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ค าน า 

 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหล่งท่องเที่ยว ฉบับนี้จัดท า
ข้ึนเพื่อเสนอผลการศึกษาต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
 สาระส าคัญที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วน คือ (1) สถานการณ์ ปัญหาและ
ศักยภาพทางด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ (2) สถานการณ์ ปัญหาและศักยภาพทางด้าน การจัดการท่องเที่ยว 
(3) การประเมินด้านสภาพแวดล้อมกายภาพตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(4) การวิเคราะห์แบบสอบถามนักท่องเที่ยว และผลการส ารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  (5) แนวทางการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ (6) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลของการศึกษาที่มาน าเสนอ
ในรายงานฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง  ๆได้จากการวิเคราะห์
บริบทของพื้นที่ เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การได้เรียนรู้แ ละประสบการณ์จริงจากพื้นที่ รวมทั้งการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นกับภาคีที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทุกฝ่าย เมื่อน ามาผนวกเข้ากับหลักวิชาแล้ว คณะผู้ศึกษาจึงได้น าเสนอ
เป็นแผนงานเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยว 
 คณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ คุณอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่เห็น
ถึงความส าคัญของโครงการ และได้มอบหมายให้คณะผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

       
  

              คณะผู้ศึกษา 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
             มิถุนายน 2559 
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 หลักการและเหตุผล 1 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
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บทท่ี 2   ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดลพบุรี 6 
 ความน า 6 
 ข้อมูลพื้นทีท่างกายภาพ 6 
  ป่าจ าปีสิรินธร  6 
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  สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง 52 
 

บทท่ี 3 การทบทวนแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี  59 
 ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่โครงการ 59 
 การศึกษาทบทวนแผน/ โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ 68 
  ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ 
 

บทท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 76 
 ภูมิทัศน์เมือง  76 
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 ส านึกในถ่ินที ่ 82 
 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 85 
 

บทท่ี 5 ผลการศึกษา 99 
 สถานการณ์ปัญหา ศักยภาพทางด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 99 
  และด้านการจัดการท่องเที่ยว  
 ผลประเมินสถานการณ์ ปัญหาและศักยภาพทางด้านการจัดการท่องเที่ยว   113 
 ผลการประเมินศักยภาพตามแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว    118 
 ผลการส ารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว       135 
 

บทท่ี 6 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว 147 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาความเป็นพื้นที่ธรรมชาติ   153 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพ  159 
 

บทท่ี 7  แผนงานและโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  168 
 ความน า  168 
 กลยุทธ์ที ่1 การเร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุร ี  168 
  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  174 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  182 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยด์้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  186 
 แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  192 
  

บรรณานุกรม                                                                                               199 
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ตารางที่                  หน้า 

2.1  แสดงรายช่ือพรรณไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าจ าปีสิรินธร  18 
2.2  แสดงเค้าโครงการสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าจ าปีสิรินธร   21 
3.1 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบน 2   68 
3.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   71 
3.3 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของส านักงานจังหวัดลพบุรีในพื้นที่ที่ศึกษา   70 
4.1 ผลการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP) 120 
  บริเวณป่าจ าปีสิรินธร 
4.2 ผลการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP)   123 
            บริเวณสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง 
4.3 ผลการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP)   126 
            บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ 
4.4 ผลการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP)   129 
            บริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 
4.5 สรุปการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามแบบประเมินศักยภาพ  130 
  แหล่งท่องเที่ยว 
4.6  แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าจ าปีสิรินธร    131 
4.7 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง   132 
4.8 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ 133 
4.9 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 134 
4.10 แสดงสรุปการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 4 แห่ง    135 
4.11 แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง     136 
4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     139 
 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.13 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว   142 
  แห่งนี้อีกและสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่นักท่องเที่ยวต้องการ 
4.14 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว  143    
  เชิงนิเวศด้านแหล่งท่องเที่ยว 
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4.15 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว    143 
            เชิงนิเวศ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
4.16 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว    144 
  เชิงนิเวศ ด้านความรู้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว 
4.17 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว    145 
  เชิงนิเวศ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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  1 พื้นที่ด าเนินการศึกษา    3 
  2  ต าแหน่งของพื้นที่ป่าพุจ าปีสิรินธร    6 
  3 สภาพแวดล้อมในป่าจ าปีสิรินธร    7 
  4 ลักษณะพื้นดินที่เกิดจากการทับถมของใบไม้ในป่าจ าปีสิรินธร    8 
  5 แนวการวางตัวของพื้นที่ในป่าจ าปีสิรินธร    8           
  6 ลักษณะเรือนยอดที่มีการซ้อนทับทั้งแนวตั้งและแนวนอน   10 
  7 ลักษณะของพืชพรรณที่ขึ้นเป็นกลุ่มพื้นที่ในภาพกลุ่มต้นกรวย    10 
  8 ลักษณะของแสงที่ส่องลงพื้นป่าในระดับผิวดิน   10 
  9 ลกัษณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าจ าปีสิรินธร   11 
 10 ลักษณะการใช้ที่ดินและการจัดวางกลุ่มพื้นที่ใช้สอย   12 
 11 สภาพโดยรอบป่าจ าปีสิรินธร   13 
 12 สัณฐานภูมิประเทศแสดงแหล่งต้นน้ าของป่าจ าปีสิรินธร   14 
 13 แอ่งน้ าภายในป่าจ าปีสิรินธร   15 
 14 คูน้ าคันดินของเมืองโบราณซับจ าปากับห้วยซับกลาง   16 
 15 ภาพตัดขวางแสดงลักษณะของแนวคูน้ าคันดิน   16 
 16 ทัศนียภาพตามข้อสันนิษฐานลักษณะของฝายน้ าล้น       17 
 17 จ าปีสิรินธร           20 
 18 กรวย            20 
 19 มะเดื่อกวาง           20 
 20 ขะย่อมหลวง           20 
 21 ร๊อก            20 
 22 ปอกระสา           20 
 23 ศาลาเรียนรู้ จ านวน 4 หลัง ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าจ าปีสิรินธร     21 
 24 สภาพทางเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าจ าปีสิรินธร      22 
 25 แสดงแผนที่และที่ตั้งของหน่วยงานในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา     23 
 26 แสดงทัศนียภาพของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาเป็นพื้นที ่                                  24 
 อยู่ระหว่างแนวเทือกเขาพังเหยและเทือกเขารวก  
 27 สภาพภูมิประเทศทั่วไปของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา      24 
 28 แสดงการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่า      26 
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 29 ทิศทางการวางตัวตามแนวลาดชันโดยรวมของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา    27 
 30 เส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยพริก น้ าตกผาผึ้งและเขาจันทน์ผา     30 
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รายงานการศึกษาวิจัยฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารปูแบบแหลงทองเทีย่ว 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากพรรณพืชของโลกมีปญหาเกี่ยวกับการเสี่ยงตอการสูญพันธุจากสาเหตุตาง ๆ มากมาย  

อาทิเชน การรบกวนจากไฟปา ภัยแลง นํ้าทวม รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ปาโดยมนุษย กอใหเกิดการสูญพันธุ 

ของพืชไปเปนจํานวนมาก ปจจุบันหลายประเทศใหความสําคัญของการอนุรักษพันธุพืช โดยเฉพาะชนิดที่เปน

พืชถ่ินเดียว พืชที่หายากหรือใกลจะสูญพันธุ พบวาจังหวัดลพบุรีบริเวณพื้นที่ลุมนํ้าปาสักมีทรัพยากร 

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณโดยมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญ 4 แหง ไดแก (1) ปาจําปสิรินธร ซึ่งเปนปาพุ

แหลงเดียวของประเทศที่มีความสําคัญในฐานะเปนแหลงกําเนิดและกระจายพันธุของตนจําปสิรินธร ปาจําป  

สิรินธรยังเปนพื้นที่ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเปนพืชพื้นถ่ินของประเทศไทยที่หายากและใกลจะสูญพันธุ รวมทั้งเปนจําป

เพียงชนิดเดียวของโลกที่พบในจังหวัดลพบุรี (2) เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนปาตนนํ้าของแมนํ้าลําสนธิ 

และแหลงอาหารของสัตวปา ปจจุบันยังมีเลียงผาซึ่งเปนสัตวปาสงวนอาศัยอยู (3) เขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชน พบเลียงผาซึ่งเปนสัตวปาสงวนซึ่งหาไดยากย่ิงในประเทศไทย รวมทั้งยังมีแหลงนํ้าซับกระจายอยูบน

เขาสมโภชนมีนํ้าไหลซึมตลอดป และนํ้าไดไหลลงสูเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ ผืนปาแหงน้ีมีความสมบูรณและความ

หลากหลายของระบบนิเวศของปานํ้าซับและปาตนนํ้าที่มีความสําคัญตอลํานํ้าปาสักและชุมชนโดยรอบพื้นที่

อยางย่ิง รวมทั้งพบถํ้าที่มีหินงอกหินยอยซึ่งมีความสวยงาม นอกจากน้ียังมีการขุดพบรองรอยอารยธรรมมนุษย

กอนประวัติศาสตรจํานวนมาก และ (4) สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เปนนํ้าตกที่เกิดจากนํ้าผุด นํ้าที่ไหลเออมา

จากตนนํ้าก็จะทิ้งตัวลงไปปะทะกับหินปูน ทําใหเกิดเปนนํ้าตกกวางกวา 20 เมตร นํ้าจะไหลเปนทางยาวกวา 

3 กิโลเมตร (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558) เปนตน 

ในปจจุบันแหลงมรดกทางธรรมชาติเหลาน้ีตางถูกพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ใหผลเชิงบวกตอ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่  สงผลใหจังหวัดลพบุรีเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความ

นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดลพบุรี “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 

เมืองนาอยูมุงสูประชาคมอาเซียน” จากสถิตินักทองเที่ยวชาวไทยที่นิยมเขามาทองเที่ยวไดมีอัตราเพิ่มสูงข้ึน  

โดยในป พ.ศ. 2554  มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยถึง 1,477,598 คน สามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยว 

1,252.34 ลานบาท (กรมการทองเที่ยว, 2557) เปนผลใหจังหวัดลพบุรีเปนจุดหมายปลายทางดานการ

ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของภาคกลาง ดวยเหตุดังกลาวแหลงทองเที่ยวจึงถูกใชเปนตนทุนในการจัดการ
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ทองเที่ยว  โดยตลอดระยะเวลา 4 - 5 ปที่ผานมาแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดลพบุรีน้ันประสบปญหา

ดานการจัดการทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพในการจัดการแหลงทองเที่ยว ทั้งใน

ดานสภาพแวดลอมกายภาพและการจัดการทองเที่ยว เชน การขาดระบบการสื่อความหมายใหขอมูลขาวสาร

ในแหลงทองเที่ยวตอผูใชสอยแตละประเภท  สภาพแวดลอมกายภาพอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก

ขาดการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐานแหลงทองเที่ยวในระดับสากล อีกทั้งบุคลากรทางการ

ทองเที่ยวยังขาดความตอเน่ืองในการพัฒนาความรู และทักษะในการใหบริการที่เหมาะสมแกนักทองเที่ยว   

จึงสงผลใหแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดลพบุรีไมสามารถตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงของ

นักทองเที่ยว และมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ  

ดังน้ันโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยวชวยดึงดูดนักทองเที่ยวและพฒันาการ

ทองเที่ยวในจังหวัดใหมีมูลคาและคุณคาที่สูงย่ิงข้ึน จึงควรเรงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวของ

จังหวัดใหมีศักยภาพในการสื่อความหมายภายในแหลงทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมีความรู 

ความสามารถในการบริการนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาสภาพแวดลอมกายภาพใหมี     

อัตลักษณ รวมถึงการเปนแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืนที่สามารถแขงขันได โดยผลผลิตที่จะไดรับจากการ

ศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรี และ

นําไปปฏิบัติงานจริงไดอยางเปนรูปธรรมที่สอดคลองกับภาวะขอเท็จจริงและปญหาในแหลงทองเที่ยว  อีกทั้ง

ภายใตแนวทางการพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรีจะเปนการยกระดับและการเพิ่ม

ศักยภาพใหจังหวัดลพบุรี กลายเปนเมืองจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยว  ผลประโยชนโดยตรงที่

ประชาชนในจังหวัดลพบุรีจะไดรับคือ การสรางงาน  สรางรายไดแกธุรกิจตาง ๆ ในหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain) ทางการทองเที่ยว รวมถึงการกระจายรายไดแกประชาชนที่สามารถขายสินคาและบริการจาก

ผลิตภัณฑทองถ่ิน  และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเจริญเติบโตย่ิงข้ึน อีกทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติในฐานะทรัพยากรการทองเที่ยวจะไดรับการสืบสาน คุมครองและทํานุบํารุงรักษาใหเปนมรดกของ

ชาติที่ทรงคุณคา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจใหประชาชนเกิดประโยชนสุขอยางย่ังยืนสืบไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสถานการณและปญหาดานการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสัก

จังหวัดลพบุรี 

2. เพื่อประเมินศักยภาพทางการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสักในดาน

สภาพแวดลอมกายภาพและการจัดการทองเที่ยว  

3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสัก เพื่อยกระดับให

จังหวัดลพบรุีเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของภูมิภาค 
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ขอบเขตการดําเนินงาน 

1) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

การวิจัยครั้งน้ี ทําการเก็บขอมูลการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบรุ ี

ประกอบดวย ปาจําปสิรินธร เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และ สวนรุกขชาติ    

วังกานเหลือง  

2) ขอบเขตดานเน้ือหา 

2.1) ศึกษาทบทวนแผนพฒันาการทองเที่ยวของพื้นที่โครงการที่ผานมา 

2.2) ศึกษาสถานการณ ปญหาและศักยภาพการทองเที่ยว ทางดานสภาพแวดลอมกายภาพ เชน 

การใชประโยชนพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ภูมิทัศนและเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว และดานการจัดการ

ทองเที่ยว เชน การสื่อความหมาย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการทองเที่ยว  

 2.3) เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสักของจังหวัด

ลพบุรี 

 3) ขอบเขตดานเวลา 

 การศึกษาน้ีใชเวลาในการศึกษาจํานวน 240 วัน 
 

พื้นที่ศกึษา 

พื้นที่ที่ดําเนินการศึกษา ประกอบดวย ปาพุจําปสิรินธร อําเภอทาหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

อําเภอลําสนธิ เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และ สวนรุกขชาติวังกานเหลือง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

 

 
                                        ภาพท่ี 1 พื้นที่ดําเนินการศึกษา 

      ที่มา : http://earth.google.com, 2558 

วัดโพธิ์เกาตน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ในการศึกษาเพื่อใหไดผลสัมฤทธ์ิของงานตามขอกําหนดโครงการ ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ดังแผนภูมิที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

ภาครัฐ นักวิชาการ ชุมชนทองถ่ิน 

 

ภาคเอกชน นักทองเที่ยว 

 

แนวทางการพัฒนาศกัยภาพ 

ของแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในลุมน้ําปาสัก จงัหวัดลพบุรี 

 

ทรัพยากรการทองเท่ียว 

- ลักษณะทางกายภาพ 

- การประเมินการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

การทบทวนแผน / โครงการ 

- รายงานวิจัยดานแผนพัฒนาการ

ทองเที่ยวของจงัหวัด 

- แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ     

พ.ศ. 2555 – 2559 

- แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11  

- แผนสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด 

แนวคิด/ทฤษฏี 

- Urban Landscape 

- Site Planning 

- Sense of Place 

- Cultural Heritage 

การวิเคราะหและประเมินสถานการณ 

การพัฒนาการทองเท่ียว 
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ผลทีค่าดวาจะไดรบั 

1. เพื่อสรางมูลคาและคุณคาเพิ่มทางการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวในลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุรี  

โดยการนําแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวไปใช เพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวผานแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

2. พัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดลพบุรี เพิ่มรายไดการทองเที่ยว และจํานวนนักทองเที่ยวในแหลง

ทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรีและบริเวณโดยรอบ ทําใหเกิดการกระจายรายไดจากการทองเที่ยว และมีจํานวน

นักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

3. หนวยงานภาครัฐสามารถนําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนกรณีศึกษา ในการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวจากฐานทรัพยากรใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางสมดุล 

 

รายงานที่ตองสงมอบ 

งวดงาน รายละเอียด ระยะเวลา 

1 รายงานการศึกษาวิจัย ที่ครอบคลุมถึง บทนํา การทบทวน

เอกสารเชิงทฤษฎี ขอมูลบริบทพื้นที่ศึกษาในแหลงทองเที่ยว 

จํานวน 4 แหง การทบทวนแผนพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่

และแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิด

และนิยามที่จําเปนสําหรับการศึกษา 

ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

2 รายงานผลการศึกษาในบทที่ 5 มีสาระสําคัญครอบคลุมถึง

สถานการณ ปญหาและศักยภาพทางดานสภาพแวดลอม

กายภาพ เชน การใชประโยชนพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก     

ภูมิทัศนและเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว  ผลการประเมิน

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวดานสภาพแวดลอมกายภาพ และผล

การวิเคราะหแบบสอบถามนักทองเที่ยว และผลการสํารวจ

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

ภายในระยะเวลา 4 เดือน 

3 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) ครอบคลุมถึง 

แผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้ง 4 แหง โดยจัดทําเปนรูปเลม 

จํานวน 10 เลม และแผนบันทึกขอมูล (CD)   

ภายในระยะเวลา 8 เดือน 
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บทท่ี 2 

ขอมูลพื้นฐานของแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในลุมน้ําปาสัก จังหวัดลพบุรี 

 

ความนํา 

 แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบดวย ปาจําปสิรินธร เขตรักษาพันธุ

สัตวปาซับลังกา เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และสวนรุกขชาติวังกานเหลือง อยางไรก็ตาม สถานการณดาน

การทองเที่ยวที่ผานมายังไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางเต็มศักยภาพ ตลอดจนนักทองเที่ยวยังขาด

ความรู และความเขาใจถึงคุณคาความสําคัญของพื้นที่ หากทําการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มี

คุณภาพดานการจัดการการทองเที่ยว และสรางการเรียนรู  จึงจําเปนตองมีการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ

เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวควบคูกับการอนุรักษตอไป 

ขอมูลพืน้ที่ทางกายภาพ (Site Inventory) ของแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศลุมน้ําปาสัก ลพบุร ี

2.1 ปาจําปสิรินธร 

ท่ีต้ังของปาจําปสิรินธร 

 ปาจําปสิรินธรต้ังอยูบนที่ราบเนินเขาแบบลอนลูกคลื่น มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 183 

เมตร ต้ังอยูหางจากแมนํ้าปาสักทางทิศตะวันออกประมาณ 15 กิโลเมตร ในพื้นที่   หมู 7 ตําบลซับจําปา 

อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี หรืออยูในระหวางเสนรุง 15 องศา 03 ลิปดา 08 ฟลิปดา และเสนแวง 101 

องศา 14 ลิปดา 38 ฟลิปดาตะวันออก ตามแผนที่ทหารอําเภอชัยบาดาล ระวาง 5239  ชุดที่ L7018 พิมพ

ครั้งที่ 3 RTSD พิกัดที่ 47PQS412650 มาตรสวน 1:50,000  

                                          

 

ภาพท่ี 2 ตําแหนงของพื้นที่ปาพุจําปสริินธร 

      ท่ีมา: กรมแผนทีท่หาร, 2558 
 

สภาพภูมิอากาศ 

 บริเวณพื้นที่ปาจําปสิรินธรมีสภาพอากาศแบบรอนช้ืน มีอุณหภูมิสูง ฤดูรอนจะเริ่มประมาณกลางเดือน

กุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเดือนเมษายนอุณหภูมิอากาศจะรอนที่สุดประมาณ 39 - 40 องศา

 

ทิศเหนือ 
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เซลเซียส สวนฤดูฝนอากาศจะเย็นสบายจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะ

เดือนสิงหาคมถึงกันยายนฝนจะตกมากที่สุด ซึ่งปริมาณนํ้าที่ไหลเขาปาทาง   ผิวดินและใตดินจะมีปริมาณมาก

ที่สุดในรอบป จากน้ันชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธจะเปนฤดูหนาวอากาศจะแหงและมี

ลมพัดแรง 

สภาพภูมิประเทศ 

 ปาจําปสิรินธร ลักษณะพื้นที่จะมีความลาดชันจากทิศตะวันออกที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 186 

เมตรไปทางทิศตะวันตกที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 166 เมตร (กรมแผนที่ทหาร, 2558) ซึ่งความตางระดับ

ของพื้นที่ดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนํ้ามีการไหลเขาและออกจากปาตลอดเวลา การที่สภาพภูมิประเทศมี

ความลาดชันเปนเนินดินสลับกับแองนํ้ากระจายอยูทั่วไปจึงทําใหทิศทางและระยะเวลาการไหลของนํ้าในปามี

การกระจายตัวไปตามลําธารและแองนํ้าสงผลใหนํ้ามีอัตราการไหลชา การที่นํ้ามีอัตราการไหลชาแสดงวานํ้าจะ

มีระยะเวลาเดินทางอยูในปาไดยาวนานข้ึนกอนที่นํ้าจะไหลออกไปภายนอกปา ซึ่งพรรณไมและสิ่งมีชีวิตตางๆ 

จึงไดอาศัยจังหวะที่นํ้าตองใชระยะเวลาในการเดินทางชาน้ีดูดซับและนํานํ้าไปใชในประโยชนตางๆ  นอกจาก

อัตราการไหลของนํ้าที่ไหลชาลงจะใหประโยชนกับพรรณไมและสิ่งมีชีวิตในปาแลว การที่นํ้ามีระยะเวลาการ

ไหลอยูในปาที่ยาวนานข้ึนกับสภาพของเน้ือดินในปาที่มีความหนาแนนตํ่าคลายกับฟองนํ้า เน้ือดินจึงมี

ความสามารถในการดูดซับนํ้าทั้งผิวดินและใตดินไดมาก เปนการสํารองนํ้าตามธรรมชาติที่นาสนใจและเปน

ลักษณะเดนของสภาพภูมิประเทศในปาจําปสิรินธร  

 

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 3 สภาพแวดลอมในปาจําปสริินธร 
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ภาพท่ี 4 ลักษณะพื้นดินทีเ่กิดจากการทับถมของใบไมในปาจําปสิรินธร 

 

ทิศทางการวางตัวของแนวลาดชัน 

แนวลาดชันของพื้นที่ปาจําปสิรินธรจะมีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งความ

ลาดเอียงของภูมิประเทศดังกลาวทําใหการวางตัวของแนวลาดชันในปาจําปสิรินธรทางทิศตะวันตกและทิศใตมี

ความลาดเอียงรับแสงอาทิตยเปนพื้นที่ที่มีระดับอุณหภูมิสูงกวาพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก อีกทั้งการ

วางตัวของแนวลาดชันดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนํ้าในปาจําปสิรินธรมีทิศทางการไหลจากดานทิศ

ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 

  

   

ภาพท่ี 5 แนวการวางตัวของพื้นที่ในปาจําปสรินิธร 

          ท่ีมา : กรมแผนที่ทหาร, 2558 

 

ระบบนิเวศวิทยาในพ้ืนท่ี (Ecology) 

 โดยธรรมชาติปาจําปสิรินธรเปนปาที่ตองการความชุมนํ้าทั้งในระดับผิวดินและใตดิน ซึ่งโดยปกติดิน

จะตองมีความช้ืนแฉะและมีนํ้าทวมขังตลอดเวลา การเจริญเติบโตของพชืแตละชนิดมักจะข้ึนกันเปนกลุมในแต

ละพื้นที่อยางชัดเจน พืชสวนใหญที่พบจะเปนจําพวกไมช้ันลาง เชน เฟรน ตนไมจําพวกปาลม เปนตน สําหรับ

ไมเดนที่พบจะเปนจําพวกไมยืนตน เชน ตนจําปสิรินธร มะเด่ือกวางและลําพูปา ไมยืนตนดังกลาวจะมีความสูง
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ไมนอยกวา 18 เมตร ลําตนโปรง เรือนยอดในแนวต้ังและแนวนอนมีความตอเน่ือง ซอนทับและแผออกเพื่อรับ

แสงแดดอยางเต็มที่ โดยมีโคนรากแบบพูพอน (Buttresses) และแบบคํ้าจุน (Stilt-Roots) คอยยึดและ

ประคองลําตนไมใหลมในเน้ือดินที่มีความหนาแนนตํ่า  

 นอกจากน้ีพื้นที่ในปาจําปสิรินธรที่ระดับผิวดินไมคอยไดรับแสงแดดสองโดยตรง สวนใหญจะไดรับแสง

จากการสองผานและสะทอนจากตนไมที่มีความหนาแนนและมีลักษณะทรงพุมที่แผกวางลงมา สงผลใหกลาไม

โดยเฉพาะตนจําปสิรินธรเจริญเติบโตไดยากและมีอัตราการอยูรอดตํ่าเน่ืองจากไมไดรับแสงในการสังเคราะห

อาหารที่เพียงพอ แตจากการสังเกตของคณะผูวิจัยพื้นที่ปาทางทิศเหนือและทิศใตมักจะไดรับแสงแดดโดยตรง

และความหนาแนนของพรรณไมมีนอยกวาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ในการน้ีเปนที่นาสังเกตวาหาก

การดํารงอยูของตนจําปสิรินธรในแหลงกําเนิดจะสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน จําเปนตองอาศัยปจจัยหลัก

ดานสภาพแวดลอมคือ แสงอาทิตย ความหนาแนนของพรรณไมอื่นที่ไมรบกวน หรือบดบังการสังเคราะหแสง

ของตนจําปสิรินธร นํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน โดยแหลงนํ้าสําคัญที่คอยหลอเลี้ยงปามาจากทุงเปง ซึ่งเปนแหลงนํ้า

ตนทุนสําคัญที่ไหลผานระบบโครงขายของลํานํ้าและช้ันหิน-ดินอุมนํ้า ทางทิศตะวันออกของปาหางออกไป

ประมาณ 3 กิโลเมตร 

โครงสรางระดับช้ันเรือนยอด (พงศศรัณย จันทรชุม, 2550) 

1) เรือนยอดช้ันบน (ระดับความสูงมากกวา 18 เมตรข้ึนไป) พบวาพรรณไมที่มีความเดนอยูใน

ระดับช้ันเรือนยอดน้ีจํานวน 3 ชนิด ไดแก กรวย จําปสิรินธร ที่คอนขางข้ึนกระจายไปทั่วพื้นที่ พรรณไมเดน

รองลงมาในระดับช้ันเรือนยอดน้ี ไดแก ลําพูปา ซึ่งมีอยูบางประปรายในเรือนยอดช้ันบนน้ี 

2) เรือนยอดช้ันกลาง (ระดับความสูงระหวาง 12-18 เมตร) พบวามีพรรณไมที่มีความเดนอยูใน

ระดับช้ันเรือนยอดน้ีมากกวาเรือนยอดช้ันบน กลาวคือมีจํานวน 14 ชนิด ทั้งน้ีมีพรรณไมที่สําคัญ ไดแก กรวย 

สวนชนิดอื่นที่มีความเดนรองลงมา ไดแก จําปสิรินธร เติม ปอกระสา เตารางแดง นอกจากน้ีแลวยังพบพรรณ

ไมจําพวก มะเด่ือกวาง กระถิน สัตบรรณ จามวง เฉียงพรานางแอ ทิ้งถอน ยางนา ยมหอม มะเด่ืออุทุมพร เปน

ไมเดนในบางพื้นที่อีกดวย 

3) เรือนยอดช้ันลาง (ระดับความสูงตํ่ากวา 12 เมตรลงมา) ในระดับช้ันเรือนยอดน้ีมีพรรณไมมากกวา

ในช้ันเรือนยอดอื่นๆ กลาวคือ มีอยูจํานวน 21 ชนิด โดยมี กรวย มีความเดนมากที่สุด รองลงมาคือ ปอกระสา 

นอกจากน้ียังมีพรรณไมที่มีความเดนในทั้ง 3 ระดับช้ันเรือนยอดอีกจํานวน 2 ชนิด ไดแก กรวย และจําปสิรินธร 

พรรณไมหลายชนิดพบวามีความเดนในบางระดับช้ันเรือนยอด เชน มะเด่ือกวาง สําหรับจํานวนตนไมที่ปรากฏ

อยูในแตละระดับช้ันเรือนยอดของสังคมพืชแหงน้ีมีอัตราสวนที่แตกตางกัน และเปนที่นาสังเกตวาจํานวนตนไม

ในระดับเรือนยอดช้ันกลางมีมากกวาในระดับเรือนยอดช้ันลาง และในระดับเรือนยอดช้ันบนอีกดวย 
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ภาพท่ี 6 ลักษณะเรือนยอดที่มีการซอนทับทั้งแนวต้ังและแนวนอน 

        

ภาพท่ี 7 ลักษณะของพืชพรรณที่ข้ึนเปนกลุมพื้นที่         ภาพท่ี 8 ลักษณะของแสงทีส่องลงพื้นปาในระดับ 

            ในภาพกลุมตนกรวย                                            ผิวดิน 

 ระบบสาธารณูปโภค 

 ในป พ.ศ. 2547 หนวยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สํานักงานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี ไดเขามาสรางและพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาจําปสิรินธร โดยสรางเสนทาง

แทรกตัวผานไปในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหน่ึงของจํานวนพื้นที่ปาทั้งหมด โดยเสนทางเกาเปน

ทางเดินสูงจากพื้น 1 เมตร โครงสรางเปนไมเน้ือแข็ง ตอมาภายหลังไดรื้อลงและเปลี่ยนเสนทางเปนโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สูงจากพื้น 1 - 1.50 เมตร ระหวางเสนทางมีศาลาการเรียนรูเปนระยะๆจํานวน 5 แหง      

ซึ่งจุดเริ่มตนของเสนทางศึกษาธรรมชาติจะเริ่มจากบริเวณแองนํ้าซับดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือปาพุฯไปทาง

ทิศตะวันออกประมาณ 300 เมตร ตรงตําแหนงของศาลาหลังที่ 2 เลี้ยวขวาลงมาทางทิศใตราว 250 เมตรตรง

ตําแหนงของศาลาหลังที่ 4 เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 450 เมตร จนถึงทางออกบริเวณหลังที่ทําการ

หนวยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ รวมระยะทาง 1,000 เมตร ในการน้ีระบบสาธารณูปโภคในปาจําปสิรินธรยังขาด

การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อความหมาย การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 9 ลักษณะเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาจําปสริินธร 
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 ลักษณะการใชท่ีดินภายในปาจําปสิรินธร 

ปาจําปสิรนิธรไดถูกกําหนดใหมลีักษณะการใชที่ดินแบงเปน 2 ลักษณะคือ  

 1. พื้นที่ในเชิงอนุรกัษที่ครอบคลมุบริเวณทั่วทั้งปา 

 2. พื้นที่เพื่อการศึกษาธรรมชาติ โดยมีขอบเขตอยูบนเสนทางศึกษาธรรมชาติ และศาลาการเรียนรู  

การจัดวางกลุมพ้ืนท่ีใชสอย  

 ปจจุบันกลุมพื้นที่ใชสอยในปาจําปสิรินธรและบริเวณโดยรอบมีลักษณะการใชสอย กําหนดใหเปนพืน้ที่

ในเชิงอนุรักษพันธุกรรมพืชและเพื่อการศึกษาธรรมชาติและโบราณคดี ซึ่งพื้นที่ตางๆ มีอยูดวยกัน 8 กลุมพื้นที่ 

ดังน้ี  

 พื้นที่ปาจําปสิรินธรเปนพื้นที่เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืชและระบบนิเวศ 

 ถนนทางเขาปาเปนพื้นที่เช่ือมตอระหวางปากับถนนทางเขาเมืองโบราณซับจําปา ซึ่งถนน

ทางเขาปาจําปสิรินธรเปนถนนแอสฟสลติกบดอัดแนนมีความกวาง 4 เมตร สองขางทางมีตนไมใหญข้ึนปกคลุม

คลายอุโมงคตนไม มีความเหมาะสมสามารถพัฒนาพื้นที่ใหมีภูมิทัศนที่สวยงามเปนพื้นที่นําสายตา (Approach) 

กอนเขาสูปาจําปสิรินธร 

 ถนนหนาปาจําปสิรินธรเปนถนนแอสฟสลติกบดอัดแนน กวาง 4 เมตร มีระยะทางยาว

ประมาณ 500 เมตร จรดเมืองโบราณซับจําปาทางทิศใต พื้นที่สวนน้ีต้ังอยูระหวางปาจําปสิรินธรและเมือง

โบราณซับจําปา ซึ่งมีศักยภาพสามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่เช่ือมตอ (Linkage) ระหวางปาจําปสิรินธรและเมือง

โบราณซับจําปาเพื่อการทองเที่ยวในอนาคต 

 กลุมพื้นที่อาคารพิพิธภัณฑและบริเวณโดยรอบไดถูกจัดสรางแลวเสร็จในป 2558 ปจจุบันเปน

พื้นที่ทางเขาหลักของปาจําปสิรินธร เปนพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาใหรองรับกิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม ซึ่งอาคารสําคัญในพื้นที่กลุมน้ีไดถูกกําหนดใหใชเปนอาคารเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ

เมืองโบราณซับจําปาและปาจําปสิรินธร ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

ซับจําปา 

 กลุมพื้นที่อาคารสํานักงานของหนวยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ประกอบดวยอาคารสํานักงาน ที่

จอดรถ แปลงปลูกตนจําปสิรินธร แปลงเพาะชําและอนุบาลกลาไม ซึ่งพื้นที่ในบริเวณดังกลาว หากวิเคราะห

ลําดับการเขาถึงจะเห็นวาเปนพื้นที่ที่มีตําแหนงเหมาะสมแกการใหบริการขอมูลขาวสาร รักษาความปลอดภัย

และดูแลรักษาปาเน่ืองจากต้ังอยูในจุดที่ควบคุมการเขาและออกของนักทองเที่ยวหรือบุคคลภายนอกที่จะเขาสู

ปาจําปสิรินธร  

 แนวถนนรอบปาจําปสิรินธรเปนพื้นที่ที่ทางชุมชนและหนวยอนุรักษฯไดรวมกันกําหนดพื้นที่

เวนวางโดยรอบปาเปนแนวปองกันไฟ กวาง 3 - 4 เมตร ปจจุบันชุมชนไดอาศัยพื้นที่ดังกลาวเปนเสนทางสัญจร

ภายในหมูบาน 

 พื้นที่เมืองโบราณซับจําปาเปนเขตโบราณสถาน ปจจุบันเปนพื้นที่ในกํากับดูแลของสํานักงาน

ศิลปากรที่ 4 จังหวัดลพบุรี 
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 พื้นที่ชุมชนเปนที่ต้ังของอาคารบานเรือนสวนใหญต้ังคูขนานไปกับเสนทางสัญจรหลักของ

หมูบานจํานวน 2 กลุมดวยกันคือ หมูบานซับบนต้ังอยูทางทิศตะวันตกของปาจําปสิรินธรเปนที่ต้ังของสถานที่

ราชการ โรงเรียนและวัดซับจําปาและหมูบานซับลางต้ังอยูทางดานทิศตะวันออกของปาจําปสิรินธรสวนใหญ

เปนที่ต้ังของอาคารบานเรือนและที่พักอาศัยสลับพื้นที่เกษตรกรรม 

 พื้นที่เกษตรกรรม เปนพื้นที่ที่ทําการปลูกพืชไรเชน ออยและมันสําปะหลังเปนหลัก สลับกับ

พื้นที่เลี้ยงโคนมและทุงหญา พื้นที่เกษตรกรรมมีอาณาบริเวณโดยรอบปาจําปสิรินธรและเมืองโบราณซับจําปา 

 พื้นที่ชุมนํ้าหรือเรียกวาทุงเปงเปนพื้นที่แหลงตนนํ้าของปาจําปสิรินธร กลุมพื้นที่ดังกลาว

ปจจุบันมีการทําเกษตรกรรมโดยรอบ โดยเฉพาะการปลูกพืชไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

       ภาพท่ี 10 ลักษณะการใชที่ดินและการจัดวางกลุมพื้นที่ใชสอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ภาพท่ี 11 สภาพโดยรอบปาจําปสิรินธร 

           

 

ทิศเหนือ 

      
 

กลุม่พืนทีอาคารพิพธิภณัฑ์ 

ทีทําการหนว่ยอนรุักษ์ฯ 

 

พืนทีเกษตรกรรม 

ป่าจําปี       

สิรินธร 

ชมุชน 

เมืองโบราณ

ซบัจําปา 

       

                            พืนทีเกษตรกรรม 

 

ทุ่งเป้งพืนทีต้นนํา

ของป่าจําปีสริินธร 

บริเวณทางเข้าป่าพฯุ 
ชมุชน 
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แหลงนํ้าและโครงขายการสงนํ้า 

1) แหลงตนนํ้าของปาจําปสิรินธร 

      ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของปาจําปสิรินธรและบริเวณโดยรอบเปนพื้นที่ชุมนํ้า โดยเปนแหลง

รวมของตานํ้าและลําธารสาขาสายเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกันและมีนํ้าซับผุดข้ึนกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ 

ปจจุบันพื้นที่โดยรอบปาจําปสิรินธรถูกพัฒนาใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมจึงทําใหบริเวณสวนใหญ จากที่เคยชุมนํ้า 

มีนํ้าทวมขังและมีนํ้าซับผุดข้ึนกลับแหงลง แตปาจําปสิรินธรยังไดรับนํ้าจากแหลงตนนํ้าสําคัญที่เหลืออยูคอย

หลอเลี้ยงผืนปาไว ซึ่งต้ังอยูหางออกไปทางทิศตะวันออกราว 3 กิโลเมตร เรียกบริเวณดังกลาววา ทุงเปง สาเหตุ

ที่ทุงเปงมีนํ้าสามารถหลอเลี้ยงปาจําปสิรินธรไดเน่ืองจาก ทุงเปงเปนพื้นที่เติมนํ้าทางธรรมชาติ (Aquifer 

Recharge Area) โดยไดรับนํ้าทา นํ้าจากลํานํ้า นํ้าบาดาลจากกลุมเทือกเขาทางทิศตะวันออก ไดแก เขา

ตะแคง เขาใหญ เขาตาแหบและเขานอย (อยูหางจากทุงเปงไปทางตะวันออก 13 - 20 กิโลเมตร)  

 

ภาพท่ี 12 สัณฐานภูมิประเทศแสดงแหลงตนนํ้าของปาจําปสิรินธร 

2) โครงขายระบบสงนํ้าในปาจําปสิรินธร 

ภายในปาจําปสิรินธรหลังจากที่ไดรับนํ้าจากผิวดินและใตดินจากทุงเปงและเทือกเขาตางๆทางทิศ

ตะวันออกแลว ดวยลักษณะภูมิประเทศที่มีระดับความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยมี

ระดับความสูงแตกตางกันประมาณ 20 เมตร ผนวกกับการที่พื้นผิวของปาจําปสิรินธรไมราบเรียบเปนแองนํ้า

สลับเนินดินจึงทําใหภายในปามีระบบสงนํ้าตามธรรมชาติดวยแรงโนมถวง โดยนํ้าจะไหลไปตามลําธารขนาดเลก็

หลายสายที่เช่ือมโยงกันเปนเครือขายคอยสงและกระจายนํ้าไปยังพื้นที่ตางๆ ซึ่งมีแองนํ้าเปนพื้นที่คอยพักนํ้า 

หนวงนํ้า ชะลอนํ้าและชวยกระจายนํ้าไปยังพื้นที่สวนอื่นๆ ตอไป ซึ่งสวนหน่ึงของระบบสงนํ้าในปาจําปสิรินธรที่

สําคัญคือ แองนํ้าที่ทําหนาที่คอยเก็บกัก ชะลอการไหลของนํ้าและกระจายนํ้าสรางความชุมช้ืนแกผืนปาแบบให

นํ้าทวมเออลนแลวไหลไปเองตามธรรมชาติ  

อ่างเก็บนําเหนือเขือนป่าสกัฯ 

อําเภอท่าหลวง 

 

ทิศเหนือ 

      
 

ป่าจําปีสิรินธร ทุ่งเป้ง 

เขาตะแคง 

เขาใหญ่ 

เขาตาแหบ 

เขาน้อย 
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นอกจากน้ีบริเวณทางเขาดานหนาปาจําปสิรินธรยังมีอางเก็บนํ้าขนาดพื้นที่ 4-5 ไร ความลึก 2.5 เมตร

ที่เปนแหลงพักและสํารองนํ้าเพื่อเก็บกักนํ้าและปองกันนํ้าที่ไหลออกจากปาพุฯไปทวมพื้นที่เกษตรกรรมของ

ชาวบาน ทั้งน้ีในกรณีที่ทรัพยากรนํ้าในปาจําปสิรินธรเกิดขาดแคลนยังสามารถสูบกลับนํ้าในอางเก็บนํ้าดังกลาว

เขาสูภายในปาเพื่อบรรเทาภัยแลงไดอีกทางหน่ึง 
 

 

ภาพท่ี 13 แองนํ้าภายในปาจําปสริินธร 

3) โครงขายสงนํ้าและเก็บกักนํ้าบริเวณโดยรอบปาจําปสิรินธร 

โครงขายการสงนํ้าและเก็บกักนํ้าของเมืองโบราณซับจําปา สันนิษฐานวาเปนแนวคิดด้ังเดิมที่มีการใช

ประโยชนและลงมือปฏิบัติมาต้ังแตสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11 – 13 โดยอาศัยการชลประทานแบบแรง

โนมถวงผสานการสรรคสราง ปรับปรุงสภาพแวดลอมและประยุกตลักษณะเดนทางภูมิประเทศใหเกิดประโยชน

ในการจัดการนํ้า ที่มีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1) คูนํ้าคันดินของเมืองโบราณซับจําปากับหวยซับกลาง ตามขอสันนิษฐานและการวิเคราะห

สภาพพื้นที่พบวา แหลงตนนํ้าสําคัญของเมืองโบราณซับจําปาคือทุงเปง นํ้าจากทุงเปงจะมีลําธารสาขาสายหน่ึง

ไหลผานกลางเมืองโบราณเรียกวา หวยซับกลาง ฉะน้ันชาวเมืองสมัยกอนจึงไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิประเทศเปนแนวคูนํ้าคันดินใหขวางกั้นทางนํ้าดังกลาว เพื่อตองการนํานํ้ามาใชอุปโภคและบริโภคในเมือง

และใชในวัตถุประสงคตางๆ ซึ่งแนวคูนํ้าคันดินที่ถูกสรางข้ึนน้ีจะมีฝายคอยควบคุมระดับนํ้าในคูเมืองทางทิศ

ตะวันออกและตก จากน้ันจึงใชการปรับปรุงสภาพภูมิประเทศใหมีลักษณะที่เรียกวา หัวรอ ซึ่งหัวรอจะสามารถ

ชวยลดแรงปะทะของนํ้าที่ไหลมากระทบกับคูนํ้าคันดินและยังชวยเบี่ยงเบนนํ้าใหกระจายออก 2 ขาง ทางทิศ

เหนือและทิศใตของเมืองเพื่อเติมนํ้าใหเต็มตามแนวคูเมือง  

  สวนการเก็บกักนํ้าและการรักษาระดับนํ้าในคูเมืองใหเต็มตลอดเวลาไดมีการสรางฝายขวางแนว

การไหลของนํ้าในหวยซับกลางทางทิศตะวันออกและตกของเมือง ฉะน้ันเมื่อฝายทางทิศตะวันออกและทิศ

ตะวันตกของเมืองไดทํางานประสานรวมกันจึงทําใหตามแนวคูนํ้าคันดินของเมืองโบราณซับจําปา สามารถปด

กั้นทางนํ้าของหวยซับกลางที่ไหลเขาและผานออกนอกเมืองโบราณไดโดยสมบูรณจึงทําใหเมืองโบราณซบัจาํปา
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เกิดการเก็บกักนํ้าจนกลายเปนแหลงนํ้าสํารองที่สําคัญของเมือง ในการน้ีบางกรณีที่หวยซับกลางมีนํ้าปริมาณ

มาก แนวคูนํ้าคันดินไมสามารถรองรับการเก็บกักนํ้าไดทั้งหมด ระบบฝายที่คอยกั้นทางนํ้ายังสามารถชวย

ระบายนํ้าออกจากแนวคูเมืองไดดวยการปลอยใหนํ้าทวมทนไหลออกจากฝายหรืออาจจะปลอยใหนํ้าระบาย

ผานตัวฝายออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 14 คูนํ้าคันดินของเมืองโบราณซับจําปากบัหวยซับกลาง 

 
ภาพท่ี 15 ภาพตัดขวางแสดงลักษณะของแนวคูนํ้าคันดิน 

      

 

 

 

 

แนวคูนําคันดนิ 

ฝาย 

ห้วยซับกลาง 

 

ทิศเหนือ 

      
 

ทุ่งเป้ง 
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ภาพท่ี 16 ทัศนียภาพตามขอสันนิษฐานลกัษณะของฝายนํ้าลน 

      

3.2) โครงขายระบบสงนํ้าบริเวณโดยรอบปาจําปสิรินธร  

      จากการสํารวจพื้นที่ วิเคราะหสภาพพื้นที่และประชุมรวมระหวางคณะผู วิจัยชุมชน       

ซับจําปาและภาคีที่เกี่ยวของ สรุปวาแหลงตนนํ้าที่สําคัญของบริเวณโดยรอบปาจําปสิรินธร คือ ทุงเปง นํ้าผิวดิน

จากทุงเปงจะไหลผานลําธารระยะทางยาว 2.2 กิโลเมตร ไหลเขาสูปาจําปสิรินธรทางทิศตะวันออก ซึ่งบน    

ลําธารสาขาเสนน้ีมีฝายและอางเก็บนํ้าจํานวน 2 แหงดวยกัน แหงแรกเปนฝายและอางเก็บนํ้าของสภาตําบล  

ซับจําปา ขนาดพื้นที่ 40 ไร ปจจุบันระดับพื้นผิวดานลางของลําธารมีความลาดเอียงอยูสูงกวาระดับของ

ประตูนํ้า อีกทั้งพนังดินดานขางของลําธารพังทลายลงมาทําใหลําธารมีความต้ืนเขินจนนํ้าไมสามารถไหลผาน

เขาสูฝายและอางเก็บนํ้าได สวนฝายและอางเก็บนํ้าแหงที่ 2 เรียกวาฝายสหกรณ ขนาดพื้นที่ 20 ไร ปจจุบัน

ระดับพื้นผิวดานลางของลําธารไมมีความลาดเอียงพอที่จะทําใหนํ้าไหลผานได นอกจากน้ีบริเวณใกลเคียงกับ   

ปาจําปสิรินธรทางทิศใตยังมีแหลงนํ้าและอางเก็บนํ้าขนาดใหญเน้ือที่ 80 ไร เรียกวา อางเก็บนํ้าหวยซับใต โดย

ภายในอางเก็บนํ้าหวยซับใตจะมีนํ้าซับผุดข้ึนในอางเก็บนํ้า แตนํ้าในอางดังกลาวไมสามารถไหลออกจากอางเขา

สูลําธารสาขาที่เช่ือมตอกับฝายและอางเก็บนํ้าหวยซับใตไดเน่ืองจากไมมีประตูนํ้า อีกทั้งลําธารสาขาที่เช่ือมตอ

กับฝายและอางเก็บนํ้ายังมีลักษณะต้ืนเขินและมีความลาดเอียงไมพอที่นํ้าจะไหลผานได 

สรุปผลองคประกอบทางกายภาพปาจําปสิรินธร 

 จากการสํารวจพื้นที่รวมกันระหวางภาคีผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนในพื้นที่ เพื่อการทําแผนที่

องคประกอบทางกายของปาจําปสิรินธร พบวา ปาจําปสิรินธรเปนปาที่ตองการนํ้าทวมขังและความชุมช้ืนสูง 

ลักษณะเน้ือดินมีความหนาแนนตํ่า ผืนดินเปรียบเสมือนฟองนํ้าคอยดูดซับนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินเอาไว แต

ขณะเดียวกันผืนดินก็สามารถสูญเสียนํ้าไดโดยงายเชนกัน ปจจุบันสภาพแวดลอมโดยรอบปาไดถูกพัฒนาใหเปน

พื้นที่เกษตรกรรมจึงสงผลใหปริมาณนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินในปาลดลงจนอยูในภาวะการณขาดแคลนนํ้าถึงข้ัน

แหงแลงและเกิดไฟปาข้ึนข้ึนตามมา พรรณไมเดนคือ ตนจําปสิรินธรตางไดรับผลกระทบโดยตรงตอทําใหการ

เจริญเติบโตของกลาไมที่กําลังเกิดข้ึนทดแทนตนพอแมกลับไมสามารถเติบโตอยูรอดไดนานเกิน 3 ป สงผลให

หินทิง 

แนวคนัดิน 

แนวท่อนซุงเป็นแกนของตัวฝาย 
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จํานวนตนจําปสิรินธรไมสามารถเพิ่มจํานวนข้ึนไดโดยธรรมชาติในแหลงกําเนิด นับวันจะย่ิงมีจํานวนลดลงจน

ตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ ปญหาลักษณะดังกลาวจําเปนตองพึ่งพาปจจัยจากสภาพแวดลอมโดยรอบ

ปาจําปสิรินธรเขามาชวยแกไขและฟนฟูใหระบบนิเวศภายในปาจําปสิรินธรกลับมามีความชุมช้ืนเปนพื้นทีชุ่มนํ้า

และ มีพื้นที่วางเพียงพอ โดยปราศจากพรรณไมอื่นมาบดบังแสงอาทิตยเพื่อเปดโอกาสใหตนกลาจําปสิรินธร

สามารถเติบโตข้ึนไดโดยสมบูรณอีกครั้ง 

ทรัพยากรการทองเท่ียวของปาจําปสิรินธร 

พรรณไมในเสนทางศึกษาธรรมชาติ ที่เปนพรรณไมเดนและสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเดน พบวา ตาม

เสนทางศึกษาธรรมชาติปาจําปสิรินธรมีพรรณไมเดนจํานวน 42 ชนิด ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 แสดงรายช่ือพรรณไมตามเสนทางศึกษาธรรมชาติปาจําปสิรินธร 

ลําดับท่ี ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 

1 จําปสิรินธร Magnolia  sirindhorniae Noot.& Chalermglin 

2 กรวย Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. 

3 หูกวาง  Terminalia catappa L. 

4 มะเด่ือกวาง Ficus callosa Willd. 

5 ขะยอมหลวง Rauvolfia  cambodiana Pierre ex Pit. 

6 ชุมแสงแดง Homalium grandiflorum Benth. 

7 มะยมปา Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 

8 คลุม Donax grandis Ridl. 

9 เตาราง Caryota mitis Lour. 

10 มะเฟองชาง Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 

11 รอก Livistona saribus (Lour.) Merr. ex Chev. 

12 เสี้ยวฟอม Bauhinia viridescens Desv. 

13 พวงจะริกา Gouania leptostachya DC. 

14 ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. 

15 ถลกบาตร Tetrastigma campylocarpum Planch. 

16 กระทุงหมาบา Dregea volubilis (L.f.) Hook.f. 

17 ผักกูดปา Thelypteris dentate (Forssk.) St.John 

18 ปอกระสา Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 

19 แกแล Maclura cochinchinrnsis (Lour.) Corner 

20 เติม Bischufia javensis Blume 

21 ลําพูปา Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp. 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) แสดงรายช่ือพรรณไมตามเสนทางศึกษาธรรมชาติปาจําปสิรินธร 

ลําดับท่ี ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 

22 การเวก Artabotrys siamensis Miq. 

23 ลําปาง Pterospermum diversifolium Blume 

24 นมสวรรค Clerodendrum paniculatum L. 

25 กรุงบาดาล Cyclea barbata Miers 

26 ยมหอม Toona ciliata M.Roem. 

27 มะมวง Mangifera sp. 

28 ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G.Don 

29 ตาเสือ Aphanamixis  polystachya (Wall.) R.Parker 

30 เฉียงพรานางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. 

31 มะลิเสี้ยวผี Jasminum scandens (Retz.) Vahl 

32 เฟรนกางปลา Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott var. biserrata 

33 สัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br. 

34 หวาพรุ Syzygium sp. 

35 ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G.Don 

36 กะไดลิง Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. & K. Larsen 

37 นมแมวซอน Anomianthus dulcis (Dunn) J. Sinclair 

38 กําลังชางสาร Beaumontia murtonii Craib 

39 หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 

40 มะปวน Mitrephora tomentoasa Hook. f. & Thomson 

41 มะเด่ืออุทุมพร Ficus racemosa L. 

42 เลี่ยน Melia azedarach L. 
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                ภาพท่ี 17 จําปสิรินธร         ภาพท่ี 18 กรวย    

Magnolia  sirindhorniae Noot.& Chalermglin                 Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb.   

              

                 ภาพท่ี 19 มะเด่ือกวาง                             ภาพท่ี 20 ขะยอมหลวง 

                 Ficus callosa Willd.            Rauvolfia  cambodiana Pierre ex Pit. 

