความเขม้ขน้ทางความหลากหลาย หากมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีในการ

ท่องเท่ียวจะท าใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่แก่ผูท่ี้มาเยอืน  

 

ภาพที ่61 ภาพแสดงวถิีประมงชาวบา้นหมู่บา้นเขาแดง 
  นอกจากระบบนิเวศท่ีแตกต่างระหวา่งสองฝ่ังเขาแลว้ ภูมิประเทศยงัไดห้ล่อหลอม

ให้เกิดวิถีชีวิตท่ีแตกต่างระหวา่งชาวบา้นรอบทุ่งน ้ าจืดและชาวบา้นท่ีอาศยัริมทะเล โดยชาวบา้นริม

และในทุ่ง สามร้อยอดประกอบอาชีพเกษตรเน่ืองจากอยู่ใกล้แหล่งน ้ าจืดและท าประมงน ้ าจืด

ประกอบไปดว้ย ส่วนชาวบา้นท่ีอยู่อาศยัติดกบัทะเลหรือล าคลองท่ีเช่ือมกบัทะเลก็มีอาชีพจบัสัตว์

ทะเลมาขายเพื่อรายไดแ้ก่ครัวเรือน ทั้งน้ีลกัษณะการจบัปลาขงอชาวบา้นในหมู่บา้นเขาแดงมีการใช้

เรือเล็กเพื่อหาปลา มีการเพาะเล้ียงกุ้ง หอยแครง และปู เพื่อลดการจบัสัตว์ตามธรรมชาติท่ีมาก

เกินไป ทั้งหมดน้ีเป็นวิถีชีวิตท่ีนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถเขา้ถึงและสัมผสัเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต

พื้นบา้นเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้วถีิชุมชนชมวถีิประมงพื้นบา้นในรูปแบบต่าง ๆ 

  การเช่ือมโยงการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและ

พื้นท่ีโดยรอบ เน่ืองจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีหลากหลายและพื้นท่ีโดยรอบมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดว้ยเหตุน้ีท าให้พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็น

พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมี

รูปแบบให้ผูท่ี้มาเท่ียวชมได้เลือกสรรและรับประสบการณ์และทัศนคติท่ีดีต่อพื้นท่ีธรรมชาติ
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กลบัไป ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้น าเสนอเส้นทางตามภาพท่ี 60 เพื่อเช่ือมต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเพื่อความต่อเน่ืองในการศึกษาระบบนิเวศ แต่ทั้งน้ีการด าเนิน

จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการท่องเท่ียวอยา่งไม่รบกวนส่ิงแวดลอ้มตามทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ

ควรมีการส ารวจและประเมินผลกระทบก่อนมีการก่อสร้างใดในพื้นท่ีธรรมชาติ 

  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นกระบวนการท่ีจะช่วยลดผลกระทบการท่องเท่ียวใน

พื้นท่ีธรรมชาติ ลกัษณะการวางตวัของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศอนัเป็นทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองโดย

ธรรมชาติมีการกระจายตวัรอบพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด แต่ละจุดมีระยะห่างท่ีแตกต่าง

กนัแต่สามารถเช่ือมโยงกนัไดโ้ดยใชถ้นนทางหลวงชนบทในพื้นท่ี ขอ้ดีของการวางตวัในลกัษณะน้ี

นั้นช่วยลดความหนาแน่นของนักท่องเท่ียว ไม่เส่ียงต่อการเกินความสามารถในการรองรับของ

พื้นท่ี นอกจากน้ีอาชีพเกษตรกรรมท่ีเป็นอาชีพหลกัของชาวบา้นรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าสามร้อยยอดมาชา้

นานยงัมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อลดภาระในการปะทะระหว่าง

นกัท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ผลท่ีไดรั้บโดยตรงแก่ชุมชนนัน่คือเกิดการจา้งงาน

สร้างรายได ้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยืนภายใตห้ลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผลท่ีไดรั้บใน

ทางออ้มนั้นคือเกิดความภาคภูมิใจในถ่ินท่ีอยูอ่าศยั รู้สึกรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติใกล้

ตวั เม่ือชุมชนไดป้ระจกัษว์า่ ยิง่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็ยิง่ดึงดูดใหผู้ค้นมาเยี่ยมชมมาก

ข้ึน ทั้งน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งนกัท่องเท่ียว ชุมชน เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลจะตอ้งปลูกจิตส านึกในการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ร่วมกนัวา่การท่องเท่ียวน้ีจะเกิดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการอนุรักษแ์ละพยายามท่ีจะ

รักษาธรรมชาติไวอ้ย่างดี และการท่องเท่ียวจะเป็นการก่อมลพิษและสร้างผลกระทบทางลบต่อ

ธรรมชาตินอ้ยท่ีสุด 
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ภาพที ่62 ภาพแสดงการน าเสนอการตดัถนนเสน้ใหม่เพือ่เชือ่มตอ่การท่องเทีย่วเชิงนเิวศภายใน
อทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด 
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ภาพที ่63 ภาพแสดงการซอ้นทบัของการก าหนดขอบเขตพืน้ทีก่นัชนและการเสนอแนะการฟ้ืนฟู
พืน้ทีชุ่่มน า้สามรอ้ยยอด 
 จากภาพท่ี 63 แสดงใหเ้ห็นถึงการใชง้านท่ีเหมาะสมในแต่ละส่วนของพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อย

ยอด โดยมีเง่ือนไขมาจากการครอบครองเขตแต่ละพื้นท่ี ลกัษณะของอุทกวทิยา ความอุดมสมบูรณ์

และลกัษณะของระบบนิเวศเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสม  
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6. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 6.1 การจัดท าโครงการประเมินผลกระทบและความสามารถในการรองรับด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีชุ่มน ้าภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

 6.2 พฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแต่ละหมู่บา้นเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวนวติัวถีิ 

 6.3 ส่งเสริมการท าเกษตรท่ีไม่สร้างผลเสียแก่พื้นท่ีชุ่มน ้ าทั้งทางกายภาพและอุทกวทิยาและ

วางแผนพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 6.4 ศึกษาผลกระทบและความเป็นไปไดใ้นการสร้างถนนเช่ือมต่อระหว่างถ.เกาะไผ่และ

ถนนถ ้าประทุนเพื่อความเช่ือมต่อในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

 6.5 ศึกษาแนวทางโครงการการปรับเปล่ียนนากุ้งร้างสู่ป่าชายเลนอนัอุดมสมบูรณ์แบบ

ดั้งเดิม 

6.6 แนะแนวทางการแกปั้ญหานากุง้ร้างในพื้นท่ีเอกชนสู่การท าเกษตรท่ีเหมาะสม 

6.7 ออกแบบและวางผงัพื้นท่ีบ าบดัน ้าเสียก่อนการปล่อยลงสู่ล ารางสาธารณะ 

6.8 โครงการปรับปรุงทศันียภาพศูนยศึ์กษาธรรมชาติบึงบวั 

 6.9 โครงการปรับปรุงระบบการส่ือความหมายภายในศูนยศึ์กษาธรรมชาติบึงบวัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัระบบนิเวศภายในพื้นท่ีชุ่มน ้าสามร้อยยอด 

 

 

 

 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
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