              

                     ภาพท่ี 21 รอก               ภาพท่ี 22 ปอกระสา  

     Livistona saribus (Lour.) Merr. ex Chev.             Broussonetia papyrifera (L.) Vent 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงเคาโครงการสื่อความหมายในเสนทางศึกษาธรรมชาติปาจําปสิรินธร 

หัวขอเรื่องยอย 

(Sub-Topic) 

เคาโครงเรื่อง  

(Theme) 

เคาโครงเรื่องยอย 

(Sub-Theme) 

จําปสิรินธร จําปเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กับการอนุรกัษ 

นามจําปสิรินธร 

จําปสิรินธร จําปของแผนดิน 

ปาพุนํ้าจืดของ

ภาคกลาง 

นิเวศวิทยาปาพุ วงชีวิตของจําปสิรินธร 

กําเนิดปาพุ บานของจําปสิรินธร 

เอ็กซเรยปาพุ 

สํ า นึ ก อ นุ รั ก ษ

จําปสิรินธร 

รักษปาพจุําป 

สิรินธร 

รองรอยอดีตปาพ ุ

เห็ดความสมบรูณของปา 

ศัตรูรายทําลายปาพ ุ

ซับจําปา สมบัติของ 

ซับจําปา 

เอกลักษณตนไมในปาพ ุ

คนรักษปา สํานึกแหงการอนุรักษ 

เมืองโบราณซับจําปา 

 

 

ภาพท่ี 23 ศาลาเรียนรู จํานวน 4 หลัง ในเสนทางศึกษาธรรมชาติปาจําปสิรินธร 
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ภาพท่ี 24 สภาพทางเดินตามเสนทางศึกษาธรรมชาติปาจําปสริินธร 

ปาจําปสิรินธรเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่สําคัญของชุมชนซับจําปา รวมทั้งเปนแหลง

ทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยว การสื่อความหมายในปาจําปสิรินธรจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจทั้งตอ

นักทองเที่ยวและชุมชนในทองถ่ิน เปนการเรียนรูที่ตองการจะหย่ังรากลึกลงในจิตสํานึกของแตละคนให

ตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญ ในอันที่จะทะนุถนอมไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ  

ผืนปาแหงน้ี  

2.2 เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

ท่ีต้ังและอาณาเขตติดตอของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา มีอาณาเขตติดตอ  ดังน้ี  

ทิศเหนือ จรดเขตทองที่อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอบเขตพื้นที่เปนแนวสันเขาเช่ือมตอระหวาง 

เทือกเขาพังเหยและเทือกเขารวก ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

ทิศใต จรดเขตหมูบานปาไมซับลังกา ตําบลกุดตาเพชร อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรีขอบเขตพื้นที่เปน

ที่ราบ ระยะทาง 50 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก จรดเขตทองที่อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ขอบเขตพื้นที่เปนแนวสันเขาเทือกเขาพัง

เหย ระยะทาง 45 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก จรดเขตทองที่อําเภอวิเชียรบุรีและอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณขอบเขตพื้นที่เปนแนว

สันเขาของเทือกเขารวก ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
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หนว่ยพิทกัษ์ป่าต้นนําลําสนธ ิ

หนว่ยพิทกัษ์ป่าหนองใหญ่ 
หนว่ยพิทกัษ์ป่าชัวคราว              

ซบัหวาย 

ทีทาํการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า             

ซับลังกา 

หนว่ยพิทกัษ์ป่าห้วยประดู่ 

หนว่ยพิทกัษ์ป่าชัวคราว                

ดงตะเคียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

                  ภาพท่ี 25 แสดงแผนที่และที่ต้ังของหนวยงานในเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา  

    ท่ีมา: กรมอทุยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, 2552 

 สภาพแวดลอมท่ัวไป (เขตรักษาพันธุสัตวปาซบัลงักา, 2552) 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนพื้นที่ปาที่มีทั้งปาดิบแลง ปาดิบช้ืน ปาตนนํ้า ปาทุงหญาและปา

เบญจพรรณเปนตน โดยพืชพรรณและสัตวปามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเปนผืนปาเพียงแหงเดียวที่

มีความอุดมสมบูรณมากในเขตพื้นที่ภาคกลาง พื้นที่ปา มีอาณาบริ เวณอยูในพื้นที่ราบ พื้นที่ภูเขาสูง

สลับซับซอนและเทือกเขาที่มีหนาผาสูงชันอันเกิดจากการยกตัวของแผนดิน ซึ่งเกิดจากการมุดตัวของแผนดิน

ภาคกลางสงผลใหแผนดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการยกตัวสูงข้ึน 
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   ภาพท่ี 26 แสดงทัศนียภาพของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนพื้นที่ 

                                     อยูระหวางแนวเทือกเขาพังเหยและเทือกเขารวก  

 

           ภาพท่ี 27 สภาพภูมิประเทศทั่วไปของเขตรักษาพนัธุสัตวปาซับลังกา 

           ท่ีมา : กรมแผนทีท่หาร, 2558 
 

 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ  แบงเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

ฤดูรอน  ระหวางเดือน  มีนาคม - พฤษภาคม 

ฤดูฝน  ระหวางเดือน  มิถุนายน - ตุลาคม 

ฤดูหนาว ระหวางเดือน  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ 

   อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย   18     องศาเซลเซียส 

   อุณหภูมิสงูสุดเฉลี่ย    38 องศาเซลเซียส 

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตอปประมาณ 1,000 มิลลิเมตรและในชวงฤดูหนาวจะมลีมหุบเขาพัดแรง   
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การใชประโยชนท่ีดิน 

ปจจุบันเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพและ

มีสัตวปาอาศัยอยูหนาแนนหลายชนิด นอกจากความหลากหลายทางชีวภาพและการมีสัตวปา เขตรักษาพันธุ

สัตวปาซับลังกายังมีภูมทิัศนทางธรรมชาติเปนภูเขาหินปูนมีความสูงชันสลับซับซอน หนาผาและโพรงถํ้าหลาย

แหง ภายในถํ้าตางๆ มีหินงอกหินยอย อีกทั้งยังมีแหลงนํ้าซับและนํ้าขังอยูทั่วไป ดวยความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดินทั้งภายในและภายนอกเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลงักา

จึงไดปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชสอยเปลี่ยนไปจากรูปแบบด้ังเดิม ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

1) การใชประโยชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คอยปกปองพืชพันธุและสัตว

ปาใหสามารถคงความหลากหลายและมีสภาพความสมบรูณทางชีวภาพ  ซึ่งอยูในสวนพื้นที่รับผิดชอบของเขต

รักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ปจจุบันนอกจากการใชพื้นที่เปนแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พื้นที่ยังถูกใชเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงศึกษาธรรมชาติควบคูกัน นับไดวาเขตรักษาพันธุสตัวปาซับ

ลังกาไดพยายามผสมผสาน การใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนทางสังคมเพิ่มมากข้ึนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยู ซึ่งการใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติไดแกเสนทางหวยพริก นํ้าตกผาผึ้งและ เขา

จันทรผา เสนทางหวยประดู ถํ้าพระนอก ถํ้าสมุยกุย และเสนทางหวยซับหวาย ปาทุงกระเจียวใหญ (บัวช้ัน)  

ในการน้ีทางเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาไดกําหนดพื้นที่การดูแลรักษาปาและตรวจการณแบงเปน

หนวยตางๆ ประกอบดวย หนวยพิทักษปาตนนํ้าลําสนธิ หนองใหญ หวยประดู  ดงตะเคียน และซับหวาย โดย

มีพื้นที่ของสํานักงานเปนศูนยกลางการบริหารจัดการกิจกรรมภายในพื้นที่เขตฯ สําหรับพื้นที่ใชสอยบรเิวณทีท่าํ

การเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ประกอบดวย ที่พักคางแรม ลานกางเต็นท อาคารอบรมสัมมนา ศูนยขอมูล 

หนวยประสานงาน แหลงศึกษาพืชสมุนไพร และศูนยกลางเครือขายเสนทางเดินปา 
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ภาพท่ี 28 แสดงการแบงเขตพื้นทีร่ับผิดชอบของหนวยพิทกัษปา 

   ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, 2552 

2) การใชประโยชนที่ดินภายนอกเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนแนวกันชน หากพิจารณาพื้นที่

โดยรอบเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเห็นไดชัดวา พื้นที่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกจะเปน

แนวเทือกเขาที่ต้ังขนาบกับพื้นที่เขตฯ โดยแนวเทือกเขาดังกลาวปจจุบันมีการใชประโยชนเปนพื้นที่อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชนกันเพียงแตแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบไปในสวนของจังหวัดเพชรบูรณและ

ชัยภูม ิ

3) การใชประโยชนที่ดินทําเกษตรกรรม ดวยลักษณะสัณฐานภูมิประเทศของชุมชนทีต้ั่งอยูทางทิศใต

ของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนพื้นที่ราบระหวางหุบเขามีระบบเครือขายทางนํ้าธรรมชาติพาดผาน

กระจายทั่วพื้นที่ อีกทั้งแรธาตุจากตะกอนดินที่นํ้าพัดพาจากภูเขาเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดการทําเกษตรกรรม
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ในที่ราบหุบเขาที่มีประสิทธิผล จึงทําใหชุมชนโดยรอบนิยมทําการเพาะปลูกขาว ไรมันสําปะหลัง ออยและปลูก

หญาเลี้ยงโคนม  

สภาพภูมิสัณฐาน 

 พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาต้ังอยูบนพื้นที่ภูเขาสูงชันและสลับซับซอนขนาบสองขาง โดยมี

พื้นที่ราบแทรกอยูระหวางกลางของพื้นที่  โดยทิศตะวันออกเปนเทือกเขาพังเหยมีลักษณะเปนหนาผาลาดชัน  

ทิศตะวันตกเปนเทือกเขารวกมีความสูงตํ่าสลับซับซอน พื้นที่ในเขตรักษาพันธุฯมีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 

ระหวาง 140 – 846 เมตร ยอดเขาสูงที่สุด คือ ยอดเขาพังเหย สูงจากระดับนํ้าทะเล 846 เมตร รวมพื้นที่

ทั้งหมด 96,875 ไร 

ทิศทางการวางตัวตามแนวลาดชัน  

การวางตัวตามแนวลาดชันของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาในภาพรวมพบวา แนวสันเขาทางทิศ

ตะวันออกมีการวางตัวตามแนวลาดชันลงมาทางทิศตะวันตกสูพื้นที่ราบคือเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา สวน

แนวเทือกเขาดานทิศตะวันตกมีการวางตัวตามแนวลาดชันลงมาทางทิศตะวันออกสูพื้นที่ราบเชนกัน สําหรับ

พื้นที่ตามแนวเหนือ-ใต พื้นที่ทางทิศเหนือซึ่งเปนแนวเทือกเขาของแหลงตนนํ้ามีการวางตัวลาดชันลงมาทาง   

ทิศใต ดวยลักษณะภูมิสัณฐานดังกลาวจึงทําใหเขตฯมีสภาพพื้นที่โดยรอบทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและ     

ทิศตะวันตกโอบลอมพื้นที่ 3 ดานโดยมีระดับความสูงแตกตางกัน อันเปนลักษณะทางธรรมชาติที่จะสงผลให

พื้นที่ราบระหวางเทือกเขากลายเปนพื้นที่รับนํ้าและเต็มไปดวยเครือขายเสนทางนํ้า  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 29 ทิศทางการวางตัวตามแนวลาดชันโดยรวมของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

       ท่ีมา: กรมแผนทีท่หาร, 2558 

ลักษณะธรณีวิทยา (Geology)  

 ลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่โดยทั่วไปเปนหินตะกอนชนิดหินปูน หินทราย หินดินดานและหินกรวด 

ซึ่งพบไดทั้งฝงเทือกเขารวกและเทือกเขาพังเหย และตอนกลางจากเหนือจรดใตของเขตรักษาพันธุสัตวปา บาง

พื้นที่ที่เปนตนนํ้าลําธารจะพบหินอัคนี ลักษณะดิน โดยทั่วไปตามพื้นที่ราบจะเปนดินรวน ตามริมลําหวยจะพบ

ดินรวนปนทราย สวนในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ลักษณะดินจะเปนดินรวนปนดินเหนียว 
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แหลงนํ้าและเครือขายสงนํ้า 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนพื้นที่ราบอยูระหวางแนวเทือกเขา 2 ลูก สภาพพื้นผิวของเทือกเขามี

ความสูงตํ่าสลับไปมา อีกทั้งยังเกิดการกัดกรอนเปนรองลึกทําใหเกิดทางนํ้าตามธรรมชาติหลายสายรวมทั้ง

แหลงนํ้าใตดิน ทั้งน้ีแหลงตนนํ้าสําคัญมีที่ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเขตรับผิดชอบของหนวยพิทักษตน

นํ้าลําสนธิ บริเวณดังกลาวเรียกวา ปางกระเจา นํ้าจากปางกระเจาจะไหลไปตามรองนํ้าและซอกเขาเปนลํานํ้า

สายสําคัญคือ ลําสนธิ ระหวางเสนทางของลํานํ้าจะมีลําธารสาขายอยตามธรรมชาติไหลเปนโครงขายจาก

เทือกเขาพังเหยและเทือกเขารวกมาสมทบรวมกับลําสนธิตลอดสาย  จึงทําใหภายในเขตฯเปนเสมือนพื้นที่

ชลประทานตามธรรมชาติที่ประกอบกิจกรรมการกักเก็บนํ้า ทดนํ้า ชะลอนํ้า หนวงนํ้า สงนํ้าและกระจายนํ้าไป

ในทิศทางตางๆ  นอกจากแหลงนํ้าและเครือขายลํานํ้าตามธรรมชาติแลวในเขตฯยังมีแหลงเก็บนํ้าที่สําคัญหลาย

แหงไดแก อางเก็บนํ้าหวยประดู อางเก็บนํ้าหวยสีดา อางเก็บนํ้าหนองปลอง และอางเก็บนํ้าบานวังเช่ือม ซึ่ง

อางเก็บนํ้าดังกลาวตางมีศักยภาพเปนแหลงนันทนาการที่สําคัญ ในการน้ีนอกจากแหลงนํ้าผิวดินและโครงขาย

เสนทางนํ้าในเขตฯเมื่อฝนตกลงมานํ้าฝนจะไหลแทรกซึมไปตามรองนํ้า โพรงถํ้าและรอยแยกของช้ันหินปูน

ตางๆสงผลใหเกิดการเก็บกักนํ้าไวใตดินทําใหเกิดแหลงนํ้าซับกระจายผุดข้ึนมากมายกระจายอยูทั่วพื้นที ่

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 

ทรัพยากรปาไม (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, 2552) 

ปาไมในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ประกอบดวยปาหลักๆ 4 ชนิด ดังน้ี 

 ปาเต็งรัง  เปนปาที่พบมากในพื้นที่ เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา บางครั้งเรียกวา                

ปาแดง  ปาโคกหรือปาแพะ สภาพปาเปนปาโปรงข้ึนอยูทั้งที่ราบและบนภูเขาที่ความสูง 50 – 800 เมตร เหนือ

ระดับ นํ้าทะเล สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ สวนใหญเปนดินทรายและดินลูกรัง  ประกอบดวย ไมเต็ง ไม

รัง ไมพลวง ไมเหียง ไมรกฟา ไมรักเขา ไมเต็งหนาม ไมมะขามปอม ไมสลักปา ไมสมอไทย ไมข้ีเหล็กปา ไม

มะคาแต ไมยอปา ไมต้ิว ไมแตว ไมตุมกวาว ไมออยชาง ไมกาหลง ไมแคหิน ไมแคฝอย ไมพยอม ไมมะมวงหัว

แมงวัน ไมอินทนิลเขา ผักหวาน ฯลฯ  

 ปาเบญจพรรณ บางครั้งก็เรียกวาปาผสมผลัดใบ ลักษณะของปาเบญจพรรณในเขตรักษาพันธุ

สัตวปาซับลังกา เปนปาที่ประกอบไปดวยพันธุไมหลายชนิด และสวนมากจะทิ้งใบในฤดูแลงจนเหลือแตกิ่งกาน  

เพื่อลดการคายนํ้าของตนไม  ปาเบญจพรรณโดยทั่วไปจะเปนปาโปรง พื้นปาไมรกทึบ ประกอบดวย ไมประดู 

ไมแดง ไมมะคาโมง ไมยมหิน ไมชิงชัน ไมเสลาใบใหญ ไมกระพี้พง ไมสาธร ไมตะครอ ไมตีนนก ไมกระพีจ้ั่น ไม

ฉนวน ไมโมกมัน ไมสะแก ไมเสลาใบเล็ก ไมเนา ไมตะแบกเลือด ไมกําจัด ไมกระแจะ ไมมะหาด ไมลําใยปา ไม

มะมวงปา ไมมะเฟองปา ไมตะแบกเปลือกบาง ไมนนทรี ไมมะหาด ไมถอน ไมงิ้วปา ไมไกกอย ไมตะแบกนา ไม

พฤกษ ไมมะกอก ไมแฉลบแดง ไมสมอพิเภก ไมกระโดน ไมคาง ไมปอเลียงมัน ไมปอเลียงฝาย ไมปอกระสา ไม

ปอตูบ ไมหวา ไมสานหิ่ง ไมปอยาบ ไมกวาว ไมไทร ไมมะเกิ้ม ไมขางหัวหมู ไมมะเด่ือ ไมมะเกลือ ไมตะโก ไมปู

เจา ไมแคหางคาง ไมแคทราย ไมตะเคียนหิน ไมปนแถ ไมข้ีหนอน ไมกระเจา ไมสะเดา ไมแสลงใจ ไมไขเนา ไม

ตะขบปา ไมปาเสี้ยน ไมอุโลก ไมมะกล่ําตน ไมเปลา ไมเลี่ยน ไมผีเสื้อหลวง  ไมคงคาเดือด ไมชงโค ไม
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เฉียงพรานางแอ ไมทองหลาง ไมโมกใหญ ไมลําดวน ไมซอ ไมปบ ไมปรู     ไมแหน ไมพยุง ไมคูน ไมมะดูก 

ฯลฯ  

 ปาดิบแลง  ( Seasonal rain forest )  ปาดิบแลงสวนใหญในเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา

เปนปาดิบแลงที่มีพันธุไมประเภทที่ผลัดใบผสมอยูคอนขางมาก  มีกระจายอยูทั่วไปอยางกวางขวางตามลําหวย

และหุบเขา ประกอบดวย ไมยาง ไมตะกู ไมมะนาวโห ไมตะเคียนทอง ไมขอย ไมตีนเปด ไมยมหอม ไมมะแฟน 

ไมสมพง ไมกระบาก ไมเติม ไมพะวา ไมรักใหญ ไมแสลงใจ ไมตะไครตน ไมกระเบา ไมยวนผึ้ง ไมกระลิ้น ไม

สําโรง ไมโศกนํ้า ไมกะปรุง ไมพระเจาหาพระองค ไมจําปาปา ไมตาตุม ไมเทียน ไมขานาง ไมปอข้ีแตก ไม

นางดํา ไมฝนดง ฯลฯ ปาดงดิบเขา ประกอบดวย ไมกอ ไมกะบก ไมกระบาก ไมมักเมา ไมอโสกเขา ไมตีนเปด 

ไมบง ไมแกว ไมตะเคียนทอง ไมแดงดง ไมคะเจียว ไมขอยหิน ไมยาง ฯลฯ ไมไผ ประกอบดวย ไมไผรวก ไผ

ผาก ไผนวล ไผหก ไผจืด ไผหนาม ไผเปาะ ไผขาวหลาม ไผไร ของปา ประกอบดวย จันทนแดงหรือจันทนผา 

ผักหนาม ผักหวาน อีนูน ปลงเขา หวาย บอน ตาว เตารั้ง กลอย กระชาย กระเจียว กระทือ มันเสา มันนก 

ผักกาดนํ้า ผักขาวเรว ฯลฯ 

 ปาทุงหญา หรือปาหญา  เปนปาที่เกิดข้ึนภายหลังจากที่ปาธรรมชาติอื่นๆไดถูกทําลายไปหมด  

ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ตนไมไมอาจข้ึนหรือเจริญเติบโตตอไปได จะพบอยูทั่วไปบริเวณที่เปนปารางและไรราง 

ของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา หญาที่ข้ึนสวนใหญเปน หญาคา แฝกหอม สาบเสือ หญาพง ฯลฯ  อาจมี

ตนไมข้ึนอยูหางๆ  กันบาง  

พืชพ้ืนลาง ประกอบดวย จันทนผา  จันทนแดง ผักหนาม ผักหวาน อีนูน ปลง บอน  หวาย ตาว 

เตารั้ง กลอย กระชาย กระเจียว กระทือ วานขันหมาก ฯลฯ 

สัตวปา 

 สัตวปาในอดีต ประกอบดวย ชาง กระทิง เสือโครง เสือดาว กวาง เกง หมูปา วัวแดง ลิง ชะนี คาง 

ไกฟา นกดุเหวา นกแขกเตา นกยูง ฯลฯ หลายชนิดไดสูญพันธุไปจากพื้นที่แหงน้ีแลว เน่ืองจากมีการบุกรุกลา

สัตวมายาวนาน กอนการประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 

 สัตวปาในปจจุบัน ประกอบดวย  

 1) สัตวปาพวกเลี้ยงลูกดวยนม มี เสือปลา แมวดาว หมูปา กระตาย หมาจิ้งจอก น่ิม ชะมด เลียงผา 

หมี ลิงลม อีเห็น เกง เมนคางคาว กระรอก ตุน พญากระรอก หนู กระจง กระแต พังพอน ฯลฯ  

 2) สัตวปาจําพวกนก ม ีนกเหย่ียวรุง นกคุม นกกระจิบ นกกระปูดใหญ นกกระปูดเล็ก นกระวังไพร 

นกกระยาง นกแกว นกปรอด นกปรอดหัวโขน นกเขาใหญ นกเขาชวา นกเขาไฟ นกเขาเขียว นกเดาดิน นก

แกง นกกระรางหัวขวาน นกกางเขนดง นกกางเขนบาน นกกระทาดง นกกระทาทุง นกเขียวคราม นกเอี้ยง นก

ขุนแผน นกบั้งรอก นกแซงแซว นกขุนทอง นกหัวขวาน นกกระต๊ิด นกกระเต็น นกเปลา นกขมิ้น นกโพระดก 

นกกระจาบ นกตะขาบทุง นกกิ้งโครง นกกวัก นกมูม นกกินปลี นกอีแพรด นกดุเหวา นกกระแตแตแวด นก

กระเดาลม นกแขกเตา นกตบยูง นกกินแมลง นกเขียวกานตอง ไกฟาพญาลอ ไกปา ฯลฯ  
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3) สัตวปาจําพวกเลื้อยคลาน มีเตาเหลือง เตาหวาย ตะพาบนํ้า อึ่ง ตะกวด แย กิ้งกา เหี้ย งูเหลือม 

งูเหา งูจงอาง งูสิง งูเขียว ฯลฯ  

4) สัตวปาจําพวกปลา มีปลาดุก ปลาชอน ปลากาง ปลาอาว ปลาหมู ปลาสามมุม ปลาแขยง ปลาไหล 

ปลาซิว ปลากลวย ปลาตะเพียน ปลากด ปลากระทิง ปลาชะโอน ปลาดูดหิน ปลาสรอย ฯลฯ  

5) สัตวปาจําพวกไมมกีระดูกสันหลัง มี บึ้ง ตะขาบ ปูหิน หอยขม หอยโขง หอยทาก ฯลฯ  

6) สัตวปาจําพวกแมลง มีผึ้ง ดวง ผีเสื้อ แมงทับ แมงกวาง ฯลฯ  

7) สัตวปาจําพวกสะเทินนํ้าสะเทินบก มีกบ เขียด คางคก กบนา ฯลฯ 

    ทรัพยากรการทองเท่ียวของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา                         

1) เสนทางศึกษาธรรมชาติ  จากการศึกษาและสํารวจพบวา เสนทางดังกลาวคือเสนทางเดินปา

สําหรับเจาหนาที่ในการเดินลาดตระเวนสํารวจปา ลักษณะเสนทางมีความลาดชันมีหลายระดับต้ังแต 0 - 90 

องศา สภาพพื้นผิวมีความขรุขระและมีระดับสูงตํ่าตามแนวสันเขาหรือตามสภาพพื้นที่ที่เปนรองนํ้า ทั้งน้ี

เสนทางเดินปา สายหลัก ประกอบดวย เสนทางสายหวยพริก นํ้าตกผาผึ้ง และเขาจันทนผา และเสนทางสาย

หวยประดู - ถํ้าพระนอก แตละเสนทางมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

1.1) เสนทางศึกษาธรรมชาติหวยพริก นํ้าตกผาผ้ึงและเขาจันทนผา เปนเสนทางเดินปาศึกษา

ธรรมชาติและทองเที่ยวเชิงนิเวศ ระยะทางไปและกลับ 3.2 กิโลเมตรตลอดเสนทางเปนการเดิน ลัดเลาะข้ึนไป

ตามสายนํ้าผานภูมิประเทศสูงชันเลียบริมลําธารชายเขาข้ึนไปบริเวณนํ้าตก ระหวางทางมีหินกรวดและตนไม

ใหญริมลําธาร และพืชชายนํ้าข้ึนเปนระยะๆ จากช้ันลางของบริเวณนํ้าตกจะตองปนหนาผาและโขดหินข้ึนไปใน

แตละช้ันจนถึงยอดนํ้าตกจะพบพืชนํ้า พืชชายนํ้าและเฟรนหลากหลายสายพันธุ อีกทั้งบริเวณใกลเคียงจะพบ

กลวยไมหลากหลายชนิดข้ึนเกาะกันเปนกลุมกระจายทั่วบริเวณ และจุดสูงสุดของเสนทางคือยอดเขาจันทนผา

เปนจุดที่พบตนจันทนผาข้ึนบนพื้นหินปูนกระจายอยูทั่วพื้นที่ ดังน้ันการเดินศึกษาธรรมชาติเสนทางน้ี จะไดรับ

ประสบการณศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยวเชิงนิเวศผานภูมิประเทศและระบบนิเวศที่หลากหลายอันเปน

องคประกอบสําคัญของพื้นที่ในการเปนแหลงตนนํ้าที่สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 เสนทางศึกษาธรรมชาติหวยพรกิ นํ้าตกผาผึง้และเขาจันทนผา 
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ภาพท่ี 31 จุดสื่อความหมายตามเสนทางหวยพริก นํ้าตกผาผึ้งและเขาจันทรผา

เขาจนัทร์ผา 

นําตกผาผึง 

จดุเริมต้น 
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ภาพท่ี 32 ลําธารและระบบนิเวศโดยรอบระหวางทางข้ึนสูนํ้าตกผาผึ้ง 

    ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, 2552 

1.2) เสนทางศึกษาธรรมชาติหวยประดูไปถํ้าพระนอก เปนเสนทางศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยว

เชิงนิเวศ ระยะทางไปและกลับ 1.8 กิโลเมตร การเดินทางในชวงแรกเปนการเดินลัดเลาะไปตามชายเขาและ

รองนํ้าระหวางหุบเขาออมอางเก็บนํ้าหวยประดูเปนระยะทาง 800 เมตร จากน้ันจึงเปนการเดินข้ึนเขาไปยังถํ้า

พระนอกและเขาสมุยกุยผานภูมปิระเทศสูงชัน บริเวณถํ้าพระนอกเปนที่พักอาศัยและหลบภัยของฝูงคางคาว

จํานวนมหาศาล อีกทั้งเปนจุดชมทิวทัศนของเทือกเขารวกทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเปนอางเก็บนํ้า

หวยประดูและที่ราบหุบเขา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 33 จุดสื่อความหมายตามเสนทางสายหวยประดูและถํ้าพระนอก 
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การบริหารจัดการของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา มีหนวยงานที่ตองควบคุมบริหารจัดการ ประกอบดวย 

 1) หนวยพิทักษปาถาวร ไดแก หนวยพิทักษปาตนนํ้าลําสนธิ หนวยพิทักษปาหนองใหญและหนวย

พิทักษปาหวยประดู 

 2) หนวยพิทักษปาช่ัวคราว ไดแก หนวยพิทักษปาช่ัวคราวซับหวาย และหนวยพิทักษปาช่ัวคราว      

ดงตะเคียน 

 หนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1) งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ในดานสารบรรณ ธุรการ งานการบัญชี และพัสดุ งานการเจาหนาที่ 

การบริหารงานบุคคล ฯลฯ 

2) งานปองกันและปราบปราม มีหนาที่ในดานการปองกัน ปราบปราม การหาขาว การจัดทํา       

สารบบคดี จัดทําทะเบียนไมของกลาง ฯลฯ 

3) งานวิชาการ มีหนาที่ในดานคนควา วิจัย สํารวจ จดัเก็บขอมูล 

ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก  

1) บานพัก 

   ท่ีทําการเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

 บานบึงบัว   จํานวน 1 หลัง พักได 10 คน 

 บานดูเดน   จํานวน 1 หลัง พักได 20 คน 

 บานทรงแปลก  จํานวน 1 หลัง พักได  5 คน 

 อาคารศูนยบริการทัศนศึกษา จํานวน 1 หลัง พักได  60 - 100 คน 

 

ภาพท่ี 34 บานพักในเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

 



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   35 

 

 

หนวยพิทักษปาหวยประดู 

 บานเพลินธารา   จํานวน 1 หลัง พักได 15 คน 

 บานเพลินวิว    จํานวน 1 หลัง พักได 20 คน 

 เตนท    จํานวน 30 หลัง พักได 80 คน 

 อาคารทัศนศึกษา 50 ป สยามกลการ   จํานวน 1 หลัง พักได  30 - 50 คน 

2) หองนํ้า จํานวน 3 หลัง 

 

ภาพท่ี 35 หองนํ้าภายในที่ทําการเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

3) สวัสดิการ รานอาหาร 1 ราน 

 

ภาพท่ี 36 สภาพภายในของรานอาหารสวัสดิการ 
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 สรุปผลองคประกอบทางกายภาพของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

จากการศึกษาพื้นที่ทางกายภาพและประเมินศักยภาพการใชพื้นที่เปนแหลงศึกษาทางธรรมชาติและ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนฐานขอมูลสําคัญในการพัฒนาทางกายภาพของ

พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาน้ัน พบวา เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลงักาเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่มีคุณคา เปนพื้นที่ทางอุทกวิทยาตนนํ้าทั้งนํ้าผวิดิน

และนํ้าใตดินที่คอยหลอเลี้ยงพืชพรรณและสัตวปา นอกจากน้ีในพื้นที่ยังมีภูมิสัณฐานที่มีเอกลักษณ กลาวคือ 

เปนพื้นที่ราบระหวางเทือกเขาที่เกิดจากการมุดตัวของเปลือกโลกจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก อกีทัง้ยัง

เปนแหลงศึกษาทางโบราณคดีและวัฒนธรรมที่รอการคนพบ ฉะน้ันหากจะพัฒนาทางกายภาพเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวในเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ควรจะทําความเขาใจตอองคประกอบทางกายภาพ องคประกอบ

ทางนามธรรม ความสัมพันธของระบบนิเวศและคุณคาความสําคัญของพื้นที่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ 

โดยไมรบกวนหรือทําลายคุณคา ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศลง 

2.3 เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

ท่ีต้ังของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

 เขาสมโภชนมีลักษณะทางธรณีวิทยาเปนภูเขาหินปูน 2 ลูก (สมเจตน จันทวัฒน, 2540) วางตัว

ตอเน่ืองเปนเทือกเขาเดียวกัน ต้ังอยูหางทิศตะวันออกเฉียงใตของ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยตัวเขา

สมโภชนวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต มีความยาวประมาณ 9  กิโลเมตร  และ

กวางประมาณ 2 กิโลเมตร มีความสูง 220 – 700 เมตร จากระดับนํ้าทะเลอยูในเขตพื้นที่ปกครองของ          

4 ตําบล คือ ตําบลบัวชุม (หมูที่ 4  บานซับเคาแมว หมูที่ 5 บานเตาขนมจีน และหมูที่ 7 บานซับสะแก) ตําบล

ซับตะเคียน (หมูที่ 1 บานซับงูเหลือม  หมูที่ 4  บานซับกระโดน) ตําบลนาโสม  (หมูที่ 6 บานซับงูเหลือม) และ

ตําบลหนองยายโตะ  (หมูที่ 6 บานทารอก) หางจากตัวอําเภอชัยบาดาลประมาณ 20  กิโลเมตร มีความยาว

ตามลักษณะการทอดตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - ทิศตะวันออกเฉียงใต รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  

13.40  ตารางกิโลเมตรหรือ  8,440  ไร ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับบริเวณโดยรอบ ดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดตอกับบริ เวณประทานบัตรเหมืองแรหางหุนสวนจํากัดศิลานิยมชัย วัดวังนก                   

วรารามและวัดถํ้าพรหมโลก (เพียงใจ เจียรวิชญกุล, 2551) 

 ทิศใต ติดตอกับทางหลวงสาย 2258 พื้นที่เกษตรกรรมหมูบานบานลําพญาไม วังอาง บานศรีประเสริฐ

และวัดซับกระทิงวราราม 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับทางหลวงสาย 3019 พื้นที่เกษตรกรรมหมูบานซับงูเหลือม ซับศาลาและ     

ซับกระโดน 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับพืน้ที่เกษตรกรรมหมูบานเขาสมโภชน ซับสะแก ซับเคาแมวและวัดเขาสมโภชน 

ดวยพื้นที่สวนใหญของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเปนเทือกเขาหินปูนที่มีความลาดชันสลับซับซอน

ประกอบดวยที่ราบ หุบเขา หนาผา โพรงถํ้าและแหลงนํ้าซับเปนตน พื้นที่บริเวณเชิงเขาของเขตหามลาสัตวปา

เขาสมโภชนโดยรอบเปนปาเบญจพรรณ สวนพื้นที่ปาดานในเทือกเขาเปนปาดิบแลง  
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                ภาพท่ี 37 แสดงขอบเขตและที่ต้ังของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

         ท่ีมา : กรมแผนที่ทหาร, 2558 

ขอบเขตการใชพ้ืนท่ี 

เน่ืองจากเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเปนปาเสื่อมโทรมมากอน เพิ่งไดรับการประกาศเปนเขตหาม

ลาฯ  ในราชกิจนุเบกษา ป พ.ศ. 2539 ต้ังแตน้ันเปนตนมา ผืนปาจึงไดรับการฟนฟูข้ึนใหมและถูกกําหนด

ขอบเขตเพื่อเรงฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมใหกลับมามีความอุดมสมบูรณทั้งพืชพันธุและสัตวปาโดยเร็ว ดังน้ัน

พื้นที่ของเขตฯในชวงแรกหลังจากที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเปนปาปดไมมีการใชสอยพื้นที่ใด ๆ 

และไมใหบุคคลภายนอกเขาไปนอกจากพื้นที่สวนสํานักงานสําหรับติดตอประสานงานและควบคุมดูแลผืนปา

เทาน้ัน ปจจุบันเมื่อความอุดมสมบูรณของผืนปาเริ่มที่จะฟนตัว ทางเขตหามลาฯ จึงไดเริ่มเปดพื้นที่ใหเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงศึกษาธรรมชาติ แตยังคงกําหนดขอบเขตการใชพื้นที่ในวงจํากัดอยางเขมงวด 

ซึ่งแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงศึกษาธรรมชาติกําหนดใหอยูตามเสนทางเดินปาระหวางที่ทําการเขตหาม

ลาฯกับพื้นที่ทางทิศเหนือเทาน้ัน 

การใชประโยชนท่ีดิน 

ปจจุบันเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ

และมีสัตวปาอาศัยอยูหนาแนนหลายชนิด นอกจากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวปา เขตหาม

ลาสัตวปาเขาสมโภชนยังมีภูมิทัศนทางธรรมชาติเปนภูเขาหินปูนมีความสูงชัน สลับไปมาเปนหุบเขา หนาผา

และโพรงถํ้าหลายแหง ซึ่งภายในถํ้าตาง ๆ มีหินงอกหินยอยและแหลงนํ้าซับและนํ้าขังอยูทั่วไป  

 ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดินทั้งภายในและ

ภายนอกเขตหามลาฯ จึงปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชสอยไปจากรูปแบบด้ังเดิม ซึ่งแบงออกเปน 3 

สวน ดังน้ี 
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1) การใชประโยชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในพื้นที่ของเขตหามลา

สัตวปาเขาสมโภชนทั้งหมด ปจจุบันนอกจากการใชพื้นที่เปนแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แลว พื้นที่ยังถูกใชเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงศึกษาธรรมชาติ ดังน้ันปจจุบันเขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชนจึงไดพยายามผสมผสานการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนทางสังคมเพิ่มมากข้ึนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ที่เปนตนทุนเดิม ซึ่งการใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีอาณาบริเวณ 0.25 ตารางกิโลเมตร  

นอกจากน้ีทางเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนไดกําหนดใหพื้นที่ของสํานักงานเปนศูนยกลางการ

ดําเนินกิจกรรมทั้งหมด โดยเปนที่พักคางแรม พื้นที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ แหลงนันทนาการ ศูนยขอมูล 

หนวยประสานงาน แหลงศึกษาพืชสมุนไพร ศูนยกลางการสัญจรเสนทางเดินปาทั้งหมด แตสําหรับพื้นที่ที่

กําหนดใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาธรรมชาติ กําหนดใหเสนทางเดินปาสายสั้นบริเวณชายเขา

ระยะทาง 1.5 – 2 กิโลเมตรเปนการใชพื้นที่เพื่อศึกษาและทองเที่ยวในดานพืชสมุนไพรและระบบนิเวศของปา

เบญจพรรณ สวนเสนทางเดินปาสายยาวที่ข้ึนสูยอดเขาจันทนผาระยะทาง 5 – 6 กิโลเมตรเปนการใชพื้นที่เพื่อ

ศึกษาและทองเที่ยวในดานนิเวศวิทยาปาดิบแลง ความสัมพันธของภูมิวัฒนธรรม ธรณีวิทยา โบราณคดี การ

เกิดนํ้าซับ พืชพรรณและชมทิวทัศน   

2) การใชประโยชนที่ดินทางพุทธศาสนาเปนแนวกันชน หากพิจารณาพื้นที่โดยรอบเขตหามลา

สัตวปาเขาสมโภชนเห็นไดชัดวาพื้นที่ทางทิศเหนือ ทิศใตและทิศตะวันออกจะเปนที่ต้ังของวัดตางๆ ซึ่งวัด

นอกจากจะเปนพื้นที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการประกอบกิจของสงฆ อาณาบรเิวณโดยรอบยัง

เปนพื้นที่กันชนสําคัญคอยปองกันไมใหพื้นที่เกษตรกรรมบุกรุกหรือลุกล้ําเขามาชิดชายขอบของเขตหามลาสัตว

ปาเขาสมโภชน อีกทั้งพื้นที่วัดยังถูกใชเปนแนวอางอิงการสรางแนวกันไฟโดยรอบเขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชน 

3) การใชประโยชนที่ดินทําเกษตรกรรม ดวยลักษณะสัณฐานโดยรวมของเขาสมโภชนเปนแนว

เทือกเขาหินปูนต้ังตระหงานสูงทามกลางพื้นที่ราบเชิงเขา ทําใหนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินมักไหลจากที่สูงไปยังที่ตํ่า

จึงทําพื้นที่ราบเชิงเขาโดยรอบกลายเปนพื้นที่เกษตรกรรมพืชไรชนิดตางๆ เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าสํารองไหล

ตลอดป  

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเปนพื้นที่ที่เกิดจากการโกงตัวและยุบตัวของผิว

โลก  ทําใหมีระดับความสูงตํ่าแตกตางกันมากประมาณ  200 – 700 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง และมี

ความลาดเทมากกวา 16 เปอรเซ็นต  การวางตัวของแนวเทือกเขาตามยาววางตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

– ทิศตะวันออกเฉียงใต  โดยยอดเขาที่สูงสูดที่สุด มีความสูง 695 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง สําหรับ

พื้นที่บริเวณโดยรอบเขาสมโภชนน้ันเคยเปนภูเขามากอน  แตเน่ืองจากไดเกิดกระบวนการชะลางพังทลาย 

(Erosion process) มาเปนเวลานาน จึงทําใหบริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการชะลางพังทลาย (Dissected 

erosion surface)  ซึ่งเคยมีสภาพเปนภูเขาไดเปลี่ยนมาเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดลอนชัน หรือเนินเขาเต้ีย ๆ 

พื้นที่สวนใหญจึงมีลักษณะเปนลูกคลื่นที่มีความลาดเทอยูในชวงประมาณ  2 – 16 เปอรเซ็นต ยอดเขาที่มี
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ลักษณะตะปุมตะปาหรือขรุขระแบบฟนเลื่อย  สําหรับพื้นที่ราบโดยรอบเขาสมโภชนมีความสูงอยูที่ระดับ     

80 - 125 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

        

       ภาพท่ี 38 สภาพภูมิประเทศโดยรวมของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

         ท่ีมา : กรมแผนที่ทหาร, 2558 

ลักษณะภูมิอากาศ (Climate) 

 บริเวณเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนมีสภาพอากาศแบบรอนช้ืน มีอุณหภูมิสูง ฤดูรอนเริ่มประมาณ

กลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเดือนเมษายนอุณหภูมิอากาศรอนที่สุดประมาณ 39 - 40 

องศาเซลเซียส สวนฤดูฝนอากาศจะเย็นสบายเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม โดยเฉพาะ

เดือนสิงหาคมถึงกันยายนฝนจะตกมากที่สุด ซึ่งชวงดังกลาวทําใหเขตหามลาฯกลายเปนแหลงนํ้าที่สามารถเก็บ

กักนํ้า ชะลอนํ้า ทดนํ้าและสงนํ้าผานเสนทางนํ้าผิวดินและเสนทางนํ้าใตดินไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

ในรอบป จากน้ันชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูหนาวอากาศแหงและมีลมพัด

แรง 

ลักษณะธรณีวิทยา (Geology) (สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 3, 2540 อาง

จาก ขนิษฐา สมรางและคณะ, 2551) 

 ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของเทือกเขาสมโภชนประกอบดวยหินปูนหลายชนิดซึ่งจัดอยูใน

หมวดหินตากฟา (Tak – Fa formation) ที่เปนหมวดยอยของกลุมหินราชบุร (RATBURI GROUP) ซึ่งเปนหิน

ที่เกิดข้ึนในยุคเพอรเมน (Permain) มีสัญลักษณที่แสดงไวในแผนที่ธรณีวิทยาคือ  Ptf  โครงสรางทาง

ธรณีวิทยาที่อยูในหมวดหินตากฟาน้ี ประกอบดวยหินปูนที่มีสีเทาออนและเทาอมฟา นอกจากน้ียังมีหินทราย 

(Sand Stone) และหินดินดาน  (Shale) ลักษณะตอนบนมักมีเน้ือสมานแนน (Massive)  และแบงออกเปนช้ัน ๆ  

 หินชุดราชบุรี  ยุคเพอรเมียน  หรือมีอายุประมาณ  230 – 280 ลานป หินชุดราชบุรีแบงออกไดเปน 2 

พวกคือ พวกหินช้ันราชบุรี และหินปูนราชบุรี หินช้ันราชบุรีประกอบดวย  หินดินดาน และหินดินดานเน้ือแกรง 

(Slay Shale) สีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลเขมสลับดวยหินปูนตกผลึกช้ันหนา  นอกจากน้ียังมีช้ันของหินปูนและหิน

ทรายแทรกอยูดวยในหินช้ันราชบุรีน้ีพบซากดึกดําบรรพบาง  ซากที่พบเปนซากปะการังที่ไมสมบูรณ  หินช้ัน

ราชบุรีน้ีไมใครพบเปนหินโผลไดชัดเจน  เน่ืองจากมีความทนทานตอการผุพังทําลายนอยมาก จึงมักพบเปนดิน
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หรือดินเหนียว ซึ่งเปนผลข้ันสุดทายของการผุพังทําลาย สําหรับลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของพื้นที่

บริเวณรอบ ๆ เทือกเขาสมโภชน เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าในยุคไพลสโตซีน (Pleistocene) ที่มีการ

กระจายของอนุภาคขนาดตางๆ กัน ไดแก  ทราย  ซิลท  (ทรายแปง - silt) และเคลย  โดยตะกอนเหลาน้ันถูก

ทับถมตามลานตะพักนํ้าของแมนํ้า (River Terrace)  นอกจากน้ียังมีช้ินสวนของหินปูนปะปนอยูดวย มี

สัญลักษณในแผนที่ธรณีวิทยาคือ Q1 ลักษณะเดนประการหน่ึงของเทือกเขาหินปูน คือ มีการผุพังสลายตัวทาง

เคมี (Chemical Weathering) ซึ่งหินปูนจะถูกชะละลายโดยการกระทําของนํ้าฝน  ทําใหภูเขาหินปูนมัก

ปรากฏยอดที่มีลักษณะตะปุมตะปา ปรากฏถํ้า หินงอก หินยอย หลุมยุบ  (Sinkhole :  ซึ่งเกิดจากการยุบตัว

ของเพดานถํ้า)  ลําธารใตดิน  นํ้าพุ  (หรือที่ประชาชนในพื้นที่นิยมเรียก  นํ้าซับ)  และอื่น ๆ ทั้งน้ีการผุพังทาง

เคมีดังกลาวยังสงผลทําใหบริเวณเชิงเขาดานตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาพบ  “หินโผล”  (Cut Crop)  

ซึ่งมีลักษณะเปนหินปูนกอนขนาดและรูปรางตาง ๆ กันโผลข้ึนมาเหนือระดับพื้นดิน  โดยนํ้าฝนซึ่งมีสมบัติทาง

เคมีเปนกรดออนจะชะละลายหินปูน  ซึ่งเปนหินโผลเหลาน้ันจนมีขนาดและรูปรางตางๆ กัน พื้นที่ที่มี “หิน

โผล”  ดังกลาวน้ีแผกระจายครอบคลุมเน้ือที่กวางขวาง 

แหลงนํ้าและเครือขายสงนํ้า 

 เขาสมโภชนมีลักษณะเปนเทือกเขาหินปูน พื้นผิวเกิดการกัดกรอนเปนรองลึกจึงทําใหเกิดทางนํ้า และ

โพรงนํ้าตามธรรมชาติมากมาย เมื่อฝนตกลงมานํ้าฝนจะไหลและซึมแทรกเขาไปตามรองนํ้าและโพรงนํ้าตาม 

รอยแยกของช้ันหินกลายเปนนํ้าซับใตดินข้ึนกระจายอยูทั่วไป ซึ่งจุดที่พบนํ้าซับผุดข้ึนมาจะเห็นความสัมพันธ

ระหวางพืชพันธุ และสัตวปาโดยตรง เชน การเกิดข้ึนของพันธุไมจําพวกเฟรนที่มักข้ึนตามตานํ้าและบริ เวณ

โดยรอบตานํ้าซับมักจะมีสัตวเลื้อยคลาน แมลงและสัตวขนาดเล็กอาศัยอยู นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบตานํ้าซับ

ยังสามารถพบเห็นเสนทางเดินของหมูปาและสัตวปาขนาดกลางชนิดอื่น ๆ   

 ปจจุบันยังไมทราบเปนที่แนชัดวาแหลงนํ้าซับที่อยูในเขาสมโภชนมีปริมาณเทาใดและกระจายอยูใน

บริเวณใดบาง แตลักษณะเดนของพื้นที่คือ พื้นที่เติมนํ้าทางธรรมชาติ (Aquifer Recharge Area) ที่มีศักยภาพ

ในการเปนแหลงนํ้าตนทุนใหกับพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะลํานํ้าสาขาของลุมนํ้าปาสัก อยางไรก็ตามจากการ

สํารวจสามารถพบเห็นจุดที่นํ้าซับไหลข้ึนมาตามช้ันหินได โดยอยูในบริเวณที่ทําการเขตหามลาฯ 2 แหงและ

บริเวณเชิงเขาหลังที่ทําการอีก 1 แหง อีกทั้งจากการสัมภาษณชุมชนทําใหทราบวา บริเวณเชิงเขาโดยรอบเขต

หามลาฯสามารถพบ นํ้าซับผุดข้ึนไดโดยทั่วไปและหากทําการเจาะบอนํ้าบาดาลไมวาบริเวณใดจะพบนํ้าบาดาล

ไดโดยงาย 

 แหลงนํ้าผิวดินนับวาเปนแหลงนํ้าอีกประเภทที่มีความสําคัญตอเขตหามลาฯ ที่คอยหลอเลี้ยงพืชพรรณ

และสัตวปาชนิดตาง ๆ จากการสํารวจแหลงนํ้าผิวดินและเครือขายทางนํ้าพบวา สัณฐานภูมิประเทศที่มี

ลักษณะเปนแองและเปนรองตามแนวระนาบสันเขาในแตละระดับความสูงเปนพื้นที่รองรับนํ้า เก็บกักนํ้า ชะลอ

นํ้าและสงนํ้าไปตามพื้นที่ตาง ๆ รวมทั้งไหลลงตามรอยแตกของช้ันหินไปเปนนํ้าซับโดยรอบเขตหามลาสัตวปา

เขาสมโภชน นํ้าผิวดินจะมีการไหลที่เร็วและแรงจึงไมสามารถกักเก็บนํ้าไดเปนเวลานานเพราะพื้นที่มีความลาด

ชันสูง อีกทั้งสภาพพื้นที่ที่เปนหินปูนมีรองแตกและโพรงนํ้าอยูมากเปนปจจัยที่ทําใหการเก็บนํ้ามีการรั่วซึม  
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สังคมพืชปาเบญจพรรณ  

1) ความหลากหลายของพืชพรรณ 

จากการศึกษาและสํารวจความหลากหลายของพรรณพืช (พงศศรัณย จันทรชุมและคณะ, 

2551) ในเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนพบพรรณไมจํานวนทั้งสิ้น 98 ชนิด โดยอยูในปาเบญจพรรณ 78 ชนิด 

และอยูในปาดิบแลง 37 ชนิด นอกจากน้ีในการศึกษาชนิด และความหนาแนนของพรรณไม คาดรรชนี

ความสําคัญของปา ลักษณะโครงสรางของปา ความหลากหลายของพรรณพืชพบวา สังคมพืชปาเบญจพรรณมี

ชนิดและความหนาแนนของพรรณไม ดังน้ี 

1.1) พรรณไมยืนตนมีจํานวน 58 ชนิด โดยมีพรรณไมที่พบจํานวนตนมากที่สุดไดแก             

ตนตะแบก 7.133 ตน/แปลง สมอลัด มีจํานวน 6.667 ตน/แปลง งิ้ว 6 ตน/แปลง ประดูปา 5.733 ตน/แปลง 

มะกัก 5.133 ตน/แปลง ตะคร้ํา 4.133 ตน/แปลง ข้ีหนอน 4.067 ตน/แปลง สวนพรรณไมที่เหลืออีกจํานวน 

51 ชนิดมีจํานวนตนไมมาก นอกจากน้ีพรรณไมยืนตนทั้ง 58 ชนิดกระจายอยูใน 23 วงศ (Family) ไดแก วงศ 

Leguminosae วงศ Ebenaceae  วงศ Rubiaceae วงศ Moraceaeวงศ Lythraceae วงศ Anacardiaceae 

วงศ Sapindaceae วงศ Euphorbiaceae  วงศ Combretaceae วงศ Flacourtiaceae วงศ Labiatae วงศ 

Capparaceae และวงศ Sterculiaceae สวน 10 วงศที่เหลือ ตางมีพรรณไมเพียงชนิดเดียวไดแก วงศ 

Bombaceae วงศ Tiliaceae วงศ  Berseraceae วงศ  Apocynaceae วงศ  Gramineae วงศ 

Simaroubaceae วงศ Lauraceae  วงศ Celastraceae วงศ Bignoniaceae และวงศ Alangiaceae  

1.2) พรรณไมรุนมีอยูจํานวน 46 ชนิด โดยพรรณไมรุนที่พบวามากที่สุด ไดแก หุนให จํานวน 

14.933 ตน/แปลง กระดูกแตก มีจํานวน 5.333 ตน/แปลง  จันปามีจํานวน 2.867 ตน/แปลง พญามือเหล็กมี

จํานวน 2.733 ตน/แปลง ขอยมีจํานวน 2.333 ตน/แปลง เสี้ยวปามีจํานวน 1.867 ตน/แปลง เสี้ยวใหญมี

จํานวน 1.733 ตน/แปลง ปอลายและขะเจาะมีจํานวน 1.6 ตน/แปลง  นอกจากน้ีพรรณไมรุน 46 ชนิด

กระจายอยูใน  24 วงศที่สําคัญไดแก วงศ Leguminosae วงศ Ebenaceae วงศ Moraceae วงศ 

Rubiaceae วงศ Lythraceae วงศ Labiatae  สวนอีก 17 วงศที่เหลือมีพรรณไมเพียงชนิดเดียวไดแก วงศ 

Apocynaceae  วงศ Simaroubaceae วงศ Bombaceae วงศ Anacardiaceae วงศCombretaceae วงศ 

Capparaceae วงศ  Tiliaceae วงศ  Berseraceae  วงศ  Sapindaceae วงศ  Celastraceae วงศ 

Alangiaceae วง ศ Sterculiaceae วง ศ Strychnaceae ว งศ Olacaceae ว ง ศ Rhamnaceae  ว ง ศ 

Annonaceae และวงศ Opiliaceae 

1.3) กลาไมพรรณพืชพื้นลาง มีความหนาแนน 18.333 ตน/แปลง ทั้งน้ีพบวามีกลาไมจํานวน 

12 ชนิด ไดแก ปอข้ีแตก ขอย เสี้ยวปา พญามือเหล็ก โมกมัน มะกา ข้ีหนอน กางข้ีมอด เสี้ยวใหญ กระพี้จั่น 

ปอลาย คงคาเดือดและมะเกลือ 

พรรณพืชพื้นลาง พบวา มีจํานวน 9 ชนิด ซึ่งกระจายอยูใน8 วงศ พรรณพืชพื้นลางเหลาน้ีมี

ลักษณะรูปชีวิตที่แตกตางกันไป ไดแก จําพวกพรรณไมเถา เชน เถายานาง อรพิม จําพวกไมพุมขนาดเล็ก ไดแก 

กางปลา คนทา ผักหวานเขมร อยางไรก็ตามพรรณพืชพื้นลางของสังคม พืชน้ีมีความสําคัญเพราะพบวามีข้ึนอยู

จํานวนมาก ไดแก ผักหวานเขมร เครือตานขโมย หุนให มลิวัลย 
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น อ ก จ า ก น้ี ใ น ด า น ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง พ ร ร ณ พื ช เ มื่ อ ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห                        

ความหลากหลายพรรณไมของไมยืนตน ไมรุน กลาไม และพรรณพืชพื้นลางโดยอาศัย Shannon-Wiener 

Index พบวา สังคมพืชเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนซึ่งประกอบไปดวยไมยืนตน ไมรุน และกลาไม จํานวน 62 

ชนิด และพืชพื้นลางอีกจํานวน 21 ชนิด มีคาความหลากหลายของพรรณพืชเทากับ 3.63 ซึ่งเปนคาที่

คอนขางมากแสดงใหเห็นวา สังคมพืชน้ีมีความแปรผันในเรื่องของพรรณพืชมากมีความเปนเน้ือเดียวกันของ

พรรณพืชในสังคมคอนขางนอย 

 

ทรัพยากรการทองเท่ียว (Tourism Resources) ของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

ทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

 เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเปนพื้นที่ซึ่งอุดมไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมเบญจ

พรรณและปาดิบแลงในสภาพภูมิประเทศที่มีสัณฐานสลับซับซอนและมีเอกลักษณทางธรณีวิทยา ซึ่ง

สภาพแวดลอมดังกลาวสงผลใหเขตหาลาฯมีทรัพยากรทองเที่ยวธรรมชาติในสภาพด้ังเดิมปราศจากการ

ดัดแปลง ดังน้ี  

ซากฟอสซิล  เขาสมโภชน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีลักษณะเปนภูเขาตอเน่ืองกันสองลูก 

วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ประกอบไปดวย

หินปูนหลายชนิด  ทั้งที่เปนหินปูนเน้ือโดโลไมทที่วางตัวอยูดานลาง และหินปูนเนื้อแนนที่อยูดานบน โดย

รอยตอระหวางหินปูนสองชนิดน้ีมักพบกอนหินเชิรตแทรกอยูมากมาย  

    

ภาพท่ี 39 ฟอสซิลทีพ่บในพื้นที่ปาเขาสมโภชน 

 ถํ้า  เขาสมโภชนมีลักษณะเปนภูเขาหินปูน  มียอดเขาสลับซับซอน  จึงทําใหพบถํ้าหลายแหงใน

พื้นที่ ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยสวยงาม เชน ถํ้าสิงหโต ถํ้าเขาทะลุ ถํ้าหมี ถํ้าหนุมาน   ถํ้ามรกต  ถํ้าใหญ  ถํ้า

นํ้า  ถํ้าลมเย็น  ถํ้าคางคาว ฯลฯ  ที่มีความสวยงาม และบางแหงก็เปดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมที่เทือกเขา



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   43 

 

 

สมโภชนพบซากดึกดําบรรพหลายชนิด ฝงตัวอยูในเน้ือหิน เชน ซากปะการัง ซากไบรโอซัว คดขาวสาร และหอย

ชนิดตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง “หอยบิน” ซึ่งเปนหอยกาบคูขนาดใหญ กวาง  2 เมตร ยาว 6 เมตร อาจเรียก

ไดวาเปนหอยยักษโบราณ  จากการศึกษาวิจัยซากดึกดําบรรพเหลาน้ีทําใหทราบวาหินปูนที่เขาสมโภชน ตกตะกอน

สะสมตัวในทะเลนํ้าต้ืน เมื่อประมาณ 230 - 280 ลานป 

 

ภาพท่ี 40 ถํ้าในพื้นที่ปาเขาสมโภชน 

 ลานหินผุด หรือภาษาเยอรมัน เรียกวา DECKENKARREN เกิดจากขบวนการกัดกรอนทางเคมี โดย

เริ่มตนจากการมีรอยเลื่อนตัดผานระหวางเขาสมโภชนและลานหินผุด ทําใหเขาสมโภชนยกตัวข้ึนสูงในขณะที่ลาน

หินผุดจมตัวลง ผลจากการเคลื่อนตัวของช้ันหินทําใหเกิดรอยแตกมากมาย ลานหินผุดที่ถูกฝงอยูใตดิน ตอมาไดรับ

อิทธิพลจากนํ้าฝนและนํ้าบาดาล ซึ่งมีสภาพเปนกรดออน ละลายและกัดเซาะหินปูน ทําใหเกิดสภาพผิว บาง

บริเวณคลายรองนํ้าเกาไหลผาน รูปรางลักษณะของปุมหินปูนเหลาน้ีแตกตางกันออกไป เน่ืองจาก อัตราการกัด

กรอนทางเคมีไมเทากัน ข้ึนอยูกับสวนประกอบและรอยแตกของหิน ขบวนการกัดกรอนตามธรรมชาติน้ี ใช

เวลานานหลายช่ัวอายุคน หรืออาจจะเกิดต้ังแตยังไมมีมนุษยเกิดข้ึนบนโลกน้ี ตอมาภายหลังเมื่อนํ้าผิวดินไดชะ

ลางเอาดินและเศษวัสดุที่คลุมอยูเดิมออกไป ทําใหสภาพของลานหินผุดโผลใหชาวโลกไดเห็นความงามตาม

ธรรมชาติ 

 
ภาพท่ี 41 สภาพลานหินผุดทีพ่บในพื้นที่ปาเขาสมโภชน 
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 ทรัพยากรการทองเท่ียวทางประวัติศาสตรโบราณสถานและโบราณวัตถุ (สํานักงานโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 3, 2540) 

          1) วัดและโบราณสถาน จากการศึกษาและสํารวจพบวา บริเวณเชิงเขาสมโภชนมีที่ต้ังของวัด

ตางๆ ต้ังอยูรายรอบ 5 แหง แตละแหงตางมีความสําคัญทางดานโบราณคดีโดยเฉพาะภายในถํ้าของวัดเขา

สมโภชนและวัดถํ้าพรหมโลก ดังน้ี 

      1.1)  วัดเขาสมโภชน 

 ตัวถํ้าอยูหางจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 300 เมตร ทางข้ึนถํ้าอยูทางดาน

เหนือของวัดซึ่งมีลักษณะเปนสวนปา  มีลิงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งทางข้ึนวัดน้ันไดทําเปนบันไดคอนกรีต  

มีตนไมใหญข้ึนอยูทั่วไป ทั้งน้ีภายในเปนถํ้าขนาดใหญมี 3 คูหา มีการสรางเรือนไมสําหรับพระภิกษุปฏิบัติธรรม

บริเวณปากถํ้าพื้นปูดวยหินออน 

 

ภาพท่ี 42 วัดเขาสมโภชน 

 ถํ้าเจดีย  อยูหางจาก ถํ้าเขาสมโภชนไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ อยูสู ง                    

จากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 380 เมตรภายในถํ้ามีหินงอกลักษณะคลายเจดีย ตามช่ือของถํ้า 

 ถํ้าเพชรอยูทางดานเหนือของถํ้าเจดียมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ  

380  เมตร  ภายในถํ้าเปนพื้นที่หินสูงๆ ตํ่าๆ ไมราบเรียบ หลักฐานทางโบราณคดีภายในถํ้าพบเศษภาชนะดิน

เผาเน้ือเครื่องดิน  (Earthen Wear) ลายเชือกทางวางอยูบริเวณซอกหินยอยตอนบนของถํ้า ลักษณะเปน

ภาชนะดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตรชวงยุคโลหะ สันนิษฐานจากหลักฐานที่พบภายในถํ้าวาไมเหมาะสมที่จะ

เปนที่อยูอาศัยตามปกติ 

 ถํ้าคูหรือถํ้ากระดูก  อยูดานเหนือของถํ้าเพชร สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง

ประมาณ  380  เมตร  พบหลักฐานโบราณคดีในคูหาของถํ้าเปนเศษภาชนะแบบกนกลมลายเชือกทาบเน้ือดิน  

(Earthen Wear)  ภาชนะดินเผาปากบาน มีไหลเปนสัน เคลือบนํ้าดิน (สีแดง) เปนลักษณะของภาชนะ

สมัยกอนประวัติศาสตรชวงยุคโลหะ พบเศษกระดูกสัตวจําพวกกวางกระจายอยู  และกระดูกมนุษยช้ินสวนของ

กระดูกสันหลัง  กระดูกช้ินยาว  (Long Bones) ลักษณะโครงกระดูกไมไดถูกฝง  ไมพบโบราณวัตถุอื่นใดรวม

ดวยนอกจากกระดูกสัตว 
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    1.2) วัดถํ้าพรหมโลก อยูในพื้นที่หมู 6 ต.หนองยายโตะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ตัววัดต้ังอยู

ทางดานเหนือของเชิงเขาสมโภชน ภายในมถํ้ีาพรหมโลก (ถํ้าหลวงพอใหญ) อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

ประมาณ  300 เมตร  ทางข้ึนถํ้าอยูทางทิศใตของวัด  ภายในถํ้าเปนลานกวางใชเปนที่ประกอบศาสนกิจ มี

พระพุทธรูปปางประธานอภัย  ปางมารวิชัย  และปางสมาธิ  ประดิษฐานอยู  มีการพบหลักฐานทางโบราณคดี

อยูหลายสมัยปะปนกัน 

 

ภาพท่ี 43 โบราณวัตถุที่เก็บรักษาไวในวัดถํ้าพรหมโลก 

 เสนทางศึกษาธรรมชาติในเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

ปจจุบันเสนทางศึกษาธรรมชาติเปนเสนทางในการทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ 2 สายคือ เสนทาง

ศึกษาธรรมชาติเดินข้ึนสูยอดเขาจันทนผาและอาศรม และเสนทางศึกษาธรรมชาติเดินเลียบชายเขา  

1) เสนทางศึกษาธรรมชาติเดินขึ้นยอดเขาจันทนผาและอาศรม 

เสนทางศึกษาธรรมชาติข้ึนสูยอดเขาจันทนผาระยะทาง 5 – 6 กิโลเมตร วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

ทองเที่ยวเกี่ยวกับนิเวศวิทยาปาดิบแลง ความสัมพันธของภูมิวัฒนธรรม ธรณีวิทยาและโบราณคดี การเกิดนํ้า

ซับ พรรณไมและชมทิวทัศน ในเสนทางแบงเปนจุดแวะพักและพื้นที่สําคัญดวยกัน 9 แหง ในแตละแหงจะมี

ระบบนิเวศและอัตลักษณของพื้นที่แตกตางกัน ดังน้ี 

 จุด เ ริ่ มต น เ สนทาง เ ดินทอ ง เที่ ย วและ ศึกษาธรรมชา ติระยะทาง  229 เมตร                             

พื้นที่บริ เวณน้ีเปนชายปาเ ชิงเขาสมโภชนมีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนปาไม เบญจพรรณ               

พันธุไมสําคัญที่นาสนใจและควรศึกษาไดแก มะกัก มะกา มะกอก มันหมู ทองหลางปา และยอปา  

 จุดที่ 2 และจุดที่ 3 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง  419 เมตร พื้นที่

บริเวณน้ีมีสภาพแวดลอมเปนลานหินขนาดใหญและมีระบบนิเวศที่พรรณไมสามารถปรับตัวเจริญเติบโตข้ึนบน

ลานหินกอกันเปนสังคมพืชขนาดใหญ โดยพื้นที่ในจุดน้ีควรสงวนไวเปนพื้นที่อนุรักษ นอกจากน้ีพันธุไมสําคัญที่

นาสนใจและควรศึกษาไดแก ชิงชัน พีพวนนอย หงสขาว ประดู พลูชางดาง ปกนกแอนและครามปาดอกขาว 

เปนตน 

 จุดที่  4 พื้นที่สํ าหรับทอง เที่ ยวและศึกษาธรรมชาติมี ระยะทาง 111 เมตร                        

พื้นที่บริเวณน้ีมีสภาพแวดลอมเปนที่โลงและมีระบบนิเวศเปนสังคมพืชช้ันลาง พันธุไมสําคัญที่นาสนใจและควร

ศึกษาไดแก แมงลักคา สาบเสือและอรพิม เปนตน 
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 จุดที่ 5 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 428 เมตร พื้นที่ บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมเปนลานหินขนาดใหญอยูเชิงเขา จุดสําคัญของพื้นที่คือ ตานํ้าผุดซึ่งมีนํ้าไหลออกมาตลอดปและ

แหลงนํ้าซับที่มีนํ้าไหลออกมาเชนกันเหมือนกับตานํ้าผุดแตมีปริมาณมากกวา อีกทั้งบริเวณโดยรอบมีลักษณะ

เปนแองหินจึงสามารถสรางฝายขนาดเล็กเสริมเขาไปชวยเก็บกักนํ้าตามธรรมชาติ ซึ่งนํ้าใชอุปโภคในที่ทําการ

สวนหน่ึงไดนํานํ้าจากบริเวณน้ีไปใช  

 นอกจากน้ีสภาพพื้นที่มีความโปรงและโลงจึงสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรอบเขตหามลาฯ ได

เปนมุมกวางและไกล นับวาเปนจุดชมทิวทัศนที่สวยงามสามารถพัฒนาเปนจุดทองเที่ยวสําคัญของพื้นที่ อีกทั้ง

พื้นที่ในบริเวณน้ีเปรียบเสมือนเปนจุดเริ่มตนของการเดินทางเขาสูพื้นที่ของปาดิบแลง 

 จุดที่ 6 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 182 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนสังคมปาดิบแลง สัณฐานภูมิประเทศบางแหงมีลักษณะทางธรณีวิทยาเกิด

การยุบตัวของช้ันหินเห็นเปนหลุมลึกขนาดใหญ 

 จุดที่ 7 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 300 เมตร พื้นที่บริเวณน้ียังมี

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนสังคมปาดิบแลง พันธุไมที่สามารถพบเห็นไดมากและมีคาทางเศรษฐกิจคือ 

ตนมะคาโมง ซึ่งบริเวณน้ีเปนพื้นที่ที่มีตนมะคาโมงข้ึนอยูอยางหนาแนนและมีความหลากหลายดานอายุของตน

ต้ังแตฝกไปจนกระทั้งตนไมใหญอายุ 50 ปข้ึนไป 

 จุดที่ 8 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 79 เมตร พื้นที่              

บริเวณน้ีมีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนปาดิบแลงที่สมบูรณ จุดสําคัญของบริเวณน้ีมี 2 พื้นที่คือ ลาน

กลางแจงสําหรับคางแรมและต้ังแคมปปคนิกมีสภาพพื้นที่อยูทามกลางปาดิบแลง พื้นที่ด้ังเดิมเปนที่วางโลงมี

การปรับระดับพื้นที่ใหเรียบสําหรับพระภิกษุที่มาธุดงคบนเขาสมโภชน ปจจุบันทางเขตหามลาฯ ตองการพัฒนา

พื้นที่เปนลานประกอบกิจกรรมสาธารณะ บนยอดเขาจันทนผา นอกจากน้ีพื้นที่สําคัญอีกจุดที่มีความสําคัญและ

หลากหลายในการทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติคือ ลานอาศรมที่มีสภาพพื้นที่เปนยอดเขาหินปูนและพื้นผิวไม

เรียบมีเหลี่ยมแหลมคม บริเวณน้ีมีระบบนิเวศที่พืชสามารถข้ึนไดตามซอกหินและเชิงผาอยูเปนจํานวนมากโดย

พันธุไมสําคัญคือ ตนจันทนผา อีกทั้งพื้นที่ในจุดน้ียังเปนทําเลที่เหมาะสมในการสองสัตวดูเลียงผา 

สําหรับเสนทางขาลงจากเขาจันทนผาระหวางทางไมมีแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาธรรมชาติ

เพราะเปนหนาผาสูงชัน แตปลายทางเปนวัดถํ้าพรหมโลกเปนแหลงทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติทาง

นิเวศวิทยา โบราณคดีและธรณีวิทยา 

 จุดที่  9 พื้นที่ สํ าหรับทอง เที่ยวและศึกษาธรรมชาติ วัดถํ้าพรหมโลกภายในวัด                    

มี ถํ้ าพรหมโลกหรือ ถํ้าหลวงพอใหญอ ยูสู งจากระดับ นํ้าทะเลปานกลาง  ประมาณ  300 เมตร                    

ทางข้ึนถํ้าอยูทางทิศใตของวัด ภายในถํ้าเปนลานกวางใช เปนที่ประกอบศาสนกิจ มีพระพุทธรูป                

ปางประธานอภัย  ปางมารวิชัย และปางสมาธิประดิษฐานอยู มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีอยูหลายสมัย

ปะปนกัน ไดแก 
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 หลักฐานทางโบราณคดี (สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 3, 2540) 

 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ มีดังตอไปน้ี 

1) สมัยกอนประวัติศาสตรยุคหินใหม  โบราณวัตถุที่พบ  ไดแก ขวานหินขัดมีบาและ ไมมีบา  

ภาชนะดินเผา 

2) สมัยกอนประวัติศาสตรยุคโลหะ  โบราณวัตถุที่พบ  ไดแก  ภาชนะดินเผาปากบานกนกลม  ลาย

เชือกทาบ  ช้ินสวนใบหอกสําริด 

3) สมัยลพบุรี  โบราณวัตถุที่พบ  ไดแก  ไหขนาดใหญเคลือบสีเหลืองแกมเขียวมะกอก  มีหูหลอก

เล็ก ๆ 4 หู 

4) สมัยอยุธยา  โบราณวัตถุที่พบ  ไดแก  พระพุทธรูปไมแกนจันทน  กระเบื้องกาบกลวย  ช้ินสวน

ไมแกะสลัก  กังสดาลสําริด  คันศร 

  จากโบราณวัตถุที่พบสามารถสันนิษฐานในช้ันตนวา  คนในสมัยกอนประวัติศาสตร ยุคหินใหมเคย

มาใชถํ้าน้ีประกอบกิจกรรม  ตอมาในสมัยยุคโลหะถํ้าแหงน้ีคงถูกใชเปนที่พักเวลามาลาสัตวบนเขา  หรือเพื่อใช

ในการประกอบพิธีกรรมบางอยาง  ซึ่งสันนิษฐานวานาจะไมไดใชถํ้าเปนที่อยูอาศัยอยางถาวร เน่ืองจากการพบ

เศษภาชนะดินเผาและขวานสําริดแบบมีบอง บริเวณเชิงเขาทางทิศตะวันออกของถํ้าพบวามีชุมชนกอน

ประวัติศาสตรยุคโลหะอาศัยอยูบนพื้นที่ราบใกลเชิงเขาและคงข้ึนมาใชถํ้าเปนที่พัก เวลาออกปาลาสัตว หรือ

เพื่อประกอบพิธีกรรม สวนโบราณวัตถุสมัยอยุธยาน้ันเปนของในสมัยหลัง และเปนของที่เกี่ยวเน่ืองใน

พระพุทธศาสนาเปนสวนมาก  จึงสันนิษฐานวาถํ้าแหงน้ีคงถูกใชเปนที่สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  

และเปนที่บําเพ็ญภาวนาของพระสงฆผูแสวงหาความสงบ 

  สําหรับถํ้าหมีอยูหางจากถํ้าพรหมโลกไปทางทิศตะวันตกราว 200 เมตร อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล

ปานกลาง  ประมาณ  200 เมตร  ปากถํ้ามีหองโถงกวางถัดเขาไปเปนหองแคบ ๆ มีหลายคูหาสลับซับซอนเดิน

ไดไมทั่ว สภาพอากาศภายในถํ้าที่ถัดจากหองโถงคูหาแรกอับและรอน  มีอากาศผานนอยและมืดสนิทคงมีแต

หองโถงปากถํ้าเทาน้ันที่เหมาะสมแกการใชประโยชน สวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเปนโบราณวัตถุ

เหมือนกับของที่พบในถํ้าพรหมโลก ไดแก ขวานหินขัด เครื่องดินเผา ภาชนะ และเศษภาชนะดินเผา ยกเวนแต

พระพุทธรูปและของใชเน่ืองในศาสนา แตในสมัยลพบุรีไมพบที่ถํ้าแหงน้ี สันนิษฐานวาถํ้าแหงน้ีคงใชเปนที่พัก

เวลาออกปาลาสัตวของคนในยุคกอนประวัติศาสตรเชนเดียวกับ ถํ้าพรหมโลก 
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 ภาพท่ี 44 รายละเอียดของเสนทางศึกษาธรรมชาติข้ึนยอดเขาจันทนผาและอาศรม 
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2) เสนทางศึกษาธรรมชาติเดินเลียบชายเขา 

เสนทางศึกษาธรรมชาติเดินเรียบชายเขาระยะทาง 1.5 – 2 กิโลเมตร วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

ทองเที่ยวเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและระบบนิเวศปาไมพลัดใบประเภทปาเบญจพรรณ ในเสนทางแบงเปนจุดแวะ

พักและพื้นที่สําคัญดวยกัน 13 แหง แตละแหงมีระบบนิเวศและอัตลักษณของพื้นที่แตกตางกัน ดังน้ี 

 จุดเริ่มตนเสนทางเดินทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ พื้นที่บริเวณน้ีเปนชายปาเชิงเขาสมโภชน

มีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนปาไมเบญจพรรณ ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและ ควรศึกษาคือ สังคมพืชช้ันลาง 

สวนพันธุไมสําคัญไดแก มะกัก  มะกอก ตะแบกเปลือกบาง และปอเลียง ขาวตาก ขาวจี่เล็ก มันนก สมกุง 

ตานขโมยและหนามคนทาเปนตน  

 จุดที่ 2 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง  227 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีเปน

สวนหน่ึงในสภาพแวดลอมและระบบนิเวศปาเบญจพรรณ  ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและควรศึกษาคือ การศึกษา

ลักษณะของเปลือกไมที่มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของพืช พรรณไมชนิดตางๆและสิ่งมีชีวิต  

 จุดที่ 3 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง  95 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีเปน

สวนหน่ึงในสภาพแวดลอมและระบบนิเวศปาเบญจพรรณ ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและควรศึกษา คือ เถาวัลยปาที่มี

คุณคาและเอื้อประโยชนตอการใชสอยในการดํารงชีพในปา   

 จุดที่ 4 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 41 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีเปน

สวนหน่ึงในสภาพแวดลอมและระบบนิเวศปาเบญจพรรณ ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและควรศึกษาคือ ตนพญามือเหล็ก

ที่เปนสมุนไพรตํารับยาพื้นบาน อีกทั้งคุณประโยชนจากตนยังถูกนํามาใชเปนผสมในผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตาง ๆ 

 จุดที่ 5 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 126 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมเปนลานหินขนาดใหญอยูในระบบนิเวศปาเบญจพรรณ ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและควรศึกษาคือ ลาน

นํ้าซับที่มีนํ้าซับไหลออกมาจากบนลานหิน สวนพันธุไมสําคัญไดแก ออยชาง พุดผาและกาญจนิกาเปนตน 

 จุดที่ 6 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง  89 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมเปนลานหินขนาดใหญ พื้นผิวขรุขระที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้าฝน ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและควร

ศึกษาคือ สังคมพืชที่ข้ึนบนลานหิน ซึ่งมีพันธุไมสําคัญไดแก จันทนผา ออนชาง อรพิม ข้ีเหล็กฤาษี กุมบกเปน

ตน นอกจากน้ีในพื้นที่ยังเปนจุดชมทิวทัศนที่เห็นทัศนียภาพรอบๆเขาสมโภชนไดกวางและไกล 

 จุดที่ 7 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 11 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมีสภาพ 

แวดลอมเปนลานหินขนาดใหญเรียกวา ลานจักรพรรดิ ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและควรศึกษาคือ ลานหินที่มีนํ้าผุด

ข้ึนมาเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีในพื้นที่ยังเปนจุดชมวิวทิวทัศนที่สามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบเขาสมโภชน

ไดกวางและไกล 

 จุดที่ 8 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 57 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมเปนลานหินมีระดับสูงตํ่าแตกตางหลายระดับ ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและควรศึกษาคือ ซากฟอสซิล

ของสัตวทะเลจําพวกหอยและพืชขนาดเล็ก 
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 จุดที่ 9 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง  18 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมระบบนิเวศปาเบญจพรรณ ซึ่งมีจุดที่นาสนใจและควรศึกษาคือ มีความหลากหลายของพืช

สมุนไพรที่มีคุณคาและมีสรรพคุณทางยาสูง พันธุไมสําคัญไดแก หญาหนอนตาย เปราะปา อัญชันปา ผักควาย 

หนามทําลาย ทองหลางปาเปนตน 

 จุดที่ 10 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง  400 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนปาพลัดใบ ซึ่งมีพันธุไมสําคัญไดแก งิ้วปา มะกอก มะกัก สมอรอง ตะแบก

เปลือกบาง ชิงชัน กระดูกกบ ชะคราม ปอลมปม กระพี้จั่น ขะเจาะ โกงกางนํ้าจืดและประดูเปนตน 

 จุดที่ 11 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 603 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมมีกอนหินขนาดใหญข้ึนเปนระยะและมีระบบนิเวศเปนปาเบญจพรรณจุดที่นาสนใจและควร

ศึกษาไดแก รองรอยการกัดเซาะของนํ้าฝนที่กระทํากับกอนหินเปนการแสดงถึงกระบวนการทางธรรมชาติที่

อาจจะสงผลใหสภาพภูมิประเทศของเขาสมโภชน  ตามพื้นผิวที่เปนหินมีเหลี่ยมแหลมคม มีรอยแยกรอยแตก

และโพรงนํ้าจํานวนมาก นอกจากน้ีระหวางทางที่ระยะ 284 เมตรจะพบตนโกงกางนํ้าจืดที่ข้ึนแทรกอยูใน

บริเวณน้ี 

 จุดที่ 12 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 291 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนปาเบญจพรรณ จุดที่นาสนใจและควรศึกษาไดแกการ  สื่อความหมายถึงการ

เกิดไฟปา ผลกระทบ การปองกันและการสรางแนวกันไฟเปนตน นอกจากน้ีระหวางทางที่ระยะ 86 เมตรทาง

เขตหามลาฯกําหนดใหเปนลานโลงสําหรับต้ังแคมปไฟสําหรับพักคางในปาชายเขา 

 จุดที่ 13 พื้นที่สําหรับทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง  264 เมตร พื้นที่บริเวณน้ีมี

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนปาเบญจพรรณ จุดที่นาสนใจและควรศึกษา คือ ลักษณะของสภาพ

ธรณีวิทยาในพื้นที ่
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               ภาพท่ี 45 รายละเอียดของเสนทางศึกษาธรรมชาติเลียบชายเขา
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ภาพท่ี 46 เสนทางศึกษาธรรมชาติข้ึนยอดเขาจันทนผาและอาศรม (เสนสีแดง) และเสนทางเดินเลียบชายเขา 

(สีมวง) สวนสีเหลืองเปนเสนขอบเขตเขาสมโภชน 

 

สรุปผลองคประกอบทางกายภาพของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

 ปจจุบันเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเปนพื้นที่ที่ความหลากหลายและคุณคาความสําคัญดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่ถูกซอนเรน ทั้งน้ีดวยความหลากหลายและคุณคาความสําคัญ

ดังกลาวเปรียบเสมือนเปนมรดกสําคัญของชุมชนที่อุดมไปดวยปจจัยการผลิตคือ นํ้า รวมถึงอาหาร วัสดุจาก

ธรรมชาติและรองรอยทางวัฒนธรรมทําใหเกิดคุณคาเชิงนิเวศวิทยาปาไม สัตวปา ธรณีวิทยา อุทกวิทยา  

สังคมศาสตรและสุนทรียศาสตร ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอยางเปนระบบอยางมีพลวัต ภายใตความสัมพันธ

เช่ือมโยงซึ่งกันและกันอยางเปนเครือขายวงจรชีวิต  ฉะน้ันหากการพัฒนาทางกายภาพเพื่อรักษาระบบนิเวศใน

เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนใหสามารถดํารงอยางย่ังยืน จึงควรทําความเขาใจสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ของพื้นที่ในปจจุบันใหมากที่สุด 

 

2.4 สวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

ท่ีต้ังของสวนรุกขชาติวังกานเหลือง (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, 2558) 

 นํ้าตกวังกานเหลืองเปนนํ้าตกที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ซึ่งแตกตางจากนํ้าตกโดยทั่วไปที่พบเห็นจาก

แหลงอื่นๆ เพราะเปนนํ้าตกเกิดข้ึนจากตานํ้าผุดจํานวนหลายจุดที่ผุดข้ึนมากลางลําหวยเล็กๆ ในบริเวณใกลเคียงกนั

ภายในหวยมะกอก ซึ่งจากการบอกเลาของ นายกุย  พิกุลขาวที่อาศัยอยูในพื้นที่แถบน้ีมานานเลาใหฟงวา ใน

อดีตหวยมะกอกมีนํ้าไหลไมตลอดป ฤดูแลงจะมีปริมาณนํ้าไหลนอยถึงกับแหงขอด ในระยะตอมาเกิดความแหง

แลงมาก ราษฎรจึงไดพยายามขุดหานํ้าจากลําหวยในระดับที่ลึกลงไปในลํานํ้ามากกวา 4 เมตร จึงพบวามีนํ้าไหล

ซึมออกมาและมปีริมาณเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับและกลายเปนแหลงนํ้าผุดข้ึนมา ซึ่งมีนํ้าไหลผุดข้ึนมาตลอดปจวบจน

ปจจุบันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 ป ทั้งน้ีจากจุดที่มีนํ้าผุดข้ึนมาจะมีนํ้าไหลคดเค้ียวเปนระยะทางประมาณ 1 

1 

เส้นทางเดินขึนยอดเขา

จนัทน์ผาและอาศรม 

เส้นทางเดินเลียบชายเขา 
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กิโลเมตรและไปรวมตัวกันทีแ่องนํ้า ซึ่งมีลักษณะเปนวังนํ้าคลายอางเก็บนํ้า โดยมีแนวสันหินปูนวางตัวขวางนํ้าใน

ลําหวย เมื่อนํ้าไหลลนผานวังนํ้าจึงเกิดนํ้าตกที่มีขนาดหนากวางมากกวา 20 เมตร ไหลลดหลั่นไปตามระดับช้ัน

ความสูงของภูมิประเทศยาวตลอดแนวลําหวยประมาณ 2.5 - 3 กิโลเมตรจนไปบรรจบกับแมนํ้าปาสัก ทางทิศ

ตะวันออกเหนือของอางเก็บนํ้าเหนือเข่ือน โครงการเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ  ในการน้ีที่มาของช่ือนํ้าตก  วัง

กานเหลือง เมื่อสืบคนลงในรายละเอียดพบวาในอดีตพื้นที่แหงน้ีมีตนกานเหลืองข้ึนอยูเปนจํานวนมาก จึงเปน

ที่มาของการต้ังช่ือหมูบาน “บานวังกานเหลือง” และ “นํ้าตกวังกานเหลือง” แตจากการขยายพื้นที่ของราษฎรใน

อดีตสงผลใหตนกานเหลืองที่เคยมีอยูเปนจํานวนมากไดถูกตัดโคนออกไปจึงเหลือตนกานเหลืองอยูจํานวนนอย

ในปจจุบัน อยางไรก็ตามยังสามารถพบเห็นตนกานเหลืองไดเฉพาะบริเวณริมลําหวยในพื้นที่สวนรุกขชาติวัง

กานเหลืองเทาน้ัน 

 สวนรุกขชาติวังกานเหลือง ต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อป พ.ศ. 2492 

เปนปาที่มีความอุดมสมบูรณมาก มีพรรณไมข้ึนอยูหนาแนน ไดแก ไมมะคาโมง คงคาเดือด เสลา กระเบากลัก และ

ดีหมี มีสัตวปาอาศัยอยูนานาชนิดเชน ชาง เสือ เกง และหมูปา เปนตน ตอมาในระยะหลังมีราษฎรขยายพื้นที่อยู

อาศัยและการทําเกษตรกรรมควบคูกับการตัดถนนผานพื้นที่รองรับการขนสงผลผลิตทางการเกษตร  ในการน้ีป 

พ.ศ. 2518 นายนิรัญ  ชาญวิทยพันธ สมาชิกสภาจังหวัดลพบุรี ไดเห็นความสําคัญของนํ้าตกแหงน้ี จึงไดพยายาม

ผลักดันใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดลพบุรี ดวยการสละทุนทรัพยสวนตัว เขามาดําเนินการจัดสราง

ศาลาพักรอน จัดทําปอมยาม ที่กั้นรถ และจัดหาที่น่ังสําหรับพักผอนพรอมกับไดประสานกับนายพงศ  ผดุงกลิ่น 

กํานันตําบล  ทาหลวง กิ่งอําเภอทาหลวง ในขณะน้ันใหชวยเจรจากับชาวบาน เพื่อขอที่ดินสําหรับตัดถนนเขา

มายังบริเวณนํ้าตก พรอมกับเสนอโครงการใหจังหวัดลพบุรีพิจารณาปรับปรุงสวนรุกขชาติวังกานเหลือง ตอมาเมื่อ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2520 นายเชานวัศ  สุดลาภา ผูวาราชการจังหวัดลพบุร ีพรอมคณะไดเดินทางไปตรวจราชการ 

จึงสั่งใหเรงปรับปรุงเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยการจัดทําเข่ือนกัน้นํ้าและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ

รองรับการทองเที่ยว และเปดใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521 โดยใหอยูใน

ความควบคุมดูแลของนายนิรัญ ชาญวิทยพันธ สมาชิกสภาจังหวัดลพบุร ี

         ในระยะตอมาเมื่อเดือน ตุลาคม 2522 กรมปาไมจึงไดเขามาจัดต้ังพื้นที่บริเวณนํ้าตกวังกานเหลืองเปน 

“สวนรุกขชาติวังกานเหลือง” เพื่อใหเปนสถานที่สําหรับอนุรักษตนนํ้าลําธาร เปนแหลงสําหรับศึกษาพันธุไม และเปน

แหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ  

 ปจจุบันสวนรุกขชาตินํ้าตกวังกานเหลืองหนาที่ดําเนินงาน ดังน้ี 

วิสัยทัศน : ถ่ินรวมพรรณไม พัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อเปนแหลงเรียนรูอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงค  

1) รวบรวมพันธุไมที่มีอยูในทองถ่ิน และที่มีอยูในพื้นที่ใกลเคียง ทั้งไมมีคาทางเศรษฐกจิ พชืสมนุไพร 

พรรณไมที่หายากและใกลสูญพันธุในทองถ่ินน้ัน 

2) เปนแหลงศึกษาพันธุไมสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจโดยทั่วไป 
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3) เปนแหลงบริการและถายทอดความรูทางวิชาการดานพฤกษศาสตรและพืชพรรณไมแกนักเรียน 

นิสิต นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

4) สรางจิตสํานึกใหประชาชนโดยทั่วไป รักและหวงแหนปาไมซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติอันมุง

คุณประโยชนของประเทศชาติ และเพื่อเปดกวางใหประชาชนโดยทั่วไป เขามาสัมผัสหาความเพลิดเพลินจาก

ธรรมชาติ และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนผูรักและช่ืนชมในธรรมชาติ ภายใตเงื่อนไขทาง

วิชาการ ระเบียบ และกฎหมายของทางราชการ 

ท่ีต้ังและอาณาเขต  

สวนรุกขชาติวังกานเหลือง ต้ังอยูในทองที่ หมูที่ 4 ตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล และหมูที่ 1 ตําบล

ทาหลวง อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 350 ไร 

 

        

    

 

 

 

 

              

 

ภาพท่ี 47 ผังบรเิวณโดยสังเขปสวนรุกขชาติวังกานเหลอืง 

             ที่มา: Google, 2016 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพื้นที่ริมฝงลํานํ้าของหวยมะกอก มีความยาวประมาณ 2.5 - 3 กิโลเมตร ดานลาดของพื้นที่ 

(Aspect) มีทิศทางของดานลาดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เปนผลใหนํ้าในลําหวยมี     ทิศทางการไหล

จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกลงสูแมนํ้าปาสัก นํ้าตกวังกานเหลืองมคีวามสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลีย่ปาน

กลาง (MSL) 130 เมตร บริเวณดานเหนือนํ้าตกข้ึนไประยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเปนแหลงตานํ้าผุดหรือนํ้าพุที่

มีนํ้าซับผุดข้ึนจํานวนหลายจุด ซึ่งเปนตนนํ้าลําธารของนํ้าตกวังกานเหลือง ปจจุบันแมจะเปนชวงฤดูแลงใน

เดือนมีนาคมและเมษายนของทุกป นํ้าตกวังกานเหลืองยังคงมีนํ้าไหลอยางตอเน่ือง 

ททีาํการสวนรุกขชาตวิงั

ก้านเหลือง 

เขือนป่าสักชลสิทธ์ 
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ภาพท่ี 48 สภาพแวดลอมโดยรอบสวนรกุขชาติวังกานเหลือง 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปบริเวณสวนรุกขชาติวังกานเหลืองเปนภูมิอากาศแบบรอนช้ืน ไดรับอิทธิพล

จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดป 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 องศา

เซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 14 องศาเซลเซียส มีฝนตกเฉลี่ยปละประมาณ 1,200 มิลลิเมตรและมี

ความช้ืนสัมพัทธ เฉลี่ยรอยละ 71 มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว โดยอากาศจะรอนจัดในเวลากลางวัน

และคอนขางหนาวเย็นในเวลากลางคืน ฤดูหนาวมีอากาศหนาวและลมพัดแรง  

           สภาพทางธรณีวิทยา 

          มีสภาพภูมิประเทศแบบคารส (Karst Topography) ซึ่งมีโครงสรางทางธรณีวิทยาเปนหินปูน พื้นที่

ต้ังอยูบนที่ราบคารส สลับกับภูเขาหินปูนลูกโดด ลําหวยเกือบทั้งหมดมีนํ้าไหลมากในฤดูฝน สวนหน่ึงมาจากช้ัน

หินดานที่เปนหินปูน มีเน้ือพรุนไมสามารถเก็บนํ้าเหนือผิวดินได แตจะไหลซึมเปนนํ้าบาดาลและนํ้าซับ และเกิด

เปนนํ้าผุดข้ึนในพื้นที่ตํ่าลงมาและมีช้ันหินแข็งรองรับ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49 ลักษณะการไหลของนํ้าบริเวณนํ้าตกวังกานเหลือง 

                              ท่ีมา: กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, 2558 
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สภาพทางปฐพีวิทยา  

 เปนดินบริเวณที่ราบตะกอนลุมแมนํ้าปาสัก ชุดดินสวนใหญจะเปนดินชุดสบปราบ ดินชุดชัย

บาดาล และดินชุดลํานารายณ ซึ่งเปนกลุมชุดดินที่เปนดินรวนปนเหนียวช้ันหนาดินต้ืน จนถึงปานกลาง ความ

อุดมสมบูรณของดินปานกลางจนถึงคอนขางสูงเหมาะสมในการปลูกพืชไร 

ทรัพยากรธรรมชาติ พืช และสัตว 

1)  ทรัพยากรธรรมชาติ 

สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เปนนํ้าตกขนาดกลางที่มีนํ้าไหลตลอดป นํ้าตกวังกานเหลือแตกตาง

จากนํ้าตกโดยทั่วไป กลาวคือ แหลงตนนํ้าอยูกลางลําหวยที่มีนํ้าซับผุดข้ึน แทนที่จะเกิดข้ึนในแหลงตนนํ้าบน

ภูเขา ลําธารของนํ้าตกจะไหลลัดเลาะมาตามที่ลําหวยที่ลาดเทปะทะหินผาหินปูนเปนช้ันๆ เกิดเปนนํ้าตกสิบ

กวาช้ันแลวไหลลงไปบรรจบกับแมนํ้าปาสัก (เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ) ตลอดพื้นที่ 2 ฝงของบริเวณนํ้าตกมีตนไมรม

รื่น นับไดวาเปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่สําคัญแหงหน่ึงของจังหวัดลพบุรี 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 ตําแหนงตานํ้าผุดหรือนํ้าพุที่ผุดข้ึนในลําหวยที่เปนแหลงตนนํ้าของนํ้าตกวังกานเหลือง 

ท่ีมา: กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, 2558 

ตานํ้าผุด เปนตานํ้าขนาดใหญที่ผุดข้ึนมาจากใตดิน เปนตนนํ้าของสวนรุกขชาติวังกานเหลือง ต้ังอยู

หางจากนํ้าตก 1,000 เมตร จากการศึกษาลักษณะธรณีวิทยาใตดินสันนิษฐานวาตานํ้าผุดเปนนํ้าใตดินที่ไหล

ออกมาจากรอยแตกเล็กๆ ที่ความลึกจากผิวดินประมาณ 2 เมตร 

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เปนเสนทางเดินเทาเพื่อศึกษาพันธุไม นกประจําถ่ิน มี 2 เสนทาง คือ 

   1) เสนทางเดินศึกษาธรรมชาตินํ้าตก - ตานํ้าผุด มีระยะทางประมาณ 1,200 เมตร เสนทาง

เดินจะขนานไปตามลําหวย (เดินทวนนํ้าหรือเดินไปทางทิศตะวันออก) ระหวางทางจะพบนํ้าตกช้ันตางๆ ลานหินผุด 

ดงเฟรน ดงผักหนาม เปนตน ที่ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร จะพบตานํ้าผุดซึ่งเปนตนนํ้าของนํ้าตกวัง

กานเหลือง 

2) เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติสวนรุกขชาติวังกานเหลือง - ลานกางเต็นท มีระยะทาง

ประมาณ 800 เมตร เสนทางเดินจะขนานไปตามลําหวย (เดินตามนํ้าหรือเดินไปทางทิศตะวันตก) ระหวางทาง
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จะพบตนกานเหลืองใหญ นํ้าตกช้ันตางๆ ที่ระยะประมาณ 700 เมตร จะพบช้ันนํ้าตกที่สวยงามเปนอันดับ 2 ของ

สวนรุกขชาติวังกานเหลือง บริเวณน้ีมีหองนํ้า-หองสุขา ใหบริการนักทองเที่ยวและยังมีพื้นที่กางเต็นท ต้ังคาย

พักแรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51 สภาพเสนทางศึกษาธรรมชาติสวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

 2)  ทรัพยากรปาไม 

 ความหลากหลายของชนิดพันธุไมในสวนรุกขชาติวังกานเหลือง มีจํานวน 295 ชนิด 130 สกุล  76 

วงศ แบงตามลักษณะวิสัย ไดแก ไมยืนตน 147 ชนิด ไมพุม 64 ชนิด ไมลมลุกและหญา 37 ชนิด ไมเลื้อยและไม

พุมทอดเลื้อย 38 ชนิด ไมนํ้า 9 ชนิด ในจํานวนน้ีเปนพืชพื้นเมืองในทองถ่ิน 161 ชนิด พืชพื้นเมืองจากแหลงอื่นใน

ไทย 44 ชนิด และพืชตางถ่ิน 31 ชนิด พื้นที่ประกอบดวยปาเบญจพรรณ ที่มีพันธุไมเดนโดยรวมไดแก มะดูก อินทร

ชิต มะเกลือ ตะโกนา ลําตาควาย สะเดา มะกา เสี้ยวปา ไผรวก และปาดงดิบช้ืนเปนสังคมพืชยอยแบบปาดงดิบช้ืน

ชายนํ้า พันธุไมเดนโดยรวม ไดแก กานเหลือง ประดูสม สัตตบรรณ มะเด่ือกวาง หาด โสกนํ้า มะเด่ืออุทุมพร ดีหมี 

เปนตน จากการตรวจสอบสถานภาพพบพืชถ่ินเดียว (Endemic) 5 ชนิด ไดแก จําปสิรินธร (Magnolia sirindhorniae 

Noot.& Chalermglin) โมกราชินี (Wrightia sirikitiae Mid.& Santisuk) ลําตาควาย (Diospyros coaetanea (Craib) 

Fletcher) อรพิม (Bauhinia winitii Craib) และเขาพรรษา (Globba winitii C.H. Wright) พืชที่เสี่ยงตอการสูญ

พันธุเปนอยางย่ิง (Critically Endangered : CR) 1 ชนิด คือ กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) 

พืชที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable : VU) 2 ชนิด ไดแก จําปสิรินธร และโมกราชินี พืชหายาก (Rare : 

R) 2 ชนิด ไดแก ลําตาควาย และเขาพรรษา พืชที่ถูกคุกคาม (Threatened : T) 4 ชนิด คือ หูหมี (Epithema 

carnosa Benth.) มะยมปา (Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston) อรพิม และกฤษณา ทั้งน้ีพืชที่มี

สถานภาพและการคุกคามที่พบในพื้นที่ศึกษาเกือบทั้งหมดเปนพืชที่นําเขามาปลูกโดยมีถ่ินกําเนิดจากแหลงอื่น

ในประเทศไทย มิไดเปนพืชในทองถ่ิน ยกเวน ลําตาควาย และหูหมีเปนพืชพื้นเมือง  
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ภาพท่ี 52 สภาพแวดลอมภายในสวนรกุขชาติวังกานเหลือง 

    

 3) ทรัพยากรสัตวปา 

 ความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวปาและแมลงบริเวณสวนรุกขชาติวังกานเหลืองพบพันธุสัตวปา และ

แมลงรวมทั้งสิ้น 130 ชนิด 78 วงศ แบงตามลักษณะอนุกรมวิธาน ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 7 ชนิด  นก 59 ชนิด  

ปลา 18  ชนิด  สัตวเลื้อยคลาน 18 ชนิด  สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 5 ชนิด แมลง   23 ชนิด จากการตรวจสอบ

สถานภาพไมพบสัตวปาสงวน และสัตวปาหายากและใกลสูญพันธุ (Endangered) พบสัตวปาคุมครอง ทาย

กฎกระทรวงกําหนดสัตวปาเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 

2535 ไดแก บาง (Cynopcephalus variegates) กระตายปา (Lepus pequensis) กระรอกสามสี (Callosciurus  

prevostii) กระรอกขาว (Callosciurus  finlaysoni)  นกปากหาง (Anastomus oscitans) นกตะขาบทุง 

(Coracias benghalensis) และ เหี้ย (Varanus salvator) เปนตน      

 

สรุป                         

สิ่งสําคัญในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความอุดมสมบูรณและความเปราะบางทางนิเวศในกรณีปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลา

สัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธสัตวปาซับลังกา คือ ผูที่มีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของตองไมมุงเนน

ผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจากการสงเสริมการทองเที่ยวเพียงอยางเดียว ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาดวยคือ การ

จัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน แมวาปจจุบันศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสัก จังหวัด

ลพบุรีจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาไมมากนัก แตเปนสถานที่ที่มีความสําคัญดานระบบนิเวศในระดับภูมิภาค 

ดังน้ันในการศึกษาศักยภาพทางการทองเที่ยวเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุม

นํ้าปาสักของจังหวัดลพบุรี ตองคํานึงถึงการสรางความรู และความเขาใจถึงความสําคัญของสถานที่ ตลอดจน

การรักษาคุณลักษณะและคุณสมบัติเดนของสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยวเพื่อนําไปสูการ

สรางความย่ังยืนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
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บทท่ี 3 

การทบทวนแผนพัฒนาการทองเท่ียวของพื้นท่ี 

 คณะผูศึกษาไดทําการทบทวนแผนพัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่ศึกษา โดยใหมีความสอดคลอง

เชิงนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 แผนยุทธศาสตร

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559 และแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 

เพื่อใชเปนกรอบในการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว ดังน้ี 

3.1 ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่โครงการ 

3.1.1 แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 

3.1.3 แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 

3.1.4 แผนพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

3.1.5 แผนพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรี 

3.2 ศึกษาทบทวนแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว

ในลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุรี 

3.1 ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีโครงการ  

 3.1.1 แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

         กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาการทองเที่ยวไทย คือ 

“ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในระดับโลก 

สามารถสรางรายไดและกระจายรายได โดยคํานึงถึงความเปนธรรม สมดุล และย่ังยืน” 

โดยมีเปาประสงค 3 ประการคือ 

1) ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มข้ึน  

2) รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศเพิ่มข้ึน โดยเนนการพัฒนากิจกรรมที่สรางมูลคา และ

คุณคา  

3) สรางรายไดและกระจายรายไดโดยคํานึงถึงความสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2555)ประกอบดวย 

5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อการทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความย่ังยืน  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเช่ือมั่นและสงเสริมการทองเที่ยว  
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ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร ดังตอไปน้ี 

  แนวทางในการดําเนินยุทธศาสตร 

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือการทองเท่ียว 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวมีสวนสําคัญในการแกไขปญหาและ

ขอจํากัดในดานการทองเที่ยวที่อาจสงผลใหศักยภาพการทองเที่ยวของประเทศไทยลดลง โครงสรางพื้นฐาน

เหลาน้ี ไดแก ระบบโลจิสติกสที่เช่ือมโยงการทองเที่ยว ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ และรวมถึงสิ่ง

อํานวยความสะดวกพื้นฐานที่อาจเปนอุปสรรค สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวไทย โดยมีแนวทางในการ

พัฒนา 3 แนวทาง ดังน้ี 

1.1)  พัฒนาและปรับปรงุระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 

1.2)  พัฒนาและปรับปรงุสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว 

 1.3)  สรางโครงขายเสนทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทางทองเที่ยวกับประเทศ

เพื่อนบานและในภูมิภาค 

2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน การขยายตัวของ

การทองเที่ยวโดยเนนปริมาณนักทองเที่ยวหรือการแสวงหารายไดจากการทองเที่ยวในขณะที่การรองรับขยาย

ไปไมทัน ทําใหแหลงทองเที่ยวของไทยมีความเสื่อมโทรม ยุทธศาสตรจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวอยางมีทิศทาง ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ

เอกลักษณของชาติโดยคํานึงถึง ขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว เพื่อปองกันการใชประโยชน

มากเกินไป การกําหนดมาตรการในการแกไขกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ใหแหลงทองเที่ยวของไทย

สามารถมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว ประกอบดวย 3 แนวทางพัฒนา ดังน้ี 

2.1) พัฒนายกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

2.2) การฟนฟูแหลงทองเที่ยว 

2.3) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเที่ยว 

3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียว ยุทธศาสตรน้ี

มุงเนนการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานอยางตอเน่ืองครบวงจร ความพรอมของภาคบริการ

และการทองเที่ยว แมไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และความไมสงบภายในประเทศ แตมีบทบาท

สําคัญในการขับเคลื่อนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยยังเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม

จากนักทองเที่ยวตางประเทศ และมีโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว เชน โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง 

บริการทองเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีเศรษฐกิจสรางสรรคไดมีบทบาทมากข้ึนในการ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประกอบดวย 5 แนวทาง ดังน้ี 
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3.1) การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค กิจกรรม นวัตกรรมและมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว 

3.2) การเสริมสรางโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการคา การลงทุนดานการทองเที่ยว 

3.3) การพัฒนามาตรฐานสินคา และบริการทองเที่ยว 

3.4) การปองกันและรักษาความปลอดภัยทางแกนักทองเที่ยว 

3.5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเท่ียว ยุทธศาสตรน้ีมุงเนนให

นักทองเที่ยวรับรูและเขาใจในภาพลักษณที่ดีของประเทศ สรางความเช่ือมั่นใหแกนักทองเที่ยวในการเดินทาง

มาทองเที่ยวประเทศไทย โดยการดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิในการจัดงานระดับโลก/ภูมิภาค เพื่อ

เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเขาประเทศ จัดงานแสดงตางๆ (Event) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใน

ประเทศไทย ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวไทยผานสื่อตางๆ โดยมีเปาหมายเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ทองเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึนมีการใชจายมากข้ึน ประกอบดวย 5 แนวทาง ดังน้ี 

4.1) สรางและเผยแพรภาพลักษณดานการทองเที่ยว 

4.2) สรางสภาพแวดลอมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดทองเที่ยว 

4.3) สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดเขาประเทศจากนักทองเที่ยวตางชาติ 

4.4) สรางกระแสการรับรูเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาการทองเที่ยว 

4.5) การสรางกระแสการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทย 

5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว ยุทธศาสตรน้ีมุงเนนโครงสรางการบริหาร

จัดการดานการทองเที่ยวยังขาดความเช่ือมโยงระหวางทองถ่ิน จังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศ ขาดการมีสวน

รวมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองสวนทองถ่ิน การพัฒนากลไกในการบริหารจัดการดานการ

ทองเที่ยวจึงเปนแนวทางในการบูรณาการการทํางานรวมกันการกําหนดภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให

ชัดเจน กําหนดรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวที่สอดคลองกับพื้นที่ สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยว

อยางครบวงจร ประกอบดวย 2 แนวทางหลัก ดังน้ี 

5.1) การสรางและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 

5.2) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองเที่ยว 
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แผนภาพท่ี 1.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวางวิสัยทัศนเปาประสงคเปาหมาย พันธกจิ และยุทธศาสตร 

ท่ีมา : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2555 

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2554) ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวย

ความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร จํานวน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

 ยุทธศาสตรที ่4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
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 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

 ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

ทั้งน้ียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว มีดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ให

ความสําคัญกับ 

4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็ง

ใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดันใหมีบทบาทใน

การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันไดดวยการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนให

สอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาค

บริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรค การพัฒนา

เมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคพัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิต

และยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและย่ังยืน ดวยการใชความรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

 4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคม และ

ชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน

ลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

 4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม มุง

พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหเช่ือมโยงการขนสงทั้ง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากล สรางความมั่นคงดานพลังงาน 

ดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุก

ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและ

สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ 

 5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน

อนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล ปรับปรุง

กฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงการ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอน

ในของประเทศ 

 5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค มุงพัฒนา

พื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปน

ฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน 

รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชนรวมกัน ทั้งดานความมั่นคง

และเสถียรภาพของพื้นที่ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   ให

ความสําคัญกับ 

 6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุง

รักษาและฟนฟูพื้นที่ปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรูใหเปนเครื่องมือใน

การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน 

สงเสริมใหเกิดการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรนํ้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 

 6.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู ผลักดันใหมีการ

จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอ

มลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล 

รวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีม่ปีระสทิธิภาพ 

 ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดใหความสําคัญของการทองเที่ยวเพื่อปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2557 ของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชาน้ัน 

(รัฐบาลไทย, 2558) รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไว 11 ดาน โดยมีนโยบายที่สงเสริม

ดานการทองเที่ยว ดังตอไปน้ี 
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1) นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรยีนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปน

ไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังน้ี 

  จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญ ทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 

ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ

การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่

ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 

  อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ

ความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

2) นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด

ผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได และสราง

สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวที่ครอบคลุม

แหลงทองเที่ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมได  เชน กลุมธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสุขภาพ เชน นํ้าพุรอนธรรมชาติ ทั้งจะใหเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑที่พัฒนา

จากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม 

โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมสินคาและบริการใหมี

คุณภาพราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกนักทองเที่ยว 

3) นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคลองกับขอตกลงใน

การเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรีมากข้ึน 

โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ

รวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสูความเช่ือมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได 

โดยเฉพาะอยางย่ิงฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเน่ืองที่ประเทศไทยไดเขาไปลงทุนขยายฐานการ

ผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว ตลอดจนกลุมการผลิตที่ผูประกอบการของไทยเตรียมที่จะ

ขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพหลากหลายเพื่อ

ขายในตลาดตาง ๆ ไดมากข้ึน ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปนการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานใน

กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน

วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผล การใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพให
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เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 

กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือ

แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน 

 เรงพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

อาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแม

นาโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความ

รวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความ

รวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเช่ือมโยงในอาเซียนซึ่งจะชวย

สนับสนุนใหความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซียนสัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 ตอเช่ือมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปร

รูปเพื่อเพิ่มมูลคาทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผูประกอบการรายยอย

สูตลาดที่กวางขวางย่ิงข้ึนทั้งในประเทศและระหวางประเทศและขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ

แกพื้นที่ตาง ๆ ภายในประเทศดวย 

 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการ

คมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน

ขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเน่ือง โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับดาน

ชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ ซึ่ง

จะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกส สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพและรองรับ

ปริมาณการเดินทาง และการขนสงที่คาดวาจะเพิ่มข้ึนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4) นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ

กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปอง และฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา โดยให

ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการ

พิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ โดยนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง

กฎหมายใหทันสมัยและสรางบรรทัดฐานในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ปาตนนํ้าและพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาใหเปนพื้นที่

ยุทธศาสตรการปลูกปาเพื่อปองกันภัยพิบัติและปองกันการบุกรุกปา ขยายปาชุมชน และสงเสริมการปลูกไมมี

คาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการ

ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ เชน โครงการปลูกปาเพื่อ

ฟนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนตน 
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 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางย่ังยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอัน

เกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน 

ความมั่นคงทางดานอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

  3.1.3 แผนยุทธศาสตรกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พ.ศ.2555-2559 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559 มีวิสัยทัศน “เปนองคกรหลัก

ในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

พัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” และมียุทธศาสตรหลักในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศทั้งหมด 6 ดาน โดย

ประเด็นการฟนฟู การปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรมและการพัฒนาสรางแหลงทองเที่ยวที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมและรองรับนักทองเที่ยวคุณภาพ เปนหน่ึงในแนวทางสําคัญภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การ

พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและปลอดภัย ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554, หนา 32-33) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและปลอดภัย  

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงคุณภาพใหมีการเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน  

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาการพลศึกษา กีฬาข้ันพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน 

นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อใหเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง  

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา

ดานการพลศึกษา นันทนาการ กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และสุขภาพ  

   ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาการกีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬาอยางเปนระบบ

เพื่อมุงสูความเปนเลิศและเพื่อการอาชีพ 

   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคดานการทองเที่ยวและกีฬา  
 

  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2554) ไดกําหนดเปาประสงคของยุทธศาสตรที่ 1  คือ การที่

แหลงทองเที่ยวไดรับการฟนฟู และพัฒนาใหมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว และมีการกําหนดตัวช้ีวัด 

เปาหมายในประเด็นที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว คือ รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดทีไ่ดรบัการ

ประเมินคุณภาพดานการทองเที่ยว โดยมีคาเปาหมายอยูที่รอยละ 100 ในทุกป ต้ังแตป พ.ศ.2555-2559 

นอกจากน้ีในยุทธศาสตรที่ 2 มีเปาประสงคเพื่อการทองเที่ยวมีการเติบโตอยางตอเน่ือง สมดุล และย่ังยืน 

สําหรับการกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายในประเด็นที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว คือ รอยละของรายไดจากการ

ทองเที่ยวเติบโต ไมตํ่ากวาอัตราการเติบโตของ GDP โดยมีคาเปาหมายอยูที่รอยละอยูระหวาง 7 – 10   

  ดังน้ัน จึงไดกําหนดแผนงาน โครงการสําคัญ ๆ  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาประสงคและ

ตัวช้ีวัด เชน โครงการกําหนดเขตการใชพื้นที่ในแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ โครงการศึกษาและจัดทํามาตรฐาน
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แหลงทองเที่ยวใหครอบคลุมแหลงทองเที่ยวและบริการทองเที่ยวทุกประเภท โครงการสํารวจและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวใหม ๆ รวมทั้งสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ และสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยว

รูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการของนักทองเที่ยว ในขณะเดียวกันเปนการสงเสริม

การกระจายการเดินทางทองเที่ยว และการเดินทางทองเที่ยวเช่ือมโยงระหวางกลุมจังหวัดและภูมิภาคเปนตน  

3.2 การศึกษาทบทวนแผน/ โครงการของหนวยงานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการ

ทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ 

3.2.1 แผนพัฒนาการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  

    สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไดการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวของ

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อันประกอบไปดวย ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง รวม 4 จังหวัด แหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญของแตละจังหวัดในกลุมภาคกลางตอนบน 2 ดังตารางที่ 3.1 (สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 2, 2557) 

ตารางท่ี 3.1 แสดงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของแตละจังหวัดในกลุมภาคกลางตอนบน 2 

จังหวัด สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ 

ชัยนาท - สวนนกชัยนาท 

- เข่ือนเจาพระยา 

- วัดธรรมามูลวรวิหาร 

- วัดพระบรมธาตุวรวิหาร 

- วัดปากคลองมะขามเฒา 

ลพบรุ ี - แหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  

- แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน และศาสนา เปนแหลงทองเที่ยวที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดีหรือศาสนา  

- แหลงทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เปนทรัพยากร  การทองเที่ยว

อีกรูปแบบหน่ึง ในลักษณะของพิธี งานประเพณี ความเปนอยู วิถีชีวิต ศูนยวัฒนธรรม สินคา

พื้นเมือง ไร/สวน พืช ผัก ผลไมและเหมืองแร  

สิงหบรุ ี - วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนที่มีพุทธลักษณะอัน

งดงามและมีขนาดใหญ อยูในเขตตําบลจักรสีห อําเภอเมืองสิงหบุรี 

- อนุสาวรียวีรชนชาวบานบางระจัน เปนสวนรุกชาติที่มีอนุสาวรียวีรชนผูนํา 11 คน ที่ไดตอสูกับ

พมาจนไดรับชัยชนะถึง 7 ครั้ง และพายแพในครั้งที่ 8 กอนกรุงศรีอยุธยาจะเสียแกพมา อยูในเขต

ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน 

- พิพิธภัณฑแหงชาติอินทรบุรี  เปนแหลงรวบรวมโบราณวัตถุและสิ่งของสมัยอยุธยาตอนปลาย 
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จังหวัด สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ 

สมัยลพบุรี สมัยทวาราวดี และสมัยสุโขทัย อยูในเขต อําเภออินทรบุรี 

- วัดพระปรางคชัณสูตร (แหลงเตาเผาแมนํ้านอย) เปนที่ต้ังของพระปรางคองคใหญและภายใน

บริเวณวัดมีเนินดินขนาดใหญเปนที่ต้ังเตาเครื่องปนดินเผาสมัยโบราณ อยูในเขตตําบลเชิงกลัด 

อําเภอบางระจัน 

- วัดพิกุลทองพระอารามหลวง เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปน่ังปางประทานพร ช่ือพระสุวรรณ

มงคลมหามุนี และมหีลวงพอแพ เปนพระเกจิอาจารยที่มีช่ือเสียง  

- โบราณสถานบานคูเมือง สรางในสมัยทวาราวดี ปจจุบันเปนสวนรุกชาติ อยูในเขตตําบลหวยชัน 

อําเภออินทรบุรี 

- วัดสวางอารมณ เปนแหลงเก็บตัวหนังที่สมบูรณที่สุด กวา 300 ตัว  อยูในเขตตําบลตนโพธ์ิ 

อําเภอเมืองสิงหบุรี 

- รูปปนองคพระอินทร เปนรูปปนองคพระอินทรที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ต้ังอยูบริเวณ

ศูนยการคาฟลายนาว ติดถนนสายเอเชีย อําเภออินทรบุร ี

- รูปปนองคพระพรหม ต้ังอยูบริเวณศูนยบริการทองเที่ยวและ OTOP กลุมจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 2 ริมถนนสายเอเชีย อําเภอเมืองสิงหบุรี 

- อุทยานแมลามหาราชานุสรณ เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและพักผอนหยอนใจ อยูในเขต

อําเภอบางระจัน 

อางทอง - แหลงทองเท่ียวดานประวัติศาสตร โบราณสถาน และศาสนสถาน  

   วัดไชโยวรวิหาร เปนที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพและรูปหลอสมเด็จพุฒาจารย  

พระธาตุเจดียศรีโพธ์ิทอง วัดทาอิฐบรรจุพระบรมสารรีิกธาตุ และพระพทุธรูปปางตางๆ 

   พระนอนวัดขุนอินทประมูล เปนพระพุทธรูปปางไสยาสนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 

   วัดปาโมกวรวิหาร เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนยาว 22.58 เมตร 

   วัดสี่รอย เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลย สูง 21 เมตร 

   วัดตนสน เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง 

   วัดเขียน ภายในพระอุโบสถมีภาพฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

   วัดทาสุทธาวาส เปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

วัดมวง อาคารพระอุโบสถ รายลอมดวยสถาปตยกรรมที่เปนรูปดอกบัว 

วัดสระแกว ต้ังอยูในทองที่อําเภอปาโมก เปนสถานเลี้ยงเด็กกําพรา 

วัดโพธ์ิหอม มีการขุดคนพบรูปพระพรหมสี่หนาสองเศียร ศิลปะแบบขอม 

พระตําหนักคําหยาด เจาฟา-อุทุมพร ทรงใชเปนสถานที่ประทับขณะทรงผนวช 

อนุสาวรียนายดอก นายทองแกว ที่ไดรวมทําศึกรบสูกับกองทัพพมาในศึกบางระจัน  

วัดจันทรังษี เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ินามวาหลวงพอโยก 

วัดอางทองวรวิหาร เปนพระอารามหลวงช้ันตรี มีพระเจดียทรงระฆังประดับดวยไมสัก 
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จังหวัด สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ 

อนุสาวรียพันทายนรสิงห อําเภอปาโมก เพื่อเปนที่ระลึกถึงพันทายนรสิงห 

บานคูเมือง เปนสถานที่ที่นักโบราณคดีไดขุดคนพบซากเมืองโบราณสมัยทวาราวดี          

วัดบานพราน ประดิษฐาน “หลวงพอไกรทอง”  

- แหลงทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ 

หมูบานจักสานผลิตภัณฑไมไผและหวาย อยูในทองที่ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธ์ิทอง 

ตุกตาชาววังบานบางเสด็จ เปนโครงการที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

หมูบานทํากลอง อยูในทองที่ตําบลเอกราช มีการผลิตและจําหนายกลองนานาชนิด 

อิฐอางทอง อยูในทองที่อําเภอปาโมก เปนอิฐโชวแนวประดับอาคารบานเรือน         

หมูบานจักสานผักตบชวา ที่บานคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง และที่บานอําเภอไชโย 

ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ ต้ังอยูในทองที่ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ  

หมูบานไรนาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม ต้ังอยูในทองที่ตําบลโคกพุทรา          

หมูบานการเกษตร เปนแหลงผลิตพืชสวนพันธุดี เชน สวนมะยงชิดใน ต.บางเจาฉา และสวน

กระทอนพันธุดีในทองที่ตําบล องครักษ อําเภอโพธ์ิทอง และสวนองุนรัตนา 

- แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        วังปลาวัดขอย ในทองที่ตําบลโพธ์ิรังนก อําเภอโพธ์ิทอง 

        คางคาวแมไก ที่วัดจันทราราม อําเภอโพธ์ิทอง 

        สวนนกธรรมชาติ ที่วัดริ้วหวา ตําบลบานพราน อําเภอแสวงหา 

  นอกจากน้ีการจัดทําแผนพัฒนาไดทําการวิเคราะหดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 2 แมจะมีแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวหลากหลาย แตกลุมจังหวัดน้ียังคงมีจํานวน

นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวอยูในระดับตํ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากจังหวัดลพบุรีซึ่งเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เปนเพียงจังหวัดเดียวที่มีนักทองเที่ยวเดินทางไปเปนจํานวนมาก 

(2 ลานคน) ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ มีนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวนอยกวา 600,000 คนในป 2555 อยางไร

ก็ดี กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 น้ันมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี

ศักยภาพในการพัฒนาเปนสินคาหลักสําหรับนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ และนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได  

โครงสรางของการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จาก ขอมูลพื้นฐานดานการทองเที่ยวของกลุม

จังหวัด ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงขอมูลพื้นฐานดานการทองเที่ยว พ.ศ. 2555 ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  

จังหวัด นักทองเท่ียว  รายได  กิจกรรม  แหลงทองเท่ียว  

ครั้ง (คน)  ลานบาท 

ชัยนาท  392,174  499.88 นิเวศ วัฒนธรรม  วัด พิพิธภัณฑ สวนนก เข่ือนเจาพระยา  

ลพบุร ี 2,787,525 3,760.98 ประวัติศาสตร 

ศาสนา ธรรมชาติ 

นิเวศ อนุรักษ  

วัด ศาลพระกาฬ พระปรางค พิพิธภัณฑ 

พระนารายณราชนิเวศน 

เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา  

สิงหบุรี  406,594 544.20 ประวัติศาสตร  

นิเวศ วัฒนธรรม  

วัด ชุมชน/เมืองโบราณ แหลงเตาเผา 

อุทยาน พิพิธภัณฑ  

อางทอง  518,293 506.58 ประวัติศาสตร  

ศิลปวัฒนธรรม 

วัด บานโบราณ ศูนยเครื่องประดับ ทํากลอง 

ตุกตาชาววัง คางคาวแมไก  

รวม  4,104,586 5,311.64 ประวัติศาสตร วัฒนธรรม นิเวศ  

ท่ีมา: สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2, 2557  

จากการศึกษาเบื้องตนดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พบวามีศักยภาพในการ

พัฒนาการทองเที่ยว เน่ืองจากเปนจุดแวะพักคนที่เดินทางไปทางภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี

แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สําคัญ เชน  

1) แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา เชน เมืองประวัติศาสตร โบราณสถาน 

บางระจัน ชุนชนลาว สถานที่ดูดาว (ลพบุรี) พระราชวังนารายณราชนิเวศน หลุมขุดคนโปงมะนาว 

แหลงโบราณคดีโบราณสถานของขอม เมืองคาวบอย  

2) แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชน เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ ทุงทานตะวัน เขตรักษาพันธุสัตวปา แมนํ้า

นอย สวนนก  

 ผลจากการวิเคราะหถึงศักยภาพและปญหา อุปสรรคดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 2 จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจของกลุม ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดมี

ผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุรี ดังตอไปน้ี 

 ตําแหนงยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  

1)  เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อการบริโภคและจําหนายในประเทศและตางประเทศ  

2)  เปนแหลงเกษตรอุตสาหกรรมที่สําคัญ 

3)  มีศักยภาพระบบ Logistics เพื่อลดตนทุนภาคขนสงและการผลิต 

4)  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน 
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5)  มีแหลงนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้าที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาภาคการผลิตและระบบ     

ลดภัยพิบัติ 

 วิสัยทัศน  

      “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ทรัพยากรนํ้าสมดุลและย่ังยืน” 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว จากฐานความรูทางประวัติศาสตร ศิลป 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

  ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (2557) ไดกําหนดเปาประสงคของประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการทองเที่ยว ดังน้ี 

1) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึนและกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัด และมีการกําหนดตัวช้ีวัด 

เปาหมายในประเด็นที่เกี่ยวของกับรายได คือ (1) รอยละของของรายไดที่เพิ่มข้ึนจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

โดยมีคาเปาหมายอยูที่รอยละ 8 ในทุกป ต้ังแตป พ.ศ.2557-2560 (2) จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน รอยละ 5 

ในทุกป 

2) เช่ือมโยงการบริหารจัดการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ และมีการกําหนดตัวช้ีวัด 

เปาหมายในประเด็นที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว คือ จํานวนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ  

3) สินคาและบริการทองเที่ยวมีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีตัวช้ีวัด เปาหมายในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับรายได คือ รอยละมูลคาที่เพิ่มข้ึนจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน โดยมีคาเปาหมายอยูที่รอยละ 0.1 ต้ังแต

ป พ.ศ.2557-2559 และในป พ.ศ. 2560 โดยมีคาเปาหมายอยูที่รอยละ 0.2 

 โครงการในประเด็นยุทธศาสตรที่  2 สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวจากฐานความรูทาง

ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน มีดังน้ี 

1) โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิตลุมนํ้า ในปงบประมาณ 2558 กิจกรรมพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา ดังน้ี 

1.1) การกอสรางศูนยการเรียนรูและทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิรินธร ต.ซับจําปา    อ.ทาหลวง 

จ.ลพบุรี งบประมาณ 2,000,000 บาท 

1.2) กอสรางฝายชะลอนํ้าในเขตพื้นที่ปาจําปสิรินธร ต.ซับจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี 

งบประมาณ 1,000,000 บาท 

2) โครงการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงรุก 

3) โครงการสงเสริมกิจกรรมสรางแรงดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

4) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคาดานการทองเที่ยว 
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5) โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน  

จากการวิเคราะหรายละเอียดตาง ๆ แลว คณะผูศึกษาพบวามีการกลาวถึงการทองเที่ยวโดยตรงอยู 

3 ประเด็น คือ 

1) แหลงทองเที่ยวทีส่ําคัญของกลุมจงัหวัด เปนการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 

ธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน 

2) กิจกรรมการทองเที่ยว เนนการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากประวัติศาสตร และฐานความรูของ

แหลงทองเที่ยว 

3.1.5 แผนพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดลพบุร ี

  จังหวัดลพบุรี เปนจังหวัดทองเที่ยวที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีระยะทางหางจากกรุงเทพมหานครเพียง 154 กิโลเมตร เสนทางคมนาคมทางถนน

พหลโยธินที่สะดวก ดังน้ันจึงมีโอกาสในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560 (สํานักงานจังหวัดลพบุรี, 2558)  คือ 

 ตําแหนงยุทธศาสตรของจังหวัดลพบุร ี 

แหลงผลิตอาหารปลอดภัย และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ใหญที่สุดของภาคกลางตอนบน รวมทัง้

เปนแหลงทองเที่ยวอารยธรรมทางโบราณคดี ประวัติศาสตร ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน 

 วิสัยทัศน  

      “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย แหลงผลิตพลังงานทดแทน ทองเที่ยวอารยธรรม และเมืองแหง

ความสุข” 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพิ่มผลผลิต สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยูทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความมั่นคงและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

แผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของจังหวัดลพบุร ี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : บริหารจัดการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคและตัวชี้วัด: 
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  1) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน และมีการกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับรายได คือ รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว โดยมีคาเปาหมายอยูที่รอยละ 3 ในทุกป ต้ังแตป 

พ.ศ.2557-2560 

 2) จํานวนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน ไดมีการกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายในประเด็นที่

เกี่ยวของกบัแหลงทองเที่ยว คือ จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา โดยมีคาเปาหมายอยูที ่12 แหง  

 3) จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน และมีการกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

นักทองเที่ยว คือ รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเที่ยว โดยมีคาเปาหมายอยูที่รอยละ 2 ในทุกป ต้ังแตป 

พ.ศ.2557-2560 นอกจากน้ีตัวช้ีวัดในดานกิจกรรม คือ จํานวนที่เพิ่มข้ึนของกิจกรรมทองเที่ยวรูปแบบใหม มี

คาเปาหมายอยูที่ 8 กิจกรรม 

กลยุทธ: 

1) สงเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ และบริการทางการทองเที่ยว 

2) พัฒนามูลคาเพิ่มดานอาหาร ผลิตภัณฑชุมชน และของที่ระลึกสนับสนุนการทองเที่ยว 

3) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ 

4) พัฒนาบุคลากรเครือขายและขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยว 

แผนยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีไดกลาวถึงการพัฒนาดานการทองเที่ยวเปนประเด็นสําคัญ โดยมีการ

จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว และเพิ่มกิจกรรมดึงดูดนักทองเที่ยว จากการวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 

พ.ศ. 2557 – 2559 แลว พบวามีแผนพัฒนาดานการทองเที่ยวในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศลุมนํ้าปาสัก 

จังหวัดลพบุรีเพียง 2 แหงเทาน้ัน คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา และปาจําปสิรินธร ดังตารางที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวของสํานักงานจังหวัดลพบุรีในพื้นที่ที่ศึกษา 

ลําดับ ชื่อกิจกรรมหลัก งบประมาณ (บาท) 

1 พัฒนาสิง่อํานวยความสะดวกเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา อ.ลําสนธิ  

(พ.ศ. 2557) 

3,461,000 

2 งานปรบัปรุงสปริงเวยและปรบัปรุงภูมิทัศนลําหวยวังเช่ือมทางเขา   

เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี  

(พ.ศ. 2558) 

4,000,000 

3  พัฒนาและปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานแหลงทองเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารปิาจําปสริินธร (พ.ศ.2559) 

1,500,000 

4 ซอมสรางถนนลาดยางสาย บ.ทะเลวังวัด - บ.แกงผักกูด อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี 

– บ.ซับจําปา ต.ทาหลวง อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี (พ.ศ. 2559) 

6,700,000 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 15,661,000 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดลพบุรี, 2558 
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อยางไรก็ตามโครงการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น จัดไดวาเปนปจจัยสําคัญสนับสนุนกิจกรรม

การทองเที่ยวไดทั้งทางตรงและทางออม เชน งานดานสาธารณสุขสัมพันธกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การ

สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนโดยอําเภอ การพัฒนาฝมือในการผลิตสินคาที่ระลึกโดยสํานักงาน

พัฒนาชุมชน รวมทั้งกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนตําบลซับจําปา องคการ

บริหารสวนตําบลนาโสม องคการบริหารสวนตําบลซับตะเคียน และองคการบริหารสวนตําบลบัวชุม เปนตน 

 โดยภาพรวมของแผนและโครงการดังกลาวมาขางตน มีความเปนไปไดที่สงผลตอการพัฒนาการ

ทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุรี ทั้งในดานพัฒนาการบริการ การพัฒนา

บุคลากร และการเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 4 แหง หากไดปฏิบัติตามแผนจะทําใหแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดลพบุรีสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่ไดมากข้ึน และมีความประทับใจ 

ตลอดจนผูมาเยือนจะเห็นถึงความสําคัญของสถานที่น้ัน 
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บทท่ี 4 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

บทน้ีจะเปนเน้ือหาเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวของ โดยคณะผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารตาง ๆ 

ทั้งน้ีไดมีการทบทวนวรรณกรรมแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ 

 ประเด็นแรก เปนการนําเสนอแนวคิดดานภูมิทัศนเมือง การออกแบบวางผังบริเวณ และการสราง

สํานึกในถ่ินที่ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม นอกจากน้ีได

นําเสนอแนวคิดการประเมินขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวนันทนาการ เพื่อชวยในการออกแบบ

และวางผังพื้นที่ใหสัมพันธกับประโยชนใชสอยและกิจกรรมทองเที่ยวในแตละแหลงทองเที่ยว 

 ประเด็นที่สอง แนวคิดความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเปนแนวทางในการสรางการเรียนรู

คุณคาความสําคัญของแหลงทองเที่ยวและสรรสรางกิจกรรมที่เหมาะสมตอพื้นที่ดังรายละเอียดนําเสนอในขอที่ 

4.1  

4.1 ภูมิทัศนเมือง 

 องคประกอบของภูมิทัศนเมือง 

 องคประกอบของภูมิทัศนเมือง คือ สวนประกอบยอยภายในเมืองที่ปรากฏแกสายตาและทําใหเกิดการ

รับรูภูมิทัศนเมืองในอดีตที่ผานมาไดมีผูทําการศึกษาและวิเคราะหแยกองคประกอบของเมืองในหลายรูปแบบ

ดวยกัน (Spreiregen, 1965) ซึ่งสามารถสรุปไดเปน 2 ประเภท คือ องคประกอบเชิงกายภาพ (Physical) กับ

องคประกอบเชิงนามธรรม (Nonphysical) โดยในแตละประเภทสามารถจําแนกไดดังน้ี 

 1) องคประกอบเชิงกายภาพ  (Physical) 

  1.1) เสนทาง (Route) เปนองคประกอบที่มีผลตอการมองเห็นภูมิทัศนเมือง และเปนตัวกําหนด

รูปทรงเมืองที่สําคัญ 

  1.2) รูปแบบและมวลอาหาร 

   1.2.1) รูปราง ขนาด และความหนาแนนของเมือง (Shape, Size and Density) 

   1.2.2) กระสวนและลักษณะของเน้ือเมือง (Grain and Texture) 

  1.3) พื้นที่เมืองและพื้นที่วาง (Urban Spaces and Open Spaces) 

   1.3.1) Urban Spaces คือ ที่เวนวางของเมืองที่เกิดจากการจัดวางอาคาร ซึ่งโดยทั่วไป

เกิดจากรูปดานหนาของอาคารและพื้นผิวดิน (Floorscape) 

   1.3.2) Open Spaces คือ ที่ เวนวางของเมืองที่ เกิดจากการเปดพื้นที่โลง เชน 

สวนสาธารณะหรือพื้นที่ปาลอมรอบเมืองถูกกําหนดโดย ตนไม กอนหินและพื้นดิน 

(Landscape) 

  1.4) สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ (Landform and Nature) 
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  1.5)  รายละเอียดอื่น ๆ (Details) ไดแก  ปายสัญญาณ อุปกรณประกอบถนน ซึ่ ง เปน

องคประกอบที่ชวยบอกเลาเรื่องราวของพื้นที่ 

 2) องคประกอบเชิงนามธรรม (Nonphysical) 

  เปนสิ่งที่บงบอกความเปนเมือง ซึ่งไมใชองคประกอบทางกายภาพ ไดแก 

  2.1) ประวัติศาสตรและความมีเอกลักษณของเมือง เชน ถนนสายเกาแก จัตุรัสกลางเมืองใน

ประเทศทางตะวันตก รูปแบบสถาปตยกรรมที่สําคัญ หรือสัญลักษณของเมืองที่สามารถ

รับรูและจดจําไดงายในรูปแบบที่หมายตา 

  2.2) บทบาทหนาที่ เชน เมืองหลวงที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการปกครอง เมืองหลวงระดับภาค 

เมืองทาที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เปนตน 

  2.3) กิจกรรมที่เดนชัดและเปนเอกลักษณของพื้นที่ ตลอดจนเทศกาลประเพณีที่สําคัญ 

 
ภาพท่ี 53 เสาชิงชาสําหรบัประกอบพิธีโลชิงชาในศาสนาพราหมณ 

 ลักษณะการรับรูภูมิทัศนเมือง 

 สภาพแวดลอมเมืองที่ผูคนสามารถรับรูไดน้ัน อาจเกิดจากประสาทสัมผัสหลายสวนประกอบกัน 

ไดแก ทางสายตา ทางเสียง ผิวสัมผัส หรือแมกระทั่งกลิ่น โดยลักษณะการรับรูภูมิทัศนเมืองในการศึกษาน้ีจะ

เนนการรับรูสภาพแวดลอมของเมืองผานทางสายตา ซึ่งสามารถแบงการรับรูออกเปน 2 ลักษณะ คือ การรับรู

ขณะหยุดน่ิง (Static) และการรับรูขณะเคลื่อนไหว (Dynamic) โดยมีลักษณะของการรับรู (Williams, 1954) 

ดังน้ี 

 1) การรับรูขณะหยุดน่ิง  (Static)  ไดแก 

  1.1) The Panoramas เปนภาพมุมกวางที่แสดงความสัมพันธระหวางเมืองกับภูมิ 

ประเทศ ซึ่งอาจมองลงมาจากที่สูง ชวยทําใหเห็นองคประกอบของเมืองที่เปนรูปทรง 3 มิติ  

  1.2) The Skyline เปนภาพของเมืองที่เนนระนาบแนวนอน โดยมองจากระดับพื้นดิน ดังน้ัน

การมีพื้นที่โลงในระดับที่เหมาะแกการมองจึงเปนสิ่งสําคัญตอการรับรูประเภทน้ี ทัศนียภาพที่แสดงเสนขอบฟา

เมืองจะทําใหเห็นความสัมพันธในเชิงความสูงขององคประกอบทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางข้ึนภายในเมือง 
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  1.3) The Vista เปนภาพเฉพาะบริเวณของเมือง ซึ่งมีองคประกอบตาง ๆ  ขนาบแนวการมองไป

ยังจุดสนใจ จังหวะที่เกิดข้ึนจากการวางขององคประกอบเหลาน้ี กอใหเกิดความรูสึกขณะที่มีการเคลื่อนไหวไป

ยังจุดสนใจ แบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

   1.3.1) The Formal Vista คือ แนวมองที่เกิดจากองคประกอบที่มีแบบแผนเปนทางการ 

เชน ถนนสายประธานที่เปนเสนตรง ตนไมที่เปนระเบียบ แนวมองประเภทน้ีใชเนนความสําคัญแกจุดสนใจได

อยางดี เน่ืองจากสรางความชัดเจนแกผูมอง แตบางครั้งเมืองที่มีโครงขายถนนลักษณะตาราง จะทําใหเกิดแนว

มองประเภทน้ีเหมือนกันหมด จนขาดจุดเดนที่สําคัญ 

   1.3.2) The Informal Vista เปนแนวมองที่เกิดข้ึนเมื่อองคประกอบไมไดต้ังอยูในแนวแกน

เดียวกับจุดสนใจ 

 2) การรับรูขณะเคลื่อนท่ี  (Dynamic) 

  ภูมิทัศน เมืองที่ปรากฏอยางตอเ น่ืองเปนลําดับในขณะเคลื่อนที่  ทําใหผู รับรู ไดสัมผัส

ความสัมพันธตอเน่ืองของระนาบและที่วางโดยรอบ เรียกวา การมองเปนลําดับ (Serial Vision) ซึ่ง

องคประกอบเมืองที่ปรากฏในแตละภาพจะกอใหเกิดความรูสึกและอารมณที่ตางกันไป และเมื่อนําภาพทั้งหมด

มาลําดับตอเน่ืองกันก็จะเกิดเปนภาพเมืองในจินตนาการของผูรับรูได 

 รูปแบบและความหมายของภูมิทัศนเมือง 

 รูปแบบของภูมิทัศนเมือง เปนผลที่เกิดจากองคประกอบทางกายภาพภายในเมืองที่ปรากฏใน

ลักษณะและรูปแบบที่แตกตางกันไป ทําใหเมืองสามารถสื่อความหมายทางภูมิทัศนดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและความหมายของภูมิทัศนเมืองน้ี มีจุดมุงหมายที่จะทําความเขาใจภาพที่ปรากฏ

แกสายตา อันเกิดจากองคประกอบที่กลาวไว เน่ืองจากการศึกษาและสํารวจภูมิทัศนเมือง เปนเสมือนการอาน

ภาษาใบหรือภาษาภาพ (Mute Signal) โดยอาจกลาวไดวาการสื่อสารระหวางเมืองและผูคน มีลักษณะคลาย

กับการอานภาษาภาพเพื่อที่จะคนหาลักษณะเฉพาะของเมืองน้ัน ๆ (Gosling, 1996) ซึ่งการศึกษาในหัวขอน้ีจะ

เปนประโยชนตอการวิเคราะหและประเมินพื้นที่ศึกษาในบทตอไป 

  

4.2 แนวคิดในการออกแบบวางผังบริเวณ 

ดวยความหมายของการวางผังบริเวณ กลาววา การวางผังบริเวณเปนศิลปะและวิทยาศาสตรเพื่อการ

จัดสวนตาง ๆ ของที่ดิน นักวางผังบริเวณเปนผูกําหนดรายละเอียดการใชที่ดินสวนตาง โดยการเลือกวิเคราะห

ที่ดินน้ัน ๆ รวมกับเจาของโครงการหรือลูกคา ซึ่งเปนผูที่กําหนดความตองการ ใหกับนักวางผังเปนผูจัด นักวาง

ผังบริเวณจะตองเปนผูที่เช่ือมโยงความตองการดานตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกลมกลืนซึ่งกันและกันกับ

ลักษณะของที่ดิน อาคาร และกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูในบริบทน้ัน (เดชา บุญคํ้า, 2539) ซึ่งความหมายดังกลาว

ตางมีความหมายทํานองเดียวกันกับความหมายในการวางผังบริเวณของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

เชนกัน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2533) แตความหมายของ ททท. ไดขยายความและช้ีใหเห็นถึง

ประโยชนของการออกแบบผังบริเวณวาหากไมมีการปฏิบัติแลวจะทําใหแหลงทองเที่ยวเกิดปญหาเน่ืองจาก 

ขาดการจัดแบงพื้นที่ในการใชสอยประกอบกิจกรรมที่ชัดเจน ซึ่งวัตถุประสงคในการกําหนดหรือจัดแบงเขต
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กิจกรรมน้ันจะสามารถปองกันการรบกวนการใชสอยกิจกรรมในแตละประเภท ปองกันอันตราย สรางความ

สะดวกสบายและการเขาถึงการใหบริการของแหลงทองเที่ยว นอกจากน้ีการทําความเขาใจในความหมายและ

ขอบเขตของการออกแบบผังบริเวณน้ัน หากทําการศึกษาความหมายของการพัฒนาดานภูมิสถาปตยกรรม 

(กองโบราณคดี, 2532) เพิ่มเปนอีกมูลฐานความรูหน่ึง สามารถทําใหเกิดความเขาใจมูลฐานการออกแบบผัง

บริเวณไดมีความชัดเจนย่ิงข้ึน ซึ่งการพัฒนาดานภูมิสถาปตยกรรมเปนการพัฒนาสภาพแวดลอมของพื้นที่น้ัน ๆ 

เพื่อจัดระบบ ระเบียบ สรางความงามและสงเสริมความสําคัญของ   อัตลักษณที่โดดเดนในพื้นที่  

ฉะน้ันหากการพัฒนาศักยภาพดานกายภาพและปจจัยทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมของ

แหลงทองเที่ยวหลักจังหวัดชัยนาท ดวยการศึกษาและทําความเขาใจแนวคิดในการวางผังบริเวณนับวามี

ความสําคัญ โดยการวางผังบริเวณและการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในเสนทางทองเที่ยวน้ันตางมี

แนวคิดที่ตองการสะทอนความเปนเอกลักษณหรือจิตวิญญาณของพื้นที่ (Sense of Place) และยังควรมี

บทบาทในการกระตุนใหนักทองเที่ยวมีจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการทองเที่ยว อกีทัง้

หากนําแนวคิดที่คํานึงถึงวงจรการหมุนเวียนของสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตและการดํารงอยูของมนุษยที่ภายใต

สิ่งแวดลอมใหสามารถเกิดกระบวนการทดแทนไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดเวลาที่เรียกวา Regenerative 

Design มาใชโดยมีสาระสําคัญจะตองเคารพและพึ่งพาวงจรของธรรมชาติในการดําเนินกระบวนการ หลีกเลี่ยง

หรือจํากัดการใชนํ้ามันและสารเคมีใหนอยที่สุดและของเสียตางๆจะตองสามารถยอยสลายกลับคืนสูธรรมชาติ

ไดโดยไมเกินขีดจํากัด (Lyle, 1994, อางใน ศนิ วิรัชพันธ, 2545)  ซึ่งการออกออกแบบเพื่อวางผังแมบทและผัง

บริเวณแบบ Regenerative Design เห็นไดชัดวาแนวคิดในออกแบบดังกลาว เปนแนวคิดที่ใหคุณคาและ

ความสําคัญตอระบบนิเวศนิเวศวิทยา (Eco System) และการเรียนรูของกระบวนการ   ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนและ

หมุนเวียนในธรรมชาติ ตามแนวทางที่มุงสงเสริมใหระบบนิเวศเกิดการแลกเปลี่ยนและหมุนเวียนพลังงานตาม

กระบวนการทางธรรมชาติในระบบที่หลากหลายใหมีความสัมพันธ เกื้อหนุนซึ่งกันและกันที่เหมาะสมกับการใช

ประโยชนจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและภูมิทัศนวัฒนธรรม  

ซึ่งหลักการสําหรับนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีการ

ผสมผสานแนวคิดตาง ๆ ดังกลาวเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Design) หลักการปฏิบัติตอไปน้ีถือ

วาแนวทางที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาพื้นที่ไดอยางใหเปนรูปธรรมคือ (สรรเสริญ เนาวสัยศรี, 2545) 

1) ประชาชนในทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิต

ของคนสวนใหญในพื้นที่ (Local Participation) ซึ่งตองใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและธรรมชาติอยางเทา

เทียม เสมอภาคและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยางย่ังยืน 

2) คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ทุก ๆ ดาน ทั้งในเรื่องของจํานวน

นักทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว ชุมชนและสภาพแวดลอมโดยรอบ อีกทั้งยังใหความสําคัญกับความสัมพันธ

เช่ือมโยงภายในระหวางองคประกอบตาง ๆ ของระบบธรรมชาติรวมทั้งตองคํานึงถึงผลกระทบจากการ

ออกแบบที่มีตอองคประกอบตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ 
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3) มุงใชวัสดุและผลิตภัณฑทองถ่ินรวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดการใชทรัพยากรในการพัฒนาที่คุมคา

และหลีกเลี่ยงการเกิดของเสีย 

4) เนนการกระจายรายไดสูทองถ่ิน 

5) การใหคุณคาและความสําคัญของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเปนสําคัญ โดยใหความเคารพใน

ความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณและองคประกอบทุกสวนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 

6) หากเกิดการพัฒนา ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ การกระทําเหลาน้ันจะตองเปนสิ่งสรางสรรคที่มี

คุณคาในระยะยาว ไมขัดแยงกับสภาพแวดลอมและบริบทพื้นที ่การพัฒนาใด ๆ จะตองไมสรางปญหาตามมา

ใหคนรุนหลังคอยรับผิดชอบแกไข 

7) ทุกภาคภาคีที่เกี่ยวของทั้งของรัฐและเอกชนจะตองทํางานรวมกันอยางเสมอภาคและต้ังอยูบน

หลักการเดียวกัน 

ขอคิดเห็นในการออกแบบและหลักการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนน้ัน ควรตระหนักเสมอวาการ

ออกแบบใด ๆ ไมสามารถชวยแกปญหาไดครบทุกเรื่อง ดังน้ันจึงไมควรที่จะทําการออกแบบเพื่อเอาชนะหรือ

พยายามที่จะควบคุมธรรมชาติเกินความเหมาะสม แตควรจะทําการออกแบบที่สอดคลอง กลมกลืนและเปน

หน่ึงเดียวกับธรรมชาติและยอมใหธรรมชาติเปนผูช้ีนําในการออกแบบแทน 

จากความหมาย แนวคิดและหลักในการปฏิบัติเบื้องตนของการวางผังบริเวณใหกลายเปนแหลง

ทองเที่ยวอยางย่ังยืนเห็นไดชัดวา การวางผังบริเวณจะตองทําการสะทอนความเปนอัตลักษณในแตละพื้นที่

ออกมาใหเห็นอยางชัดเจน โดยผานการมีสวนรวมของภาคภาคีที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ซึ่งผลงานจะตองมี

ความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่อยางลงตัวและสามารถคงความย่ังยืนใหกับสภาพแวดลอมได ซึ่ง

แนวคิดและหลักการกวาง ๆ ในดานการออกแบบผังบริเวณและการพัฒนาอยางย่ังยืนน้ัน หากไดพิจารณา

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวผานการออกแบบผังบริเวณตามเกณฑการออกแบบผังบริเวณใน

แหลงทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย นับวานาสนใจและควรจะทําการพิจารณาประกอบการวาง

ผังใหเกิดความเหมาะสมและนําความย่ังยืนมาสูแหลงทองเที่ยวดวยปจจัย ดังน้ี (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 

2533) 

1) ปจจัยทางธรรมชาติ 

1.1)  ภูมิประเทศ พิจารณาถึงของลักษณะของสัณฐานภูมิประเทศ ความลาดชัน ระดับความสูง

ตํ่า การพังทลายของหนาดินและลักษณะภูมิประเทศที่มีความพิเศษ 

1.2)  ลักษณะดิน พิจารณาถึงความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช ความสามารถในการรับนํ้าหนัก 

การระบายนํ้า การทนตอการกัดเซาะพังทลายของหนาดินและเน้ือดิน  

1.3)  พืชพันธุ พิจารณาถึงชนิด อายุ ตําแหนง ความสวยงาม ความหนาแนน คุณคา การเก็บ

รักษาและบทบาทที่มีตอธรรมชาติเปนตน 

1.4)  ภูมิอากาศ พิจารณาถึงทิศทางแดด ลม ความช้ืน อุณหภูมิเพื่อปรกอบการออกแบบใหเกิด

สภาวะสบาย 
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1.5)  สัตวทองถ่ินที่อาศัยอยูด้ังเดิม พิจารณาถึงการอพยพยายถ่ิน แหลงอาหาร นํ้า ที่อยูอาศัย

และความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตเปนตน 

1.6)   ภัยธรรมชาติ พิจารณาถึงนํ้าทวม ไฟปา ดินถลม สัตวรายและมีพิษตาง ๆ   

2) ปจจัยทางวัฒนธรรมและสังคม 

2.1)  พื้นที่ที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตร โบราณคดี อาคารหรือสิ่งกอสรางเดิมที่มีคุณคาควร

เก็บรักษาและเผยแพรใหความรูแกสาธารณะชน  

2.2)  ระบบสาธารณูปโภคที่เขาถึงพื้นที่จะมีผลตอการกําหนดระดับในการพัฒนาพื้นที่ 

2.3)  การเขาถึงพื้นที่เปนการพิจารณาเกี่ยวกับเสนทางสัญจรตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจะสงผล 

กระทบตอสภาพแวดลอมและพื้นที่อยางไร รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.4) ลักษณะการใชที่ดินของพื้นที่ที่ตองการจะพัฒนาและพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงจะตองไมใหเกิด

ความขัดแยงซึ่งกันและกัน 

2.5) ขอบังคับ ขอกําหนดและพระราชบัญญัติตาง ๆ 

3) ปจจัยทางทัศนียภาพ 

3.1) ทิวทัศน ที่วางและมุมมองที่สวยงาม 

3.2) บริเวณทีม่ีลักษณะเดนและมีความสวยงามตามธรรมชาติ 

 

 การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว 

เมื่อการออกแบบผังบริเวณไดคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดขอบเขตและประเภทของพื้นที่ใน

การออกแบบวางผังแลว การจัดการพื้นที่สําหรับสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว เพื่อใช

ประกอบการออกแบบวางผังบริเวณ โดยสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกิดข้ึนในพื้นที่ หน่ึงน้ันสามารถแบงออกเปน

ประเภทตาง ๆ ดังน้ี โดยเรียงลําดับความสําคัญจากสิ่งจําเปนอันดับแรกไปถึงนอยที่สุดตามลําดับ (สรรเสริญ 

เนาวสัยศร,ี 2545) 

1) สิ่งอํานวยความสะดวกที่ถูกจัดสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันผลกระทบที่เกิดจากการ

ทองเที่ยวและกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอทรัพยากรธรรมชาติเชน ทางเดินเทา เสนทางจักรยาน 

ถนน ที่จอดรถ ระบบกําจัดขยะและของเสียและหองนํ้า  

2) สิ่งอํานวยความสะดวกที่ถูกจัดสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใชเปนเครื่องมือในการสื่อความหมาย การ

ทําความเขาใจและสรางความเพลิดเพลินใหกับนักทองเที่ยวไดเรียนรูและศึกษาเชน ศูนยบริการ

นักทองเที่ยว นิทรรศการ ปายสื่อความหมาย  

3) สิ่งอํานวยความสะดวกที่ถูกจัดสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในดานความปลอดภัยที่มีตอการประกอบ

กิจกรรมของนักทองเที่ยวเชน พื้นที่กางเต็นท บานพัก ระบบนํ้าและระบบไฟฟาสองสวาง 

4) สิ่งอํานวยความสะดวกที่ถูกจัดสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือผูที่

เกี่ยวของดูแลพื้นที่เชน ปอมยาม ดานตํารวจ อาคารที่ทําการหรืออาคารสนับสนุนตาง ๆ  



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   82 

 

 

จากแนวคิด แนวทาง หลักในการปฏิบัติและปจจัยนํามาพิจารณาประกอบการออกแบบ     ผังบริเวณ

ขางตน เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นวาการออกแบบผังบริเวณจะเปนการมุงเนนการออกแบบเพื่อจัดวางพื้นที่ใช

สอยใหสอดคลองกับลักษณะกิจกรรมการใชสอยในแตละพื้นที่ โดยขอบเขตของงานมักจะอยูในพื้นที่จํากัด แต

ในการวางผังแมบทโดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเชิงอนุรักษน้ัน ขอบเขตของงานที่เกิดข้ึนจะครอบคลุม

พื้นที่ในวงกวางลักษณะของงานจะเปนการพัฒนาที่มองในภาพรวมเปนสําคัญ ดังน้ันการศึกษาถึงแนวคิดในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ตาง ๆ นับวาสําคัญและเปนมูลฐานความรูชวยช้ีนําใหเกิดการ

พัฒนาพื้นที่เชิงอนุรักษอยางย่ังยืนสืบไป  

 

4.3 แนวคิดเก่ียวกับสํานึกในถ่ินท่ี (Sense of Place) 

 ความหมายและความสําคัญของสํานึกในถ่ินท่ี  (Sense of Place) 

 “ความรูสึกตอเน่ืองของสถานที่ จําเปนอยางย่ิงและมักจะเกิดกับบุคคลที่เขาไปใชสอย 

ในงานสถาปตยกรรมโดยการรับรูเปนสิ่งที่คอนขางลึกซึ้ง โดยเปนความสัมพันธกันระหวางคนกับสถานที่ ถือได

วาเปนพื้นฐานอยางหน่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษย” (Harvey, 1968: 423) 

 ความหมายของสํานึกในถ่ินที่ (Sense of Place) มีความแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับสถานที่น้ัน ๆ 

หรือประโยชนใชสอย (Function) ของสถานที่น้ัน ๆ ในขณะที่ความรูสึกสํานึกในถ่ินก็คือการใหความสําคัญกับ

การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและความอยูรอดในสภาพแวดลอม  

 ในแนวคิดน้ีนอกจากกลาวถึงความหมายและคําจํากัดความของสํานึกในถ่ินที่แลว  ยังเสนอใหเห็นถึง

ภาพรวมและกระบวนการที่อาจเกิดข้ึนกับตัวงานสถาปตยกรรมที่มีผลตอพฤติกรรมของมนุษยในเชิง

ปรากฏการณไดกลาวไววา สํานึก (Sense) น้ันเกิดมาจากกระบวนการทางจิตวิทยาของมนุษย คือ เกิดจากสวน

ที่อยูภายใตการควบคุมของจิตใจ พฤติกรรมทั้งหมดจึงเกิดจากความต้ังใจของตัวบุคคล และอีกสวนหน่ึงเกิด

จากสวนที่อยูนอกเหนือการควบคุม อาจเกิดจากจิตใตสํานึกโดยไมไดเกิดจากความต้ังใจของตัวบุคลน้ัน และ

อาจแสดงปฏิกิริยาออกมาไดโดยไมรูตัวก็ได ที่กลาวมาน้ีน้ันเปนผลของการสรางความสัมพันธคนกับสถานที่ซึ่ง

สามารถอธิบายสํานึกที่เกิดข้ึนกับสถาปตยกรรม 

 ปจจัยท่ีมีผลตอความรูสึกสํานึกในถ่ินท่ี 

 สํานึกในถ่ินที่ของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน น่ันเปนเพราะมีทั้งปจจัยที่สงผลกระทบตอ

ความตองการเหลาน้ันหลายปจจัยดวยกัน มีทั้งที่สามารถควบคุมไดและไมสามารถควบคุมได ในฐานะสถาปนิก

จึงมองในปจจัยที่สามารถสรางแนวโนมทางจิตสํานึกเปนสําคัญ  ซึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอจิตสํานึกมี 2 

ประเด็นคือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

1) ปจจัยดานบุคคล 

  ตัวบุคคลยอมมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษยและลักษณะของตัวบุคคล 

อันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอมเมื่อมีสิ่งเรามากระทบสติปญญาและอารมณ  จะเปนตัวตัดสนิวาควรจะ

ปลอยกิริยาใดออกไป ถาสติปญญาควบคุมการปลอยกิริยา  เราเรียกวาเปนการกระทําตามความคิดหรือทําดวย

สมอง แตถาอารมณควบคุมเรียกวา เปนการทําตามอารมณหรือปลอยตามใจ นักจิตวิทยาสวนใหญเช่ือวา
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อารมณมีอิทธิพลหรือพลังมากกวาสติปญญา ในการสรางการรับรูทางตาน้ันก็เปนที่ทราบกันดีวานักออกแบบ

นิยมนํามาใชกับงานสถาปตยกรรมกันเปนอยางมาก แตผูออกแบบมักลืมไปวามนุษยมีความสามารถรับรูทางอืน่ 

ไดอีก เชน ในการออกแบบอาจใชตนไมที่มีกลิ่นเขาใชในงานสถาปตยกรรมเพื่อใหคนไดรับรูกลิ่นที่แตกตางกัน

ไปในแตละพื้นที่ใช หรือแมกระทั่งการออกแบบพื้นผิวสัมผัสที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ใหผูใชสอยไดสัมผัสทาง

ผิวหนังและรับรูไดถึงความแตกตางของพื้นที่ เปนตน แตก็ควรคํานึงถึงความแตกตางของความสามารถในการ

รับรูของแตละบุคคลดังที่กลาวมาแลวดวย 

2) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

  นอกจากตัวบุคคลเองแลวยังมีปจจัยภายนอกที่สามารถสรางความแตกตางของสถานที่ได อัน

เปนปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวมนุษย ไมวาจะเปนสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 

สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีถือวาเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือมนุษยทั้งในแงที่อํานวยใหเกิดผลดีและผลราย โดยที่มนุษยไมมี

ทางหลีกหนี แตในเชิงสถาปตยกรรมเราสามารถที่จะทําการออกแบบเพื่อสรางแนวโนมของจิตสํานึกและคาด

เดาพฤติกรรมที่จะไดตอบกับงานสถาปตยกรรม ซึ่งเราอาจจะแบงประเภทของสิ่งแวดลอมออกเปน 3 ประเภท

ใหญ ๆ คือ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางสังคม และสิ่งแวดลอมทางครอบครัว เปนตน อิทธิพลของ

สิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลาน้ี ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมและสํานึกที่จะหาทางตอสูและเอาชนะสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด

วัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ ข้ึน สําหรับการออกแบบสถาปตยกรรมที่ไดรับการวิเคราะหผลที่จะเกิดกับความรูสึก

ของบุคคลที่ใชสอยอาคาร น่ันถือเปนงานสถาปตยกรรมที่มีคุณลักษณะเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย

ไดเปนอยางดี  โดยสํานึกที่เกิดกับที่วางหรือตัวงานสถาปตยกรรมน้ันสามารถทําไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวา

ผูออกแบบตองการใหผูใชสอยอาคารมีการรับรูทางประสาทสัมผัสทางใดบาง 

 เมื่อกลาวโดยสรุปถึงความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอจิตสํานึกในถ่ินที่ 

นอกจากจะทําการออกแบบใหมีความสอดคลองกับตัวบุคคลแลว สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมก็มีผลตอการ

ออกแบบเชนกัน จะทําใหงานสถาปตยกรรมน้ันเกิดสํานึกในถ่ินที่ของตัวมันเอง  การสรางสํานึกในถ่ินที่ใหเกิด

กับงานสถาปตยกรรมเปนการเพิ่มคุณคาอยางหน่ึงในงานสถาปตยกรรมและเปนการสรางความตอเน่ือง

กลมกลืนกันกับสภาพแวดลอม 

 การสรางความรูสํานึกในถ่ินท่ีกับงานสถาปตยกรรม  (Creating Sense of Place) 

 ศศิธร คลายชม (2547) ศึกษาเรื่องการสรางความรูสึกในถ่ินของมนุษย วาแตละคนมีการลําดับข้ันการ

รับรูงานสถาปตยกรรมแตกตางกันไปตามแตพื้นฐานทางกายภาพและวัฒนธรรมของแตละบุคคล  ซึ่งการ

อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับระบบการรับรูของมนุษยมักมีปญหาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการที่ไมแนนอน ทางดาน

แนวความคิดของกระบวนการการรับรู  สวนใหญในการศึกษาวิจัยเราจะไดมาจากการสํารวจในแตละกรณีไป 

ไมสามารถนํามาอธิบายทุกกรณีที่ทําการศึกษา ดังน้ันจึงคอนขางมีความสําคัญและความแตกตางระหวางพื้นที่

น้ันจึงคอนขางมีความไมชัดเจนเทาที่ควร อาจตองใชทฤษฎีทางจิตวิทยามาอธิบายในบางสวนได  แนวคิดของ

การลําดับความสําคัญและความแตกตางระหวางพื้นที่น้ันจะเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยที่จะตองมีการสราง
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ความสัมพันธกับสิ่งรอบตัว โดยข้ึนอยูกับประสบการณการรับรูในตัวบุคคล ดังน้ันจึงเกิดคําถามตามมาเกี่ยวกับ

การสรางสถานที่ใหสอดคลองกับกิจกรรมและสามารถทําการโตตอบกับบุคคลไดวา 

 -  สวนประกอบสําคัญในการสรางสรรครูปทรง (Form) ของสถานที่คืออะไร 

 -  วิธีการที่จะแสดงเอกลักษณของสถานที่ที่ชัดเจนที่สุดคืออะไร 

 จากคําถามดังกลาวน้ีทําใหเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมหรือสถานที่ที่

จะรองรับกิจกรรมของมนุษย ซึ่งสวนประกอบของงานสถาปตยกรรมน้ันมีอยูหลายประการดวยกันที่มี

ความสัมพันธกันคือ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพท่ี 54 แสดงการเปรียบเทียบองคประกอบของสถานที่ 

  ท่ีมา: Canter, D., 1975 

 จากแผนภูมิดังกลาวจะเห็นไดวาเราสามารถสรางความเฉพาะตัวของสถานที่ไดจากการพิจารณาถึง

กิจกรรม คุณสมบัติทางกายภาพ และแนวความคิดของสถานที่ ถาไมมีโครงสรางทางกายภาพระหวางการ

ออกแบบสถาปตยกรรม เราอาจจะเริ่มตนจากการพิจารณาลําดับความสําคัญของกิจกรรมน้ัน ๆ กอน และ

นํามาใชในการออกแบบไดเชนกัน สิ่งหน่ึงที่สามารถระบุแนวความคิดทางสถาปตยกรรมไดน้ันจะตองมี

ความสัมพันธกับกิจกรรมและรูปแบบทางกายภาพ เชน พื้นที่ที่มีความเปนสวนตัว มักจะแยกออกจากพื้นที่ที่มี

ความเปนสาธารณะอยางชัดเจน เปนตน นอกจากน้ีถาหากลักษณะทางกายภาพมีความเฉพาะตัวก็สามารถ

แสดงถึงกิจกรรมของสถานที่น้ัน ๆ ได เชนกันถารูปแบบทางกายภาพมีความเหมาะสมก็จะสงผลตอการพัฒนา

ลักษณะทางกายภาพของเมืองในอนาคตดวย 

 เมื่อทราบปจจัยหลักของการสรางความเฉพาะตัวของสถานที่ใหเกิดความรูสึกสํานึกในถ่ินที่แลว จึงมี

คําถามตอไปวานําปจจัยดังกลาวมาใชไดอยางไรบาง โดยข้ันตอนการออกแบบเริ่มจากการออกแบบ

แนวความคิดรวมของโครงการน้ัน ๆ เพื่อเปนแนวความหลักในการออกแบบสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ

เฉพาะที่มีความสอดคลองกับบริบท จากน้ันทําการออกแบบสถานที่ใหเปนไปตามแนวความคิดดังกลาว เมื่อมี

การใชสอยอาคารจริงจึงจะสามารถสะทอนแนวความคิดพื้นฐานได จะเห็นไดวาการประเมินแนวความคิดใน

สถาปตยกรรมน้ันเกิดข้ึนไดตอเน่ือง งานสถาปตยกรรมไดรับการใชสอยจริง ทั้งน้ีทั้งน้ันงานสถาปตยกรรมตอง

ไดรับการใชสอยไประยะเวลาหน่ึงจึงจะเกิดกลิ่นอายและบรรยากาศที่สมบูรณ ดังเชนโบราณสถานที่พบเห็นกัน

Activity   Physical 

   Attributes 

 

Place 

 

Conception 
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ทั่วไป จะเห็นไดวามีกลิ่นอายที่แตกตางไปจากอาคารใหมที่ยังไมไดรับการใชงาน เน่ืองจากวาบรรยากาศจะ

เกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อเกิดกิจกรรม 

 ในปจจุบันองคประกอบที่มีผลตอสถานที่ที่เห็นไดชัด มักจะเกี่ยวของกับคุณสมบัติทางกายภาพที่

สามารถสื่อความหมายของงานสถาปตยกรรมได โดยคาดวาสิ่งเหลาน้ีจะไดจากการศึกษาวิจัยของผูออกแบบที่

คนหารูปแบบทางสถาปตยกรรมในแตละทองถ่ินได ซึ่งงานสถาปตยกรรมอาจมีความสัมพันธโดยตรงทางดาน

จิตวิทยาและกระบวนการทางพฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธระหวางตัวสถาปตยกรรมกับสิ่งแวดลอมน้ันเปนสิง่

สําคัญย่ิงในการออกแบบ มักจะเปนปญหาในการออกแบบเสมอมา โดยลักษณะทางกายภาพของงาน

สถาปตยกรรมมีความแตกตางกันไปในแตละสิ่งแวดลอม ในเชิงนามธรรมแลวโครงสรางแนวความคิดที่เกิดข้ึนก็

ควรมีความอิสระและสอดคลองกับธรรมชาติโดยรอบ ในขณะเดียวกันคุณสมบัติทางกายภาพที่มีขอจํากัด เชน 

ขนาด นํ้าหนัก สี รูปทรง พื้นผิว หรือสวนประกอบอีกมากมาย แตการศึกษาวิจัยก็ควรพยายามที่จะทําการ

ออกแบบใหขอจํากัดดังกลาวมามีผลกับการสื่อความหมายงานสถาปตยกรรมนอยที่สุด เพราะอาจจะสงผล

ในทางลบได เชน การออกแบบงานสถาปตยกรรมตามความนิยม โดยไมคํานึงถึงลักษณะวัฒนธรรมในทองถ่ิน

และบริบทโดยรอบจนทําใหงานสถาปตยกรรมไมมีความชัดเจนในความหมายและประโยชนใชสอยของมัน เปน

ตน 

 งานสถาปตยกรรมถือวาเปนมรดกอันล้ําคาทางดานภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิต

และความเปนอยูของคนไทยไดเปนอยางดี แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับสถานที่อันมีความหมายอยูใน

ตัว มิใชแคที่อยูอาศัยเทาน้ัน บางกรณีอาจเปนทั้งที่อยูอาศัยและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา งาน

สถาปตยกรรมไทยยังเปนผลงานที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงกลิ่นอายของงานสถาปตยกรรม หรือกลาวอีกนัย

หน่ึงวาเปนสํานึกในถ่ินที่  ซึ่งเปนความเฉพาะตัวของแตละทองที่ที่สามารถแสดงความเปนเอกลักษณที่ผูใชสอย

สามารถรับรูไดถึงความแตกตางของงานสถาปตยกรรมและความแตกตางของสํานึกในถ่ินที่ ดังกลาวมีปจจัย

หลักคือ  ปจจัยดานภูมิศาสตรและปจจัยดานคติความเช่ือ ซึ่งสามารถสงผลในผูใชสอยอาคารเช่ือมโยงกับ

สถาปตยกรรมใหมีความสอดคลองกับปจจัยดังกลาว เพื่อความอยูรอดในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอม ทั้งหมดน้ี

เปนสาเหตุหลักที่ทําใหมีความหลากหลายทางดานสถาปตยกรรมและชีวิตความเปนอยูไมวาจะเปนลักษณะ

อาชีพที่หลากหลาย วัสดุที่ใชในการปลูกสรางเรือนที่แตกตางกันไป นอกจากน้ันยังกอใหเกิดความแตกตางกัน

ของความรูสึกสํานึกในถ่ินที่ ไมวาจะเปน  กลิ่น  รูปทรง สีสัน ฯลฯ  อันเปนองคประกอบที่เกิดจากปจจั ย

ดังกลาว โดยความหลากหลายของจิตวิญญาณและความรูสึกสํานึกในถ่ินที่น้ันทําใหงานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินมี

ความโดดเดนควรคาแกการอนุรักษไวทั้งรูปทรงภายนอกและความรูสึกสํานึกในถ่ินที ่

 

4.4 แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

ความหมายของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนศัพทบัญญัติที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) นํามาใชอยางเปน

ทางการใน พ.ศ. 2541 โดยใหมีความหมายตรงกับคําวา Ecotourism ในภาษาอังกฤษ ศัพทบัญญัติน้ีไดรับ
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ความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบัญญัติศัพทแลว Ecotourism เปนคํา

ที่เกิดใหมในวงการอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยนําคํา 2 คํามารวมกัน ไดแก eco และ tourism คําวา eco แปล

ตามรูปศัพทวา บานหรือที่อยูอาศัย สวน tourism แปลวา การทองเที่ยว ecotourism จึงแปลวา การ

ทองเที่ยวเกี่ยวกับที่อยูอาศัย หมายความถึง การทองเที่ยวที่เนนในดานสิ่งแวดลอมอันเปนที่อยูอาศัยของ

สิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งพืช สัตว และมนุษย 

  สําหรับความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดมีบุคคลหรือองคกรตางๆใหความหมาย และคําจํากัด

ความไวมากมาย เปนที่ยอมรับในระดับหน่ึงและไดรับการอางอิงถึงเสมอ ที่สําคัญมีดังน้ี 

  Ceballos Lascurain (1991) เปนบุคคลแรกแหงสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (International 

Union for the Conservation of Nature and Nature Resources – IUCN) ไดใหความหมายของการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหน่ึงที่เปนการเดินทางทองเที่ยวอยาง

มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม โดยไมรบกวนสภาพพื้นที่ธรรมชาติ ทั้งยังกอใหเกิดความพอใจและเห็น

คุณคาของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปจจุบันในพื้นที่แหงน้ัน รวมทั้งสงเสริมให

เกิดการอนุรักษและลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอสภาพพื้นที่ นอกจากน้ียังเปนการสรางความพรอมใหชุมชน

ทองถ่ินมีสวนรวมกับการทองเที่ยวทั้งทางดานเศรษฐกิจและดานสังคม 

  Elizabeth Boo (1991) ไดใหคํานิยามการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการ

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เอื้อตอประโยชนในการอนุรักษ อันเน่ืองมาจากการมีรายไดสําหรับการดูแลรักษาพืน้ที ่

การสรางงานในชุมชนทองถ่ิน และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 

 สมาคมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (The Ecotourism Society) (1991) ไดใหคําจํากัดความของการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศวาเปนการเดินทางไปเยือนแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูถึงธรรมชาติ 

วัฒนธรรม อยางระมัดระวังไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาระบบนิเวศ และยังชวยสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจที่สงผลตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชนทองถ่ิน  

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) ไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงนิเวศวา การเดินทาง

ไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลินไปกับ

ทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในทองถ่ิน บนพื้นฐานความรูและความรับผิดชอบ

ตอระบบนิเวศ"  

  โดยสรุปกอนอื่นมีขอสังเกตจากความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมาจากนิยามศัพทและ

ความหมายของคํา " Ecotourism" น้ัน ข้ึนอยูกับพื้นฐานอาชีพ ความเขาใจ และวัตถุประสงคของแตละคนหรือ

องคกร ซึ่งในภาษาไทยอาจเรียกวา "การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ" แตในที่สุดราชบัณฑิตยสถาน ไดพิจารณา

กําหนดคําศัพท Ecotourism วา “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” 

 ขอพิจารณาตอมาคือความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศดังกลาวขางตน เกือบทั้งหมดใหการ

ยอมรับวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเพียงรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable tourism) ที่

มีลักษณะพิเศษเปนของตัวเอง และแตกตางไปจากการทองเที่ยวในรูปแบบอื่น คือ 
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 1)  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่อาศัยธรรมชาติเปนฐาน (Nature - based tourism) 

เชน แหลงทองเที่ยวประเภท อุทยาน วนอุทยาน เกาะแกง และชายทะเล เปนตน แตอาจหมายรวมถึง 

ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน หากสิ่งเหลาน้ีปรากฏอยูในหรือเกี่ยวของกับระบบ

นิเวศธรรมชาติ  

 2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนอยหรือตํ่า หรือไมมี

ผลกระทบตอวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เพราะฉะน้ัน

การปองกันและควบคุมผลกระทบอันเกิดจากการทองเที่ยว จึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ เชน ไม

เนนปริมาณนักทองเที่ยว ไมสนับสนุนใหมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเกินความจําเปน เนนธรรมชาติและ

องคประกอบของธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูด เปนตน 

 3) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่เปดโอกาสใหผูมาเยือนไดสัมผัส เรียนรูและเขาใจ

ธรรมชาติและองคประกอบธรรมชาติ (รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน) 

ตลอดจนผลกระทบของมนุษยที่มีตอระบบนิเวศ เพื่อใหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมในเชิงบวก 

เพราะฉะน้ันการจัดระบบบริการขอมูลและการสื่อความหมายธรรมชาติ รวมทั้งการเพิ่มพูนศักยภาพของ

มัคคุเทศกจึงเปนเรื่องสําคัญลําดับตน  

  4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่สนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการคิด 

(วางแผน) การทํา (ปฏิบัติหรือดําเนินการ) และการติดตามตรวจสอบประเมินผล รวมกับผูเกี่ยวของสวนอื่นๆ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พรอมไดรับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของ

ทองถ่ินดวยความเหมาะสมเปนธรรม  

  จากลักษณะดังกลาวขางตน อาจสรุปความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดดังน้ี “การทองเที่ยวเชิง

นิเวศ” หมายถึง “การเดินทางทองเที่ยวไปตามแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณ และมีการอนุรักษสภาพแวดลอม 

โดยมีการควบคุมผลกระทบและสรางบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู ธรรมชาติแวดลอม พรอมใหชุมชน

ทองถ่ินเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” 

 

องคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2544) 

1) องคประกอบดานพ้ืนท่ี เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ

เฉพาะถ่ิน ทั้งน้ีรวมถึงแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศในพื้นที่น้ันๆ ดังน้ัน 

องคประกอบดานพื้นที่จึงเปนการทองเที่ยวที่มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ (Nature-based  Tourism) 

2) องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีการรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ย่ังยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร  การจัดการสิ่งแวดลอม การ

ปองกันและกําจัดมลพิษและควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต จึงเปนการทองเที่ยวที่มีการ

จัดการอยางย่ังยืน (Sustainable-Managed  Tourism) เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ และ

ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
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3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการการเรียนรู 

(Learning  Process) โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เปน

การเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองตอ

นักทองเที่ยว ประชาชนในทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเที่ยวแบบสิ่งแวดลอมศึกษา 

(Environmental Education-based  Tourism) 

4) องคประกอบดานการมีสวนรวม  เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและ

ประชาชนในทองถ่ิน ในการคิดวางแผน ปฏิบัติตามแผน ไดรับประโยชน ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนรวม

บํารุงรักษาทรัพยากรการทองเที่ยว อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในทองถ่ินทั้งการกระจายรายได การยกระดับ

คุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเที่ยวดวย และในที่สุดแลว

ทองถ่ินจะมีสวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ   ทองถ่ินในที่น้ีเริ่มตนจากระดับราก

หญา (Grass  Root) จนถึงการปกครองสวนทองถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ จึงเปน

การทองเที่ยวแบบที่ชุมชนมีสวนรวม (Community  Participation-based  Tourism) 

ลักษณะเฉพาะประการหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การมุงเนนในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เพือ่

ประสานการทองเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรูและสัมผัสกับระบบนิเวศมีความแตกตางอยางชัดเจน  กับ

ความสนใจประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการพัฒนาอารยธรรมของมนุษยในการเอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอา

ลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเปนสวนหน่ึงในระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ไว) จาก

ลักษณะดังกลาว มีสิ่งที่ควรทําความเขาใจเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมเนนความพึงพอใจของนักทองเที่ยว หรือไมเนนการสงเสริมเพื่อเพิ่ม

รายไดทางเศรษฐกิจเปนหลัก 

2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถทําไดทั้งแบบกลุมใหญ (Mass Tourism) และกลุมเล็ก เพราะการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศไมไดถูกจํากัดที่ขนาดของการทองเที่ยวแตจํากัดที ่

 รูปแบบกิจกรรม 

 ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

3)  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวที่ 

 มีการจัดการที่ดี 

 มีการรักษาสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

 มีการประสานความเขาใจกับนักทองเที่ยวและใชประโยชนที่เหมาะสมตามความคาดหวังของ

นักทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงตอบสนองไดทุกกลุม ทุกระดับ และมีรายไดสูงไดเชนกัน 

4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใหความสําคัญในการศึกษา และสรางจิตสํานึกมากกวาการให 

ความพึงพอใจอยางไมมีขอบเขตของนักทองเที่ยวลักษณะตางๆ เชนน้ี ช้ีใหเห็นวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปน

สวนหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Conservation Tourism) ที่หมายถึง รูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อ

รักษาสิ่งแวดลอม เปนการจัดการการทองเที่ยวที่รักษาคุณภาพทั้งการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural-
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based Tourism) และแหลงวัฒนธรรม (Cultural-based Tourism) อันจะนําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยาง

ย่ังยืน 

 

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

     กิจกรรมที่เหมาะสมควรเปนกิจกรรมที่เนนการศึกษาหาความรูในระบบนิเวศและวัฒนธรรม ทองถ่ิน 

ควบคูไปกับการไดรับความเพลิดเพลิน ทั้งน้ีตองเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบนอยที่สุด หรือเปนผลกระทบที่

สามารถปองกัน หรือแกไขได สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยน้ัน กองอนุรักษ การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย ไดทําการกําหนดข้ึน โดยแบง

ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1) กิจกรรมหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (10 กิจกรรม) ไดแก การเดินปา ศึกษาธรรมชาติ 

ถายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอ / เทปเสียงธรรมชาติ สองสัตว / ดูนก ศึกษา / เที่ยวถํ้า 

ศึกษาทองฟาและดาราศาสตร ลองเรือศึกษาธรรมชาติ พายเรือแคนู / คายัค / เรือบด / เรือใบ ดํานํ้าชม

ปะการังนํ้าต้ืน และดํานํ้าลึก 

2) กิจกรรมประเภทช่ืนชมธรรมชาติ และต่ืนเตนผจญภัย (9 กิจกรรม) ไดแก ชมทิวทัศนธรรมชาติ

ในบรรยากาศที่สงบ ข่ีจักรยานตามเสนทางธรรมชาติ ปน / ไตเขา พักแรมดวยเต็นท เลนเครื่องรอนขนาดเล็ก 

(Hang Glider) ลองแพยาง / แพไมไผ พักผอนรับประทานอาหาร เที่ยวนํ้าตก 

เลนวินดเซิรฟ 

ปจจัยท่ีสงผลตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวในตลาดเฉพาะและผูประกอบการตองมีความพรอมมากกวา

การทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Market) เน่ืองจากตองมีการรักษาสมดุลระหวางการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวในพื้นที่ที่มีทรัพยากรสมบูรณ (สรัสวดี อาสา

สรรพกิจ, 2542) โดยการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมนอยที่สุด มีความเช่ือมโยงสอดคลองกัน ทั้งทางดานการพัฒนาและดาน

การตลาด ดังน้ันปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเภทน้ี จึงมีหลายปจจัยที่สําคัญ ไดแก 

1) ปจจัยดานพ้ืนท่ี 

 แหลงทองเที่ยวจะตองประกอบไปดวยสิ่งที่ดึงดูดใจ ซึ่งเปนตัวดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาใน

พื้นที่สิ่งอํานวยความสะดวกทีใ่หบริการสนองความตองการของนักทองเที่ยวขณะทีอ่ยู ในแหลงทองเที่ยว (พวง

เพชร ธนสนิ, 2548) ทั้งน้ีดานพื้นที่มีปจจัยที่มีความสําคัญ ไดแก 

  1.1) ความมีเอกลกัษณเฉพาะถ่ินและความดึงดูดใจ 

  ความมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะดานนิเวศวิทยาและลักษณะเดนแปลกตาดานกายภาพ เชน นํ้าตก 

นํ้าพุรอน ถํ้า ลากูน เกาะแกง หนาผา ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว รวมถึงการใชวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ (ถามี) ซึ่งมี

ลักษณะเปนชุมชนด้ังเดิมที่อาศัยอยูในพื้นที่ธรรมชาติ 

 



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   90 

 

 

 1.2) ความอุดมสมบูรณของชีวภาพและพันธุพืช 

  สังคมพืชที่มีความอุดมสมบูรณและมีความหลากชนิดของพันธุพืชสูง ถูกบุกรุกรบกวนนอย  คงสภาพ

ความเปนผืนปาด้ังเดิมพันธุไมข้ึนอยางเปนธรรมชาติ มีรายงานพบพันธุพืชหรือสมุนไพรหายากใกลสูญพันธุหรือ

พืชที่คนพบชนิดใหมของโลก 

  1.3) ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัวปา ปะการงั หรอืสตัวทะเล 

  ความหลากชนิดและความอุดมสมบูรณของสัตวปา มีรายงานพบสัตวหายากสัตวเฉพาะถ่ินสัตวใกลสูญ

พันธุหรือสัตวที่คนพบชนิดใหมของโลก และโอกาสที่จะพบเห็นสัตวปาหรือรองรอยสัตวปา ตามธรรมชาติ 

  1.4) ความเปราะบางดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

  ระดับความออนไหวตอการรองรับความเปลี่ยนแปลงอันสงผลกระทบตอระบบนิเวศสิ่ง แวดลอม

วัฒนธรรมทองถ่ิน จากการพัฒนาหรือกิจกรรมในรูปแบบตางๆ (พิจารณาความยากของการฟนฟูและระยะเวลา

ที่จะฟนฟูเปนองคประกอบดวย) 

  1.5) สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการทองเท่ียว 

  ประเมินสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ กระแสลม และการถายเทของกระแสอากาศ ตลอดจนความช้ืน

ปริมาณนํ้าฝนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว 

  1.6) สภาพทัศนียภาพ และความสวยงามของทรพัยากรการทองเท่ียว 

  ทัศนียภาพที่มีสุนทรียภาพความงามกอใหเกิดความประทับใจ เชน หาดทราย โขดหินสะอาดสวยงาม 

พื้นที่เหมาะตอการพักผอนและประกอบกิจกรรม 

  1.7) สภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมกับกิจกรรม 

  ศักยภาพของพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรม และเอื้ออํานวยตอการรองรับ

การขยายตัวไดในอนาคต 

  1.8) ศักยภาพในการเขาถึง 

  ความใกล - ไกลจากถนนสายหลัก/รองคุณภาพของเสนทางความสะดวก และปลอดภัยสภาพเสนทาง

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในพื้นที่มีการจัดปายบอกทางชัดเจน มียานพาหนะประจําทางโดยมีเวลาที่แนนอน 

  2) ปจจัยดานการจัดการสิง่แวดลอม 

  การจัดการสิง่แวดลอมเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมีการใชพื้นที่ที่มีความ

เปราะบางโดยเฉพาะอุทยานแหงชาติ ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พุทธศักราช 

2504 เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติโดยระบุวา “อุทยานแหงชาติ หมายถึง ที่ดินซึ่ง

รวมถึงพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และชายทะเล ที่ไดรับการ

กําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติมีการใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไวเปนแหลงศึกษาและความ

รื่นรมยของประชาชนสืบตอไป” ดังน้ันผูประกอบการ ชุมชนทองถ่ินและนักทองเที่ยวควรคํานึงถึงปจจัย

ดังตอไปน้ี 
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  2.1) ความกลมกลนืและความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกกับสภาพแวดลอม 

  มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมตามความจําเปน เพื่อสนองความตองการของนักทองเที่ยวใน

การประกอบกิจกรรมการทองเที่ยว อีกทั้งยังชวยปองกันรักษาทรัพยากร และสภาพแวดลอมของแหลง

ทองเที่ยวไมใหเสื่อมโทรมลง แตทั้งน้ีตองมีความกลมกลืนสอดคลองกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

  2.2) การจัดการขยะ 

  มีระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลตางๆ ซึ่งหากขาดการจัดการขยะ นอกจากจะสงผลกระทบ

ตอนักทองเที่ยวแลวยังสงผลกระทบตอสัตวปา มีสัตวปาที่ปวยจํานวนมาก เน่ืองจากการกินขยะและสิง่ปฏิกูล 

  2.3) การจัดการคุณภาพเสยีง 

  มีมาตรการในการปองกันและควบคุมระดับเสียงรบกวนใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับแตละเขตการ

จัดการของพื้นที่ หรือกิจกรรมเพื่อมิใหกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 

 2.4) การจัดการคุณภาพนํ้า   

  มีมาตรการในการบริหารจัดการคุณภาพนํ้าใชและนํ้าทิ้งที่มีประสิทธิภาพ 

  2.5) การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรพัยสิน 

  มีมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสนิของนักทองเที่ยว 

  2.6) การจัดแบงเขตพ้ืนท่ีใหเหมาะสมตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Zoning) 

  มีรูปแบบการจัดแบงเขตพื้นที่ออกเปนเขตตางๆ ความสําคัญของระบบนิเวศและกิจกรรมที่ยอมรับได 

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของทรัพยากรทองเที่ยว และการใชประโยชน 

  2.7) ความคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรบัไดของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) 

  มีมาตรการในการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยว / กิจกรรมอันเหมาะสมสัมพันธกับขีดความสามารถใน

การรองรับของแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อปองกันผลกระทบดานลบที่อาจเกิดข้ึนกับ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่แหลงทองเที่ยว 

  2.8) มาตรการในการเฝาระวังและปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

  มีการกําหนดมาตรการแผนงานในการดูแลเฝาระวังและปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและทางวัฒนธรรม 

  3) การมสีวนรวมของชุมชนในทองถ่ิน 

  การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนรวม หมายถึง “การใหโอกาสชุมชนยอมรับกิจกรรมการทองเที่ยวแตละ

ประเภทรวมดาเนินการ คือ รวมวางแผนการจัดการดวยกันรวมลงทุนเปนหุนสวนดวยกันและไดรับ

ผลประโยชนทั้งรายไดและผลกําไรอยางเสมอภาคกัน” (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2544) 

  3.1) ผลประโยชนตอชุมชนดานการอนุรกัษทรพัยากรสิง่แวดลอมและวัฒนธรรม 

  ลักษณะของการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับชุมชนมีลักษณะที่สําคัญคือชุมชนเปนผูดําเนินการต้ังอยูบน

ฐานคิดที่วา ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยวนําเอาทรัพยากร

ทองเที่ยวที่มีอยูในทองถ่ินชุมชนไดรับประโยชนจากจัดการพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวซึ่งจะชวยสงเสริม
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ความสามารถในการควบคุม ดูแลและปองกันผลกระทบดานลบหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการ

ทองเที่ยวในชุมชนอีกทั้งยังชวยสงเสริมใหทรัพยากรสิ่งแวดลอมระบบนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน

ไดรับการสืบทอดและอนุรักษไวอยางถูกวิธี เพื่อคงไวซึ่งเอกลักษณ และคุณคาดานสิ่งแวดลอมตลอดจน

วัฒนธรรมอันดีของชุมชน (สินธุ สโรบล และอุดร วงษทับทิม, 2546) 

 3.2) ผลประโยชนตอชุมชนดานเศรษฐกิจและการกระจายรายได 

  ขอเปรียบเทียบระหวางการทองเที่ยวกระแสหลักกับการทองเที่ยวมีสวนรวมของชุมชนพบวา

ประชาชนในทองถ่ินที่ไดรับประโยชนทางดานเศรษฐกิจและโอกาสที่ดีอันเปนผลที่เกิดข้ึนจากการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่จะทําใหชุมชนรูสึกมีสวนรวม และเมื่อมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม ทําใหชุมชน

เขมแข็งและยังคงอยูในพื้นที ่รวมทั้งพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ (พจนา สวนศร,ี 2541) 

  3.3) ความตระหนักตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

  บริษัทธุรกิจ/ ชุมชน/ องคกรพื้นที่ และนักทองเที่ยวทุกฝาย เมื่อมีความตระหนักและเขาใจรวมกันถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในพื้นที่ จะสามารถกอใหเกิดจากการดาเนินการดานการ

ทองเที่ยวไดดี 

  4) ปจจัยดานกิจกรรมเชิงนิเวศ 

  ศักยภาพในการจัดการกิจกรรมเชิงนิเวศมีความสําคัญเพราะกิจกรรมมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัย 

ทั้งน้ี วิวัฒนชัย บุญยภักด์ิ (2538) ใหความหมายวา “ศักยภาพ” หมายถึง ความสามารถหรือความพรอมใน

ตัวเองของสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาปรับปรุง จัดการหรือการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ข้ึน ดังน้ันกจิกรรมที่มีศักยภาพตองประกอบดวย 

  4.1) ประโยชนและความคุมคาในการเรยีนรู 

  ความพึงพอใจในคุณคาเชิงการทองเที่ยว และคุณคาเชิงวิชาการ ตลอดจนสามารถตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยางครบถวน 

  4.2) รูปแบบเน้ือหาความรูและวิธีการสือ่ความหมายท่ีเหมาะสม 

  จัดรูปแบบและวิธีการสื่อความหมายเหมาะสมชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการเรียนรู ความนาสนใจ 

มีรูปแบบ และวิธีการสื่อความหมายที่หลากหลาย และเหมาะสม สอดคลองกับประสบการณและความสนใจ

ของนักทองเที่ยวแตละกลุม ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการสื่อความหมายอยางตอเน่ือง 

  4.3) ความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนท่ี (กิจกรรมเชิงนิเวศ) 

  มีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่น้ันและมีความเปนไปไดใน

การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดหลายประเภท เพื่อใหนักทองเที่ยวมีโอกาสเลือกประกอบกิจกรรม

ตามความสนใจไดมากข้ึน 
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  4.4) กิจกรรมมคีวามต่ืนเตนและมีความสนุก 

  กิจกรรมเชิงนิเวศตองมีความต่ืนเตนเขามาเกี่ยวของ ดังน้ัน การออกแบบกิจกรรมและความ

หลากหลาย มีความจําเปนสําหรับผูประกอบการ 

 4.5) ความปลอดภัยของกิจกรรม 

  กิจกรรมตองมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานกิจกรรมการทองเที่ยวตองผานการรับรองมาตรฐาน เชน 

กิจกรรมดํานํ้า ดูปะการัง (นํ้าลึก) ตองปฏิบัติตามกฎของ PADI และกิจกรรมผจญภัยของ Tree Top 

Adventure Park ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานประเทศฝรั่งเศส XP S 52-902 มีการใหคําแนะนํา

และขอกําหนดตางๆ ในการปฏิบัติตนทุกข้ันตอนของการทํากิจกรรม 

  5) ปจจัยดานบุคลากรดานนิเวศ 

  ปจจัยสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งระบบขาดความแข็งแรง คือ การบริหารจัดการดาน

การศึกษาและการฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางไมเปนระบบทําใหการใหบริการดาน

ทองเที่ยวน้ัน ขาดคุณภาพ ความรูและทักษะการใหบริการดานการทองเที่ยวอยางเปนมาตรฐานโดยเฉพาะ

อยางย่ิงในสวนบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในระดับชุมชนระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด หรือ

ระดับกลุมจังหวัด จึงตองมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

  กิจกรรมการทองเที่ยวสามารถแบงประเภทของบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยวชุมชนได 3 ประเภท ดังน้ี 

  5.1) สมาชิกในชุมชน เปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจากสิ่งแวดลอมและทรัพยากรการทองเที่ยวทั้ง

ดานบวกและดานลบ เมื่อสามารถรักษาสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติใหอยูในสภาพที่สมดุลสวยงาม นาอยู จะทํา

ใหมีนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวในชุมชนน้ัน สมาชิกในชุมชนยอมไดรับผลดีในเชิงเศรษฐกิจไปดวย 

  5.2) ผูมีหนาท่ีนําเท่ียวหรือมัคคุเทศก เปนผูที่อยูใกลชิดกับนักทองเที่ยวจึงเปนผูที่มีอิทธิพลตอ

นักทองเที่ยวมากที่สุด มัคคุเทศกจึงมีบทบาทสําคัญในการที่จะชวยอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวตาม

ธรรมชาติไดเปนอยางดี การใหคําแนะนําที่ถูกตองในระหวางการนํานักทองเที่ยวออกทองเที่ยวไปยังสถานที่

ตางๆ ควรจะแจงขอมูลและทําความเขาใจกับนักทองเที่ยว โดยเฉพาะกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของแหลง

ทองเที่ยวชุมชน โดยใชกิริยามารยาทที่เรียบรอยละมุนละมอม มีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและเปนตัวอยางที่ดี

ในการใชและดูแลรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวตามธรรมชาติ 

  5.3) ผูดําเนินการกิจกรรมการทองเท่ียวในชุมชน เปนบุคลากรสําคัญที่จะชวยการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยวโดยการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกนักทองเที่ยว มีการ

จัดทําแผนการเดินทางและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว โดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ขอมูลทั่วไปประเพณี

วัฒนธรรมที่เกี่ยวของแนะนําการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชุมชนใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ

ของพื้นที่ ตลอดจนแนะนําขอควรระวังตางๆ ที่อาจจะสงผลกระทบทั้งกับสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ

และตัวนักทองเที่ยวเอง 
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  6) ปจจัยดานราคา 

  ราคา (Price) หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปนสวนประสมการตลาดตัวที่สองที่ เกิด

ข้ึนมาถัดจากผลิตภัณฑราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคา

ผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาก็จะทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ การเลือกวิธีการต้ังราคาอาจเลือกใชวิธีใดวิธี

หน่ึงหรือหลายวิธีรวมกันก็ได 

  6.1) ราคาเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค โดยการพิจารณาจากสถานภาพของผูบริโภคหรือพฤติกรรมและ

ทัศนคติตาง ๆ ประกอบ กลาวคือหากเปนผูที่มีฐานะดีจะกําหนดราคาของผลิตภัณฑในอัตราทีสู่ง 

  6.2) ราคาเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม โดยการพิจารณาจากรูปแบบและอุปกรณที่ใชในการ

ผลิตภัณฑ แมวาในการผลิตน้ันๆ จะมีตนทุนที่ไมแตกตางกันมากนัก กิจกรรมเชิงนิเวศประเภทเดียวกัน แตใช

วัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่แตกตางกันได 

  6.3) ราคาเหมาะสมกับสถานท่ี โดยพิจารณาจากความสะดวกและความใกลหรือไกล ซึ่งจะพบได

ทั่วไปถึงการกําหนดราคาทีแ่ตกตางกัน สถานทีท่ี่อยูใกลกับแหลงทองเที่ยวทีม่ีความโดดเดนฯลฯ 

  6.4) ราคาเหมาะสมกับชวงเวลา เชน อัตราคาเชาหองพักของโรงแรมในชวงวันธรรมดา (วันอาทิตย 

ถึงวันพฤหัสบดี) จะมีอัตราคาเชาที่ถูกกวาวันหยุดสุดสัปดาห หรือในชวงเทศกาลทองเที่ยว 

  7) ชองทางการจัดจําหนายโปรแกรมทองเท่ียว 

  การทองเที่ยวและสินคาที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวน้ัน สามารถเปลี่ยนแปลงและเลือกชองทางการ

จําหนายไดโดยไมมีกฎตายตัว ซึ่งจะถูกกําหนดโดยสภาวะตลาด และผูประกอบการ อยางไรก็ตามชองทางการ

จัดจําหนายน้ันสามารถแบงไดดังน้ี 

  7.1) จัดจําหนายโดยตรงใหกับลูกคา (Direct Sale) หรือ (B to C-Business To Customer) 

ชองทางดังกลาวน้ีอาจกลาวไดวาเปนชองทางที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก หรือกับแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ

ความนิยมแบบถาวร ผูใหบริการหรือสินคาจะจัดจําหนายโดยตรงกับลูกคา โดยอาจจะใชเครื่องมือบางอยาง 

เชน Internet หรือ การโฆษณาโดยตรง เปนตน สําหรับการจัดจําหนายในลักษณะน้ีมีจุดเดน กลาวคือ สินคา

สามารถขายไดราคาโดยที่มิตองเสียคานายหนาและผูขายสามารถควบคุมระบบการขายไดโดยตรง อยางไรก็

ตาม ชองทางการจัดจําหนายในลักษณะน้ี มีจุดดอยและขอจํากัด กลาวคือ สินคาหรือบริการจะไมสามารถ

ขยายตลาดไดอยางทั่วถึง และอาจจะผูกติดกับกลุม ลูกคากลุมใดกลุมหน่ึงมากเกินไป ผูประกอบการทองเที่ยว

ขนาดเล็ก มักขาดความสามารถในการทาการตลาดโดยตรงไปยังลูกคาทําใหมักถูกควบคุมราคาโดยตัวกลางจัด

จําหนาย 

  7.2) จัดจําหนายโดยผานตัวกลาง หรือ (B to B – Business to Business) การจัดจําหนายลักษณะ

น้ีเปนการจัดจําหนายโดยการผานตัวกลาง ทั้งในรูปแบบของการคาปลีก (Retail) และการคา สง 

(Wholesales) ตัวอยางเชน ซื้อบัตรโดยสารของสายการบนิไทยไดโดยผานบริษัททองเที่ยวบริษัททองเที่ยวกับ

สายการบินไทยถือวาเปนคูคาทางธุรกิจในรูปแบบ B to B และบริษัททองเที่ยวกับลูกคา ถือวาเปนคูคาทาง

ธุรกิจแบบ (B to C) การจัดจําหนายในชองทางดังกลาวจัดวาเปนการจัดจําหนายในชองทางปกติในธุรกิจการ
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ทองเที่ยว ซึ่งมีจุดเดนและขอดี กลาวคือ สามารถขยายฐานการตลาดไดกวางและลักษณะของลูกคาแตกตางกัน

ออกไป ซึ่งถูกตองตามหลักการตลาดแบบผสมผสาน (Mix Marketing) อยางไรก็ตาม ขอดอยของการจัด

จําหนายดังกลาว สําหรับผูประกอบการจะตองเสียสวนแบงคานายหนาใหแกผูขาย อีกทั้งในบางกรณีไม

สามารถควบคุมสภาวะการตลาด หรือตอบโตคูแขงไดทันทวงที 

  7.3) การจัดจําหนายโดยการแตงต้ังตัวแทนจําหนาย หรือ (B to B to C – Business to Business 

to Customer) ชองทางการจัดจําหนายในลักษณะน้ีนิยมใชในกรณีที่ผูประกอบการตองการขยายฐาน

การตลาดใหกวางออกไปในประเทศตางๆ ที่ตนเองไมมีความชํานาญ หรือไมมีศักยภาพเพียงพอ ตัวอยางเชน 

สายการบนิของประเทศฝรั่งเศส ตองการเปดเสนทางบินมายังประเทศไทย โดยเจาของสายการบินไมทราบถึง

ลักษณะการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และยังไมพรอมที่จะลงทุนอยางเต็มรูปแบบในประเทศไทย จึงได

แตงต้ังตัวแทนข้ึน เพื่อรับผิดชอบในการจัดจําหนายและวางแผนการดําเนินงาน ขอดีของชองทางดังกลาว คือ 

สามารถขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็วและเปนการทดลองสภาวะตลาดโดยไมตองลงทุน และผูกพันมาก อยางไรก็

ดีวิธีการดังกลาว จะมีขอเสียหากผูดําเนินธุรกิจที่ไดรับการแตงต้ังขาดประสบการณ และไมพรอมจะดําเนิน

ธุรกจิ 

  8) การสงเสรมิการขายและการสรางความสมัพันธกับลูกคา 

  กระบวนการดาเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งกระบวนการขายโดยบุคคล (Personal Selling) และไมใชบุคคล 

(Non- Personal Selling) เขาไปติดตอลูกคาเพื่อทําใหเกิดการซื้อขายสินคาและบริการข้ึนโดยมีวัตถุประสงคที่

จะทําใหสินคาและบริการเคลื่อนยายจากผูผลิต หรือผูจําหนายไปยังผูบริโภคใหมากที่สุด รวดเร็วที่สุด และมีผล

กําไรตามทีธุ่รกิจน้ันตองการ 

  8.1) การโฆษณา (Advertising) 

  รูปแบบหรือความคิดในการเสนอขายสินคาและบริการโดยผานสื่อตางๆ ที่มิใชตัวบุคคลเพื่อจูงใจให

ผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดความตองการซื้อหรือเพิ่มการใชสินคาและบริการของธุรกิจน้ันทั้งในปจจุบันและ

อนาคต เชน โทรทัศน เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แตเสียคาใชจายสูงมาก วิทยุ สามารถสงขอมูลไปได

กวางไกล หนังสือพิมพ ใหขอมูลรายละเอียด นิตยสาร ใหขอมูลเฉพาะแกกลุมเปาหมาย ปายโฆษณา 

(Billboard) และการโฆษณานอกสถานทีอ่ื่นๆ, โฆษณาทางไปรษณียหรือจดหมายตรง (Direct Mail) 

 8.2) การประชาสัมพันธ (Public Relations) 

  การปฏิบัติงานของหนวยงาน องคกร สถาบัน บริษัท ในการเผยแพรขาวสาร และดําเนินงานวิธีอื่นๆ 

อยางมีแบบแผนการกระทําอยางตอเน่ือง เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธบริการใหมหรือรูปแบบการใหบริการ เชน 

การเผยแพรตอสาธารณชน (Publicity) คือ การตีพิมพบทความตางๆ ของธุรกิจทองเที่ยวลงในหนังสือพิมพ

ทองถ่ินในตลาดนักทองเที่ยว การจัดทัศนศึกษา การเขารวมกิจกรรมกับชุมชนตางๆ (Community Relations) 

และการจัดกจิกรรมในโอกาสพิเศษ (Special Event) 

  8.3) การขายโดยบุคคล 

  การนําสินคาและบริการขายตรงไปยังลูกคาหรือผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคาเพื่อกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตัวสินคาและบริการโดยอาศัยพนักงานขาย (Salesman) ซึ่งจะตองมีความรูความสามารถ
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ทางดานทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคการขาย จึงจะสามารถขายสินคาและบริการใหแกกลุมเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การไปเย่ียมเยียนพบปะลูกคา (Sales Call/Sales Program) การเสนอซื้อขาย

สินคาและบริการการทองเที่ยว อาทิ Trade Presentation/ Seminar/ Workshop, Travel Mart/ Trade 

Meet, Trade Show/ Fair Show/ Exhibition 

  9) เครอืขายความเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและเอกชน 

  โครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวยังขาดความเช่ือมโยงระหวางทองถ่ินจังหวัดกลุมจงัหวัด 

และประเทศขาดการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชน และการปกครองสวนทองถ่ิน ขณะทีห่นวยงานระดับ

พื้นที่ เชน จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และชุมชน ขาดความรูดานการจัดการภูมิทัศนและการ

วางแผนพัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนากลไกในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวจึงเปนแนวทางในการบูร

ณาการ การทํางานรวมกัน และการกําหนดภารกิจ 

  9.1) อํานวยความสะดวก สนับสนุนชวยเหลือใหความรูความเขาใจในการบริหารจัดการทองเที่ยวแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  9.2) กระจายอํานาจ และจัดสรรผลประโยชนดานการทองเที่ยวใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน 

เพื่อใหชุมชนไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรม เพื่อลดความขัดแยงและสามารถสรางกิจกรรมใหเหมาะสมกับ

ความตองการ สําหรับสภาพและกําลังรองรับของชุมชน และระบบนิเวศในทองถ่ิน 

  9.3) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว โดยจัดต้ัง

คณะกรรมการในระดับทองถ่ินข้ึนเพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวใหมีการบริหารเปนรูปธรรมโดยมภีาครฐั

เอกชนชุมชนและประชาสังคมในทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมแหลงทองเที่ยว

และสิง่แวดลอมในพื้นที่ชุมชนทองถ่ินของตนเอง 

  9.4) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ โอกาสในการไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนาตางๆจาก

องคกรของรัฐเอกชนและการพึ่งพาตนเองทั้งในระดับทองถ่ิน เชน โอกาสในการของบประมาณสนับสนุน

โครงการทองเที่ยว โอกาสในการไดรับการสนับสนุนทางวิชาการ 

  10) การสงเสรมิดานการตลาดของหนวยงานราชการ 

  จากแผนการสงเสริมการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยป 2549 กลาววาตามที่รัฐบาลมี

นโยบายใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนกลยุทธหน่ึงในการนําเงินตราตางประเทศเขามากระตุน สภาพเศรษฐกิจ

ของไทยโดยเรงดวนและถือเสมือนเปนวาระแหงชาติซึ่งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดดําเนินการจัด

โครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยเปนจุดมุงหมายปลายทางของนักทองเที่ยวรวมถึงการ

ขยายกลุมตลาดไปยังนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ (Niche Market/Segment) ในการเดินทางใหครอบคลุมมาก

ย่ิงข้ึน ทั้งน้ีบทบาทที่สําคัญ ไดแก ประชาสัมพันธประเทศไทย เพื่อสรางภาพลักษณและความเช่ือมั่นแก

นักทองเที่ยว และสรางจิตสํานึกและคานิยมในการอนุรักษระบบนิเวศตระหนักถึงความสําคัญของการทองเทีย่ว

เชิงนิเวศ เพื่อสรางความแตกตางเหนือคูแขงขัน 

 11) สรางกระแสการรบัรูเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสนิคาการทองเท่ียวนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยการ

เผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวไทยผานสื่อตางๆ และ
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เผยแพรประชาสัมพันธสรางทัศนคติที่ ดีในการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศอยางตอเน่ืองรวมกับ

ภาคเอกชน ในการจัดทําแพ็คเกจพิเศษเสนอขายนักทองเที่ยวชาวไทย เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทาง 

นอกจากน้ีทําการประสานงานและสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การบินไทย การรถไฟแหงประเทศไทย 

สมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศ โดยนําเสนอ Special Offer หรือจัด Promotion สําหรับคน

ไทย 

  12) ปจจัยดานขอมูล 

  จัดทําขอมูลและรวบรวมขาวสารดานการทองเที่ยว และจัดเก็บในระบบขอมูลสารสนเทศรวมถึงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เขามาสืบคนขอมูลดานการทองเที่ยวผานทางเว็บไซต

กลางที่สามารถสืบคนไดถึงระดับพื้นที่ใหทันสมัย สามารถเขาถึงไดงายและมีรายละเอียดดานการทองเที่ยวมาก

ย่ิงข้ึน นอกจากน้ี อุทยานแหงชาติหลายแหงมีศูนยบริการนักทองเที่ยว ซึ่งมักต้ังอยูในบริเวณเดียวกับที่ทาการ

อุทยานแหงชาติแหงน้ัน และมีเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหขอมูลดานการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ ศูนยบริการ

นักทองเที่ยวจึงเปนสถานที่แหงแรกในอุทยานแหงชาติที่นักทองเที่ยวควรแวะเขาไปเย่ียมชมอุทยานแหงชาติ 

สวนใหญมีสถานที่ทองเที่ยวที่เปดใหนักทองเที่ยวเขาไปสัมผัสได เชน นํ้าตก ถํ้า ชายหาด จุดชมทิวทัศน เปนตน 

  อุทยานแหงชาติหลายแหงยังจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งมีระยะทางไมไกลนัก แต

นักทองเที่ยวจะไดรับความรูและความเพลิดเพลินตลอดเสนทาง มีโอกาสพบเห็นสัตวและพืชพันธุที่นาสนใจ

มากมาย นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมซึ่งกําลังเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน เชน ดูนก ดูผีเสื้อ เดินปา ลอง

แกง ฯลฯ ผูสนใจควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติม กิจกรรมเหลาน้ีจะชวยใหการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติมีสีสัน

และความสนุกสนานเพิ่มข้ึนรวมทั้งยังไดรับความรูความเขาใจในธรรมชาติมากข้ึนดวย 

  13) ปจจัยดานนโยบายของหนวยงานราชการ 

  รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดกําหนดนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว เปนนโยบายสําคัญที่อาจนําไปสูการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได ทั้งในทางตรงและทางออมกอใหเกิดเงินตราที่ใชหมุนเวียนภายใน

ทองถ่ินต้ังแตตนนํ้ายันถึงปลายนํ้าได ทั้งน้ีสิ่งที่สําคัญ คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 

  13.1) เช่ือมโยงบทบาทและภารกิจของหนวยงานหลักดานการทองเที่ยวใหมีความสอดคลองกัน ไดแก 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองบังคับการตํารวจ

ทองเที่ยว องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน และสํานักงานสงเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ 

  13.2) การสรางพันธมิตรหุนสวน หรือเครือขายระหวางภาครัฐและเอกชนใหมีความเปนรูปธรรมมาก

ข้ึนโดยการอํานวยความสะดวก การลดข้ันตอนในการทางาน การระดมทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมที่จะดําเนินงานรวมกัน เชน การสงเสริมการขายการทองเที่ยวตางประเทศ การแสดงสินคา

และบริการ เปนตน 

  13.3) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหสอดคลอง และอํานวยประสิทธิผลตอการ

บริหารจัดการทองเที่ยว ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
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  13.4) บูรณาการงานดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวระหวาง

หนวยงานตางๆ เพื่อทําหนาที่ในการประสานงาน และการสั่งการในการปองกันเฝาระวังเตือนภัยกํากับดูแล 

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวในพื้นที่แหลงทองเที่ยวตางๆ ทั้งในกรณีกอน-

หลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการทองเที่ยว เพื่อสรางความมัน่ใจใหแกนักทองเที่ยว 

   14) องคกรท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ   

  การรวมมือกันอยางใกลชิดในทุกระดับระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานในตางประเทศ 

ภายในประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชนกับผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวและชุมชนในทองถ่ินมีความสําคัญมาก

ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา การศึกษาศักยภาพทางการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ เพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุรี ตองอาศัยกรอบแนวคิดการออกแบบภูมิทัศน

และกลไกการใหความรู ความตระหนักถึงคุณคาความสําคัญทางของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในการอธิบาย ทํา

ใหทราบวาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสักมีความสําคัญทั้งในแงระบบนิเวศ โบราณคดี วัฒนธรรม 

วิชาการ และโดยเฉพาะอยางย่ิงความสําคัญทางดานสังคม ดังน้ันควรใหความสําคัญกับการใหความรูแกภาคีที่

เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของตนเพื่อใหเกิดความ

รวมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอไป 
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บทท่ี 5 

ผลการศึกษา 

 

 บทน้ีจะประกอบดวยการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา โดยคณะผูวิจัยจะนําเสนอเปนผล

การศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก ดังตอไปน้ี สถานการณ ปญหาและศักยภาพทางดานสภาพแวดลอมกายภาพและ

ดานการทองเที่ยว ผลการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยว และผลการสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. การศึกษาสถานการณ ปญหาและศักยภาพทางดานสภาพแวดลอมกายภาพและดาน

การจัดการทองเที่ยว  

   

  ปาจําปสิรินธร 

 ผลประเมินสภาพปญหาในการวางผังแมบทและผังบริเวณของปาจําปสิรินธรและบริเวณ

โดยรอบท่ีสัมพันธพรอมวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ 

ทางคณะผูวิจัยไดประชุมรวมกับหนวยอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ผูมีสวน

ไดสวนเสียในชุมชนตําบลซับจําปาและปาจําปสิรินธร ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 

อาคารศูนยเรียนรูและทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิรินธร โดยเริ่มดวยการนําเสนอสภาพปญหาตางๆ ของขอมูล

พื้นที่ทางกายภาพใหทุกคนรับทราบ พรอมตรวจสอบความถูกตองและสรุปผลการศึกษา ดังน้ี 

ปญหาความเปนพ้ืนท่ีธรรมชาติของปาจําปสิรินธรและบริเวณโดยรอบ 

           ปาจําปสิรินธร โดยธรรมชาติเปนปาที่มีระบบนิเวศต้ังอยูในพื้นที่ชุมนํ้าที่มีนํ้าทวมขังตลอดป 

เน้ือดินมีความหนาแนนตํ่าสามารถดูดซับนํ้าไดดีและสูญเสียนํ้าไดอยางรวดเร็วเชนกัน ลักษณะดังกลาวปาจําปสิ

รินธรจึงเปรียบเสมือนเปนกอนฟองนํ้าขนาดใหญที่มีศักยภาพในการดูดซับนํ้าและสูญเสียนํ้าควบคูกัน  ในอดีตที่

ผานมาระบบนิเวศทั้งภายในปาจําปสิรินธรและระบบนิเวศบริเวณโดยรอบ ตางเปนปจจัยและมีความสัมพันธ

เกื้อหนุนซึ่งกันและกันตอการจัดสรรนํ้า แตปจจุบันความตองการของชุมชนโดยรอบปาจําปสิรินธรที่พยายาม

พัฒนาพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรกระจายตัวเพิ่มข้ึน กลับสงผลใหแนวโนมการขาดแคลนปริมาณนํ้าในปา

จําปสิรินธรทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน  สวนทางกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ชุมชนสามารถผลิตไดในแตละป 

ดังน้ันดวยความจําเปนในการอนุรักษตนจําปสิรินธรใหดํารงอยูในแหลงกําเนิด ความเรงดวนประการสําคัญคือ 

การจัดหาปริมาณนํ้าในการหลอเลี้ยงระบบนิเวศในปาจําปสิรินธรใหกลับมาเปนพื้นที่ชุมนํ้าเชนในอดีต ซึ่งการ

แกไขปญหาดังกลาว  ควรพิจารณาความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพในความเปนพื้นที่

ธรรมชาติของปาจําปสิรินธรและแหลงตนนํ้าของปาจําปสิรินธรคือ ทุงเปงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งสภาพปญหาทาง

กายภาพที่เกี่ยวเน่ืองกับความเปนอยูของปาจําปสิรินธรในเรื่องนํ้า นับเปนความจําเปนเรงดวนที่ควรไดรับการ

แกไขโดยมีความสําคัญในลําดับแรก โดยในที่ประชุมมีมติเห็นพรองรวมกันวาหากการจัดการระบบนิเวศในปา
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จําปสิรินธรไมมีนํ้าจะไมสามารถจัดการปาจําปสิรินธรเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพได จึงตองเริ่มที่

การหานํ้าและนํานํ้ามาหลอเลี้ยงปาจําปสิรินธรกอนเปนลําดับแรก 

นอกจากน้ีปญหาสําคัญที่เดนชัดอีกประการคือ การดํารงอยูของตนจําปสิรนธรในแหลงกําเนิดโดย

ธรรมชาติมีอัตราการงอกของกลาไมและเจริญเติบโตจนเปนตนไมใหญมีแนวโนมของการอยูรอดในระดับตํ่า ซึ่ง

ผลจากการสํารวจพบตนจําปสิรินธรขนาดใหญจํานวน 215 - 250 โดยไมพบตนจําปสิรินธรขนาดเล็กที่มีอายุ  

1-3 ป ที่ข้ึนเองตามธรรมชาติในปาจําปสิรินธรแตอยางใด ซึ่งการขาดชวงการเจริญเติบโตข้ึนทดแทนตนจําปสิ

รินธรในรุนหลังๆ ที่ไมมีการเกิดข้ึนทดแทนตามธรรมชาติในปาจําปสิรินธร นับเปนสัญญาณที่ชวยบงช้ีแสดงให

เห็นวา โอกาสใหการสูญพันธุของตนจําปสิรินธรในแหลงกําเนิดมีความเปนไปไดที่จะเกิดข้ึน      
 

              

                   คุณบรรเจิด ถมปด              อ.วิลาศ เทพทากลาวถึงวัตถุประสงคในการประชุม 

หัวหนาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯกลาวตอนรับ             เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีที่เก่ียวของกับปาจําปสิรินธร 

              

ปลัดอําเภอทาหลวงเสนอความคิดเห็นในเรื่องปญหา                กํานันตําบลซับจําปาแสดงความคิดเห็นเรื่องปญหานํ้า 

      ในดานการทองเที่ยวในปาพุจําปสิรินธร 

       

ภาพท่ี 55 ประมวลภาพบรรยากาศในการประชุมระดมความคิดเห็นในดานสภาพแวดลอมและการทองเที่ยว 
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ภาพท่ี 56 ภาพถายทางอากาศพื้นทีป่าจําปสริินธรและทุงเปง 

 

ผลจากการระดมความคิดเห็นทําใหทราบถึงปญหา ซึ่งตางมีสาเหตุและที่มาแบบหลายปจจัย 

โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า ซึ่งมีปจจัยที่สัมพันธเกี่ยวของกับปญหาเหลาน้ี คือ 

1) การขาดแคลนนํ้าในปาจําปสิรินธรที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง  

- ระยะเวลาการไหลของนํ้าเขาและไหลออกในปามีระยะเวลาสั้น 

- เน้ือดินไมสามารถอุมนํ้าไดเปนเวลานาน จึงสงผลตอปริมาณนํ้าเพื่อหลอเลี้ยงพืชพรรณในปาจําป    

สิรินธร 

- การเก็บกักนํ้าและโครงขายการสงนํ้าถูกทําลายตามธรรมชาติ จึงสงผลตอปริมาณนํ้าในปาจําปสิริน

ธรลดลง 

-   ระบบนิเวศภายในและภายนอกปาจําปสิรินธรที่สงผลตอการดํารงอยูของปาถูกพัฒนาเปน พื้นที่

ทางการเกษตร 

- พื้นที่เวนวางระหวางตนไมมีนอยสงผลตอศักยภาพในการหาอาหารของรากและการยึดเกาะของตน

จําปสิรินธรกับเน้ือดินที่มีระบบรากแบบพูพอนและรากแบบคํ้าจุน 

- พื้นที่เวนวางเพื่อรับแสงแดดและความเขมของรังสีดวงอาทิตยมีพื้นที่นอย จึงสงผลตอการสังเคราะห

แสงและการเจริญเติบโตของกลาไม โดยเฉพาะตนกลาจําปสิรินธร 

- พืชสายพันธุอื่นข้ึนเบียดบังและข้ึนแทรกไมเดนคือ ตนจําปสิรินธร สงผลใหตนจําปสิรินธรถูกรบกวน 

ถูกแยงแรธาตุและสารอาหารในดินและถูกบดบังแสงทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตและการอยูรอดตํ่า 

-  การขาดนํ้าทําใหพลวัตการไหลของนํ้าในปาจําปสิรินธรไมสามารถกระจายนํ้าหลอเลีย้งระบบนิเวศได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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- พื้นที่แหลงตนนํ้าและพื้นที่เติมนํ้าตามธรรมชาติ (Aquifer Recharge Area) ของปาจําปสิรินธรไดแก 

ทุงเปงและกลุมเทือกเขาหินปูนดานทิศตะวันออกถูกรบกวน จนมีศักยภาพในการเปนแหลงตนนํ้าที่คอย

สนับสนุนปริมาณนํ้าใหปาจําปสิรินธรมีปริมาณลดลง 

- ระบบกลไกการบริหารจัดการนํ้าและกลุมผูใชนํ้าไมไดถูกนํามาใชในการจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่

อยางเปนระบบ 

- ทัศนคติการจัดการทรัพยากรนํ้าของปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลยังใหความสําคัญกับผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจเปนหลัก มากวาความอยูรอดของระบบนิเวศหรือพื้นที่ธรรมชาติ 

- การเขาถึงและการแสวงหาทรัพยากรนํ้าบาดาลในพื้นที่ยังมีการดําเนินงานอยางเปนอิสระปราศจาก

การควบคุม 

- การปกปองพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติทั้งในปาจําปสิรินธรและทุงเปงมีผลในทางปฏิบัติเฉพาะ

ขอบเขตบนผิวดินเทาน้ัน แตทรัพยากรนํ้าที่อยูใตพื้นดินไมสามารถควบคุมใหเกิดการอนุรักษได 

- ระบบโครงขายการสงนํ้าในปาจําปสิรินธรทั้งหมด เปนระบบที่ตองอาศัยภูมิประเทศที่มีความลาดชัน

ตามธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะพื้นผิว รูปทรง รูปรางและทิศทางการวางตัวที่แตกตางกัน ปจจุบันปญหาสําคัญใน

การจัดสงนํ้าใหกระจายไปทั่วปา คือ เครือขายของระบบเสนทางนํ้ามักจะถูกตัดขาดและไมมีความเช่ือมโยง

ตอเน่ืองถึงกัน เน่ืองจากลักษณะของรองนํ้าหรือลําธารถูกทําลายและถูกเปลี่ยนสภาพจากเดิมตลอดเวลา ทั้ง

จากตนไมใหญที่ลมทับจนทางนํ้าถูกตัดขาด ลักษณะภูมิประเทศที่เคยทําใหนํ้าไหลกลับมีสภาพเปลี่ยนไปหรือ

เศษใบไมแหงที่รวงลงมาปดขวางทางนํ้าและเปลี่ยนเสนทางการไหลของนํ้า 

-  ระบบโครงขายเสนทางนํ้าโดยรอบปาจําปสิรินธรไมไดรับการเช่ือมโยงและเช่ือมตอเปนโครงขาย

เดียวกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยปญหาสําคัญคือการเช่ือมโยงและการเช่ือมตอ

ของระบบเครือขายถูกตัดขาดเน่ืองจากสิ่งกอสรางในการจัดการนํ้าอยูในสภาพเสื่อมโทรมและเสียหายขาดการ

บํารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

เสนทางนํ้าสายท่ี 1 คือ เสนหวยซับกลางเปนทางนํ้าที่ไหลเขาสูแนวคูนํ้าคันดินของเมืองโบราณ

ซับจําปามีอัตราการไหลของนํ้ามากในฤดูฝน เมื่อนํ้าไหลเขาสูแนวคูนํ้าคันดิน นํ้าจะถูกเก็บกักเพียงบางสวนที่

ฝายขนาดเล็กทางทิศตะวันออกนอกเมืองโบราณซับจําปา แตเมื่อนํ้าไหลผานลนฝายมุงเขาสูเมืองโบราณฯ แนว

คูนํ้าคันดินที่เปนแหลงชวยเก็บกักนํ้าและสํารองนํ้าในอดีต กลับไมสามารถชวยเก็บกักนํ้าไดตองปลอยใหนํ้าไหล

ทิ้งไปโดยเปลาประโยชน อีกทั้งนํ้าที่ไหลผานออกนอกเมืองโบราณฯยังสงผลกระทบทําใหพื้นที่ทายนํ้าเกิดน้ํา

ทวมข้ึนในพื้นที่เกษตรกรรม 

เสนทางนํ้าสายท่ี 2 คือ ลําธารสาขาที่ไหลผานประตูบังคับนํ้าเขาสูฝายและอางเก็บนํ้าของสภา

ตําบลซับจําปาและไหลผานฝายและอางเก็บนํ้าของสหกรณกอนเขาสูปาจําปสิรินธร รวมระยะทาง 2.2 

กิโลเมตร สภาพปญหาที่สําคัญคือ ระดับความลาดเอียงของระดับทองลําธารไมสามารถทําใหนํ้าไหลไปตามแรง

โนมถวงได อีกทั้งวัชพืชข้ึนกีดขวางทางนํ้าทําใหนํ้าที่ไหลเขามาทวมเออลนพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ สวนอาง

เก็บนํ้าไมไดรับการขุดลอกจึงมีตะกอนทองนํ้าไหลมาทับถมในปริมาณมากและวัชพืชข้ึนแทรกทําใหอางเกบ็นํ้ามี
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ความต้ืนเขินไมสามารถเก็บกักนํ้า และตัวฝายมีสภาพเสื่อมโทรมมีรอยแตกราว วัชพืชข้ึนแทรกทําให

ประสิทธิภาพในการเก็บกักนํ้าและควบคุมนํ้ามปีระสิทธิผลตํ่า  

  นอกจากน้ีปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าหวยซับใตไมสามารถไหลผานออกจากอางเก็บนํ้าและฝายไปตามลาํ

ธารระยะทาง 800 เมตร ที่ไปบรรจบกับเสนทางนํ้ากอนเขาฝายและอางเก็บนํ้าของสหกรณได เน่ืองจากอาง

เก็บนํ้าหวยซับใตไมมีประตูบังคับนํ้าใหนํ้าไหลออกจากอางเก็บนํ้า สวนปญหาของ ลําธาร คือ ระดับความลาด

เอียงของทองลําธารไมสามารถทําใหนํ้าไหลผานไปตามแรงโนมถวงได อีกทั้งวัชพืชยังข้ึนกีดขวางทางนํ้า ทั้งน้ีใน

จุดที่เช่ือมตอของเสนทางนํ้าทั้งสองสายยังไมมีพื้นที่คอยรับนํ้าหรือพักนํ้า หากนํ้าจากลําธารทั้งสองไหลมา

รวมกันจะสงผลทําใหพื้นที่ในบริเวณดังกลาวกลายเปนพื้นที่ที่ไมสามารถควบคุมนํ้าและเก็บกักนํ้าได  

 2) ปญหาดานการสื่อความหมาย ความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกผลจากการประชุม

ทําใหมองเห็นสภาพของปญหาที่ชัดเจนวา ระบบฐานขอมูลทางนิเวศวิทยาและการสื่อความหมายในมิติตางๆ

ของปาจําปสิรินธรยังไมสามารถยกระดับการเรียนรูและสรางความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและการเตรียมมาตรการดานความปลอดภัยใน

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินดานสถานและการจัดการยังไมมีความพรอมในการวางแผน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ 

ความรูและการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

             3) สภาพแวดลอมในพื้นที่เปนพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีขอบเขตกวางขวางและมีความหนาแนนของ

พรรณไม นับเปนอุปสรรคตอการเขาถึงพื้นที่ในกรณีเชนน้ีการดูแลรักษาความปลอดภัย การสื่อความหมายและ

การสื่อสารยังขาดความพรอมดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะไกลและระบบไรสายเขามา

ชวยบริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพ 

              4) สิ่งอํานวยความสะดวกดานการสัญจรและหองนํ้ายังไมสามารถตอบสนองและรองรับการเขาถึง

ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางดานเพศ วัยและสมรรถนะทางรางกายไดอยางครอบคลุม 

 เขตรกัษาพนัธุสัตวปาซับลังกา 

 สภาพปญหาทางกายภาพของพ้ืนท่ีในปจจุบันเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เปนปาที่มีระบบนิเวศแบบปาดิบแลง ปาทุงหญา ปาเต็งรัง  และปา

เบญจพรรณข้ึนเปนกลุมพื้นที่กระจายไปทั่วผืนปา อีกทั้งยังเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาหลายชนิด

โดยเฉพาะชาง ตลอดจนเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนพื้นที่ของแหลงตนนํ้าสําคัญของแมนํ้าปาสักและ

เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ ทั้งในระดับนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน  ซึ่งนํ้าใตดินสันนิษฐานวามีโครงขายและปริมาณนํ้า

สํารองเก็บกักไวในช้ันดินและหินในปริมาณมหาศาล เมื่อเปนเชนน้ี   เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาจึง

เปรียบเสมือนเปนระบบชลประทานขนาดใหญที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการอนุรักษและ

การเกษตร  อยางไรก็ตามเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาในอดีตเคยเปนปาเสื่อมโทรมที่สุดแหงหน่ึง แตหลังจาก

ป พ.ศ. 2530 เปนตนมา พื้นแหงน้ีไดรับการฟนฟูและคืนสภาพใหเปนปาอนุรักษ โดยมีสถานะเปนปาปด หาม

ผูคนภายนอกเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต ประกอบกับเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนพื้นที่เชิงอนุรักษ        

ที่มีบริบทแวดลอมโดยรอบเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีกิจกรรมการใชประโยชนเชิงพื้นที่ตลอดเวลา ดังน้ันการ
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ดูแลรักษาพื้นที่จึงควรปรับบทบาทใหมีความสัมพันธกับแนวรวมภาคประชาสังคมใหมีความสัมพันธเพิ่มข้ึน เพือ่

สรางการรับรู ความเขาใจและจิตสํานึกตอการหวงแหนอนุรักษทรัพยากรปาไม  ตอทัศนคติของชุมชนในสังคม

ใหเปนแนวปองกันชวยในการรวมอนุรักษและฟนฟูผืนปาใหคงอยูตอไป 

คณะทํางานไดจัดการประชุมเพื่อหาสถานการณ ปญหาและศักยภาพทางดานสภาพแวดลอมกายภาพ

และการจัดการดานการทองเที่ยว ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558   ณ หองประชุมที่วาการอําเภอลําสนธิ 

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยการประชุมเริ่มจากการนําเสนอสภาพปญหาตางๆ ของขอมูลพื้นที่ทาง

กายภาพและดานการจัดการการทองเที่ยวใหผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ

สัตวปาซับลังกาไดรับทราบ โดยผูเขารวมประชุม ไดแก นายอําเภอลําสนธิ ปลัดอําเภอลําสนธิ ทองถ่ินอําเภอลํา

สนธิ ประธานกลุมโรงเรียนอําเภอลําสนธิ   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดตาเพชร ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลกุดตาเพชร ปศุสัตวอําเภอลําสนธิ ผูแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลลําสนธิ เจาหนาที่สถานีควบคุมไฟ

ปาลพบุรี ผูแทนหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เปนตน พรอมตรวจสอบความถูกตองและสรุปผล

การศึกษา  

        

      นายอําเภอลําสนธิประธานในการประชุม              อ.วิลาศ เทพทากลาวถึงวัตถุประสงคในการประชุม 

       
              คุณประพันธ หีบจันทรกรี       คุณวินัย ธนกุลวีระวงศ 

       ผูแทนหัวหนาเขตรักษาพันธุฯซับลังกา                      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดตาเพชร 
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ภาพท่ี 57 ประมวลภาพบรรยากาศในการประชุมระดมความคิดเห็นในดานสภาพแวดลอมและการทองเที่ยว 

            จากผลการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวของ พบวาเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวเน่ืองกับระดับและศักยภาพความพรอมของสภาพแวดลอมกายภาพในการเปน

แหลงเรียนรูทางธรรมชาติมีลักษณะปญหาเกี่ยวของกับศักยภาพความพรอมในการรองรับตอการเปนแหลง

ทองเที่ยวและแหลงศึกษาธรรมชาติ ดังตอไปน้ี 

 ปญหาปจจัยพ้ืนฐานในเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

1) การขาดแคลนนํ้าในการรักษาความเปนแหลงตนนํ้า นับเปนปญหาที่มีความสําคัญเชิงพื้นที่

เน่ืองจากมีระยะเวลาและผลกระทบของปญหาสรางความเสียหายแกระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาซับ

ลังกาเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเปนลําดับ โดยคุณสมบัติและคุณลักษณะของพื้นที่ไม

สามารถเก็บกักนํ้า หนวงนํ้าและชะลอนํ้าใหเกิดปริมาณนํ้าสํารองหลอเลี้ยงระบบนิเวศไดตลลอดปเน่ืองจาก

ระยะเวลาการไหลของนํ้าเขาและการไหลออกของนํ้าในปามีระยะเวลาสั้น  

2) โครงขายการเก็บกักนํ้าและการจัดสรรนํ้าไมมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบที่ชัดเจนและ

เปนรูปธรรมจึงสงผลตอการใชทรัพยากรนํ้าโดยอิสระที่ปราศจากการอนุรักษและพัฒนาระหวางพื้นที่ทาง

ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรมใหเกิดความสมดุล  

 3)    ระบบฐานขอมูลทางนิเวศวิทยาและการสื่อความหมายทางธรรมชาติยังไมสามารถยกระดับ

การเรียนรูเชิงนิเวศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 4) การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและการเตรียมมาตรการดานความปลอดภัยในกรณีทีเ่กดิ

เหตุฉุกเฉิน ดานสถานและการจัดการยังไมมีความพรอมในการวางแผน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ความรูและ

การบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการจัดเตรียมเสนทางสัญจรฉุกเฉินรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึนจากการเดินปาศึกษาธรรมชาติในเสนทางที่มีระยะหางจากสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาไมนอยกวา 

10 กิโลเมตร 

 5) ระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

เชน การข่ีจักรยานศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมการดูนก กลวยไมปาและแหลงตนนํ้ายังขาดการสนับสนุนใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรม 

 6) สิ่งอํานวยความสะดวกดานการสัญจรและหองนํ้ายังไมสามารถตอบสนองและรองรับการ

เขาถึงของกลุมนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางดานเพศ วัยและสมรรถนะทางรางกายไดอยางครอบคลุม 

 7) สภาพแวดลอมในพื้นที่เปนพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีขอบเขตกวางขวาง นับเปนอุปสรรคตอการ

เขาถึงพื้นที่ในแตละสวน ในกรณีเชนน้ีการดูแลรักษาความปลอดภัย การสื่อความหมายและการสื่อสารยังขาด

ความพรอมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะไกลและระบบไรสายเขามาชวยบริหารจดัการ

พื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพ 

 เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

 สภาพปญหาทางกายภาพของพ้ืนท่ีในปจจุบันเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

 เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเปนปาที่มีระบบนิเวศแบบปาดิบแลงและปาเบญจพรรณต้ังอยูใน

เทือกเขาหินปูน ซึ่งพื้นผิวมีความสลับซับซอนและหลากหลายของรูปราง รอยแตก รอยราว พื้นผิว ถํ้าและ

ระดับความสูงตํ่า อันเปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชพันธุและสัตวปาหลายชนิด โดยเฉพาะเลียงผา อีกทั้งเขตหาม

ลาสัตวปาเขาสมโภชนยังเปนสถานที่แหงเดียวในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงที่เปนแหลงตนนํ้าสําคัญ โดยเฉพาะนํ้าซบั

และนํ้าบาดาลในระดับต้ืนและลึก ซึ่งสันนิษฐานวามีโครงขายและปริมาณนํ้าสํารองเก็บกักไวในช้ันดินและหิน 

ลักษณะดังกลาวเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนจึงเปรียบเสมือนอางเก็บกักนํ้าขนาดใหญที่มีลักษณะเปนภูเขา  

ในอดีตเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเปนปาเสื่อมโทรมที่สุดแหงหน่ึงแตหลังป พ.ศ. 2539 เปนตนมา พื้นที่แหง

น้ีไดรับการฟนฟูและคืนสภาพใหเปนปาอนุรักษ โดยมีแนวรวมภาคประชาสังคมจากชุมชนโดยรอบเขามามีสวน

รวมในการรวมอนุรักษและฟนฟูผืนปา อนาคตเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนจึงมีศักยภาพสูงในการเปนพื้นที่

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแถบลุมนํ้าปาสัก 

             เมื่อเปนเชนน้ีเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนจึงมีนโยบายเปดตัวตอสาธารณะชนใหเขามาใชพื้นที่

เปนแหลงศึกษาธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จึงเริ่มทําใหมีผูคนเขามาศึกษาและทองเที่ยวเพิ่มจํานวน

มากข้ึน ทั้งน้ีเห็นไดชัดวาหนวยงานภาครัฐไดสะทอนปญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปาไมที่ขาดแนวรวมใน

การเฝาระวังรักษารวมถึงการใชประโยชนจากปาไมอยางรูคุณคา ซึ่งตัวแทนชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของที่เขารวม

ประชุมตางมีความรูและความเขาใจตอคุณคาความสําคัญของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนที่เช่ือมโยงและ

สัมพันธกับวิถีชีวิตของตนไดหลายมิติมากข้ึน นอกจากการใชประโยชนจากปาไมเพื่อการยังชีพ ในการน้ีทาง
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ชุมชนเกิดคําถามสําคัญเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนในปจจุบันและอนาคตที่มีตอ

สังคม โดยสาระของคําถามสําคัญเปนเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกับโอกาสของชุมชนตอการมีสวนรวมในการอนุรักษและ

การใชประโยชนจากปาไม  ซึ่งคําถามดังกลาวสงผลสะทอนใหชุมชนและภาคภาคีเกิดการทบทวน วิจารณและ

วิพากษความเปนเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนในบริบทปจจุบัน ซึ่งไดผลสรุปดังน้ี เขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชนไมอาจแปรเปลี่ยนเปนปาชุมชนได  แตความเปนเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนจะสนับสนุนปจจัยการ

ผลิตคือ นํ้าสวนเกินที่เหลือจากการรักษาและดํารงระบบนิเวศใหแกชุมชนในการทําเกษตรกรรมโดยรอบ อีกทั้ง

เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนจะยอมรับการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยเปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขาไปมีบทบาทสงเสริมการอนุรักษอยางสรางสรรคผานการจดัการ

ความรูในรูปแบบตางๆ จากแหลงศึกษาธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ   

 คณะทํางานไดจัดการประชุมเพื่อศึกษาสถานการณ ปญหาและศักยภาพทางดานสภาพแวดลอม

กายภาพและการจัดการดานการทองเที่ยว ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ หองประชุมสํานักงานเขตหาม

ลาสัตวปาเขาสมโภชน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยการประชุมเริ่มจากการนําเสนอสภาพปญหาตางๆ 

ของขอมูลพื้นที่ทางกายภาพและดานการจัดการการทองเที่ยวใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ โดยผูเขารวม

ประชุม ไดแก หัวหนาเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวชุม รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลบัวชุม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโสม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลซับตะเคียน  

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองยายโตะ ผูใหญบาน เปนตน พรอมตรวจสอบความถูกตองและสรุปผล

การศึกษา 

             

              คุณสุทธิพงศ แกมทับทิม              คุณศักด์ิสิทธ์ิ  รูการนา 

       หัวหนาเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน                       รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวชุม 

 

 



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   108 

 

 

              

                คุณสมทรง ชางชนะ                                                 คุณชัยพร  กลิ่นจันทร 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโสม                   รพ.สต.ซับตะเคียนและปราชญทองถ่ิน 

            

ภาพท่ี 58 ประมวลภาพบรรยากาศในการประชุมระดมความคิดเห็นในดานสภาพแวดลอมและการทองเที่ยว 

 ผลจากการระดมความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวของพบวา เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดเกี่ยวเน่ืองกับศักยภาพของแหลงในการเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบปญหา

เกี่ยวกับการวางผังทางกายภาพ ดังน้ี 

 1) การกําหนดขอบเขตและลักษณะการใชสอยพื้นที่รองรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไมได

รับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจึงขาดความพรอมในการบริหารจัดการพื้นที่อยางเปนระบบใหมีประสิทธิภาพ 

 2) ปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับปจจัยพื้นฐานในการรักษาความเปนพื้นที่ธรรมชาติคือ การขาดแคลนนํ้า 

เน่ืองจากพื้นที่โดยรอบประสบปญหาภัยแลง โดยมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนในแตละปจึงสงผลให

ความชุมช้ืนและความอุดมสมบูรณของปริมาณนํ้าสํารองในระดับนํ้าซับและนํ้าบาดาลมีปริมาณสํารองลดลง 

โดยไมสมดุลกับการเติมนํ้าตามธรรมชาติเขาสูช้ันดินและหิน ประกอบกับการชะลอการไหลของนํ้าผิวดินลงสูช้ัน

ดินและหินไมมีทรัพยากรหรืออุปกรณเครื่องมือชวยในการลดความเร็วและชะลอการไหลของนํ้าเชน อางเกบ็นํ้า

ขนาดเล็กหรือแองนํ้าจึงเกิดการสูญเสียทรัพยากรนํ้า โดยปราศจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

บริเวณโดยรอบเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนยังมีการทําเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเด่ียวตลอดปจึงสงผลกระทบ

ซ้ําเติมใหเกิดการขาดแคลนนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศในเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน  ซึ่งในปจจุบันเขตหามลา

สัตวปาเขาสมโภชนยังเปนพื้นที่ที่กําลังไดรับการฟนฟูใหกลับมามีความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ หลังจากถูกตัดไมทําลายปาและแปรรูปผลิตภัณฑจากปาเปนจํานวนมากในชวงเวลาหลายปที่ผานมา
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กอนการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา ซึ่งความสามารถในการเปนพื้นที่เติมนํ้าตามธรรมชาติ (Aquifer 

Recharge Area) อาจจะยังไมสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพในปจจุบัน  

 3) พืชอาหารสัตวมีปริมาณไมเพียงพอตอการบริโภคของสัตวปาในพื้นที่ธรรมชาติจึงทําใหพบเห็น

สัตวปาหลายชนิดตองออกหากินนอกถ่ินอาศัยเปนประจํา โดยเฉพาะบริเวณชายปาเชิงเขาสมโภชนจะพบเห็น

สัตวปาออกหากินตามพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะลิง 

 4) ปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับเสนทางศึกษาธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในสภาพเสื่อม

โทรมจําเปนตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีศักยภาพ โดยเฉพาะความปลอดภัยในการสัญจรในชวงมี

ความลาดชันสูง บางชวงเปนรองนํ้า รอยแตกของแผนหินและพื้นผิวไมเรียบและ มีเหลี่ยมแหลมคม นอกจากน้ี

ตามเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติยังขาดอุปกรณชวยจับยึด เมื่อนักทองเที่ยวลื่นหกลมจึงทําใหเกิดการบาดเจบ็ได

งายและรุนแรง ตลอดจนตามเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติยังขาดการสื่อความหมายเพื่อการเรียนรูและสราง

ความปลอดภัยในการสัญจร โดยเฉพาะความเสี่ยงทีอ่าจจะไดรับอันตรายจากสัตวมีพิษชนิดตางๆ  

 5)    ระบบฐานขอมูลทางนิเวศวิทยาและการสื่อความหมายทางธรรมชาติยังไมสามารถยกระดับการ

เรียนรูเชิงนิเวศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 6) ไมมีศูนยขอมูลการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เปนหลักแหลงชัดเจนจึงขาดการจัดการทองเที่ยวเชิง

นิเวศอยางเปนระบบ 

 7) ขาดโครงสรางพื้นฐานรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนศักยภาพหลักของพื้นที่เชน การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ โบราณคดีกอนประวัติศาสตร ธรณีวิทยาและอุทกวิทยาแหลงตนนํ้า 

 8) สภาพแวดลอมของพื้นที่เปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศประเภทภูเขาหินปูนจึงมี

ความเสี่ยงจากการสัญจรและการปนปายทําใหเกิดการลื่นลมกระแทกหรือพลัดตกจากที่สูงไดงาย  แตการ

จัดการสภาพแวดลอมกายภาพเพื่อการสื่อสาร การสื่อความหมาย การปองกันอุบัติเหตุและการเผชิญเหตุ

ฉุกเฉินในพื้นที่ยังไมไดรับการติดต้ังและดําเนินการอยางเปนระบบที่มีประสิทธิภาพเชน เสนทางสัญจรฉุกเฉิน

สําหรับการเขาถึงหรือนําสงผูบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล ปายแจงเตือนอันตราย แนวปองกันอันตรายจากการ

พลัดตก สิ่งอํานวยความสะดวกชวยจับ ยึดและทรงตัว ศูนยชวยเหลือปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกลองวงจรปด 

เปนตน 

 9) สิ่งอํานวยความสะดวกดานการสัญจรและหองนํ้ายังไมสามารถตอบสนองและรองรับการเขาถึง

ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางดานเพศ วัยและสมรรถนะทางรางกายไดอยางครอบคลุม 

 10) สภาพแวดลอมในพื้นที่เปนพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีขอบเขตกวางขวาง นับเปนอุปสรรคตอการ

เขาถึงพื้นที่ ในกรณีเชนน้ีการดูแลรักษาความปลอดภัย การสื่อความหมายและการสื่อสารยังขาดความพรอม

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะไกลและระบบไรสายเขามาชวยบริหารจัดการพื้นที่ใหเกดิ

ประสิทธิภาพ 

 โดยสรุปเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนจําเปนตองไดรับการวางแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพ

เชิงพื้นที่ใหมีความพรอมเพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศและดําเนินการใหกลายเปนแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  

โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาการดําเนินงานของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนไดใหความสําคัญกับการเฝา
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ระวังและการฟนฟูสภาพปาและระบบนิเวศใหมีความอุดมสมบูรณเปนปาตนนํ้า พื้นที่เติมนํ้าตามธรรมชาติและ

สรางความหลากหลายทางชีวภาพ  แตอยางไรก็ตามเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนยังเปนแหลงเรียนรูและ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยังขาดโครงสรางพื้นฐานประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย 

เชน เสนทางสัญจรที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยวแตละประเภท ที่พักและหองนํ้าที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวได

ทุกเพศ วัยและสมรรถนะทางรางกาย ขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการพื้นที่ควรให

ความสําคัญกับการสรางความปลอดภัย การสื่อสารและการสื่อความหมายเพื่อการเรียนรูใหสามารถจดักจิกรรม

การทองเที่ยวและเรียนรูเชิงนิเวศไดอยางหลากหลาย  

 

 สวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

สภาพปญหาทางกายภาพของพ้ืนท่ีในปจจุบันของสวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

สวนรุกขชาติวังกานเหลืองจัดเปนพื้นที่ที่มีการรวบรวมพันธุไมที่มีอยูในทองถ่ิน และพื้นที่ใกลเคียง ทั้ง

ไมมีคาทางเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร พรรณไมที่หายากและใกลสูญพันธุ โดยเปนแหลงศึกษาพันธุไมสําหรับนักเรียน  

นิสิต  นักศึกษา  และผูสนใจโดยทั่วไป อีกทั้งเปนแหลงบริการและถายทอดความรูทางวิชาการดานพฤกษศาสตร

และพืชพรรณไมเพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนโดยทั่วไป รักและหวงแหนปาไม ควบคูกับการเปนแหลง

นันทนาการสรางความเพลิดเพลินจากธรรมชาติ และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนผูรักและช่ืนชม

ในธรรมชาติ ภายใตเงื่อนไขทางวิชาการ ระเบียบ และกฎหมายของทางราชการ ในการน้ีหัวใจสําคัญของสวน

รุกขชาติวังกานเหลือง คือ ทรพัยากรนํ้าเน่ืองจากวังกานเหลืองเปนแหลงนํ้าที่เกิดข้ึนทามกลางพื้นที่ราบ  ลอนลูก

คลื่นริมฝง แมนํ้าปาสัก โดยศักยภาพโดดเดนของสวนรุกขชาติวังกานเหลืองเปนพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีนํ้าใตดินและ

นํ้าผิวดินไหลมาบรรจบกันในพื้นที่  จึงเกิดเปนแหลงนํ้าที่มีความสามารถในการใหนํ้าในระดับสูง ดวยความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรนํ้าในพื้นที ่ จึงสงผลใหพื้นที่บริเวณโดยรอบตานํ้าผุดและนํ้าตกวังกานเหลืองจึงกลายเปน

แหลงนํ้าหลอเลี้ยงพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะลดหลั่นแตกตางกันในแตละ

ระดับช้ันความสูง นํ้าที่ไหลผานสัณฐานภูมิประเทศจึงเกิดเปนนํ้าตกที่มีสภาพแวดลอม ระบบนิเวศและภูมิทัศน

สวยงาม  

คณะทํางานไดจัดการประชุมเพื่อศึกษาสถานการณ ปญหาและศักยภาพทางดานสภาพแวดลอม

กายภาพและการจัดการดานการทองเที่ยว ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ หองประชุมสํานักงานสวนรุกข

ชาติวังกานเหลือง อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี โดยการประชุมเริ่มจากการนําเสนอสภาพปญหาตางๆ ของ

ขอมูลพื้นที่ทางกายภาพและดานการจัดการการทองเที่ยวใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ โดยผูเขารวมประชุม 

ไดแก หัวหนาสวนรุกขชาติวังกานเหลือง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินดํา  รองนายกองคการบริหาร

สวนตําบลทาดินดํา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาหลวง ผูใหญบานในพื้นที่โดยรอบสวนรุกขชาติวัง

กานเหลือง ผูประกอบการคาขาย เปนตน พรอมตรวจสอบความถูกตองและสรุปผลการศึกษา 
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                    คุณอัมรินทร นุมดี                       คณะผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคในการประชุม 

            หัวหนาสวนรุกขชาติวังกานเหลือง                    เพื่อระดมความคิดเห็นดานการจัดการทองเที่ยว 

        
  คุณอมรเทพ เพียเฮียง            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินดํา                           องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 
 

 
 

    

ภาพท่ี 59 ประมวลภาพบรรยากาศในการประชุมระดมความคิดเห็นในดานสภาพแวดลอมและการทองเที่ยว 
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อยางไรก็ตามดวยพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในบริบทปจจุบัน สวนรกุขชาติวังกานเหลอืง

เปนแหลงนํ้าที่ไดรับการอนุรักษ แตถูกโอบลอมและปดกั้นดวยพื้นที่เกษตรกรรมเชิงเด่ียว   จึงสงผลใหการเปนพืน้ที่

ธรรมชาติ แหลงนํ้า นํ้าตก แหลงเรียนรู  และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเกิดปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับรายละเอียด 

ดังตอไปน้ี   

              ปญหาปจจัยพ้ืนฐานเก่ียวกับความเปนพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ 

1) การขาดแคลนทรัพยากรนํ้าในการรักษาความเปนแหลงนํ้าและนํ้าตก นับเปนปญหาที่มี

ความสําคัญและมีอิทธิพลเกี่ยวเน่ืองกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่อยางแยกไมได เน่ืองจากความ

เปนพื้นที่ธรรมชาติของสวนรุกขชาตินํ้าตกวังกานเหลืองดานทรัพยากรนํ้า  จําเปนตองอาศัยทรัพยากรนํ้าผิวดิน

และทรัพยากรนํ้าบาดาลจากพื้นที่โดยรอบคอยรับนํ้า สงนํ้าและกระจายนํ้าใหไหลมาบรรจบรวมกันในพื้นที่ แต

เน่ืองจากพื้นที่โดยรอบถูกพัฒนาใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอัตราการบริโภคทรัพยากรนํ้าในอัตราที่สูง มีความ

เปนอิสระในการเขาถึงและแสวงหาเพื่อการเกษตร  ตลอดปจึงทําใหพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ในสวนรุกขชาติวัง

กานเหลืองมีปริมาณสํารองนํ้าซับ นํ้าบาดาลและนํ้าผิวดินลดลง ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาการขาดแคลนทรัพยากร

นํ้าดังกลาว  นับเปนผลกระทบที่สงผลตอพลังการผลิตในระบบเศรษฐกิจการเกษตรและพลวัตทางเศรษฐกิจใน

พื้นที่ อีกทั้งสถานการณการแยงทรัพยากรนํ้าบาดาลผานการขุดเจาะบอบาดาลโดยเสรีที่ขาดการบังคับใช

กฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมและดูแลอยางเปนรูปธรรมจึงนํามาซึ่งภาวะคลายสงครามแยงนํ้า   

นอกจากน้ีผลสืบเน่ืองจากความตองการปจจัยดานการผลิตเปนหลักยังสงผลใหวัฒนธรรมการรวมกลุมเพื่อ

แบงปนและการเอื้อเฟอเผื่อแผของสังคมเกษตรกรรมไทยในพื้นที่มีทัศนคติและความเขมขนลดลงจนอยูในข้ัน

วิกฤติ 

2) เน่ืองจากทรัพยากรนํ้าในสวนรุกขชาติวังกานเหลืองมีการไหลตอเน่ืองลงแมนํ้าปาสักตามระดับ

ความลาดเอียงของพื้นที่ แตเน่ืองจากนํ้ามีปริมาณลดลงการปลอยใหนํ้าไหลไปตามธรรมชาติ โดยไมพัฒนาพื้นที่

ใหมีคุณสมบัติและคุณลักษณะในการเก็บกักนํ้า หนวงนํ้าและชะลอนํ้าใหนํ้าสํารองสามารถไหลหลอเลี้ยงระบบ

นิเวศไดตลลอดป นับเปนปญหาในบริบทปจจุบันที่สรางความเสียหายใหแกระบบนิเวศในสวนรุกขชาติวัง

กานเหลืองอยางตอเน่ือง  และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเปนลําดับ ดังน้ันการหนวงนํ้าและชะลอนํ้า

ใหมีการไหลของนํ้าหลอเลี้ยงระบบนิเวศใหมีระยะเวลายาวนานข้ึนจะสามารถชวยบรรเทาผลกระทบจากปญหา

ดังกลาว  

3) โครงขายการเก็บกักนํ้าและการจัดสรรนํ้าของพื้นที่ เกษตรกรรมโดยรอบสวนรุกขชาติ             

วังกานเหลืองไมมีการบริหารจัดการอยางชัดเจนและเปนระบบ โดยเฉพาะการจัดการนํ้าขามพรหมแดน 

(Tranboundary) จึงสงผลใหปริมาณนํ้าสํารองในสวนรุกขชาติสวนรุกขชาติวังกานเหลือง โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้า

บาดาลมีแนวโนมของปริมาณนํ้าสํารองลดลงอยางตอเน่ือง โดยสวนรุกขชาติวังกานเหลืองนับเปนเสมือนมาตรวัด

นํ้าตามธรรมชาติที่คอยแสดงหรือบงช้ีสภาวการณของการใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ 

4) พื้นที่แหลงตนนํ้าและพื้นที่เติมนํ้าตามธรรมชาติ (Aquifer Recharge Area) ถูกคุกคามและถูก

รบกวนการทําหนาที่ใหมีประสิทธิภาพลดลง 
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             5) โครงขายการเก็บกักนํ้าและการจัดสรรนํ้าในพื้นที่และบริเวณโดยรอบไมมีการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมจึงสงผลตอการใชทรัพยากรนํ้าโดยอิสระที่ปราศจากการอนุรักษและ

พัฒนาระหวางพื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม 

  6) ระบบฐานขอมูลทางนิเวศวิทยาและการสื่อความหมายทางธรรมชาติยังไมสามารถยกระดับการ

เรียนรูเชิงนิเวศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  7) สิ่งอํานวยความสะดวกดานการสัญจรและหองนํ้ายังไมสามารถตอบสนองและรองรับการเขาถึง

ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางดานเพศ วัยและสมรรถนะทางรางกายไดอยางครอบคลุม 

  8) เน่ืองจากสภาพแวดลอมของพื้นที่เปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศประเภทนํ้าตก 

การสัญจรในพื้นที่จึงมีความเสี่ยงตอการลื่นลมหรือพลัดตกจากที่สูงไดงาย แตการจัดการสภาพแวดลอม

กายภาพเพื่อการสื่อสาร การสื่อความหมาย การปองกันอุบัติเหตุและการเผชิญเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ยังไมไดรับ

การติดต้ังและดําเนินการอยางเปนระบบที่มีประสิทธิภาพเชน เสนทางสัญจรฉุกเฉินสําหรับการเขาถึงหรือนําสง

ผูบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล ปายแจงเตือนอันตราย แนวปองกันอันตรายจากการพลัดตก ศูนยชวยเหลือปฐม

พยาบาลฉุกเฉินและระบบกลองวงจรปด เปนตน 

 9) สภาพแวดลอมในพื้นที่ทางธรรมชาติ ในกรณีเชนน้ีการดูแลรักษาความปลอดภัย การสื่อ

ความหมายและการสื่อสารยังขาดความพรอมดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะไกลและ

ระบบไรสายเขามาชวยบริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพ 

 

 ผลประเมินสถานการณ ปญหาและศักยภาพทางดานการจัดการทองเที่ยว 

1) ปาจําปสิรินธร 

 สภาพปญหาและศักยภาพทางดานการจัดการทองเท่ียว 

1) ฐานขอมูลและการสื่อความหมายในปาจําปสิรินธร 

 การใชสอยที่ดินในปาจําปสิรินธรถูกกําหนดบทบาทอยางชัดเจนใหเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษพันธุกรรมพืช ปจจุบันการใชสอยที่ดินในปาพุจําปสิรินธรมีกิจกรรมหลัก คือ 

การใชเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ ดวยการเดินศึกษาธรรมชาติไปตามเสนทางเดินปามีโครงสรางคอนกรีตเสริม

เหล็กยกสูงจากพื้น ๑.๕ เมตร การที่ทางเดินยกพื้นสูงดังกลาวทําใหสัตวปา พืชพรรณและนํ้าสามารถสัญจรและ

ลอดผานใตทางเดินไดอยางไมเปนอุปสรรค นอกจากน้ีการใชประโยชนเพื่อศึกษาธรรมชาติ ยังมีการกอสราง

อาคารเปนศาลาเรียนรูและศึกษาธรรมชาติจํานวน ๕ หลัง ต้ังอยูตามทางเดินศึกษาธรรมชาติเปนระยะๆ มี

ขนาดพื้นที่เฉลี่ยหลังละ ๒๐ ตารางเมตร โครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจจุบันสภาพปญหาโดยทั่วไปที่

เกี่ยวเน่ืองกับขอมูลและการสื่อความหมายในการเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติไดดําเนินการสื่อความหมาย

และนําเสนอในรูปของแผนปายและการจัดบอรดนิทรรศการตามเสนทางศึกษาธรรมชาติเปนหลัก แตไมพบการ

สื่อความหมายองคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปาจําปสิรินธรในรูปแบบของระบบสารสนเทศประเภทตางๆ 
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อยางแพรหลายจึงเปนอุปสรรคสําคัญในการสรางการตระหนักรูและจิตสํานึกตอคุณคาและความสําคัญของปา

จําปสิรินธรใหสาธารณะชนทราบอยางกวางขวาง 
 

 

ภาพท่ี 60 เสนทางศึกษาธรรมชาติในปาจําปสริินธรทีป่ราศจากปายเตือนภัยตางๆ 

และสิง่อํานวยความสะดวกรองรับนักทองเที่ยวกลุมผูสงูวัย ผูพิการและทุพพลภาพ 

 

2) ปญหาดานความปลอดภัยในปาจําปสิรินธร 

ปาจําปสิรินธรเปนปาไมที่มีลักษณะพิเศษคือ เปนปาที่มีนํ้าผุดข้ึนกระจายอยูทั่วพื้นที่จนมีการทวม

ขังกลายเปนพื้นที่ชุมนํ้า การเจริญเติบโตของพรรณไมและลักษณะของสังคมพืชจึงมีตนไมข้ึนหนาแนนและรก

ทึบ แตบางชวงก็มีลักษณะเปนปาโปรงหรือพื้นที่บางแหงเปนโคลนดูด การกอสรางและออกแบบเสนทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติจึงมีความคดเค้ียวลัดเลาะผานสภาพแวดลอมตางๆที่นาสนใจ ลักษณะดังกลาวแมจะทําให

นักทองเที่ยวไดสัมผัสถึงการผจญภัยและไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ จากการเดินศึกษาธรรมชาติ แต

การรักษาความปลอดภัยทางสายตาบนเสนทางศึกษาธรรมชาติที่มีทิศทางหลากหลายและแตกตางไปตามสภาพ

ภูมิประเทศ กลับเปนอุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยเน่ืองจากทัศนวิสัยการมองเห็นในปาที่มี มุมมอง

คอนขางแคบและสั้น ตลอดจนการออกแบบเสนทางศึกษาธรรมชาติที่กําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดใหอยูใน

บริเวณใกลเคียงกัน   จึงทําใหไมมีทางลัดที่จะเขาถึงทุกพื้นที่ไดในเวลาอันสั้น ฉะน้ันหากเกิดอุบัติเหตุการ

ชวยเหลือจึงอาจเกิดความลาชาในการเขาถึงพื้นที่ภายในเวลาอันรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามดวยลักษณะพื้นผิว

ของเสนทางที่มีพื้นผิวคอนขางเรียบและแข็งแรง ยังสามารถชวยใหการเขาถึงพื้นที่ตางๆ ตามเสนทางศึกษา

ธรรมชาติสามารถเขาถึงพื้นที่ไดโดยสะดวก นอกจากน้ีการที่จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของการเดินปาศึกษาธรรมชาติ

อยูในบริเวณใกลเคียงกันยังมีขอดี คือ สามารถทําการตรวจสอบและควบคุมการเขาและออกของนักทองเที่ยว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากขอเดนและขอดอยในเรื่องความปลอดภัยดังกลาว เห็นไดชัดวาการพึ่งพาเจาหนาที่ใหคอย

ชวยเหลือนักทองเที่ยวอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ หรือไดรับความชวยเหลือไมทันทวงที หากเกิดอุบัติเหตุ  

ดังน้ันการหาเครื่องมือหรือทรัพยากรเปนตัวแทนเจาหนาที่คอยใหความชวยเหลือเพื่อเตือนภัย สื่อสารและสื่อ

ความหมายในรูปแบบตาง ๆ แกนักทองเที่ยวจึงเปนสิ่งสําคัญจะสามารถชวยลดการเกิดอุบัติเหตุและอันตราย

ภายในปาได ซึ่งขอความในการสื่อสารเพื่อเตือนใหระวังอันตรายและเตือนภัยน้ัน การนําเสนอดวยอักษรหรือ
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รูปภาพจะตองสามารถสื่อสารไดกับนักทองเที่ยวทุกประเภทดวยภาษา รูปภาพและเสียงที่งายแกการทําความ

เขาใจ ทั้งในดานการมองเห็น เสียงและการสัมผัสโดยตรง อีกทั้งการใชขอความในการสื่อสารควรจะใชขอความ

ที่กอใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกหรือทําใหเกิดความรูสึกในการรวมมือ 

3) ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

การดําเนินกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติและการทองเที่ยวในปาจําปสิรินธร สิ่งอํานวยความสะดวก

ที่ถูกจัดสรางข้ึนเพื่อตอบสนองกิจกรรมการทองเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในระดับโครงสรางพื้นฐานคือ เสนทาง

เดินเทายกพื้นสูง นับวาเปนการจัดการในเรื่องการเขาถึงพื้นที่ การควบคุมและหลีกเลี่ยงการทําลายพื้นที ่ที่มี

ความเปราะบางทางนิเวศและพื้นที่อันตรายไดเปนอยางดี แตสิ่งอํานวยความสะดวกที่ถูกจัดสรางข้ึนเพื่ อ

ตอบสนองใหนักทองเที่ยวทุกเพศ ทุกวัยและสมรรถภาพ ดานการสื่อความหมาย การสรางความปลอดภัยและ

สิ่งอํานวยความสะดวกขาดการจัดการและการดําเนินการติดต้ังตามเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาจําปสิรินธร 

จึงสงผลใหความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวในการเดิน

ศึกษาธรรมชาติไมมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวในกลุมผูสูงวัย ผูพิการและทุพพลภาพ 

 

 
 

 

ภาพท่ี 61 เสนทางการเดินศึกษาธรรมชาติในปาจําปสริินธร 

 

 

 

 

จุดส้ินสุดการเดินศึกษาธรรมชาติ 

จุดเริ่มตนการเดินศึกษาธรรมชาติ 

 

ทิศเหนือ 
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2) เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

สภาพปญหาดานศักยภาพทางดานการจัดการทองเท่ียวเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ

กิจกรรมการศึกษาทางธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

1) เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติยังขาดการเตรียมความพรอมตอการสื่อสารและการสื่อ

ความหมายดานความปลอดภัยและการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการเดินปาและศึกษาธรรมชาติใน

บริเวณหรือตําแหนงที่มีความเสี่ยงตอการสัญจรในพื้นที่ขรุขระ พื้นที่ที่ตางระดับที่มีความลาดชันสูง การลื่นไถล 

การหลงทาง แนวโนมความเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายจากสัตวมีพิษชนิดตางๆ อันตรายจากการสัญจรเขาไปในเขต

โขลงชาง ขอควรระวังและการปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับการเดินปาในสภาพแวดลอมตางๆ รวมถึงขอมูลความรู

ความเขาใจตอระบบนิเวศและสภาพแวดลอม  นอกจากน้ีระหวางเสนทางยังขาดอุปกรณชวยจับยึดในบริเวณที่

สําคัญเพื่อปองกันไมใหนักทองเที่ยวเกิดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุรุนแรง 

2) ระบบการสื่อความหมายที่มีอยูเดิมเสียหาย ไมเหมาะสมตอการใชสอยและ  ไมกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอมจึงเกิดความเสียหายไดงายและไมทนทาน 

3) จุดแวะพักและที่พักที่เปนจุดสําคัญของเสนทางเดินปาขาดอัตลักษณ สิ่งอํานวยความสะดวก

และสถานีสื่อความหมายเพื่อการศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยวเชิงนิเวศเชน สุขา พื้นที่พักผอนและระบบการ

สื่อความหมายเปนตน 

4) เสนทางเดินปาบางชวงมีเสนทางพาดผานบริเวณที่มีความเปราะบางทางนิเวศ  โดยไมมีเครื่อง

ปองกันหรือการแจงเตือนกอใหเกิดการทําลายองคประกอบของระบบนิเวศที่มีความเปราะบางจนเกิดความ

เสียหายโดยรูเทาไมถึงการณ 

5) เส นทาง เ ดินป าบางชวง เป น เส นทางพาดผานพื้นที่ อันตราย  นักทอ ง เที่ ย วไม มี                     

สิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพที่จะชวยใหเสนทางสามารถเดินผานหรือเดินหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายได

อยางปลอดภัย 

6) สืบเน่ืองจากการกําหนดบทบาทและสถานะเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนแหลงศึกษา

ธรรมชาติและทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีพื้นที่เปาหมายในการศึกษาและทองเที่ยวตามธรรมชาติมีการเขาถึงที่

ยากลําบากและมีระยะทางไกลจากเขตสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา การเตรียมความพรอมของ

พื้นที่หรือเสนทางในการนําสงและการเขาถึงโดยอากาศยาน ในกรณีนักทองเที่ยวเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินยังขาดการ

เตรียมสถานที่หรือพื้นที่รองรับเหตุในกรณีดังกลาวอยางเปนรูปธรรม  

 โดยสรุปเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกากําลังวางแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ใหมีความ

พรอม  เพื่อดําเนินการใหเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานเทียบเทา

ระดับสากล ซึ่งเปนตัวอยางของการพัฒนาพื้นที่เชิงอนุรักษที่มีเปาหมายชัดเจนและมีผลในทางปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม โดยตลอดระยะเวลา 4-5 ปที่ผานมา โครงสรางพื้นฐานประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกไดดําเนินการ

กอสรางและติดต้ังเชน ทางสัญจร ที่พัก หองนํ้า  และหอสองสัตว ตลอดจนการจัดระเบียบการใชพื้นที่ที่มีความ

เปนระบบชัดเจนย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพของระบบและทรัพยากรที่ชวยในการจัดการ
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ทองเที่ยวและการเรียนรูเชิงนิเวศดานความปลอดภัย การสื่อสารและการสื่อความหมายยังจําเปนตองไดรับการ

สนับสนุนทรัพยากรและระบบการดําเนินงาน ใหสามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ยวและเรียนรูเชิงนิเวศไดอยาง

หลากหลาย ปลอดภัย และลดการพึ่งพาจากบุคลากรหรือเจาหนาที่ในเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาจํานวน

มากใหเขามาชวยดําเนินการจัดกิจกรรม 

 3) เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

 สภาพปญหาดานศักยภาพทางดานการจัดการทองเท่ียว 

1) ระบบการสื่อความหมายที่มีอยูเดิมไมเหมาะสมตอการใชสอยและไมกลมกลืนกบัสภาพแวดลอมจงึ

เกิดความเสียหายไดงาย ไมทนทานและดูขัดแยงกับภูมิทัศน 

2) จุดแวะพักและที่พักจุดสําคัญของเสนทางเดินปาขาดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการใชสอย

เพื่อการศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน สุขา จุดชมวิวทิวทัศน หอสองสัตว พื้นที่พักผอน ระบบสื่อ

ความหมายเปนตน 

3) เสนทางเดินปาบางชวงมีเสนทางที่ตองพาดผานพื้นที่ที่มีความเปราะบางของระบบนิเวศ บางครั้ง

นักทองเที่ยวพลัดหลงหรือรูเทาถึงการณเขาไปเหยียบยํ่าพื้นที่หรือบริเวณที่มีความเปราะบางทางนิเวศจนเกิด

ความเสียหาย 

4) การเดินปาศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยวยังขาดความหลากหลายของระบบการสื่อความหมาย  จงึ

ทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถเดินปาไดดวยตนเอง  จะตองใชเจาหนาที่เดินนําทาง ตลอดเวลา เมื่อนักทองเที่ยว

มีจํานวนมากแตจํานวนเจาหนาที่มีนอย  จึงทําใหโอกาสที่นักทองเที่ยว  จะเขาไปศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยว  

ตองใชเวลารอคอยนานหรือสูญเสียโอกาส  

4) สวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

 สภาพปญหาดานศักยภาพทางดานการจัดการทองเท่ียวเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ

กิจกรรมการศึกษาทางธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

1) เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติยังขาดการเตรียมความพรอมตอการสื่อสารและการสื่อความหมายดาน

ความปลอดภัยและการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการเดินปาและศึกษาธรรมชาติในบริเวณหรือ

ตําแหนงที่มีความเสี่ยงตอการสัญจรในพื้นที่ติดลํานํ้า พื้นที่ขรุขระ พื้นที่ที่ตางระดับที่มีความลาดชันสูง การลื่น

ไถล แนวโนมของความเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายจากสัตวมีพิษชนิดตางๆ อันตรายจากการสัญจรเขาใกลแหลงนํ้า 

ขอควรระวังและการปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับการเดินปาในสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในแหลงนํ้าผุดและ

นํ้าตก รวมถึงขอมูลความรูความเขาใจตอระบบนิเวศและสภาพแวดลอมที่มีความเปราะบางดานทรัพยากรนํ้า 

นอกจากน้ีระหวางเสนทางยังขาดอุปกรณชวยจับยึดในบริเวณที่สําคัญเพื่อปองกันไมใหนักทองเที่ยวเกิดการ

บาดเจ็บและอุบัติเหตุรุนแรงจากการพลัดตกนํ้าและลื่นหกลม 

2) ระบบการสื่อความหมายที่มีอยูเดิมเสียหาย ไมเหมาะสมตอการใชสอยและ ไมกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอมจึงเกิดความเสียหายไดงายและไมทนทาน 
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3) จุดแวะพักและที่พักที่เปนจุดสําคัญของเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติขาดอัตลักษณ  สิ่งอํานวยความ

สะดวก และสถานีสื่อความหมายเพื่อการศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยวเชิงนิเวศ  เชน สุขา พื้นที่พักผอน และ

ระบบการสื่อความหมาย เปนตน 

4) เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติบางชวงมีเสนทางพาดผานบริเวณที่มีความเปราะบางทางนิเวศ โดยไมมี

เครื่องปองกันหรือการแจงเตือนกอใหเกิดการทําลายองคประกอบของระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง อาจเกิด

ความเสียหายโดยรูเทาไมถึงการณ 

5) เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติบางชวงเปนเสนทางพาดผานพื้นที่อันตราย เชน พื้นที่ริมนํ้าที่มีนํ้าไหล

เช่ียวกราก นักทองเที่ยวไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพที่จะชวยปองกันการพลัดตกนํ้า การพลัดตก

จากที่สูงใหเสนทางสามารถเดินผานหรือเดินหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายไดอยางปลอดภัย 

 โดยสรุปสวนรุกขชาติวังกานเหลืองไดพบปญหาในระดับโครงสรางพื้นฐานในเรื่องของทรัพยากรนํ้า 

ฐานขอมูล การสื่อความหมาย สิ่งอํานวยความสะดวกและการสรางความปลอดภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางย่ิง

การเปนแหลงเรียนรูและศึกษาธรรมชาติที่มีความเปนระบบเปดและเปนแหลงสันทนาการและนันทนาการ

ขนาดใหญจึงทําใหเกิดการเขาถึงพื้นที่ไดโดยอิสระและไมสามารถควบคุมหรือจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและผู

เรียนรูได ดังน้ันความเขมขนการเตรียมความพรอมของระบบฐานขอมูล การสื่อความหมาย สิ่งอํานวยความ

สะดวกและการสรางความปลอดภัยในพื้นทีจ่ะสามารถชวยใหการจัดการพื้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการดําเนินงาน 

2. ผลการประเมินศักยภาพตามแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว (Evaluation 

of Tourism Potential : ENTSP) และแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศ กรมการทองเที่ยว 

 จากผลการศึกษาและสํารวจตามแบบประเมินศักยภาพตามแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว 

(ENTSP) ของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 4 แหงของจังหวัดลพบุรี ไดแก ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ       

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา โดยจําแนกออกเปน 4 ดาน 

ตามตัวช้ีวัดของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี 

 1. ปาจําปสิรินธร 

 ผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวปาจําปสิรินธร พบวาปาจําปสิรินธรมีศักยภาพในการเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.02) (รายละเอียดดังตารางที่ 4.1) โดยแยกพิจารณา

องคประกอบ 4 ดานดังน้ี 

 1) ดานทรัพยากร 

 ปาจําปสิรินธรเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเดน ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั่วไป 

และมีความเปนธรรมชาติสูง (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) พืชพรรณมีความอุดมสมบูรณอยูในระดับสูง เน่ืองจาก
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มีการพบพันธุไมทองถ่ินที่หายาก คือ จําปสิรินธร (Magnolia sirindhorniaeNoot&Chalermglin) ซึ่งเปนพืช

เฉพาะถ่ินเฉพาะประเทศไทย (Endemic to Thailand) คือมีข้ึนอยูเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ันและมีข้ึนอยู

เฉพาะพื้นที่ชุมนํ้าหรือในปาพรุนํ้าจืดที่มีนํ้าพุไหลผานตลอดเวลาสํารวจพบครั้งแรกในปาพรุนํ้าจืดของบาน    

ซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวงอจังหวัดลพบุรีจากสภาพปญหาภัยแลงในปจจุบัน ทําใหตนจําปสิรินธร

ยืนตนตายเปนจํานวนมาก หากเกิดสถานการณเชนน้ีอยางตอเน่ืองอาจทําใหปาจําปที่มีหน่ึงเดียวในโลกจะตาย

และสูญพันธุในที่สุด (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) สัตวปาที่สามารถพบเห็นไดงายในปาจําปสิรินธร ไดแก 

กระรอก งูเขียวหางไหม ตัวเงินตัวทอง และนกหลากหลายชนิด (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) ทัศนียภาพและ

สภาพภูมิทัศนภายในปาจําปสิรินธร คอนขางสวยงาม และมีความรมรื่น (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2.25) ความ

หลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวปาจําปสิรินธร พบวาพื้นที่มีศักยภาพปานกลาง 

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาเปนหมูคณะ กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมศึกษา

ธรรมชาติในเสนทางศึกษาธรรมชาติ (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพื้นที่ อากาศ

ถายเทไดดี นักทองเที่ยวจะรูสึกเย็นสบายขณะประกอบกิจกรรม (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) 

 2) ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และการสื่อความหมาย 

 สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานภายในแหลงทองเที่ยวมีความกลมกลืนตอสภาพแวดลอม(มีระดับ

คาเฉลี่ยเทากับ 2) สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานสวนใหญมีคุณภาพ แตยังมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับรองรับ

นักทองเที่ยว เชน หองนํ้า หองสุขา ยังไมมีศูนยขอมูลการทองเที่ยวหรือศูนยบริการนักทองเที่ยว สําหรับให

ขอมูลตางๆ แกนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) มีเจาหนาที่คอยดูแล นักทองเที่ยวขณะ

ประกอบกิจกรรม แตยังไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนนอย (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 

2)การใหบริการตางๆ ยังขาดการจัดแบงหนาที่ในแตละสวนงาน เน่ืองจากมีจํานวนบุคลากรคอนขางนอย (มี

ระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) มีระบบปายสื่อความหมายเพื่อใหความรูเกี่ยวกับพันธุไมชนิดตางๆ ภายในเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติ แตบางสวนของปายเสียหาย ชํารุด ขาดการดูแลบํารุงรักษา (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 1.25) 

 3) ดานการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 มีการจัดแบงเขตพื้นที่สําหรับการประกอบกิจกรรมทองเที่ยว แตยังไมชัดเจนบางครั้งไมสามารถ

ควบคุมกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) ภายในแหลงทองเที่ยวยังไมมี

มาตรการในการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับขีดความสามารถในการรองรับไดของแหลง

ทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 1) ยังไมมีมาตรการเฝาระวังและปองกัน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม เชน ปญหาภัยแลงที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนจําปสิริน

ธร (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 1) การจัดการขยะและของเสีย พบวามีอุปกรณรองรับขยะและของเสีย แตยังไม

เพียงพอกับปริมาณของขยะและของเสียที่เกิดข้ึนภายในแหลงทองเที่ยวในชวงเวลาที่มีกลุมนักเรียนนักศึกษา

เขามาประกอบกิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งแหลงทองเที่ยวมีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวชวยกนัรกัษาความ

สะอาด ตลอดจนปายรณรงคใหชวยกันรักษาความสะอาด (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) 
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 4) ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

 ชุมชนมีสวนรวมเปนตัวแทนในการประชุมรับฟงความคิดเห็นรวมกับแหลงทองเที่ยว เพื่อพิจารณาให

ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น และความตองการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) 

ชุมชนไดรับประโยชนบางสวนจากการทองเที่ยว เชน การพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ การหารายไดจากกิจกรรม

การทองเที่ยว (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) 

ตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP) บริเวณ

ปาจําปสิรินธร 
ดานทรัพยากร W R W x R หมายเหต ุ

1. ความมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและดึงดูดใจ 3 3 9 NT/AT/ET 

2. ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณ 3 3 9 ET 

3. โอกาสในการพบเห็นสัตวปา 3 3 9 ET 

4. ทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศนของทรัพยากรทองเที่ยว 3 2.25 6.75 NT/AT/ET 

5. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับสภาพพ้ืนที ่ 3 3 9 NT/AT/ET 

6. ความหลากหลายของกิจกรรม 3 2 6 NT/ET 

7. สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพ้ืนที ่ 3 3 9 NT/AT/ET 

8. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว 3 - - NT 

9. การไดพ่ึงพาตนเอง 3 - - AT 

10. โอกาสในการไดรับประสบการณทาทายและตื่นเตน 3 - - AT 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 21 19.25 57.75  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)            57.75  /   21 = 2.75 

ดานการจดัการสิ่งอาํนวยความสะดวกบริการและการสื่อความหมาย W R W x R หมายเหต ุ

11. ความกลมกลืนของสิ่งอํานวยความสะดวก 3 2 6 NT/AT/ET 

12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 3 - - NT/AT 

13. คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในดานประโยชนใชสอย 3 2 6 NT/AT/ET 

14. การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 3 2 6 NT/AT/ET 

15. คุณภาพในการใหบริการ 3 2 6 NT/AT/ET 

16. รูปแบบเนื้อหาความรูและวิธีการสื่อความหมาย 3 1.25 3.75 ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 15 9.25 27.75  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)           27.75   /    15 = 1.85 

ดานการจดัการผลกระทบสิ่งแวดลอม/ภูมิทศัน/ชุมชน W R W x R หมายเหต ุ

17. การจัดแบงเขตพ้ืนที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว (Zoning) 3 2 6 NT/AT/ET 

18. การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวในการประกอบกิจกรรม (CC) 3 1 3 NT/AT/ET 

19. มาตรการเฝาระวังและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม 3 1 3 NT/AT/ET 

20. การจัดการขยะและของเสีย 3 2 6 NT/AT/ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 12 6 18  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)             18    /     12 = 1.5 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน W R W x R หมายเหต ุ

21. โอกาสในการเขารวมดําเนินการและตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยว 3 2 6 ET 

22. การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน 3 2 6 ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 6 4 12  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)             12     /   6 = 2 

ระดับศักยภาพ 2.02 

 

หมายเหตุ พิสัย 1.00 – 1.66 หมายถึงศักยภาพดานพื้นทีม่ีตํ่า (L) 

พิสัย 1.67 – 2.33 หมายถึงศักยภาพดานพื้นทีม่ีปานกลาง (M) 

  พิสัย 2.34 – 3.00 หมายถึงศักยภาพดานพื้นที่มีสูง (H) 

 

 2. สวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

 ผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวสวนรุกขชาติวังกานเหลือง พบวาสวนรุกขชาติวังกานเหลืองมี

ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.04) (รายละเอียดดังตารางที่ 4.2) 

โดยแยกพิจารณาองคประกอบ 4 ดานดังน้ี 

 1) ดานทรัพยากร 

 สวนรุกขชาติสวนรุกขชาติวังกานเหลือง เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความโดดเดน มีคุณคาทางธรรมชาติมี

ทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทั้งพันธุไมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและพันธุไมที่ปลูกขึ้น 

ไดแก ตนกานเหลือง ซึ่งเปนที่มาของช่ือสวนรุกขชาติวังกานเหลือง สัตบรรณ จําปาปา ปรู เขยตาย กระเบา

กลัก ฆอง โสกนํ้า ฯลฯ รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เชน กิจกรรมเลนนํ้าตก 

กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติและศึกษาพันธุไม สภาพภูมิอากาศถายเทสะดวกเหมาะสมสําหรับการทองเที่ยว  

 2) ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และการสื่อความหมาย 

 แหลงทองเที่ยวมีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือสิ่งกอสรางพื้นฐานในพื้นที่มีความเหมาะสม แตยังไม

สามารถสงเสริมคุณคาใหกับแหลงทองเที่ยวได สิ่งอํานวยความสะดวกสวนใหญไมมีคุณภาพ ขาดการ

บํารุงรักษา (มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1) ในดานการจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน พบวา

แหลงทองเที่ยวมีเจาหนาที่คอยดูแล มีการติดต้ังปายเตือนในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตรายแตจํานวนปายยังไม

ทั่วถึง(มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2) สวนการใหบริการของแหลงทองเที่ยวยังไมมีชัดเจนมากนักเชนการบริการ

ดานขอมูลขาวสารการนําเดินชมภายในแหลงทองเที่ยวเปนตน (มีคาคะแนนเทากับ 2) ดานรูปแบบเน้ือหา 

ความรูและวิธีการสื่อความหมาย มีการจัดทําปายสื่อความหมายอยูบาง แตขาดความนาสนใจ เพราะการ

ออกแบบและจัดทําไมหลากหลาย (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2)  
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 3) ดานการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 แหลงทองเที่ยวมีการจัดแบงเขตพื้นที่ใหเหมาะสมตอทรัพยากรธรรมชาติ (Zoning) แตยังไมมีการ

กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวในการประกอบกิจกรรมอยางชัดเจน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 1) และในดานการจัดการ

ขยะและของเสียพบวายังไมมีการจัดการขยะ อุปกรณรองรับขยะและของเสียยังไมเพียงพอตอปริมาณขยะที่

เกิดข้ึน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2)  

 4) ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

 ชุมชนยังไมมีการเขารวมดําเนินการในการตัดสินใจกับการจัดการการทองเที่ยวแตมีโอกาสในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว(มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.5) ชุมชนมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชนจาก

การทองเที่ยว เชน ขายสินคา รานอาหาร (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2) 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP) 

               บริเวณสวนรุกขชาติวังกานเหลือง 
ดานทรัพยากร W R W x R หมายเหต ุ

1. ความมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและดึงดูดใจ 3 2 6 NT/AT/ET 

2. ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณ 3 2 6 ET 

3. โอกาสในการพบเห็นสัตวปา 3 2.5 7.5 ET 

4. ทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศนของทรัพยากรทองเที่ยว 3 2 6 NT/AT/ET 

5. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับสภาพพ้ืนที ่ 3 2 6 NT/AT/ET 

6. ความหลากหลายของกิจกรรม 3 2 6 NT/ET 

7. สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพ้ืนที ่ 3 3 9 NT/AT/ET 

8. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว 3 - - NT 

9. การไดพ่ึงพาตนเอง 3 - - AT 

10. โอกาสในการไดรับประสบการณทาทายและตื่นเตน 3 - - AT 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 21 15.5 46.5  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)              46.5  /  21   = 2.21 

ดานการจดัการสิ่งอาํนวยความสะดวกบริการและการสื่อความหมาย W R W x R หมายเหต ุ

11. ความกลมกลืนของสิ่งอํานวยความสะดวก 3 1.5 4.5 NT/AT/ET 

12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 3 - - NT/AT 

13. คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในดานประโยชนใชสอย 3 1 3 NT/AT/ET 

14. การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 3 2 6 NT/AT/ET 

15. คุณภาพในการใหบริการ 3 2 6 NT/AT/ET 

16. รูปแบบเนื้อหาความรูและวิธีการสื่อความหมาย 3 2 6 ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 15 8.5 25.5  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)             25.5  /    15 = 1.7 

ดานการจดัการผลกระทบสิ่งแวดลอม/ภูมิทศัน/ชุมชน W R W x R หมายเหต ุ

17. การจัดแบงเขตพ้ืนที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว (Zoning) 3 3 9 NT/AT/ET 

18. การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวในการประกอบกิจกรรม (CC) 3 1 3 NT/AT/ET 

19. มาตรการเฝาระวังและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม 3 2 6 NT/AT/ET 

20. การจัดการขยะและของเสีย 3 2 6 NT/AT/ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 12 8 24  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)              24    /    12 = 2 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน W R W x R หมายเหต ุ

21. โอกาสในการเขารวมดําเนินการและตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยว 3 2.5 7.5 ET 

22. การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน 3 2 6 ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 6 4.5 13.5  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)             13.5  /      6 = 2.25 

ระดับศักยภาพ 2.04 

หมายเหตุ พิสัย 1.00 – 1.66 หมายถึงศักยภาพดานพื้นทีม่ีตํ่า (L) 

พิสัย 1.67 – 2.33 หมายถึงศักยภาพดานพื้นทีม่ีปานกลาง (M) 

  พิสัย 2.34 – 3.00 หมายถึงศักยภาพดานพื้นที่มีสูง (H) 
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 3. เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 

 ผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน พบวาเขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชน มีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.16) (รายละเอียดดัง

ตารางที่ 4.3) โดยแยกพิจารณาองคประกอบ 4 ดานดังน้ี 

 1) ดานทรัพยากร 

 แหลงทองเที่ยวมีความโดดเดน มีคุณคาทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร ลักษณะทั่วไปเปนเทือกเขา

หินปูนมีถํ้าและหนาผาจํานวนมาก มีที่ราบในหุบเขา 2 แหง และที่ราบบนเขา 1 แหงมีแหลงนํ้าซับกระจายอยู

ทั่วไป จึงเปนปาตนนํ้าที่มีความสําคัญมากนอกจากน้ีภายในบริเวณเขตหามลาพันธุสัตวปาเขาสมโภชนมีการ

คนพบหลักฐานทางโบราณคดีกระจัดกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะที่วัดถํ้าพรหมโลกคนพบขวานหินตัด ยุคสมัย

หินตอนปลาย อายุราว 3,000 ปใบหอกสําริดภาชนะดินเผาในยุคโลหะ อายุประมาณ 2,500 ปพระพุทธรูปสลัก

ดวยไมสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ สมัยรัตนโกสินทรตอนตนอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 (มีระดับคาเฉลี่ย

เทากับ 2) มีความอุดมสมบูรณของสภาพปาไม 2 ลักษณะ คือ ปาดิบแลงข้ึนปกคลุมตามหุบเขาและปาเบญจ

พรรณตามเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา มีพันธุไมทองถ่ินที่หายาก/ใกลสูญพันธุปรากฏอยูในพื้นที่ ไดแก รองเทานารี

เหลืองปราจีน (Paphiopedilumconcolor(Lindl.) Pfitzer) โมกเหลือง (Wrightiaviridiflora Kerr) 

นอกจากน้ี ภายในแหลงทองเที่ยวยังมีโอกาสในการพบเห็นสัตวปาสูง เชน หมีควาย คางแวน ลิง คางคาว เมน 

หมาจิ้งจอก เสือปลา เสือไฟ แมวปา ไกฟา ไกปา กระรอกหลากสี นกกินปลี นกปรอดหัวจุก นกตีทอง และนก

ชนิดตางๆ อีกมากมายโดยเฉพาะการพบเลียงผา ซึ่งเปนสัตวปาสงวน (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3)แหลงทองเที่ยว

มีศักยภาพในระดับปานกลาง ตอการรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเดินปาศึกษา

ธรรมชาติ แตแหลงทองเที่ยวยังไมเปนที่รูจัก ทําใหในแตละปจะมีนักทองเที่ยวไปทองเที่ยวจํานวนนอยมาก 

แหลงทองเที่ยวในปจจุบันมีสภาพเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ และการประกอบกิจกรรมของนักเรียน 

นักศึกษาในทองถ่ิน (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2.5) สภาพภูมิอากาศภายในแหลงทองเที่ยวมีความเหมาะสมตอ

การประกอบกิจกรรมการทองเที่ยว (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) 

 2) ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และการสือ่ความหมาย 

 สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานและสิ่งกอสรางตางๆ มีความกลมกลืนและเหมาะสมตอสภาพแวดลอม

ของแหลงทองเที่ยว (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2.5) สิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวนคอนขางนอย และขาดการ

บํารุงรักษา (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 1.5) การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินภายในแหลง

ทองเที่ยว มีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัย และการติดต้ังปายเตือนในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย 

แตยังมีจํานวนไมทั่วถึง (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) คุณภาพในการใหบริการ พบวาเจาหนาที่มีจํานวนนอย 

บางครั้งการประสานงานดานตางๆ อาจไมสะดวกเทาที่ควร (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) การสื่อความหมาย

ภายในแหลงทองเที่ยว สวนใหญจะใชเจาหนาที่ในการบรรยายเพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยว สวนการสื่อ

ความหมายแบบไมใชคน เชน ปายสื่อความหมายตางๆ ยังมีอยูเปนจํานวนนอย การออกแบบไมนาสนใจ       

(มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) 
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 3) ดานการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ภายในแหลงทองเที่ยวมีการจัดแบงเขตพื้นที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว (Zoning)อยางชัดเจน 

เน่ืองจากมีสถานภาพเปนเขตหามลาสัตวปา (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) ยังไมมีมาตรการการกําหนดจํานวน

นักทองเที่ยวในการประกอบกิจกรรม (CC) เน่ืองจากแหลงทองเที่ยวยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก 

แตละปจะมีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเปนจํานวนนอยมาก สวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวกลุมนักเรียน นักศึกษา

ในชุมชนละแวกใกลเคียง (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 1) มีมาตรการเฝาระวังและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมใน

แหลงทองเที่ยวนอย มีการติดต้ังปายแนะนํา ขอควรปฏิบัติ และระเบียบขอบังคับแตยังไมมีการดําเนินการอยาง

จริงจัง (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) มีการจัดอุปกรณรองรับขยะและของเสีย ยังไมมีระบบเก็บแยกชนิดขยะหรือ

มีการนํากลับมาใชใหม (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) 

 4) ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

 โอกาสในการเขารวมดําเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน พบวาชุมชน

มีสวนรวมเปนตัวแทนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นดานการ

จัดการทองเที่ยวภายในเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) ประชาชนในทองถ่ินมีสวน

ไดรับประโยชนบางจากการทองเที่ยว เน่ืองจากการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน (มีระดับคาเฉลี่ย

เทากับ 2) 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP) 

               บริเวณเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 
ดานทรัพยากร W R W x R หมายเหต ุ

1. ความมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและดึงดูดใจ 3 2 6 NT/AT/ET 

2. ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณ 3 3 9 ET 

3. โอกาสในการพบเห็นสัตวปา 3 3 9 ET 

4. ทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศนของทรัพยากรทองเที่ยว 3 3 9 NT/AT/ET 

5. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับสภาพพ้ืนที ่ 3 3 9 NT/AT/ET 

6. ความหลากหลายของกิจกรรม 3 2.5 7.5 NT/ET 

7. สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพ้ืนที ่ 3 3 9 NT/AT/ET 

8. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว 3 - - NT 

9. การไดพ่ึงพาตนเอง 3 - - AT 

10. โอกาสในการไดรับประสบการณทาทายและตื่นเตน 3 - - AT 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 21 19.5 55.5  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)             55.5   /   21   =2.64 

ดานการจดัการสิ่งอาํนวยความสะดวกบริการและการสื่อความหมาย W R W x R หมายเหต ุ

11. ความกลมกลืนของสิ่งอํานวยความสะดวก 3 2.5 7.5 NT/AT/ET 

12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 3 - - NT/AT 

13. คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในดานประโยชนใชสอย 3 1.5 4.5 NT/AT/ET 

14. การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 3 2 6 NT/AT/ET 

15. คุณภาพในการใหบริการ 3 2 6 NT/AT/ET 

16. รูปแบบเนื้อหาความรูและวิธีการสื่อความหมาย 3 2 6 ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 15 10 30  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W) 30/    15 = 2 

ดานการจดัการผลกระทบสิ่งแวดลอม/ภูมิทศัน/ชุมชน W R W x R หมายเหต ุ

17. การจัดแบงเขตพ้ืนที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว (Zoning) 3 3 9 NT/AT/ET 

18. การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวในการประกอบกิจกรรม (CC) 3 1 3 NT/AT/ET 

19. มาตรการเฝาระวังและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม 3 2 6 NT/AT/ET 

20. การจัดการขยะและของเสีย 3 2 6 NT/AT/ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 12 8 24  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)              24/    12 =2 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน W R W x R หมายเหต ุ

21. โอกาสในการเขารวมดําเนินการและตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยว 3 2 6 ET 

22. การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน 3 2 6 ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 6 4 12  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W) 12   /      6 = 2 

ระดับศักยภาพ 2.16 

หมายเหตุ พิสัย 1.00 – 1.66 หมายถึงศักยภาพดานพื้นทีม่ีตํ่า (L) 

พิสัย 1.67 – 2.33 หมายถึงศักยภาพดานพื้นทีม่ีปานกลาง (M) 

  พิสัย 2.34 – 3.00 หมายถึงศักยภาพดานพื้นที่มีสูง (H) 
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 4. เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา  

 ผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา พบวาเขตรักษาพันธุสัตวปา  

ซับลังกา มีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 2.67) (รายละเอียดดังตารางที่ 

4.4) โดยแยกพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี 

 1) ดานทรัพยากร 

 แหลงทองเที่ยวมีความโดดเดน และมีคุณคาทางธรรมชาติ (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) มีความอุดม

สมบูรณของสภาพปาไม 2 ลักษณะ คือ ปาดิบแลงข้ึนปกคลุมตามหุบเขาและปาเบญจพรรณตามเชิงเขาและที่

ราบเชิงเขา มีโอกาสในการพบเห็นสัตวปาสูง เชน หมีควาย คางแวน ลิง คางคาว เมน หมาจิ้งจอก เสือปลา เสือ

ไฟ แมวปา ไกฟา ไกปา กระรอกหลากสี นกกินปลี นกปรอดหัวจุก นกตีทอง และนกชนิดตางๆ อีกมากมาย 

โดยเฉพาะการพบเลียงผา ซึ่งเปนสัตวปาสงวน (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) นอกจากน้ี แหลงทองเที่ยวยังเปน

สถานที่ดําเนินโครงการคืนชางสูธรรมชาติโดยรวมมือกับมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติตามพระราชเสาวนียของ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถต้ังแตป 2547 เปนตนมา ทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศนของแหลง

ทองเที่ยวสามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวได แตยังไมโดดเดนมากนัก (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 

2.5) รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวมีความเหมาะสมและสัมพันธกับสภาพพื้นที่ เชน กิจกรรมการเดินปาศึกษา

ธรรมชาติ กิจกรรมเลนนํ้าตก (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) แหลงทองเที่ยวมีศักยภาพในระดับปานกลาง 

นักทองเที่ยวสามารถเลือกประกอบกิจกรรมการทองเที่ยวตามสภาพของแหลงทองเที่ยวได 2-3 ประเภท (มี

ระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของแหลงทองเที่ยวมีความเหมาะสมตอการประกอบ

กิจกรรมการทองเที่ยว (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) 

 2) ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และการสื่อความหมาย 

   สิ่งอํานวยความสะดวกมีความกลมกลืนและเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว (มีระดับ

คาเฉลี่ยเทากับ 2.5)คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในดานประโยชนใชสอย สวนใหญสิ่งอํานวยความ

สะดวกมีคุณภาพ แตไมสามารถรองรับการใชประโยชนไดทั้งหมด ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก เชน ที่พัก หองนํ้า หองสุขา (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2) การจัดการดานความ

ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินภายในแหลงทองเที่ยว พบวามีการจัดอุปกรณเครื่องมือตางๆ และมีเจาหนาที่ที่

ผานการอบรมดานความปลอดภัย (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) มีการจัดการดานการบริการไวเปนอยางดี มีการ

ใหบริการขอมูลขาวสารและการบริการพื้นฐานที่จําเปน สามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวได (มี

ระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) มีการจัดการดานการสื่อความหมายโดยใชคนและไมใชคน โดยเฉพาะการสื่อ

ความหมายโดยใชคน เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาจะมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยและใหขอมูล

แกนักทองเที่ยวตลอดกิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว สวนการสื่อความหมาย

แบบไมใชคน เชน ปายสื่อความหมายตางๆ ยังมีอยูจํานวนนอย และขาดการดูแลรักษา (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 

2.5) 
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 3) ดานการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   แหลงทองเที่ยวมีการจัดแบงเขตพื้นที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว (Zoning) เน่ืองจากสถานภาพของ

แหลงทองเที่ยวที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปา (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) มีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวในการ

ประกอบกิจกรรม (CC)  แตยังขาดมาตรการในการควบคุมที่ชัดเจนและยังไมเขมงวด (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 

2.5) มีการตรวจสอบทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวที่มีอยู ตลอดจนการกําหนดมาตรการในการปองกันรักษา

ทรัพยากรอยางเหมาะสม การติดต้ังปายแนะนําและประชาสัมพันธถึงขอควรปฏิบัติและระเบียบขอบังคับ

ภายในพื้นที่ (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) มีอุปกรณสําหรับรองรับขยะและของเสีย แตยังไมเพียงพอ และยังไมมี

ระบบการคัดแยกขยะ (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2.5) 

 4) ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

   ชุมชนมีสวนรวมในการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการจัดการ

ทองเที่ยว (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 2.5) นอกจากน้ี ชุมชนยังมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชนจากการ

ทองเที่ยว เชน การขับรถรับ-สงนักทองเที่ยว การขายอาหาร (มีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3) 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP) 

                บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 
ดานทรัพยากร W R W x R หมายเหต ุ

1. ความมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและดึงดูดใจ 3 2.5 7.5 NT/AT/ET 

2. ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณ 3 2 6 ET 

3. โอกาสในการพบเห็นสัตวปา 3 3 9 ET 

4. ทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศนของทรัพยากรทองเที่ยว 3 2.5 7.5 NT/AT/ET 

5. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับสภาพพ้ืนที ่ 3 3 9 NT/AT/ET 

6. ความหลากหลายของกิจกรรม 3 2 6 NT/ET 

7. สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพ้ืนที ่ 3 3 9 NT/AT/ET 

8. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว 3 - - NT 

9. การไดพ่ึงพาตนเอง 3 - - AT 

10. โอกาสในการไดรับประสบการณทาทายและตื่นเตน 3 - - AT 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 21 18 54  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W) 54   /21   =2.57 

ดานการจดัการสิ่งอาํนวยความสะดวกบริการและการสื่อความหมาย W R W x R หมายเหต ุ

11. ความกลมกลืนของสิ่งอํานวยความสะดวก 3 2.5 7.5 NT/AT/ET 

12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 3 - - NT/AT 

13. คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในดานประโยชนใชสอย 3 2 6 NT/AT/ET 

14. การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 3 3 9 NT/AT/ET 

15. คุณภาพในการใหบริการ 3 3 9 NT/AT/ET 

16. รูปแบบเนื้อหาความรูและวิธีการสื่อความหมาย 3 2.5 7.5 ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 15 13 39  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W)  39    /    15 =2.6 

ดานการจดัการผลกระทบสิ่งแวดลอม/ภูมิทศัน/ชุมชน W R W x R หมายเหต ุ

17. การจัดแบงเขตพ้ืนที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว (Zoning) 3 3 9 NT/AT/ET 

18. การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวในการประกอบกิจกรรม (CC) 3 2.5 7.5 NT/AT/ET 

19. มาตรการเฝาระวังและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม 3 3 9 NT/AT/ET 

20. การจัดการขยะและของเสีย 3 2.5 7.5 NT/AT/ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 12 11 33  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W) 33/    12 =2.75 

ดานการมีสวนรวมของชุมชน W R W x R หมายเหต ุ

21. โอกาสในการเขารวมดําเนินการและตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยว 3 2.5 7.5 ET 

22. การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน 3 3 9 ET 

ระดับคะแนนรวม  (W, R, (R x W)) 6 5.5 16.5  

ระดับคะแนนเฉลี่ย ((R x W) / W) 16.5  /      6 = 2.75 

ระดับศักยภาพ 2.67 

หมายเหตุ พิสัย 1.00 – 1.66 หมายถึงศักยภาพดานพื้นทีม่ีตํ่า (L) 

พิสัย 1.67 – 2.33 หมายถึงศักยภาพดานพื้นทีม่ีปานกลาง (M) 

  พิสัย 2.34 – 3.00 หมายถึงศักยภาพดานพื้นที่มีสูง (H) 
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ตารางท่ี 4.5 สรุปการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติตามแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเทีย่ว 
 

 

แหลงทองเที่ยว 

 

ดาน

ทรัพยากร 

ดานการจัดการ 

ส่ิงอํานวย 

ความสะดวก 

ดานการจัดการ

ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 

ดานการมี

สวนรวม

ของชุมชน 

ระดับ

ศักยภาพ 

ศักยภาพ

ดานพื้นที่ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา 

ซับลังกา 

2.57 2.6 2.75 2.75 2.67 H 

เขตหามลาสัตวปา 

เขาสมโภชน 

2.64 2 2 2 2.16 M 

สวนรุกขชาติ 

วังกานเหลือง 

2.21 1.7 2 2.25 2.04 M 

ปาจําปสิรินธร 

 

2.75 1.85 1.5 2 2.02 M 

 

 จากการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 4 แหงของจังหวัดลพบุรี ไดแก ปาจําปสิรินธร 

สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ตามแบบ

ประเมินศักยภาพตามแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว (ENTSP) พบวา เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกามี

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับสูง (คาระดับศักยภาพเทากับ 2.67) รองลงมา ไดแก เขตหามลา

สัตวปาเขาสมโภชน (คาระดับศักยภาพเทากับ 2.16) สวนรุกขชาติวังกานเหลือง (คาระดับศักยภาพเทากับ 

2.04) และปาจําปสิรินธร (คาระดับศักยภาพเทากับ 2.02) มีศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับปาน

กลาง ตามลําดับ 

 

ผลการประเมินศักยภาพตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 จากการสํารวจแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 4 แหงของจังหวัดลพบุรี ไดแก ปาจําปสิรินธร สวน    

รุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ตามแบบประเมิน

มาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดย กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับ 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีข้ันตอนในการประเมินดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินดานท่ีต้ังของแหลงทองเท่ียว 

 พบวาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทั้ง 4 แหง ไดแก ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขต

หามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เปนพื้นที่ที่เปนไปตามขอกําหนดในดานที่ต้ังของ

แหลงทองเที่ยวประกอบดวย 

- เปนพื้นที่ธรรมชาติหรือเปนพื้นที่ที่ยังคงความเปนธรรมชาติที่มีวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ 

 - การใชพื้นที่ไมขัดตอกฎหมาย 
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 ดังน้ันพื้นที่ทั้ง 4 แหง สามารถเขาสูการประเมินในข้ันตอนที่ 2 คือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทั้ง 4 แหง เปนแหลงธรรมชาติที่มีการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 

ซึ่งมีผลการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศตามลําดับดังน้ี 

1. ปาจําปสิรินธร 

   ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิรินธร 

องคประกอบ คะแนนเต็ม ผลการประเมิน 

1. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 40 29.5 

1.1 จุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและเรียนรูของแหลงธรรมชาติ 10 10 

1.2 ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาต ิ 10 7.5 

1.3 ความเก่ียวของของวัฒนธรรมทองถิ่นกับแหลงธรรมชาต ิ 10 2 

1.4 ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว 10 10 

2. การจัดการดานการใชประโยชนของพื้นที่เพื่อใหเกิดความย่ังยืน 20 7.25 

2.1 การจัดการดานการใชประโยชนของตัวแหลงทองเที่ยว 5 3 

2.2 การจัดการดานบริการนักทองเที่ยว 5 1 

2.3 การจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยว 5 3.25 

2.4 การจัดการดานการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นที่อัน

เน่ืองมาจากการทองเที่ยว 

5 0 

3. การจัดการดานการใหความรูและสรางจิตสํานึก 20 8 

3.1 มีศูนยบริการที่ใหขอมูลแหลงทองเที่ยวและความสะดวกแกนักทองเที่ยว 5 0 

3.2 มีการใหความรูแกนักทองเที่ยวในดานการประหยัดพลังงานและการกําจัดของ

เสียอยางถูกวิธี 

5 0 

3.3 มีการใหความรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษกับพนักงานนํา

เที่ยวนักทองเที่ยวและชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ 

5 5 

3.4 มีบุคลากรที่มีความรูเรื่องระบบนิเวศและการอนุรักษใหบริการดานความรูแก

นักทองเที่ยวผูประกอบการและชุมชน 

5 3 

4. การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว 20 14 

4.1 ชุมชนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 10 10 

4.2 ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว 10 4 

รวม 100 58.75 
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 ผลการประเมินมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของปาจําปสิรินธรเมื่อพิจารณาจากองคประกอบ

หลักทั้ง 4 ดานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทุกดัชนีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวาปาจําปสิรินธรไดคะแนนเฉลี่ย 

58.75 คะแนน ซึ่งจัดวามีมาตรฐานในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง หรือไดสัญลักษณ 

 

2. สวนรุกขชาติวังกานเหลือง  
 

    ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศสวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม ผลการประเมิน 

1. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 40 30.67 

1.1 จุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและเรียนรูของแหลงธรรมชาติ 10 8 

1.2 ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาต ิ 10 6 

1.3 ความเก่ียวของของวัฒนธรรมทองถิ่นกับแหลงธรรมชาต ิ 10 10 

1.4 ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว 10 6.67 

2. การจัดการดานการใชประโยชนของพื้นที่เพื่อใหเกิดความย่ังยืน 20 8.34 

2.1 การจัดการดานการใชประโยชนของตัวแหลงทองเที่ยว 5 2 

2.2 การจัดการดานบริการนักทองเที่ยว 5 3.67 

2.3 การจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยว 5 2.67 

2.4 การจัดการดานการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นที่อัน

เน่ืองมาจากการทองเที่ยว 

5 0 

3. การจัดการดานการใหความรูและสรางจิตสํานึก 20 5.33 

3.1 มีศูนยบริการที่ใหขอมูลแหลงทองเที่ยวและความสะดวกแกนักทองเที่ยว 5 1 

3.2 มีการใหความรูแกนักทองเที่ยวในดานการประหยัดพลังงานและการกําจัดของ

เสียอยางถูกวิธี 

5 1 

3.3 มีการใหความรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษกับพนักงานนํา

เที่ยวนักทองเที่ยวและชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ 

5 2.33 

3.4 มีบุคลากรที่มีความรูเรื่องระบบนิเวศและการอนุรักษใหบริการดานความรูแก

นักทองเที่ยวผูประกอบการและชุมชน 

5 1 

4. การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว 20 12.67 

4.1 ชุมชนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 10 8.67 

4.2 ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว 10 4 

รวม 100 57.01 

 

 ผลการประเมินมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของสวนรุกขชาติวังกานเหลือง เมื่อพิจารณาจาก

องคประกอบหลักทั้ง 4 ดานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทุกดัชนีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวาสวนรุกขชาติ  
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วังกานเหลือง ไดคะแนนเฉลี่ย 57.01 คะแนน ซึ่งจัดวามีมาตรฐานในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูใน

ระดับปานกลางหรือไดสัญลักษณ  

3. เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 
 

องคประกอบ คะแนนเต็ม ผลการประเมิน 

1. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 40 29 

1.1 จุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและเรียนรูของแหลงธรรมชาติ 10 7.5 

1.2 ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาต ิ 10 7 

1.3 ความเก่ียวของของวัฒนธรรมทองถิ่นกับแหลงธรรมชาต ิ 10 4.5 

1.4 ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว 10 10 

2. การจัดการดานการใชประโยชนของพื้นที่เพื่อใหเกิดความย่ังยืน 20 6 

2.1 การจัดการดานการใชประโยชนของตัวแหลงทองเที่ยว 5 3 

2.2 การจัดการดานบริการนักทองเที่ยว 5 0 

2.3 การจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยว 5 3 

2.4 การจัดการดานการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ อัน

เน่ืองมาจากการทองเที่ยว 

5 0 

3. การจัดการดานการใหความรูและสรางจิตสํานึก 20 5.75 

3.1 มีศูนยบริการที่ใหขอมูลแหลงทองเที่ยวและความสะดวกแกนักทองเที่ยว 5 0.5 

3.2 มีการใหความรูแกนักทองเที่ยวในดานการประหยัดพลังงานและการกําจัดของเสีย

อยางถูกวิธี 

5 0 

3.3 มีการใหความรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษกับพนักงานนํา

เที่ยวนักทองเที่ยวและชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ 

5 3.25 

3.4 มีบุคลากรที่มีความรูเรื่องระบบนิเวศและการอนุรักษใหบริการดานความรูแก

นักทองเที่ยวผูประกอบการและชุมชน 

5 2 

4. การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว 20 7.5 

4.1 ชุมชนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 10 6 

4.2 ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว 10 1.5 

รวม 100 48.25 

 

 ผลการประเมินมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน เมื่อพิจารณาจาก

องคประกอบหลักทั้ง 4 ดานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทุกดัชนีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวาเขตหามลาสัตว

ปาเขาสมโภชน ไดคะแนนเฉลี่ย 48.25 คะแนน ซึ่งจัดวามีมาตรฐานในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยูใน

ระดับตํ่า หรือไดสัญลักษณ   
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4. เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 
 

องคประกอบ คะแนนเต็ม ผลการประเมิน 

1. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 40 30.01 

1.1 จุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและเรียนรูของแหลงธรรมชาติ 10 6.67 

1.2 ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาต ิ 10 8 

1.3 ความเก่ียวของของวัฒนธรรมทองถิ่นกับแหลงธรรมชาต ิ 10 5.34 

1.4 ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว 10 10 

2. การจัดการดานการใชประโยชนของพื้นที่เพื่อใหเกิดความย่ังยืน 20 17 

2.1 การจัดการดานการใชประโยชนของตัวแหลงทองเที่ยว 5 5 

2.2 การจัดการดานบริการนักทองเที่ยว 5 3 

2.3 การจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยว 5 4 

2.4 การจัดการดานการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นที่อัน

เน่ืองมาจากการทองเที่ยว 

5 5 

3. การจัดการดานการใหความรูและสรางจิตสํานึก 20 13.68 

3.1 มีศูนยบริการที่ใหขอมูลแหลงทองเที่ยวและความสะดวกแกนักทองเที่ยว 5 4 

3.2 มีการใหความรูแกนักทองเที่ยวในดานการประหยัดพลังงานและการกําจัดของเสีย

อยางถูกวิธี 

5 3.34 

3.3 มีการใหความรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษกับพนักงานนํา

เที่ยวนักทองเที่ยวและชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ 

5 4 

3.4 มีบุคลากรที่มีความรูเรื่องระบบนิเวศและการอนุรักษใหบริการดานความรูแก

นักทองเที่ยวผูประกอบการและชุมชน 

5 2.34 

4. การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว 20 13.34 

4.1 ชุมชนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 10 8 

4.2 ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว 10 5.34 

รวม 100 74.03 

 

 ผลการประเมินมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เมื่อพิจารณาจาก

องคประกอบหลักทั้ง 4 ดานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทุกดัชนีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวาเขตรักษาพันธุ

สัตวปาซับลังกา ไดคะแนนเฉลี่ย 74.03 คะแนน ซึ่งจัดวามีมาตรฐานในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูใน

ระดับดีมาก หรือไดสัญลักษณ   
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ตารางท่ี 4.10 แสดงสรุปการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 4 แหง 

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ คาคะแนน ระดับมาตรฐาน สัญลักษณ 

เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 74.03 ดีมาก  

ปาจําปสิรินธร 58.75 ปานกลาง  

สวนรุกขชาติวังกานเหลือง 57.01 ปานกลาง  

เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน 48.25 ตํ่า  

 

 จากการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 4 แหงของจังหวัดลพบุรี ไดแก เขตรักษาพันธุ

สัตวปาซับลังกา ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง และเขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน ตามแบบ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ สรุปไดวา เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา (คาคะแนน 

74.03) มีมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับดีมาก รองลงมา คือ ปาจําปสิรินธร (คาคะแนน 

58.75) สวนรุกขชาติสวนรุกขชาติวังกานเหลือง (คาคะแนน 57.01) มีมาตรฐานในระดับปานกลาง และเขต

หามลาสัตวปาเขาสมโภชน (คาคะแนน 48.25) มีมาตรฐานในระดับตํ่า ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทั้ง 4 แหง จากการใชแบบประเมิน

ศักยภาพแหลงทองเที่ยว (Evaluation of Tourism Potential : ENTSP) และแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ แสดงใหเห็นวาเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มี

ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดาน

ทรัพยากร ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และการสื่อความหมาย ดานการจัดการผลกระทบ

สิ่งแวดลอม/ภูมิทัศน/ชุมชน และดานการมีสวนรวมของชุมชน แสดงใหเห็นวาเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกามี

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความโดดเดน หลากหลาย ตลอดจนมีการจัดการแหลงทองเที่ยวที่เปนระบบ และเปน

มาตรฐานมากกวาแหลงทองเที่ยวอื่นๆ 

 

3. ผลการสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได

จากการวิเคราะหแบบสอบถาม จํานวน 310 ชุด โดยแบงจํานวนการเก็บแบบสอบถามจากแหลงทองเที่ยวทั้ง  

4 แหง ไดแก ปาจําปสิรินธร เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา สวนรุกขชาติวังกานเหลือง และเขตหามลาสัตวปา

เขาสมโภชน พรอมทั้งคณะผูวิจัยไดใชวิธีการสะกดรอยนักทองเที่ยวเพื่อศึกษาพฤติกรรม (Tracking) ซึ่งเปน

เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทั้ง 4 แหง เพื่อรวบรวมขอมูลพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวใหมีความละเอียดมากย่ิงข้ึน สําหรับการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวทําในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือน

ธันวาคม 2558 ทําการวิเคราะหแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน

ดังน้ี 
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 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว 

 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกบัการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจ และความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

 รายละเอียดการวิเคราะหแบบสอบถามนักทองเที่ยว มีดังน้ี 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

 นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางมีจํานวน 310 คน เปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่เทากัน (รอย

ละ 50.00) ดานอายุอยูในชวง 15 – 24 ป มากที่สุด (รอยละ 31.29) รองลงมามีอายุ 25 – 34 ป (รอยละ 

24.84) ดานวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด (รอยละ 47.41) รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา 

(รอยละ 27.42) ดานอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด (รอยละ 29.68) รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจ

สวนตัว (รอยละ 17.74) และขาราชการ (รอยละ 13.87) ดานรายได พบวา เปนผูที่ยังไมมีรายไดมากที่สุด (รอย

ละ 27.42) รองลงมามีรายได 10,001 – 15,000 บาท/เดือน (รอยละ 17.10) และมีรายได 5,001 – 10,000 

บาท/เดือน (รอยละ 15.48) นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาจากภาคกลาง (รอยละ 64.19) รองลงมาเปน

กรุงเทพฯ (รอยละ 22.90) และพาหนะที่ใชในการเดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญเปนรถยนตสวนตัว (รอยละ 

54.84) และรองลงมาเปนรถบัส (รอยละ 26.77) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.11   

ตารางท่ี  4.11 แสดงขอมลูสถานภาพทั่วไปของนักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยาง 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 155 50.00 

หญิง 155 50.00 

รวม 310 100.00 

2. อายุ   

15 – 24 ป 97 31.29 

25 – 34 ป 77 24.84 

35 – 44 ป 70 22.58 

45 – 54 ป 46 14.84 

55 – 64 ป 20 6.45 

รวม 310 100.00 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

3. วุฒิการศึกษา   

ประถมศึกษา 33 10.65 

มัธยมศึกษา 85 27.42 

อนุปรญิญาหรือเทียบเทา 33 10.65 

ปริญญาตร ี 147 47.41 

ปริญญาโท 12 3.87 

รวม 310 100.00 

4. อาชีพ   

ขาราชการ 43 13.87 

ธุรกิจสวนตัว 55 17.74 

ลูกจางของราชการ 16 5.16 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 16 5.16 

พนักงานเอกชน 34 10.97 

แมบาน 7 2.26 

เกษตรกร 20 6.45 

รับจางทั่วไป 22 7.10 

นักเรียน/นักศึกษา 92 29.68 

วางงาน 5 1.61 

รวม 310 100.00 

5. รายได   

ไมมีรายได 85 27.42 

นอยกวา 5,000 บาท/เดือน 20 6.45 

5,001 – 10,000  บาท/เดือน 48 15.48 

10,001 – 15,000 บาท/เดือน 53 17.10 

15,001 – 20,000 บาท/เดือน 43 13.87 

20,001 – 30,000 บาท/เดือน 41 13.23 

มากกวา 30,000 บาท/เดือน 20 6.45 

รวม 310 100.00 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

6. เดินทางมาจาก   

กรุงเทพฯ 71 22.90 

ภาคกลาง 199 64.19 

ภาคเหนือ 9 2.90 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 6.76 

ภาคใต 5 1.61 

ภาคตะวันออก 5 1.61 

รวม 310 100.00 

7. พาหนะที่ใชในการเดินทางมาทองเที่ยว   

รถยนตสวนตัว 170 54.84 

รถตูปรบัอากาศ 29 9.35 

รถบัส 83 26.77 

รถจักรยานยนต 26 8.39 

รถรับจางสาธารณะ 2 0.65 

รวม 310 100.00 

 

2. ขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 จากการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง 

พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญไมเคยมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงน้ี (รอยละ 68.71) สวนผูที่เคย

มา (รอยละ 31.29) สวนใหญเคยมา 2 – 3 ครั้ง (รอยละ 10.00) นักทองเที่ยวสวนใหญใชเวลาเขาชมแหลง

ทองเที่ยว 1 – 6 ช่ัวโมง (รอยละ 57.42) รองลงมาใชเวลาทองเที่ยว 1 วัน หรือคางคืน (รอยละ 26.13) 

 เปาหมายที่มาทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญต้ังใจมาเที่ยวที่น่ีแหงเดียว (รอยละ 57.10) รองลงมา

เปนต้ังใจมาเที่ยวที่แหงน้ีเปนเปาหมายหลัก แตจะแวะเที่ยวที่อื่นดวย (รอยละ 27.42)  

 ประเภทกลุมในการเดินทาง นักทองเที่ยวสวนใหญจะเดินทางมาทองเที่ยวกลับกลุมเพื่อน (รอยละ 

48.39) รองลงมามาเดินทางมากับกลุมครอบครัว (รอยละ 28.71) และมีบางกลุมที่เดินทางมากับสถานศึกษา

หรือหนวยงานเพื่อทํากิจกรรม (รอยละ 10.0) 

 การพักคางแรมในแหลงทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวสวนใหญไมพักคาง (รอยละ 69.68) สวนผูที่พัก

คาง (รอยละ 30.32) สวนใหญจะพักคางเปนเวลา 1 คืน (รอยละ 25.81) 
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 วัตถุประสงคของการเดินทางมาเยือนแหลงทองเที่ยวในครั้งน้ี พบวานักทองเที่ยวมีวัตถุประสงคที่

สําคัญ 3 อันดับแรกคือ ศึกษาเรียนรูและสัมผัสธรรมชาติ (รอยละ58.39) ไดพักผอนหยอนใจในแหลงธรรมชาติ 

(รอยละ 38.39) และมีโอกาสปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนสนิท (รอยละ 21.29) ตามลําดับ 

 กิจกรรมนันทนาการที่เขารวมในการมาเยือนแหลงทองเที่ยวในครั้งน้ี พบวากิจกรรมที่นักทองเที่ยวเขา

รวมมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ ชมวิว (รอยละ 54.84) เดินปา (รอยละ 52.90) ศึกษาธรรมชาติ (รอยละ 50.65) 

ถายภาพ (รอยละ 45.81) และเลนนํ้าตก (รอยละ 33.23) ตามลําดับ 

 สื่อที่ชักชวนใหมาแหลงทองเที่ยวในครั้งน้ี พบวาสื่อประชาสัมพันธที่ทําใหนักทองเที่ยวทราบขอมลูและ

เดินทางมาทองเที่ยว 3 อันดับแรกคือ อินเตอรเน็ต (รอยละ 51.94) เคยเดินทางมากอน (รอยละ 21.29) และ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (รอยละ 15.16) ตามลําดับ 

 สําหรับความตองการจะกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวแหงน้ีอีก พบวานักทองเที่ยวสวนใหญมีตองการที่

จะกลับมาเยือนอีก (รอยละ 80.00) ดังแสดงรายละเอียดของผลการวาเคราะหในตารางที่ 4.12 และความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่ที่นักทองเที่ยวตองการกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวแหงน้ีอีก และสิ่งอํานวยความสะดวก

และการบริการที่นักทองเที่ยวตองการใหแหลงทองเที่ยวพัฒนา แสดงดังตารางที่ 4.13 

ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลการทองเท่ียว จํานวน รอยละ 

1. เคยมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงน้ี   

ไมเคย 213 68.71 

เคยมา 97 31.29 

1 ครั้ง (24) (7.74) 

2 – 3 ครั้ง (31) (10.00) 

4 – 5 ครั้ง (11) (3.55) 

มากกวา 5 ครั้งข้ึนไป (9) (2.90) 

ไมระบ ุ (22) (7.10) 

รวม 310 100.00 

2. ระยะเวลาที่เขาเที่ยวชม   

1 - 6 ช่ัวโมง 178 57.42 

6 – 12 ช่ัวโมง 46 14.84 

1 วัน/คางคืน 81 26.13 

มากกวา 1 คืน 5 1.61 

รวม 310 100.00 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

ขอมูลการทองเท่ียว จํานวน รอยละ 

3. เปาหมายที่มาแหลงทองเที่ยวแหงน้ี   

ต้ังใจมาเที่ยวที่น่ีแหงเดียว 177 57.10 

ต้ังใจมาเที่ยวที่แหงน้ีเปนเปาหมายหลัก แตจะแวะเที่ยวที่อื่นดวย 85 27.42 

แคผานมาแวะพัก แลวจะไปเที่ยวที่อื่นตอ 41 13.23 

ไมใช (ทัศนศึกษา, เขาคายทํากิจกรรม) 7 2.26 

รวม 310 100.00 

4. ประเภทกลุมในการเดินทางครั้งน้ี   

กลุมเพื่อน 150 48.39 

เดินทางมากับบริษัททัวร 9 2.90 

กลุมครอบครัว 89 28.71 

เดินทางมาคนเดียว 6 1.94 

กลุมผสมระหวางครอบครัวและเพือ่น 25 8.06 

อื่นๆ (โครงการของสถานศึกษา, หนวยงาน) 31 10.00 

รวม 310 100.00 

5. พักคางแรมในแหลงทองเที่ยวแหงน้ี   

ไมคาง 216 69.68 

พักคางแรม 94 30.32 

1 คืน (80) (25.81) 

2 คืน (13) (4.19) 

3 คืน (1) (0.32) 

รวม 310 100.00 

6. วัตถุประสงคของการเดินทางมาเยือนแหลงทองเที่ยวในครั้งน้ี   

   (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

ศึกษาเรียนรูและสัมผัสธรรมชาติ 181 58.39 

ไดพักผอนหยอนใจในแหลงธรรมชาติ 119 38.39 

มีโอกาสปฏิสมัพันธกับกลุมเพื่อนสนิท 66 21.29 

ผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน 65 20.97 

ทํากิจกรรมใชเวลาวางรวมกับครอบครัว 58 18.71 

ไดผจญภัย เสี่ยงภัยและทาทายความสามารถ 32 10.32 

หลีกหนีความวุนวาย/แสวงหาความสงบ 29 9.35 

อื่นๆ 2 0.65 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

ขอมูลการทองเท่ียว จํานวน รอยละ 

7. กิจกรรมนันทนาการที่เขารวมในการมาเยือนแหลงทองเทีย่วใน

ครั้งน้ี (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

ชมวิว 170 54.84 

เดินปา 164 52.90 

ศึกษาธรรมชาติ 157 50.65 

ถายภาพ 142 45.81 

เลนนํ้าตก 103 33.23 

พักผอนในบรรยากาศทีส่งบ 63 20.32 

ปนเขา/ไตเขา 33 10.65 

ดูนก 17 5.48 

ปกนิก 14 4.52 

ต้ังแคมปพักแรม 14 4.52 

ปนจักรยาน 14 4.52 

สองสัตว 11 3.55 

ชมถํ้า 5 1.61 

ดูผีเสื้อ 3 0.97 

อื่นๆ 5 1.61 

8. สื่อที่ชักชวนใหมาแหลงทองเที่ยวในครั้งน้ี    

อินเตอรเน็ต 161 51.94 

เคยเดินทางมากอน 66 21.29 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 47 15.16 

สื่อสิง่พิมพ 33 10.65 

ศูนยบริการการทองเที่ยว 29 9.35 

วิทยุ/โทรทัศน 21 6.77 

แผนพับ 15 4.84 

อื่นๆ 28 9.03 

9. ความตองการจะกลบัมาเยือนแหลงทองเที่ยวแหงน้ีอีก   

ตองการ 248 80.00 

ไมแนใจ 59 19.03 

ไมตองการ 3 0.97 

รวม 310 100.00 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่นักทองเทีย่วตองการกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวแหงน้ีอีก  

                 และสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่นักทองเที่ยวตองการใหแหลงทองเที่ยวพัฒนา 
 

รายการความคิดเห็น 

1. เหตุผลที่นักทองเที่ยวตองการกลบัมาเยือนแหลงทองเที่ยวแหงน้ีอีก 

- อยูใกล การเดินทางสะดวก 

- นํ้าตกสวย สะอาด นาเลนนํ้า 

- เปนแหลงธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศดี รมรื่น 

- เจาหนาที่ตอนรับดี พอคาแมคาในแหลงทองเที่ยวตอนรบัดี 

- เปนแหลงเรียนรูทีม่ีประโยชน 

- ประทับใจกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติ 

- ไดความสนุกสนาน ความรู และประสบการณ 

2. สิ่งอํานวยความสะดวกและการบรกิารที่นักทองเที่ยวตองการใหแหลงทองเที่ยวแหงน้ีพฒันา 

- มีหองนํ้าเพิม่ข้ึน 

- การประชาสมัพันธแหลงทองเที่ยวใหมากข้ึน 

- ที่พักรับรองนักทองเที่ยว 

- มีบานพักนักทองเที่ยวสําหรับต้ังแคมปหรือพักคางคืน 

- มีรานคา รานอาหาร และรานจําหนายของฝาก ของทีร่ะลกึ เพิ่มมากข้ึน 

- จุดถายภาพ 

- ไฟแสงสวางระหวางเสนทางเดิน 

- มีมัคคุเทศกนอย 

- มีเสนทางข่ีจักรยานศึกษาธรรมชาติ 

- จัดระเบียบรานคาบรเิวณนํ้าตกใหเปนระเบียบ 

- มีสัญญาณโทรศัพทครอบคลุมทั่วถึงทกุเครือขาย 

 

3. ความพึงพอใจ และความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 การศึกษาความพึงพอใจ และความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาถึง

ความพึงพอใจและความตองการของแหลงทองเที่ยวใน 4 ดาน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยว ดานบุคลากร        

ผูใหบริการ ดานความรูที่ไดรับจากการทองเที่ยว และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดผลการศึกษาของแตละ

ดานดังน้ี 

 3.1 ดานแหลงทองเท่ียว พบวา สิ่งที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอันดับแรกคือ ความเปนธรรมชาติ

ของแหลงทองเที่ยว ( X  = 3.91) รองลงมาเปน ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว ( X  = 3.75) และสิ่งที่     

พึงพอใจอันดับสุดทาย คือ ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว เชน นํ้าตก ถํ้า ภูเขา (X  = 3.42)  
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  สําหรับสิ่งที่นักทองเที่ยวมีความตองการในดานแหลงทองเที่ยวเปนอันดับแรกคือ ความเปน

ธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว ( X  = 4.27) รองลงมาเปน ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ( X  = 4.25)      

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.14 

ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหความพงึพอใจ และความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว      

เชิงนิเวศ ดานแหลงทองเที่ยว 

ดานแหลงทองเท่ียว 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความตองการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว 3.75 0.70 มาก 4.19 0.68 มาก 

2. ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว เชน 

นํ้าตก ถํ้า ภูเขา 

3.42 0.97 ปานกลาง 4.05 0.77 มาก 

3. ความเปนธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว 3.91 0.68 มาก 4.27 0.63 มาก 

4. ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว 3.59 0.89 มาก 4.25 0.63 มาก 

ภาพรวม 3.67 0.64 มาก 4.19 0.53 มาก 

 3.2 ดานบุคลากรผูใหบริการ สิ่งที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอันดับแรกคือ เจาหนาที่ใหบริการดวย

ความสุภาพ เปนมิตร (X  = 3.79) รองลงมาเปน เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ( X  = 3.78) 

และสิ่งที่พึงพอใจอันดับสุดทายคือ เจาหนาที่มีความสามารถถายทอดความรู (X  = 3.70) 

  สําหรับสิ่งที่นักทองเที่ยวมีความตองการในดานบุคลากรผูใหบริการเปนอันดับแรกคือ เจาหนาที่

ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร ( X  = 4.17) รองลงมาเปน เจาหนาที่มีความสามารถถายทอดความรู       

(X  = 4.16) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที ่4.15 

ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะหความพงึพอใจ และความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว 

                  เชิงนิเวศ ดานบุคลากรผูใหบรกิาร 

ดานบุคลากรผูใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความตองการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร 3.79 0.79 มาก 4.17 0.59 มาก 

2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 3.78 0.80 มาก 4.15 0.60 มาก 

3. เจาหนาที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ

ใหบรกิาร 

3.75 0.84 มาก 4.15 0.61 มาก 

4. เจาหนาทีม่ีความสามารถถายทอดความรู 3.70 0.86 มาก 4.16 0.66 มาก 

ภาพรวม 3.75 0.74 มาก 4.16 0.52 มาก 



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   144 

 

 

 3.3 ดานความรูท่ีไดรับจากการทองเท่ียว สิ่งที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอันดับแรกคือ การบรกิาร

ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว (X  = 3.51) รองลงมาเปน ขอมลูเกี่ยวกบัพืชพันธุไม สัตวปา (X  = 3.46) และ

สิ่งทีพ่ึงพอใจอันดับสุดทายคือ ขอมลูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนในทองถ่ิน (X  = 3.26) 

  สําหรับสิ่งที่นักทองเที่ยวมีความตองการในดานความรูที่ไดรบัจากการทองเที่ยวเปนอันดับแรกคือ 

การบริการขอมูลเกี่ยวกบัแหลงทองเที่ยว (X  = 4.12) รองลงมาเปน ขอมลูเกี่ยวกับพืชพันธุไม สัตวปา (X  = 

4.08) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.16 

ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ และความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว      

เชิงนิเวศ ดานความรูที่ไดรับจากการทองเที่ยว 

ดานความรูท่ีไดรับจากการทองเท่ียว 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความตองการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. การบรกิารขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 3.51 0.96 มาก 4.12 0.66 มาก 

2. ขอมูลเกี่ยวกบัพืชพันธุไม สัตวปา 3.46 1.03 ปานกลาง 4.08 0.68 มาก 

3. ขอมูลเกี่ยวกบัวัฒนธรรมประเพณีของคนใน

ทองถ่ิน 

3.26 1.13 ปานกลาง 3.96 0.77 มาก 

ภาพรวม 3.41 0.98 ปานกลาง 4.06 0.62 มาก 

 

 3.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอันดับแรกคือ สภาพของการ

อนุรักษและบํารุงรักษาแหลงทองเที่ยว ( X  = 3.62) รองลงมาเปน การจัดสถานที่เพื่อใชพักผอนหยอนใจ

บริเวณแหลงทองเที่ยว (ความสะอาด/สวยงาม, การตกแตงดานภูมิสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ, การดูแลความปลอดภัย, การใหขอมูล-ความรู, สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน) (X  = 3.54) และสิ่ง

ที่พึงพอใจอันดับสุดทายคือ รานจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมมีจํานวนเพียงพอ/ราคาเหมาะสม/ความสะอาด/

คุณภาพอาหาร (X  = 3.25) 

  สําหรับสิ่งที่นักทองเที่ยวมีความตองการในดานสิ่งอํานวยความสะดวกเปนอันดับแรกคือ สภาพ

ของการอนุรักษและบํารุงรักษาแหลงทองเที่ยว (X  = 4.16) รองลงมาเปน การจัดสถานที่เพื่อใชพักผอนหยอน

ใจบริเวณแหลงทองเที่ยว (ความสะอาด/สวยงาม, การตกแตงดานภูมิสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ, การดูแลความปลอดภัย, การใหขอมูล-ความรู, สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน) (X  = 4.14) และสิ่ง

อํานวยความสะดวก อุปกรณเครื่องใช และความสะอาดของบานพัก ( X  = 4.13) ดังแสดงรายละเอียดใน

ตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี  4.17  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ และความตองการของนักทองเที่ยวทีม่ีตอแหลงทองเที่ยว 

            เชิงนิเวศ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความตองการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. การเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวมีความ

สะดวก/ปลอดภัย/มีปายสัญลักษณบอกทาง

ชัดเจน 

3.37 1.10 ปานกลาง 4.07 0.70 มาก 

2. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม     

   ปลอดภัย 

3.50 0.90 มาก 4.03 0.63 มาก 

3 มีหองนํ้า-หองสุขา ทีส่ะอาด/เพียงพอ/

สะดวกตอการใชงาน 

3.44 0.86 ปานกลาง 4.00 0.67 มาก 

4. รานจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมมจีํานวน

เพียงพอ/ราคาเหมาะสม/ความสะอาด/

คุณภาพอาหาร 

3.25 0.93 ปานกลาง 3.99 0.67 มาก 

5. การสื่อความหมายตาง ๆ เชน ปาย/ 

สัญลักษณ การใหความรู เอกสารแผนพับ 

3.33 0.94 ปานกลาง 4.00 0.72 มาก 

6. สาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟา,นํ้าด่ืม/นํ้าใช) 

มีคุณภาพ ใชการไดดี 

3.46 0.78 ปานกลาง 4.03 0.66 มาก 

7. การจัดสถานที่เพื่อใชพักผอนหยอนใจ

บริเวณแหลงทองเที่ยว (ความสะอาด/

สวยงาม, การตกแตงดานภูมิสถาปตยกรรมที่

เหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ, การดูแล

ความปลอดภัย, การใหขอมลู-ความรู, สิ่ง

อํานวยความสะดวกพื้นฐาน) 

3.54 0.81 มาก 4.14 0.66 มาก 

8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณเครื่องใช 

และความสะอาดของบานพกั 

3.53 0.86 มาก 4.13 0.67 มาก 

9. สภาพของการอนุรักษและบํารุงรักษาแหลง

ทองเที่ยว 

3.62 0.81 มาก 4.16 0.72 มาก 

ภาพรวม 3.45 0.72 ปาน

กลาง 

4.06 0.53 มาก 

X  = คาเฉลี่ย, S.D. = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 โดยสรุปแลวพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศลุมนํ้าปาสัก เพื่อ

การศึกษาเรียนรูและสัมผัสธรรมชาติ พักผอนหยอนใจในแหลงธรรมชาติ และไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับกลุม

เพื่อน อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวใชเวลาอยูในแหลงทองเที่ยวเพียงไมนาน ดังน้ันควรมีการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกในสถานที่ทองเที่ยวใหมีจุดเดน ควรสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวใหม และการสื่อความหมายให

ขอมูลความรูแกนักทองเที่ยว การใหความรูจะทําใหนักทองเที่ยวตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากเปนการใหนักทองเที่ยวใชเวลาอยูในแหลงทองเที่ยวนานข้ึน เกิดการกระจายรายได

แกชุมชนในพื้นที่แลว ยังสงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวตอไป 
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บทท่ี 6  

แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมกายภาพของแหลงทองเท่ียว 

 

 การนําเสนอขอมูลและผลการศึกษาในบทที่ 6 คณะผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหสภาพการณของ

ปญหาโดยสรุปภายในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษา

พันธุสัตวปาซับลังกา ซึ่งแบงปญหาสําคัญออกเปน 4 เรื่อง ไดแก 1) ปญหาการรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความอุดมสมบูรณของพื้นที่ทางธรรมชาติ 2) ปญหาดานการสื่อความหมายรองรับการเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3) ปญหาดานการสัญจรในพื้นที่เพื่อรองรับความปลอดภัย และ 4) ปญหาดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกรองรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ปญหาการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ 

    ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตว

ปาซับลังกาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเดนและอัตลักษณทางนิเวศ โดยเปนแหลงตนนํ้าที่สําคัญ

ของลุมนํ้าปาสัก สภาพแวดลอมในพื้นที่ทั้ง 4 แหงต้ังอยูในเขตเทือกเขาหินปูนบนที่ราบลอนลูกคลื่น สภาพทาง

ธรณีสัณฐานมีความสามารถในการเก็บกักนํ้าในช้ันดินและหินอันเปนพื้นที่เติมนํ้าทางธรรมชาติ (Aquifer 

Recharge Zone) จึงสงผลใหภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบเปนแหลงนํ้าซับและแหลงนํ้าบาดาลที่มี

ทรัพยากรนํ้าตลอดป แตในปจจุบันความตองการดานทรัพยากรนํ้าและการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมของ

ชุมชนโดยรอบไดกระจายตัวปดลอมพื้นทีจ่นทําใหปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปา

เขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนเสมือนเกาะกลางมหาสมุทร ลักษณะดังกลาวสงผลใหการ

อนุรักษและพัฒนาพื้นที่ทางนิเวศเพื่อดํารงความเปนพื้นที่ธรรมชาติไมสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากทรัพยากรนํ้าซับและนํ้าบาดาลอันเปนปจจัยพื้นฐานในการดูแลรักษา

และฟนฟูระบบนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติทั้ง 4 แหงมีปญหาในเรื่องการจัดสรรนํ้าระหวางพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่

เกษตรกรรมและชุมชน ซึ่งปริมาณนํ้าที่ไหลเขาและปริมาณนํ้าหมุนเวียนในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ       

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกามีปริมาณลดลงจนสงผลใหพืช

พันธุและสัตวลวนตกอยูในภาวะการขาดแคลนนํ้าที่มีแนวโนมจะทวีความรุนแรงเพิ่มสูงย่ิงข้ึนในแตละป อันเปน

ผลที่มีทิศทางสวนกลับกันกับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนที่ผลิตไดเพิ่มมากข้ึนในแตละป โดยเปน          

ที่นาสังเกตวาปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตว

ปาซับลังกาเปนแหลงตนนํ้าที่มีตานํ้ากระจายตัวอยูเปนจํานวนมาก แตกลับไมสามารถใหนํ้าเพื่อหลอเลี้ยง

ระบบนิเวศไดดวยตนเอง นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดจะเห็นไดชัดวานํ้าซับและนํ้าบาดาลที่ไมมี

ขอบเขตการไหลของนํ้าและการเก็บกักนํ้าระหวางพื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่เกษตรกรรมเปนผลใหการใช

ทรัพยากรนํ้าเพื่อตอบสนองการผลิตภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเด่ียวขาดการควบคุม         

ทิศทางการจัดสรรทรัพยากรนํ้า  โดยไมมีการบริหารจัดการนํ้าในเชิงอนุรักษและพัฒนาใหเกิดความสมดุล
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ระหวางพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรมอยางเปนระบบและเปนองครวม ซึ่งในกรณีเชนน้ีการกําหนด

ขอบเขตพื้นที่เชิงอนุรักษที่ครอบคลุมเฉพาะเขตแดนบนพื้นที่เปนมาตรการหรือกฎระเบียบที่ไมอาจตอบสนอง

กับปญหาการรบกวนและการคุกคามความเปนพื้นที่ธรรมชาติเชนในกรณีของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ       

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา  

 นอกจากน้ีปญหาการรบกวนและการคุกคามความเปนพื้นที่ธรรมชาติยังมีความเช่ือมโยงกับพื้นที่เติม

นํ้าตามธรรมชาติ (Aquifer Recharge Zone) และพื้นที่ตนนํ้าของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ซึ่งยังไมไดรับการกําหนดขอบเขตใหเปน

พื้นที่เชิงอนุรักษรวมถึงการบังคับใชกฎหมายหามบุกรุกอยางเขมขนจึงสงผลปริมาณนํ้าที่ไหลเขาปาจําปสรินิธร 

สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกามีปริมาณนํ้า

ลดลงทั้งในสวนของนํ้าผิวดินและนํ้าบาดาล  นอกจากน้ีหากวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในพื้นที่ทั้ง 4 แหงจะ

พบวาการชะลอนํ้า การหนวงนํ้าและการกระจายนํ้าควรไดรับการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นที่ฐานตามเนินดิน 

แองนํ้าและรองนํ้าเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการไหลของนํ้าใหมีทิศทางการกระจายไปทั่วพื้นที่ ตลอดจนการ

ควบคุมอัตราการไหลของนํ้าควรรักษาอัตราการไหลใหอยูในระดับตํ่า เพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเกิดความ   

ชุมช้ืนเพื่อสํารองนํ้าผิวดินไวหลอเลี้ยงระบบนิเวศไดตลอด ซึ่งในกรณีของปาจําปสิรินธรและสวนรุกขชาติ     

วังกานเหลือง อาจกลาวไดวาสภาพแวดลอมควรไดรับการจัดการใหเปนพื้นที่ชุมนํ้า ซึ่งตองการปริมาณนํ้าหลอ

เลี้ยงในพื้นที่เปนจํานวนมาก ในการน้ีโครงขายของเสนทางนํ้าและแหลงนํ้าสนับสนุนนํ้าตนทุนใหกับปาจําป    

สิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกานับวามี

ความสําคัญที่ควรไดรับการดูแลรักษา ฟนฟูเช่ือมโยงและเช่ือมตออยางเปนเครือขายใหมีสภาพใชงานไดดี      

มีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนบนพื้นฐานที่ไมสรางความขัดแยง และทับซอนกับการใชประโยชนที่ดินของราษฎร  

 สําหรับปญหาประการสําคัญที่เกี่ยวเน่ืองกับการรักษาความเปนพื้นที่ธรรมชาติของปาจําปสิรินธร   

สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา คือ เครือขายผูมี

สวนไดสวนเสียในพื้นที่ยังไมสามารถจัดต้ังและสงเสริมการสรางกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการนํ้าชุมชน 

(Water Community Management) และการจัดการนํ้าขามเขตแดน (Transboundary) ระหวางของพื้นที่

ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรมไดอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม ซึ่งการดําเนินงานเพื่อรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของพื้นที่ทางธรรมชาติจําเปนตองอาศัยการกําหนดมาตรการ 

ระเบียบขอบังคับ ขอตกลงหรือกฎเกณฑของชุมชน ดานความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตรใหสอดคลองรองรับ

กับความตองการทางนิเวศของพื้นที่ทางธรรมชาติ ซึ่งเปนความจําเปนเรงดวนที่ควรดําเนินการเพื่อรักษาระบบ

นิเวศของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปา

ซับลังกาในบริบทปจจุบัน 

 นอกจากน้ีปญหาการดํารงอยูของตนจําปสิรินธรในแหลงกําเนิดโดยธรรมชาติ ซึ่งมีอัตราการงอกของ

กลาไมและการเจริญเติบโตจนเปนตนไมใหญมีแนวโนมของการอยูรอดในระดับตํ่า ซึ่งผลจากการสํารวจพบ   

ตนจําปสิรินธรขนาดใหญจํานวน 500 - 512 ตน (บรรเจิด ถมปด, 2559) โดยไมพบตนจําปสิรินธรขนาดเล็กที่

มีอายุ 1-3 ป ที่ข้ึนเองตามธรรมชาติในปาจําปสิรินธรแตอยางใด ซึ่งการขาดชวงการเจริญเติบโตข้ึนทดแทนตน
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จําปสิรินธรในรุนหลังๆ ที่ไมมีการเกิดข้ึนทดแทนตามธรรมชาติในปาจําปสิรินธร นับเปนสัญญาณที่บงช้ีใหเห็น

วาโอกาสในการสูญพันธุของตนจําปสิรินธรในแหลงกําเนิดมีความเปนไปไดที่จะเกิดข้ึน โดยปญหาที่เกี่ยวเน่ือง

กับการอนุรักษความเปนพื้นที่ธรรมชาติของปาจําปสิรินธรใหมีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ  ผูที่มี

สวนไดสวนเสียจําเปนตองมีเปาหมายการดําเนินงานใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ในดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติมากกวาการช่ืนชมและการรับรูถึงความสําคัญของปาจําปสิรินธรเพียงดานเดียว 

 จากผลการศึกษาปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปา

เขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา สามารถสรุปผลในแตละประเด็นตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. แหลงตนนํ้าสําคัญของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน

และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา กําลังถูกรบกวนการทําหนาที่ในการเปนพื้นที่ตนนํ้า และพื้นที่เติมนํ้าตาม

ธรรมชาติ (Aquifer Recharge Area)  

2. ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาขาดการจัดต้ังและสงเสริมการสรางและขับเคลื่อนกลไกการบรหิาร

จัดการนํ้าชุมชน (Water Community Management) และการจัดการนํ้าขามเขตแดน (Transboundary) 

ใหเกิดสมดุลระหวางพื้นที่ธรรมชาติ ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม  

3. การชะลอนํ้าหนวงนํ้าและการเก็บกักนํ้าในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลา

สัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาขาดระบบโครงสรางพื้นฐานชวยการจัดสรรนํ้าในพื้นที่

ใหเกิดการกระจายตัวอยางทั่วถึง 

 4. โครงขายเสนทางนํ้าและแหลงนํ้าสนับสนุนนํ้าตนทุนใหกับปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ              

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาขาดการดูแลรักษา ฟนฟู 

เช่ือมโยงและเช่ือมตออยางเปนเครือขายใหมีสภาพใชงานไดดี มีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน โดยไมขัดแยงกบัการใช

ประโยชนที่ดินของราษฎร 

 5. ผูรับผิดชอบและผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกายังขาดแผนการบริหารจัดการพื้นที่ใหเกิด

ความมั่นคงเรื่องนํ้า (Water Security) อยางเปนระบบ  

 6. การจัดการความรูของชุมชน ดานการจัดการนํ้าไมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนกลไก

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการนํ้าชุมชนระหวางพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน 

 7. การใชมาตรการดานสิ่งกอสรางชวยบริหารจัดการนํ้า โดยเฉพาะการจัดสรรนํ้าทั้งภายในและ

ภายนอกพื้นที่ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุ

สัตวปาซับลังกายังขาดศักยภาพที่เหมาะสมในการเก็บกักนํ้า สงนํ้า หนวงนํ้าและกระจายนํ้าอยางเปนระบบ

และมีความเปนองครวม 
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 2. ปญหาดานการสื่อความหมายรองรับการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

        ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตว

ปาซับลังกา เมื่อพิจารณาในบริบทของสถานะการเปนแหลงนันทนาการและแหลงเรียนรูพบวา พื้นที่ทั้ง 4 แหง

ตางมีทรัพยากรของระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณตอการเปนแหลง

ประวัติศาสตรทางธรรมชาติของทองถ่ิน แหลงนันทนาการ แหลงเรียนรูและสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ (Sacred 

Places) ซึ่งศักยภาพดังกลาว นับวาเปนแนวทางสําคัญตอการสรางความชัดเจนและขยายกรอบความเขาใจให

เกิดทิศทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพเชิงพื้นที่ ซึ่งจะนําไปสูการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเกิดคุณคาและมูลคาเพิ่มอยางมีอัตลักษณ คอยสรางผลผลิตและทําการผลิตซ้ํา 

(Reproduction) บนเงื่อนไขความเปนไปไดในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แต

อยางไรก็ตามในภาพรวมของปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับการสื่อความหมายเพื่อรองรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศของพื้นที่พบวา การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ (Symbolic Aspects) ของสภาพแวดลอมกายภาพใน

ฐานะที่มีบทบาทตอการแสดงออกของภาษายังขาดการสื่อความหมายและขาดความหลากหลายในการ       

สื่อความหมาย เชน การสื่อความหมายดานการใชสอยของพื้นที่หรือสถานที่ การสื่อความหมายระบบคุณคาที่

ยึดถือ การสื่อความหมายดานความปลอดภัย การสรางแรงบันดาลใจ การเรียนรู การแสดงความรูสึกและการ

แสดงออกของเอกลักษณเชิงพื้นที่  

 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการสื่อความหมาย ดานเน้ือหาเชิงบรรยาย ไดแก เน้ือหา

เรื่องระบบนิเวศวิทยา พรรณไมเดน สภาพทางธรณีวิทยา นํ้าและแหลงนํ้า คุณคาความสําคัญของปา 

ความสัมพันธของระบบนิเวศกับภูมิทัศนทางวัฒนธรรมของชุมชน และการปลูกจิตสํานึกในการรวมในการ

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปจจุบันทางผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับการบริหาร

จัดการปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปา   

ซับลังกา ยังเนนการสื่อความหมายดวยการนําเสนอขอมูลในลักษณะของการแจงใหทราบหรือสรางการรบัรูเชิง

ขอมูลมากกวาการสื่อความหมายใหเกิดแงคิดหรือแนวคิดในการรวมลงมืออนุรักษและพัฒนาพื้นที่ทาง

ธรรมชาติใหอยูรวมกับชุมชนใหเกิดความย่ังยืนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการสื่อความหมายเพื่อแจงใหทราบหรือ

สรางการรับรูดังกลาวตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมาสะทอนใหเห็นผลอยางชัดเจนวาชุมชนและผูมีสวนไดสวน

เสียสามารถรับรูขอเท็จจริงเชิงคุณคาความสําคัญของระบบนิเวศในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง 

เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา แตผลดังกลาวกลับไมสามารถยกระดับ   

การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมใหอยูรวมกับพื้นที่ธรรมชาติไดอยางสมดุล อีกทั้งเปน     

ที่นาสังเกตวากิจกรรมและเวทีการปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การกําหนดมาตรการหรือกฎเกณฑ   

การใชทรัพยากรนํ้าเพื่อหลอเลี้ยงพื้นที่ธรรมชาติยังไมสามารถกอรูป จัดต้ังและดําเนินงานที่มีผลในทางปฏิบัติ

อยางชัดเจน ตลอดจนการสื่อความหมายเพื่อยกระดับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติยังขาดความ

ตอเน่ืองและการดําเนินงานใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  

 ดังน้ันการสื่อความหมายเพื่อสรางสํานึกและการตระหนักรูที่มีความนาสนใจและการดึงดูดใหสังคม

มองเห็นคุณประโยชนในการรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติใหอยูรวมกับชุมชนอยางสมดุล ย่ังยืนและเกิดความเปน
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ธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ดวยการทบทวนเพื่อแกไขเน้ือหาและรายละเอียดการสื่อความหมาย

ใหม นับเปนงานสําคัญเรงดวนที่ควรปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเน้ือหาการสื่อความหมาย แตอยางไรก็ตามใน

สวนของเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกานับเปนกรณีศึกษาที่มีความนาสนใจและแตกตางออกไปในเรื่องของการ

สื่อความหมายเชิงคุณคาความสําคัญและความสัมพันธของสภาพแวดลอมธรรมชาติในฐานะ "การเปนบานของ

ชางและปาตนนํ้าแหงลุมนํ้าปาสัก" ซึ่งการสื่อความหมายดังกลาวสามารถสรางผลกระทบกอใหเกิดการมี    

สวนรวมและการรวมลงมืออนุรักษและพัฒนาพื้นที่ทางธรรมชาติจากภาคีผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและ

เอกชนอยางตอเน่ือง เชน การทําฝายชะลอนํ้าตามลํานํ้าสายยอยมากกวา 300 ฝาย การฟนฟูปาเสื่อมโทรม 

การปลอยชางคืนสูปา และการสรางแหลงนํ้าและแหลงอาหารใหสัตวปาในพื้นที่ ยอมสะทอนใหเห็นผลอยาง

ชัดเจนวาการสื่อความหมายดวยรูปแบบเน้ือหาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนและแสดงเอกลักษณเชิงพื้นที่อยาง

นาสนใจและดึงดูดใหสังคมเกิดการตระหนักรูตอการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ในสังคม นับวามีความสําคัญและเปนพลังที่สามารถขับเคลื่อนการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่อยางเปนรูปธรรม 

 นอกจากน้ีรายละเอียดของเน้ือหาเชิงสัญลักษณและขอความในการสื่อความหมายเพื่อแนะนํา 

ตักเตือน ขอหาม และ   ขอปฏิบัติ เชน ปายบอกจุดทางเขา ทางออกหรือทางแยก ปายบอกระยะทาง ปาย

บอกทิศทาง ปายแสดงขอบเขตพื้นที่เปราะบางทางนิเวศ ปายเตือนระวังอันตราย ปายแสดงกิจกรรมที่สามารถ

กระทําได ปายบอกขอมูลในการเดินศึกษาธรรมชาติ ปายแสดงขอควรปฏิบัติในการเดินปาและปายบอกขอมูล

ในกรณีที่นักทองเที่ยวไดรับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ จากการสํารวจพื้นที่ในปจจุบันของปาจําปสิรินธร สวน

รุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาจะไมพบรูปแบบการ

สื่อความหมายที่สอดคลองเหมาะสมกับการใชสอยในแตละวัตถุประสงค ตลอดจนปายสื่อความหมายที่มีอยู

เดิมยังขาดการดูแลรักษาอยางตอเน่ืองและไมทนทานตอสภาพภูมิอากาศจึงเกิดความเสียหายทรุดโทรมจนไม

สามารถนําไปใชเผยแพรและถายทอดความรูความเขาใจใหแกนักทองเที่ยวได  

 

 3. ปญหาดานการสัญจรในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับความปลอดภัย 

     การมองปญหาในประเด็นที่เกี่ยวเน่ืองกับพื้นที่เพื่อรองรับความปลอดภัย เมื่อทําการสํารวจ

ศักยภาพและปญหาเชิงพื้นที่พบวา การจัดเตรียมเสนทางสัญจรในการประกอบกิจกรรมประเภทตางๆ ภายใน

ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา

ตางไดรับการพัฒนาอยางเปนลําดับจนสภาพแวดลอมภายในพื้นที่ทั้ง 4 แหงเกิดการเขาถึงและการสัญจรที่

สะดวกสบายและเหมาะสมกับการใชสอย แตอยางไรก็ตามการจัดเตรียมเสนทางสัญจรไวรองรับเหตุฉุกเฉินใน

กรณีที่นักทองเที่ยวหากไดรับบาดเจ็บหรือเกิดอันตรายยังไมพบการจัดเตรียมเสนทางสัญจรที่มีความชัดเจน

และการจัดทําอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการวางแผนและการซอมรับมือกับเหตุการณในกรณีฉุกเฉิน จาก

การสํารวจปญหาและศักยภาพดังกลาวโดยสวนใหญผูรับผิดชอบในพื้นที่จะใชเสนทางสัญจรเพื่อรองรับความ

ปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินตามเสนทางสํารวจลาดตระเวนปา เสนทางเดินปาหรือเสนทางศึกษา

ธรรมชาติเปนหลัก   ซึ่งเสนทางสัญจรดังกลาวลวนถูกออกแบบมาใหเกิดการเขาถึงไปยังแหลงที่มีทรัพยากร

สําคัญและมีทิศทางและรูปแบบสอดคลองไปกับสภาพแวดลอมและภูมิสัณฐานเปนหลัก แตลักษณะเสนทาง 
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ระยะทางและทิศทางของเสนทางสัญจรเพื่อรองรับความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินควรมีระยะทางที่สัน้ 

สามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวกและเช่ือมโยงเช่ือมตอกับเสนทางสํารวจลาดตระเวน เสนทางเดินปาหรือ

เสนทางศึกษาธรรมชาติใหเปนระบบเครือขายเดียวกัน ซึ่งการจัดเตรียมสภาพแวดลอมกายภาพของเสนทาง

ฉุกเฉินในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปา

ซับลังกายังขาดความพรอมและการเตรียมการบริหารจัดการพื้นที่อยางเปนระบบ 

 

 4. ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

    ปญหาและศักยภาพของสภาพแวดลอมกายภาพที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษา

พันธุสัตวปาซับลังกา เมื่อพิจารณาตามแนวคิดของการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) อันเปน

แนวคิดสําคัญทีเ่ปดโอกาสใหบุคคลและกลุมบุคคลในสังคมที่มีความแตกตางดานเพศ วัยและสมรรถภาพทาง

รางกายใหสามารถเขาถึง ประกอบกิจกรรมและใชบริการสถานที่ตางๆอยางเทาเทียมกัน ซึ่งการออกแบบเพื่อ

มวลชนหรือการออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) จากการสํารวจสภาพแวดลอม

กายภาพในพื้นที่ทั้ง 4 แหง ยังไมพบการจัดการสภาพแวดลอมกายภาพใหมีความสอดคลองและเหมาะสมตาม

แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ดานการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ ในการน้ีแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนับเปนการจัดการสภาพแวดลอมกายภาพใหมี

ความสัมพันธตอบสนองการดําเนินกิจกรรมประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคของผูใชสอยหรือนักทองเที่ยว    

ในการน้ีหากสภาพแวดลอมกายภาพไมอาจตอบสนองความสะดวกสบายตามความตองการและความจําเปน

อยางเหมาะสมในการทํากิจกรรมทองเที่ยวและเรียนรูทางนิเวศ ศักยภาพของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ          

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาจะกลายเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานจัดการทองเที่ยวและการเปนแหลงเรียนรูทาง

ธรรมชาติที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะกลายเปนเงื่อนไขและขอจํากัดสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวใน

พื้นที่ เน่ืองจากผูใชสอยหรือนักทองเที่ยวแตละประเภทตางมีความตองการและความจําเปนไมเหมือนกัน 

รวมถึงมีความแตกตางกันในการดํารงชีพและทักษะการใชชีวิต ดังน้ันสภาพแวดลอมกายภาพจึงควรตอบสนอง

การใชงาน (Functional) ไดอยางคุมคาและมีความสมประโยชนสอดคลองและครอบคลุมนักทองเที่ยวแตละ

ประเภท เชน ผูพิการทุพพลภาพ ผูสูงอายุ เด็กเล็ก เยาวชน สตรีมีครรถหรือผูที่อานหนังสือไมออก เปนตน  

ในการน้ีการออกแบบเพื่อมวลชนลวนมีความสัมพันธกับผูใชสอยหรือนักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการ

เขาถึงพื้นที่และสถานที่ ตลอดจนสามารถใชสอยสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับความปลอดภัย (Safety) การปองกันอันตราย (Error Tolerance ) ความเสมอภาคใน

การใชสอย (Fairness) การใชสอยที่มีความยืดหยุนตอการใชงาน (Flexibility) สอดคลองความเหมาะสมกับ

ลักษระของผูใชสอยแตละประเภท การสื่อสารมีความเรียบงาย (Simplicity) กระชับ ชัดเจน และทําความ

เขาใจไดงาย (Understanding) เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวก (Physical Effort) ควรใชงานงาย 

ออกแรงแตนอยและสะดวกสบายตอการใชสอย ตลอดจนการจัดเตรียมขนาดของพื้นที่และที่วาง           
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(Area Requirement and Space) ตองมีความเหมาะสมกับผูใชสอยแตละประเภทใหเกิดการใชงานที่

สะดวกสบาย (เว็บทาสําหรับคนพิการ, 2557) แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับการ

จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตามแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

องคประกอบของสภาพแวดลอมกายภาพในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ไดแก สวน ลานโลงกวาง รานคา ที่จอดพาหนะประเภทตางๆ 

หองนํ้าสาธารณะ ถนน เสนทางข่ีจักรยาน   ทางเดินเทา เสนทางออกกําลังกาย จุดชมทิวทัศน พื้นที่

นันทนาการตางๆ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบการใชสอย เชน ปายสื่อความหมายในรูปแบบ

ตางๆ ปายสัญญาณ ปายขอความทั่วไป ปายคําเตือน ปายขอควรระวัง ปายขอแนะนํา ปายขอบังคับ ปายขอ

หาม ปายกฎระเบียบ ปายรายละเอียดช้ีแจง รวมถึงสถานที่ใหบริการนํ้าด่ืม มาน่ังพักผอน จุดแวะพัก ที่พัก

คอย ปายรอรถประจําทาง ไฟสองสวาง กลองวงจรปด รั้วหรือแผงกั้นปองกันอันตราย กระเบื้องนําทางคนตา

บอด (Braille Block) ทางลาด (Ramp) ราวจับชวยพยุงตัว และจุดบริการ Wi-fi ควรไดรับการปรับปรุงและ

จัดหาใหมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการ

เรียนรู 

จากการวิเคราะหปญหาและศักยภาพเชิงพื้นที่ของปาจําปสิรินธร สวนรกุขชาติวังกานเหลือง เขตหาม

ลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ดานสภาพแวดลอมกายภาพในฐานะการเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การรักษาความเปนพื้นที่ทางธรรมชาติใหอยูรอดอยูทามกลางวง

ลอมของพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ประเด็นสําคัญคือ การจัดสรรทรัพยากรนํ้าอยางไรใหเกิดความสมดุลและ

มีความเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนประเด็นดานการสื่อความหมาย ความปลอดภัยในพื้นที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวกตามแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนจะเห็นไดอยางชัดเจนวา พื้นที่ทั้ง 4 แหงยังขาดการจัดหา

และติดต้ังระบบการสื่อความหมาย เสนทางสัญจรเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและสิ่งอํานวยความสะดวก ดังน้ัน          

การยกระดับการพัฒนาปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขต

รักษาพันธุสัตวปาซับลังกาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ ผูมีสวนไดสวนเสียจึงควรพิจารณา

ประเด็นดังกลาวใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ และแนวทางที่ชัดเจนในการ

ดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การรักษาความเปนพ้ืนท่ีธรรมชาติเพ่ือดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ 

 จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในบริบทเชิงพื้นที่ของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ   

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา คณะผูวิจัยไดดําเนินการ

ระดมความคิดเห็น สํารวจสภาพพื้นที่ การประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนไดสวนเสียใน

การดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ทั้ง 4 แหง ตางตกผลึกทางความคิดและเห็นพรองรวมกันวาปญหาความเสื่อม

โทรมของพื้นที่ทางธรรมชาติที่ตกอยูทามกลางวงลอมของพื้นที่เกษตรกรรม ตางมีสาเหตุมาจากการชวงชิงการ

ใชทรัพยากรนํ้าโดยอิสระที่ขาดการควบคุมและดูแลใหเกิดความสมดุลระหวางพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่
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เกษตรกรรมและชุมชนจึงเปนผลใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากรนํ้าในการหลอเลี้ยงระบบนิเวศ ลักษณะ

ดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้าในระดับชุมชน ผานความรวมมือ

และการมสีวนรวมในการดําเนินงานจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายดวยการตระหนักถึงความรับผิดชอบและ

คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติอันเปนมรดกของชุมชนโดยปราศจากการนํากฎหมายมาบังคับใช ซึ่งการ

ดําเนินงานในลักษณะเชนน้ีแนวคิดในการบริหารจัดการนํ้าควรสงเสริมใหเกิดการจัดการนํ้าแบบพึ่งพาตนเอง

และพึ่งพากันเองในชุมชนใหสอดคลองกับภูมิทัศนวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินตามศักยภาพเชิงพื้นที่เปนสําคัญ

เพื่อสรางความมั่นคงดานนํ้า 

วัตถุประสงค 

1. รักษาความเปนพื้นที่ธรรมชาติใหอยูรวมกับพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนอยางย่ังยืน 

2. เสริมสรางความมั่นคงดานนํ้า (Water Security) ใหกับระบบนิเวศ 

3. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการนํ้าชุมชนเชิงบูรณาการ

อยางเปนองครวม (Holistic) และเปนระบบ (Systematic) 

 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

1. ดําเนินนโยบาย แผนงานและโครงการการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม

รวมกัน 

2. เพิ่มพื้นที่ปาไม พื้นที่แหลงตนนํ้าและพื้นที่ที่มีความสามารถในการฟนฟูระบบนิเวศไดดวยตนเอง 

(Resilience Area) 

3. เพิ่มพื้นที่เติมนํ้าทางธรรมชาติ (Aquifer Recharge Zone) และปริมาณนํ้าในระบบนิเวศ 

4. รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ 

5. การบริหารจัดการนํ้าชุมชนไดรับการจัดการอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการบนพื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเองในชุมชนและภายนอกชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติใหดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและความ

อุดมสมบูรณของระบบนิเวศ 

 ดําเนินการปกปองและคุมครองทรัพยากรปาไมที่ครอบคลุมทั้งพืช สัตวและจุลินทรีย  โดยเฉพาะตน

จําปสิรินธรและพันธุไมเฉพาะถ่ินอยางเปนรูปธรรมจากการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนโดย

หนวยงานที่รับผิดชอบหลักเปนแมงาน ตลอดจนการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวเน่ืองกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรบูรณาการรวมกับการจัดการสภาพแวดลอมสรรคสราง (Built 

Environment) ทางสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรมและวิศวกรรมสาขาตางๆเชน วิศวกรรมโยธาและ

วิศวกรรมชลประทานรวมกับการจัดการนํ้าชุมชน นอกจากน้ีควรจัดทําระบบฐานขอมูลพืช สัตวและจุลินทรีย

ในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 
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ใหมีความถูกตองอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ   

2. การจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศและการบริหารจัดการนํ้าตามศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี

หรือการจัดการนํ้าชุมชน 

ควรเสริมสรางความรูความเขาใจการอนุรักษและพัฒนาระบบนิเวศในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ        

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ผานการจัดทําฐานขอมูล

ระบบนิเวศ การติดตามและเฝาระวังพลวัตการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ควบคูกับการวิเคราะหและ

สังเคราะหองคความรูของชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนองคความรูแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

ตลอดจนนําองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาถายทอดและประยุกตใชใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมเพื่อการ

อนุรักษและพัฒนาระบบนิเวศรวมกับการทําเกษตรกรรม 

3. เรงรัดการวางแผนและพัฒนาแนวทางการจัดการนํ้าชุมชนใหเกิดความมั่นคงดานนํ้า  

สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของดําเนินการวางแผนยุทธศาสตร นโยบายแผนแมบท

และโครงการดานการจัดการนํ้าชุมชนภายใตแนวคิดการสรางความมั่นคงดานนํ้า (Water Security) ซึ่งให

ความสํา คัญกับการอนุรักษระบบนิเวศ (Ecology Conservation) การจัดการนํ้าขามพรมแดน 

(Transboundary) การเช่ือมโยงและเช่ือมตอระบบโครงขายลํานํ้าและแหลงนํ้า (Interconnected) การ

จัดการนํ้าแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependencies) การแบงปนทรัพยากรนํ้าอยางเปนธรรม 

(Water Sharing) และการกําหนดระเบียบ ขอบังคับและกติกาการใชทรัพยากรนํ้า  

4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ดานการจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีธรรมชาติ  

นํากระบวนการและเครื่องมือการประเมินผลดานการบริหารจัดการนํ้าภายใตแนวคิดการสรางความ

มั่นคงดานนํ้ามาตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานการจัดการนํ้าเพื่อฟนฟูและดูแลรักษาระบบนิเวศ    

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใหเกิดการตัดสินใจตอทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการนํ้าในพื้นที่

ธรรมชาติรวมกับพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือขายการมีสวนรวมดานการจัดการนํ้าชุมชน  

รวบรวมและเร งรัดการจัด ต้ังกลุ มองคกรหรือสถาบันการจัดการ นํ้า ชุมชนเพื่ ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับการทําเกษตรกรรม พรอมแสวงหาความรวมมือกับกลุมองคกรหรอื

สถาบันการจัดการนํ้าชุมชนในพื้นที่แหงอื่นๆใหเกิดเปนเครือขายการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดานเงินทุน    

องคความรู เทคโนโลยีและแรงงาน รวมกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในกลุมองคกรหรือสถาบันการ

จัดการนํ้าชุมชนในพื้นที่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงดานนํ้า 
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6. สงเสริมการจัดต้ังและดําเนินงานขององคกรหรือสถาบันการบริหารจัดการนํ้าชุมชนในพ้ืนท่ี 

กอต้ังกลุมองคกรหรือสถาบันการจัดการนํ้าชุมชนใหมีความชัดเจนและมีความชอบธรรมในการ

ดําเนินงาน ควบคูกับการสรางกฎระเบียบและกลไกการจัดการนํ้าชุมชนเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมรวมกับการใชนํ้าในภาคเกษตรกรรมใหเกิดความสมดุลและเปนธรรมแกภาคีทุกฝาย 

7. พัฒนาศักยภาพเครือขายของระบบนํ้าและธนาคารนํ้าใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

การใชมาตรการดานสิ่งกอสรางชวยปรับปรุง ฟนฟูและขยายขีดความสามารถของระบบเครือขาย

เสนทางนํ้า แหลงนํ้าและธนาคารนํ้าที่มีอยูเดิมและดําเนินกอสรางใหมใหเปนโครงสรางพื้นฐานของชุมชนที่มี

ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลเพิ่ ม ข้ึนเพื่ อส นับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 

 

แผนงานหรือโครงการ 

จากเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรการรักษาความเปนพื้นที่ธรรมชาติเพื่อดํารงความ

หลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศจึงไดกําหนดโครงการข้ึนมาเพื่อดําเนินงานใน

ภาคปฏิบัติใหปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตว

ปาซับลังกาไดรับการอนุรักษและพัฒนาความเปนพื้นที่ธรรมชาติ ใหอยูคูกับชุมชนดวยความมั่นคงและย่ังยืน

สืบไป ประกอบดวยโครงการที่สําคัญ ดังน้ี 

1. โครงการอนุรักษและฟนฟูความเปนพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ 

จากผลกระทบการขาดแคลนทรัพยากรนํ้าในระบบนิเวศ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

ตลอดจนการชวงใชทรัพยากรนํ้าซับและนํ้าบาดาลเพื่อการผลิตภาคเกษตรกรรมที่ไมสมดุลกับการรักษาระบบ

นิเวศจึงสงผลใหความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศที่เปนอัตลักษณของ       

ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา

ตางไดรับผลกระทบเกิดความเสียหายและความเสื่อมโทรมจนไมสามารถปรับตัวและฟนฟูไดดวยตนเอง ดังน้ัน

จุดมุงหมายหลักของโครงการน้ีคือ การปลูกปาและสรางระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยไมคํานึงถึงประโยชนที่

จะนําไปใชทางเศรษฐกิจใหมีความหลากหลายของพรรณไมและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทองถ่ิน

ข้ึนมาทดแทนพื้นที่ปาที่มีความเสียหายและความเสื่อมโทรม เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ของพื้นที่ในแตละป ควบคูกับ

การสงเสริมใหพื้นที่ทางธรรมชาติไดรับการปกปองและลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟปา โดยเรงจัดหาทรัพยากร         

นํ้าบาดาลที่ระดับความลึกไมตํ่ากวา 100 เมตรข้ึนชวยหลอเลี้ยงระบบนิเวศในหนาแลง พรอมกับพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบเครือขายทางนํ้าและแหลงนํ้ารองรับปริมาณนํ้าทาในฤดูมรสุม และสรางแนวกันไฟในพื้นที่

ธรรมชาติใหกระจายตัวทั่วถึงทุกพื้นที่  อีกทั้งความจําเปนเรงดวนควรดําเนินการลดความเสี่ยงตอการสูญพันธุ

ของพืชประจําถ่ินเชน ตนจําปสิรินธรที่ตองดําเนินการปลูกชดเชยเพิ่มเติมลงในพื้นที่ธรรมชาติและสราง

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนจําปสิรินธร นอกจากน้ีการปลูกพันธุไมที่เปนพืชอาหาร
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สัตวประเภทตางๆและการสรางแหลงอาหารเทียมของสัตวปาจะตองมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางเหมาะสมตามหลัก

วิชาการ  

กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน : ชวง 4 ปแรกของแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยสภาปฏิรูป

แหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขต

รักษาพันธุสัตวปาซับลังกา และสํานักงานจังหวัดลพบุรี  

2. โครงการการบริหารจัดการนํ้าชุมชนเพ่ือสรางสมดุลระหวางพ้ืนท่ีธรรมชาติและพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมในลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุร ี

จากหลักฐานเชิงประจักษที่สะทอนใหเห็นเดนชัดวา ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ การสูญเสยีความ

หลากหลายทางชีวภาพและความอุมสมบูรณของพื้นที่ทางธรรมชาติในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ            

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาตางมีปจจัยรวมที่คลายคลึงกัน

ไดแก การขาดแคลนทรัพยากรนํ้าในการหลอเลี้ยงระบบนิเวศที่เพียงพอและเหมาะสม และหากพิจารณาลงใน

รายละเอียดจะเกิดความเขาใจอยางชัดเจนวา การเขาถึงทรัพยากรนํ้าและการจัดสรรนํ้านอกฤดูมรสุมเพื่อหลอ

เลี้ยงระบบนิเวศ นับเปนโจทยสําคัญในการบริหารจัดการนํ้ารวมระหวางพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม 

ในการน้ีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการแกไขปญหาการขาดแคลนทรัพยากรนํ้าเพื่อหลอเลี้ยงระบบนิเวศทั้ง

ในฤดูมรสุมและนอกฤดูมรสุม แนวคิดการจัดการนํ้าชุมชนจึงเปนการตอบโจทยของปญหาที่มองเห็น

ความสําคัญของการจัดการนํ้าแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม โดย

การมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายใหเกิดความมั่นคงดานนํ้าในทองถ่ิน เน่ืองจากสภาพปญหาที่ผานมา

ในรอบ 20 ป การขยายพื้นที่เกษตรกรรมเชิงเด่ียวรอบพื้นที่ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหาม

ลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาไดรับการสงเสริมอยางกวางขวางจึงมีการชวงใช

ทรัพยากรนํ้าบาดาลในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณสูงอยางอิสระที่ปราศจากการควบคุมใหอยูในปริมาณที่

เหมาะสมกับการรักษาความอยูรอดของระบบนิเวศ ดังน้ันโครงการการบริหารจัดการนํ้าชุมชนเพื่อสรางสมดุล

ระหวางพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรมใน ลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุรี โดยพิจารณาการดําเนินโครงการใน

แตละกิจกรรมใหครอบคลุมองคประกอบของปญหาดานการจัดการนํ้า ซึ่งแบงออกเปนกิจกรรมแตละประเภท 

ดังน้ี 

- การวางแผนงานเชิงบูรณาการ ดานการบริหารจัดการนํ้าชุมชนผานกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Research) ระหวางพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติใหเกิดความสมดุล สรางความมั่นคง

ดานนํ้า (Water Security) อยางเปนระบบ 

- การจัดการความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับทรัพยากรนํ้าเพื่อสงเสริมใหภาคภาคีผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความรู

ความเขาใจและตระหนักถึงการจัดการนํ้าที่เหมาะสมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ และการแบงปนทรัพยากรนํ้าอยาง
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เปนธรรมแกทุกฝายไดแก การจัดทําหลักสูตรและคูมือการจัดการนํ้าชุมชน การทําแผนที่นํ้าชุมชนและการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการนํ้าชุมชน 

- การฟนฟูและปกปองแหลงตนนํ้าสําคัญของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลา

สัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาที่กําลังถูกรบกวนการทําหนาที่ในการเปนพื้นที่ตนนํ้า

และพื้นที่เติมนํ้าตามธรรมชาติ (Aquifer Recharge Zone) 

- การเขาถึงและแสวงหาแหลงทรัพยากรนํ้าบาดาลเพื่อนํามาใชประโยชนหลอเลี้ยงระบบนิเวศในปา

จําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

นอกฤดูมรสุม  

- สงเสริมการพัฒนาเครือขายและขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการนํ้าชุมชน (Water Community 

Management) ในดานการอนุรักษระบบนิเวศ (Ecology Conservation) การจัดการนํ้าขามพรมแดน 

(Transboundary) การเช่ือมโยงและเช่ือมตอระบบโครงขายลํานํ้าและแหลงนํ้า (Interconnected) การ

แบงปนทรัพยากรนํ้าอยางเปนธรรม (Water Sharing) และการกําหนดระเบียบ ขอบังคับและกติกาการใช

ทรัพยากรนํ้าใหเกิดสมดุลระหวางพื้นที่ธรรมชาติ ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนโดยรอบปาจําปสรินิธร 

สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา  

 - การฟนฟู การเช่ือมโยง การเช่ือมตอและพัฒนาโครงขายเสนทางนํ้าและแหลงนํ้าตนทุนทั้งนํ้าผิวดิน

และนํ้าบาดาลสนับสนุนการหลอเลี้ยงระบบนิเวศทั้งภายในและภายนอกปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติ          

วังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาใหมีสภาพพรอมการใชงาน      

มีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนและไมขัดแยงกับการใชประโยชนที่ดินของราษฎร 

 -  การจัดสรรนํ้าภายในและภายนอกพื้นที่ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตว

ปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา โดยการใชมาตรการดานสิ่งกอสรางชวยบริหารจัดการนํ้าให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเก็บกักนํ้า การสงนํ้า การหนวงนํ้าและการกระจายนํ้าอยางเปนระบบ

และมีความเปนองครวม 

 

กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน : ชวง 4 ปแรกของแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยสภาปฏิรูป

แหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขต

รักษาพันธุสัตวปาซับลังกาและสํานักงานจังหวัดลพบุรี  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมกายภาพแหลงทองเท่ียว

เชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุร ี 

 ดวยศักยภาพเชิงพื้นที่ของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน

และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาในการเปนพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติและเปนแหลงตนนํ้าสําคัญของ      

ลุมนํ้าปาสัก ซึ่งในบริบทปจจุบันพื้นที่ทั้ง 4 แหงยังคงมีศักยภาพที่โดดเดนและมอีัตลักษณ ไดแก การเปนแหลง

ประวัติศาสตรทางธรรมชาติของทองถ่ิน แหลงนันทนาการ แหลงเรียนรูเชิงนิเวศและวัฒนธรรมและสถานที่

ศักด์ิสิทธ์ิ (Sacred Places) ซึ่งมีคุณคาความสําคัญตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน โดยบทบาทการเปนสถานที่ทองเที่ยวแหลงเรียนรูและสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิไดสงผลใหเกิดจํานวน

นักทองเที่ยวหลากหลายชวงอายุ เพศและสมรรถภาพทางรางกายเขามาประกอบกิจกรรมการทองเที่ยว 

พักผอนและเรียนรูในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษา

พันธุสัตวปาซับลังกาเปนประจําตลอดป ซึ่งการปรับตัวและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในพื้นที่ทั้ง 4 

แหง ใหมีพันธกิจรองรับการเปนสถานที่ทองเที่ยว แหลงเรียนรูและแหลงนันทนาการเชิงนิเวศที่มีคุณภาพจึง

เปนหนาที่ความสําคัญของพื้นที่ทั้ง 4 แหง ในฐานะการเปนตัวแทนหรือสื่อกลางเพื่อสรางความรูความเขาใจ

และสํานึกใหปจเจกบุคคลและสังคมมีความรับผิดชอบตอการดูแลรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติ ในการน้ีการ

ใหขอมูล ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง สอดคลองและเหมาะสมกับการรับรูในแตละชวงของวัย เพศและ

สมรรถนะทางรางกายของนักทองเที่ยว ตลอดจนการใหบริการของสถานที่จะตองมีความปลอดภัยและความ

สะดวกสบายที่เหมาะสมและไดมาตรฐานสากล      

ดังน้ันการจัดเตรียมความพรอมของสถานที่ การยกระดับมาตรฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพของ

สภาพแวดลอมกายภาพ ดานการสื่อความหมาย ความปลอดภัยและความสะดวกสบายใหตอบสนอง

นักทองเที่ยวทุกกลุมเพศ วัยและสมรรถนะทางรางกายที่เขามารับบริการจึงเปนประเด็นสําคัญที่ผูรับผิดชอบ

และผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซบัลังกาควรดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม      

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสภาพแวดลอมกายภาพ ดานการสื่อความหมาย ความปลอดภัย

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. เพื่อขยายขีดความสามารถการใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานการสื่อความหมาย ความ

ปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเขาถึงนักทองเที่ยวในแตละชวงวัย เพศและสมรรถนะทางรางกาย 

3. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบาย 
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เปาหมายและตัวชี้วัด 

1. สัดสวนผูไดรับความพึงพอใจจากการสื่อความหมาย ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของ

สถานที่มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการในแตละป  

2. สัดสวนปายสื่อความหมายและเครื่องมือชวยสื่อความหมายมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ

จํานวนและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ 

3. สัดสวนผูไดรับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุมีจํานวนลดลง รวมถึงหากมีผูไดรับบาดเจบ็หรอืประสบ

อุบัติเหตุจะไดรับการชวยเหลือและการรักษาอยางถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการสื่อความหมายรองรับแหลงทองเท่ียวและแหลง

เรียนรูเชิงนิเวศ 

เปาหมายสําคัญของแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อความหมายเพื่อให

เกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การใชปายและวัสดุอุปกรณในระบบการสื่อความหมายทางธรรมชาติที่มีความ

แข็งแรง มั่นคง สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมธรรมชาติและมีความนาสนใจดึงดูดนักทองเที่ยวใหไดรับ

ความรูความเขาใจ และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติ  

2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ

แหลงทองเท่ียวและแหลงเรียนรูเชิงนิเวศ 

มุงเนนการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริการภายใตแนวคิด " การออกแบบเพื่อทุกคน 

(Universal Design) " ในเสนทางสัญจร ที่จอดรถ ศูนยบริการขอมูล เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ ลาน

กิจกรรม ที่พัก ปายประเภทตางๆ หองนํ้า เสนทางข่ีจักรยาน เสนทางออกกําลังกาย จุดชมทิวทัศน ปายสื่อ

ความหมายในรูปแบบตางๆ ปายสัญญาณ ปายขอความทั่วไป ปายคําเตือน ปายขอควรระวัง ปายขอแนะนํา   

ปายขอบังคับ ปายขอหาม ปายกฎระเบียบ ปายรายละเอียดช้ีแจง สถานที่ใหบริการนํ้าด่ืม มาน่ังพักผอน จุด

แวะพัก ที่พักคอย ไฟสองสวาง กลองวงจรปด รั้วหรือแผงกั้นปองกันอันตราย กระเบื้องนําทางคนตาบอด 

(Braille Block) ทางลาด (Ramp) ราวจับชวยพยุงตัวและจุดบริการวายฟาย (Wi-fi) เพื่อใหนักทองเที่ยวใช

ประโยชนไดสะดวกสบายและปลอดภัย รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไมใหไดรับบาดเจ็บหรือ

อันตราย 

3. พัฒนาและปรับปรุงเครือขายเสนทางสัญจรใหเกิดการเขาถึงแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศปองกัน

การเขาถึงพ้ืนท่ีเปราะบางทางธรรมชาติ พรอมเชื่อมโยงและเชื่อมตอกับเสนทางฉุกเฉินในกรณีรับสง

ผูบาดเจ็บหรือผูไดรับอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาลอยางปลอดภัย 

มุงเนนการฟนฟูและปรับปรุงเสนทางสัญจรประเภทตางๆที่มีอยูเดิมและสรางข้ึนใหมใหมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคการใชสอยในแตละประเภท รวมถึงการเช่ือมโยงและเช่ือมตอระบบเสนทางสัญจร

ทุกประเภทใหเปนระบบเครือขายการสัญจรเอื้ออํานวยใหเกิดการบริหารจัดการพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
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4. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยรักษาความปลอดภัย เฝาระวังเหตุราย

และปองปรามการเกิดอาชญากรรม 

สงเสริมและสนับสนุนเครื่องมือและความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวย

บริหารจัดการพื้นที่ใหเจาหนาที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและอํานวย

ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ตลอดจนนักทองเที่ยวสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

เรียนรูและทองเที่ยวในพื้นที่ใหไดรับความสะดวกสบายและความปลอดภัย 

แผนงานหรือโครงการ 

จากเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร "การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ

สภาพแวดลอมกายภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าปาสัก จังหวัดลพบุรี" ไดกําหนดโครงการข้ึนมาเพื่อ

ดําเนินงานในภาคปฏิบัติใหปาจําปสิรินธร สวนรกุขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขต

รักษาพันธุสัตวปาซับลังกาไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหสามารถบริการนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ

กอใหเกิดการเรียนรู ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ประกอบดวยโครงการที่สําคัญ ดังน้ี 

 

1. โครงการการสือ่ความหมายเชิงนิเวศเพ่ือการเรียนรูและการทองเท่ียว 

เปนการดําเนินงานเพื่อสรางโอกาสและขยายชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อการเรียนรู      

การสัญจรทองเที่ยว การควบคุมพฤติกรรมนักทองเที่ยว การอํานวยความสะดวกและการชวยเหลือ

นักทองเที่ยวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยครอบคลุมนักทองเที่ยวทุกเพศ วัย สมรรถนะทางรางกาย และกลุม

ผูดอยโอกาสทางการมองเห็น การไดยินและการเดิน โดยแบงออกเปนกิจกรรมยอยแตละประเภท ดังน้ี 

- ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลการทองเที่ยวและเรียนรูทางธรรมชาติจํานวน 4 แหงในพื้นที่

รับผิดชอบของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุ

สัตวปาซับลังกา 

          

ภาพท่ี 62 รูปแบบของศูนยขอมูลการทองเที่ยวและแหลงเรยีนรูทางธรรมชาติ 
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- ติดต้ังระบบปายสื่อความหมายเพื่อการเรียนรูเชิงนิเวศไดแก ปายสื่อความหมายสถานที่และแหลง

เรียนรูธรรมชาติ ปายแผนที่ ปายเสนทางศึกษาธรรมชาติ 

ปายสื่อความหมายจะตองผลิตมาจากวัสดุที่มีความคงทนถาวรมีความทนทานตอสภาพอากาศที่

มีความช้ืนสัมพัทธในอากาศสูง วัสดุแตละช้ินที่ประกอบกันข้ึนเมื่อมองในภาพรวมจะตองดูกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อีกทั้งวัสดุที่ใชทําปายสื่อความหมายจะตองสามารถแยกช้ินสวนหรือถอด

ประกอบไดเพื่อความสะดวกในการทําความสะอาดและเมื่อเวลาเสียหายจากกิ่งไมหักโคนหลนทับจะไดเปลี่ยน

ช้ินสวนซอมแซมไดงาย สําหรับเน้ือหาในการสื่อความหมายทางธรรมชาติควรจะเนนเน้ือหาดวยรูปภาพที่เปน

สื่อสัญลักษณทั้งภาพ ขอความ เสียงและการสัมผัสโดยตรง สื่อสารใหนักทองเที่ยวไดรับความรู ขอมูลขาวสาร

ที่นาสนใจและกระตุนจิตสํานึกในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมนักทองเที่ยวทุกเพศ วัย 

สมรรถนะทางรางกายและกลุมผูดอยโอกาสทางการมองเห็น การไดยินและการเดิน  

 

          
 

  
 

 
 

ภาพท่ี 63 รูปแบบปายสื่อความหมายเพื่อการเรียนรูเชิงนิเวศที่ตอบสนองนักทองเที่ยวในแตละ

กลุมเพศ วัย สมรรถนะทางรางกายและกลุมผูดอยโอกาสทางการมองเห็น การไดยิน

และการเดิน 
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 - จัดทําฐานขอมูลการเรียนรูและการทองเที่ยวของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหาม

ลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศเช่ือมโยงในเขตลุมนํ้าปาสัก 

 - จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลการเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงนิเวศของปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวัง

กานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา  

 - กิจกรรมอบรมและถายทอดความรูใหเจาหนาที่ในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขต

หามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกาเปนนักสื่อความหมายและมัคคุเทศกเฉพาะถ่ิน 

 

กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน : ชวง 4 ปแรกของแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยสภาปฏิรูป

แหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน และเขต

รักษาพันธุสัตวปาซับลังกาและสํานักงานจังหวัดลพบุรี  

2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเสนทางสัญจรและหองนํ้าใหเกิดความปลอดภัยและความ

สะดวกสบายรองรับการเรียนรูและทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 เปนการดําเนินงานที่มุงปรับปรุงและพัฒนาเสนทางสัญจรและหองนํ้าตามแนวคิดการออกแบบเพื่อ

มวลชน (Universal Design) ใหตอบสนองผูใชสอยหรือนักทองเที่ยวแตละประเภทที่มีความตองการและความ

จําเปนไมเหมือนกัน รวมถึงมีความแตกตางกันในการดํารงชีพและทักษะการใชชีวิต เชน ผูพิการทุพพลภาพ

ประเภทตางๆ ผูสูงอายุ เยาวชนหรือผูที่อานหนังสือไมออก โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการใชสอย    

(Functional) ความปลอดภัย (Safety) การปองกันอันตราย (Error Tolerance ) ความเสมอภาคในการใช

สอย (Fairness) การใชสอยที่มีความยืดหยุนตอการใชงาน (Flexibility) สอดคลองความเหมาะสมกับลักษระ

ของผูใชสอยแตละประเภท การสื่อสารมีความเรียบงาย (Simplicity) กระชับ ชัดเจน และทําความเขาใจได

งาย (Understanding) เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวก (Physical Effort) ควรใชงานงาย ออกแรง

แตนอยและสะดวกสบายตอการใชสอย ตลอดจนการจัดเตรียมขนาดของพื้นที่และที่วาง (Area Requirement 

and Space) ตองมีความเหมาะสมกับผูใชสอยแตละประเภทใหเกิดการใชงานที่สะดวกสบาย (เว็บทาสําหรับ

คนพิการ, 2557) นอกจากน้ีเสนทางสัญจรและหองนํ้าควรคํานึงถึงการติดต้ังและเลือกใชอุปกรณอํานวยความ

สะดวกในการจับ ยึดและโหนที่เหมาะสมกับเด็ก ผูสูงอายุและผูพิการใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน (เว็บ

ทาสําหรับคนพิการ, 2557) 

 โดยเฉพาะอยางย่ิงสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนชวยในการสัญจรตามเสนทางจะตองมีราวกันตก 

สิ่งจับยึด โหนและสื่อสัญลักษณนําทาง การเช่ือมโยงพื้นที่ใชสอยที่มีความตางระดับจําเปนตองใชทางลาด 

(Ramp) บันได (Stair) และสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนชวยในการเดิน ซึ่งในกรณีของผูพิการ ผูสูงอายุ
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และเยาวชนมักจะเกิดปญหากับการกาวข้ึน - ลงเพื่อเปลี่ยนระดับความสูงของพื้นที่ดวยบันได (Stair) ซึ่งมี

ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย ดังน้ันการใชทางลาด (Ramp) และสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนชวย 

ในการเดินจึงเปนทางเลือกที่ปลอดภัยในการสัญจรเพื่อเปลี่ยนระดับความสูงในแตละพื้นที่  

 ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

 - ติดต้ังไฟฟาสองสวางตามเสนทางสัญจรหลักดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย 

 - กอสรางและขยายจํานวนหองนํ้าใหรองรับอัตราการใชงานสูงสุด 

 - ปรับปรุงหองนํ้าใหมีลักษณะการใชงานถูกตองตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน  

 - กอสรางและเพิ่มจํานวนหองนํ้าคนพิการพรอมอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 - ปรับปรุงเสนทางสัญจรที่มีความลาดชันตางระดับและเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหมีอุปกรณและ 

สิ่งอํานวยความสะดวกชวยจับยึด โหน สื่อสัญลักษณนําทางและราวปองกันการพลัดตกจากที่สูง 

 - ติดต้ังระบบอุปกรณสงสัญณาณขอความชวยเหลือตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ 

 

                      
 

           ภาพท่ี 64 รูปแบบการติดต้ังไฟฟาสองสวางตามเสนทางสัญจรหลักดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย 

 

                      
 

                     ภาพท่ี 65 รูปแบบศาลาพักผอนตามเสนทางสัญจรและปายสื่อความหมาย 
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            ภาพท่ี 66 รูปแบบของหองนํ้าที่ไดรับการออกแบบใหมีการใชงานถูกตองตามหลักการออกแบบเพื่อ 

      มวลชน (Universal Design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 67 เสนทางสัญจรที่มีความลาดชันตางระดับและเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุติดต้ังใหมีอุปกรณและ         

                      สิ่งอํานวยความสะดวกชวยการสัญจรและจับยึด 
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                   ภาพท่ี 68 อุปกรณสงสัญญาณขอความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉินตามเสนทางศึกษา  

                                ธรรมชาติ 

 3. โครงการพัฒนาระบบเสนทางสัญจรภายในแหลงทองเท่ียวและแหลงเรียนรู  

    เปนการดําเนินงานที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาเสนทางและเครือขายทางสัญจรใหเกิดการเขาถึง 

การกระจายตัว การติดตามและการอพยพเคลื่อนยายมวลชนใหเกิดความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงใน

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ประกอบดวยกิจกรรมยอยที่เกี่ยวเน่ืองกับการวางแผน การฟนฟูเสนทางที่เสื่อมโทรม

และการตัดเสนทางใหม ดังน้ี 

 - การวางแผนระบบเสนทางสัญจรเชิงบูรณาการและบริหารความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 - ฟนฟูและบูรณะถนนและเสนทางศึกษาธรรมชาติที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

 - ตัดถนน เสนทางฉุกเฉินและเสนทางศึกษาธรรมชาติข้ึนใหมเพื่อเช่ือมโยงและเช่ือมตอกับเครือขาย

เสนทางสัญจรที่มีอยูเดิม 

 

               
 

                    ภาพท่ี 69 ถนนและเสนทางศึกษาธรรมชาติที่มีอยูเดิมปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 
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 4. โครงการติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยบริหารจัดการพ้ืนท่ี 

เปนโครงการที่มุงหวังใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับศักยภาพและบริบทเชิงพื้นที่ของผูใชสอย (Appropriate Technology) ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชสอย

ดานการรับรูขอมูลขาวสาร การรักษาความปลอดภัยและการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยกิจกรรมยอยตางๆ 

ดังน้ี 

 - ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยระบบกลองวงจรปด (CCTV) ในปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวัง

กานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

 - ติดต้ังระบบบริการสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) ใหครอบคลุมพื้นที่การใชสอยกิจกรรมหลักในปาจําปสิ

รินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนและเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา 

 - ติดต้ังระบบ QR Code เพื่อการสื่อความหมายเรียนรูเชิงนิเวศและสงเสริมการทองเที่ยว 
 

 
 

         ภาพท่ี 70 อาคารศูนยกลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยบริหารจัดการพื้นที่ 

กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน : ชวง 4 ปแรกของแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดย สภาปฏิรูป

แหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน เขตรักษา

พันธุสัตวปาซับลังกา และสํานักงานจังหวัดลพบุรี  
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บทท่ี 7 

แผนงานและโครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

7.1 ความนํา 

 การดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลพบุรี 

ไดดําเนินการศึกษาดวยการเก็บขอมูลจากการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณหนวยงานเจาของพื้นที่ รวมทั้ง

การใชแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว ทั้งน้ีคณะผูศึกษาไดทําการสํารวจ และสังเกตพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว เพื่อรวบรวมขอมูลเชิงประจักษในพื้นที่ที่ทําการศึกษา สําหรับกรอบแนวคิดใน

การศึกษา คณะผูศึกษาเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับแผนหรือโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ของแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรี 4 ไดแก ปาจําปสิรินธร สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขตหามลาสัตวปาเขา

สมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา พรอมทั้งศึกษาขอมูลทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว จากน้ัน

คณะผูศึกษานําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลพบุรี 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่จะนําเสนอตอไปน้ี ประกอบดวย กลยุทธหลัก 4 

กลุม คือ 

1. กลยุทธที่ 1 การเรงรัดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเปนทีรู่จกัอยางแพรหลาย 

2. กลยุทธที่ 2 การพฒันาดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. กลยุทธที่ 3 การพฒันาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 

4. กลยุทธที่ 4 การพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดานการทองเที่ยว 

 ในแตละกลยุทธไดทําการแบงเปนโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว พรอมรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 

กลยุทธท่ี 1 การเรงรัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

วิธีดําเนินการ 

1) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินศึกษาพัฒนาการการกอต้ังและทบทวนแนวทางการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของดําเนินการสํารวจสภาพแวดลอมกายภาพ 

ควบคูกับการสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การสังเกตอยางมีสวนรวมและการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวน

ไดสวนเสียในมุมมองของคนในที่เปนเจาของพื้นที่และมุมมองของนักทองเที่ยวในฐานะคนนอกพื้นที่ ทั้งใน

ระดับบุคคลและหมูคณะตอศักยภาพ จุดแข็งและจุดออนเชิงกายภาพ รวมถึงแนวทางการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนที่เปนที่รูจักอยางแพรหลายของจังหวัดลพบุรี 

 



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัย  และพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   169 

 

 

3) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวบรวมขอมูล แยกประเภท จัดหมวดหมูขอมูลและสังเคราะห 

สรุปผลศักยภาพ ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเ ชิงนิเวศและแหลงเรียนรูดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดําเนินการวางแผนฟนฟูและพัฒนาสิ่งแวดลอมกายภาพแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ พรอมนําเสนอแนวคิด (Conceptual Design) เพื่อประชาพิจารณแนวทางการพัฒนา

สภาพแวดลอมกายภาพรองรับการเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูเชิงนิเวศกับสวนราชการ ภาคเอกชน

และประชาสังคม  

5) สถาบนัอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี และภาคีที่เกี่ยวของ สรุปผล

จากศึกษาและการประชาพิจารณเพื่อกําหนดลักษณะแนวทางการใชสอยพื้นที่ ขอบเขตการดําเนินงานที่มี

ความเปนไปไดในการดําเนินงานกอสรางและตอบสนองการใชประโยชนตามวัตถุประสงค 

6) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการและจัดทําแบบรูป

รายการ รายการประกอบแบบและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานพรอมราคาคากอสราง 

7) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี และภาคีที่เกี่ยวของนําแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ

และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานพรอมราคาคากอสราง จัดทําการประกวดราคาหาผูรับจางดําเนินงาน

กอสราง 

8) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีและภาคีที่เกี่ยวของดําเนินการควบคุมงานกอสรางจนแลวเสร็จ

และรับมอบงานกอสราง 

9) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีดําเนินงานดูแลรักษาและซอมบํารุงสภาพแวดลอมกายภาพใน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

แผนงานท่ี 1.1 ฟนฟูและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค 

1) ยกระดับมาตรฐานของสิ่งแวดลอมกายภาพตอบสนองการใชประโยชนและสรางความปลอดภัยให

กลุมนักทองเที่ยว 

2) สร า งแหล ง เรียนรู ขยายโ อกาสการ ศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชนในระดับทองถ่ิน ภูมิภาคและประเทศชาติ  

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงเรียนรูที่เปน

ที่รูจักอยางแพรหลายของจังหวัดลพบุรีและภูมิภาคภาคกลางตอนบน 

2) ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรงและทางออมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในหวงโซ

อุปทาน (Supply Chain) ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
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 โครงการท่ี 1 การพัฒนาและปรบัปรุงเสนทางทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับการใช

ประโยชนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 งบประมาณคากอสราง 20,000,000 บาท (ย่ีสิบลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ใหเหมาะสมสําหรับการรองรับการใช

ประโยชนเพื่อกิจกรรมของนักทองเที่ยว 

2) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับการสงเสริมใหมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณดึงดูดความสนใจ

ของนักทองเที่ยว 

โครงการท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและถนนไปยังแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อใหเกิด

การเขาถึงอยางสะดวกและปลอดภัย 

วัตถุประสงค  

 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและถนนไปยังแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อใหเกิดการเขาถึง

อยางสะดวกและปลอดภัย 

 งบประมาณคากอสราง 20,000,000 บาท (ย่ีสิบลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัย ในการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

2) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศมีเครือขายทางสัญจรไปยังแหลงทองเที่ยวเช่ือมโยงตางๆ อยาง

สะดวกสบายและปลอดภัย  

 

 โครงการท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองนํ้า-หองสุขาภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค  

1) ขยายจํานวนหองนํ้าชาย หองนํ้าหญิง และหองนํ้าคนพิการใหมีความสามารถในการรองรับปริมาณ

นักทองเที่ยวเปนหมูคณะ  

2) เพิ่มโอกาสการเขาถึงหองนํ้าสาธารณะหลักของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคลองกับการบริหาร

จัดการพื้นที่เกิดความเช่ือมโยงโดยตรงกับที่จอดรถ ศูนยบริการนักทองเที่ยว/ศูนยขอมูลการทองเที่ยวและ

รานคาขายอาหาร เครื่องด่ืมและสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

3) ยกระดับมาตรฐานสุขลักษณะภายในหองนํ้าและการใชประโยชนตอบสนองกลุมผูใชสอยแตละ

ประเภท 

 งบประมาณคากอสราง 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักทองเที่ยวเขามาใชสอยหองนํ้าไดรับความสบาย การเขาถึงที่สะดวก มีความปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ 

2. หองนํ้ามีปริมาณเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว และอยูในปริมาณที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

สามารถดูแล และบํารุงรักษาได 

โครงการท่ี4พัฒนาและปรับปรุงศูนยบริการนักทองเที่ยวหรือศูนยขอมูลการทองเที่ยวในแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค  

1) ขยายโอกาสและเพิ่มชองทางการใหขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรี 
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2) สรางพื้นที่การเขาถึงและเช่ือมโยงผูสงสาร ผูรับสาร เน้ือหาการสื่อสารและชองทางการรับ-สงสาร 

ตอบสนองการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

งบประมาณคากอสราง 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) นักทองเที่ยวมีพื้นที่สวนกลางในการรับ-สงขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนประกอบการ

ตัดสินใจวางแผนเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงทองเที่ยวเช่ือมโยง 

2) เปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติสําหรับนักทองเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปใน

การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 

โครงการท่ี 5 พัฒนาและปรบัปรุงพื้นที่ขายอาหาร เครื่องด่ืมและผลิตภัณฑชุมชน 

วัตถุประสงค  

1) จัดหาปจจัยทางการตลาดดานสถานที่ (Place) รองรับการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) เพิ่มพื้นที่พักผอนอิริยาบถและพื้นที่นันทนาการเปนองคประกอบสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว

ภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3) สรางพื้นที่จัดหารายไดและพื้นที่กระจายรายไดลงสูชุมชน 

 งบประมาณคากอสราง 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) นักทองเที่ยวมีพื้นที่พักผอนอิริยาบถและพื้นที่นันทนาการระหวางการทองเที่ยวภายในแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) ชุมชนมีพื้นที่สวนกลางในการเพิ่มโอกาสและขยายชองทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน 

3) เกิดการสรางรายไดและการกระจายรายไดลงสูชุมชน 
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โครงการท่ี 6 ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยขณะประกอบกิจกรรมการทองเที่ยวภายในแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค  

 เพื่อเฝาระวังอุบัติเหตุ เหตุรายและการกออาชญากรรมภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 งบประมาณคากอสราง 2,000,000บาท (สองลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถปองกันอุบัติเหตุ เหตุราย และการกออาชญากรรมกับ

นักทองเที่ยว 

โครงการท่ี 7 ติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบปายสื่อความหมายเพื่อการสัญจรภายในแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค  

1) สรางโอกาสและขยายชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อการสัญจรภายในแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศ 

2) อํานวยความสะดวกและชวยเหลือการสัญจรของนักทองเที่ยวไปยังพื้นที่ตางๆ ในกลุม

ผูดอยโอกาสทางการมองเห็น การไดยินและการเดิน 

งบประมาณคากอสราง 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเกิดการสัญจรภายในพื้นที่บนฐานความปลอดภัยและการใหขอมูลขาวสาร

ที่ชัดเจนและเปนระบบ 

2) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถชวยขจัดขอจํากัดในการใชประโยชนและการสัญจรของกลุม

นักทองเที่ยวที่ดอยโอกาสทางการมองเห็น การไดยินและการเดินเทา  

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาดานการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

แผนงานท่ี 2.1 การสื่อความหมายธรรมชาติในแหลงทองเทีย่วเชิงนิเวศ 

โครงการท่ี 1 การจัดทําและติดต้ังปายสื่อความหมายธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสํารวจ จัดทํา และกําหนดจุดที่ติดต้ังปายสื่อความหมายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) เพื่อศึกษาขอมูลในการสื่อความหมายดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสรางความรู และสงเสริมให

เปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 

3) เพื่อจัดทําและติดต้ังปายสื่อความหมายใหเพียงพอและเหมาะสม 

วิธีดําเนินการ 

1) สํารวจและจัดทําแผนที่ กําหนดที่ต้ังของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในแหลงทองเที่ยว 

2) ศึกษาขอมูลคุณคาของแหลงทองเที่ยว พรอมทั้งกําหนดตําแหนงที่ต้ังของปายสื่อความหมายใน

แหลงทองเที่ยว 

3) ออกแบบ และจัดทําปาย โดยมีสัญลักษณที่แสดงอัตลักษณของแตละแหลงทองเที่ยว 

4) ติดต้ังปายตามจุดที่กําหนด 

5) ติดตามตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมในการติดต้ังปายสื่อความหมาย 

 งบประมาณคากอสราง 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุร ี

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 4 แหง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

องคการบรหิารสวนตําบลในพื้นที ่
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ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

มีขอมลูในการสื่อความหมายที่เหมาะสม เพื่อสรางความเขาใจในคุณคาของแหลงทองเที่ยว รวมทั้ง

เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนและกอใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

โครงการท่ี 2 การจัดทําฐานขอมลูการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุร ี

วัตถุประสงค 

1) เพื่อรวบรวมขอมูลรายละเอียดแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดลพบุรีใหเปนหมวดหมู และ

จัดทําเปนฐานขอมูลในรูปของเว็บไซต 

2) เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวในการหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบรุี

กอนการเดินทาง 

3) เพื่อเปนการโฆษณาและประชาสมัพันธแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดลพบรุ ี

วิธีดําเนินการ 

1) สํารวจแหลงทองเที่ยวในจังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พรอม

จัดทํารายละเอียดของแหลงทองเที่ยว 

2) จัดทําฐานขอมูลลงสูระบบเว็บไซตของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดลพบุรี 

3) จัดทําวีดิทัศนเพื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดลพบุรี ผานสื่อและ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

4) ปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยอยูอยางตอเน่ือง 

 งบประมาณในการดําเนินการ 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุร ี

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุร ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

ประชาสมัพันธจงัหวัดลพบรุ ี

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

มีระบบฐานขอมลูทีเ่ปนสากล นักทองเที่ยวสามารถใชบริการขอมูลที่ทันสมัย เพือ่ชวยในการตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในจงัหวัดลพบรุ ี
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โครงการท่ี 3 การจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด

ลพบุรี 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูล สถานที่ กิจกรรม และเสนทางทองเที่ยวเช่ือมโยงแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศกับแหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ ของจังหวัดลพบุรี 

2) เพื่อเผยแพรเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงทองเที่ยวเช่ือมโยงของจังหวัดลพบุรีใหแก

นักทองเที่ยว 

วิธีดําเนินการ 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย สํานักงานลพบุรี และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ รวมกันคัดเลือกเน้ือหาที่จะจัดทําในเอกสาร

เผยแพร เชน ขอมูลพื้นฐาน กิจกรรมการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว เสนทางทองเที่ยว สถานที่ติดตอ และ

เบอรโทรศัพท ฯลฯ 

2) ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางผลิตเอกสารทองเที่ยว ตามเน้ือหาที่ไดออกแบบเรียบรอยแลว 

3) นําเอกสารไปเผยแพรตามแหลงทองเที่ยว เชน ปาจําปสิรินธร เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เขต

หามลาสัตวปาเขาสมโภชน และสวนรุกขชาติวังกานเหลือง เปนตน 

4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเอกสารเผยแพร  

 งบประมาณในการดําเนินการ 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบรุ ี

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุร ี

ประชาสมัพันธจงัหวัดลพบรุ ี

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที ่

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

1) นักทองเที่ยวไดรับขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรอียางครบวงจร 

2) นักทองเที่ยวกระจายตัวไปสูแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศตางๆ ในจังหวัดลพบรุ ี
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โครงการท่ี 4 การจัดทําระบบโปรแกรมการทองเที่ยวสําเร็จรูปเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ

จังหวัดลพบุรี เพื่อชวยในการตัดสินใจของนักทองเที่ยว 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเผยแพรแหลงทองเที่ยวและโปรแกรมทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีใหเปนทีรู่จักอยาง

กวางขวาง 

2) เพื่อใหผูประกอบการบรรจุรายการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสเลอืกมากข้ึน 

3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดลพบรุีตอนักทองเที่ยว 

4) เพื่อเสรมิสรางศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจงัหวัดลพบุรีใหเพิ่มมากข้ึน 

วิธีดําเนินการ 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุรี และ

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่รวมกันทํารายการทองเที่ยวของจังหวัด 

2) จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได 

3) สงรายการทองเที่ยวใหกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 

4) ประสานงานความรวมมือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการเผยแพรประชาสัมพันธรายการ

ทองเที่ยว 

5) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อปรับใหมีความเหมาะสมตามความตองการของนักทองเที่ยว 

 งบประมาณในการดําเนินการ 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุร ี

ประชาสมัพันธจงัหวัดลพบรุ ี

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที ่

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

มีนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีเพิม่มาก

ข้ึน 
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แผนงานท่ี 2.2 การสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 

โครงการท่ี 1 การสรางภาพลักษณทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรี  

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเผยแพรภาพลักษณและอัตลักษณทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีใหเปนที่รูจัก

อยางกวางขวาง 

2) เพื่อเปนจุดขายใหนักทองเที่ยวไดเลือกตัดสินใจมาทองเที่ยวยังจังหวัดลพบุรีมากข้ึน 

3) เพื่อสรางเอกลักษณและช่ือเสียงของสถานที่และจังหวัดลพบุรีเปนที่รูจักมากข้ึน 

วิธีดําเนินการ 

1) จังหวัดลพบุรีแตงต้ังคณะกรรมการรวมในโครงการสรางภาพลักษณทางการทองเที่ยว 

2) คณะกรรมการและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่รวมประชุมเพื่อวางแผนและกําหนดแนวทางการ

ดําเนินโครงการฯ 

3) จัดทําการวิจัยเพื่อศึกษาภาพลักษณของจังหวัดลพบุรี  

4) สรางความตระหนักและจิตสํานึกใหประชาชนชาวลพบุรี เห็นถึงคุณคา ความสําคัญของ

ภาพลักษณทางการทองเที่ยวของจังหวัด ชวยกันรักษาและเผยแพรใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 

5) รณรงคใหมีการนําอัตลักษณเฉพาะถ่ินไปใชในการประกอบกิจกรรมทางการทองเที่ยวของจังหวัด 

6) เผยแพรภาพลักษณสูสาธารณชนผานสื่อประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง 

งบประมาณในการดําเนินการ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุร ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที ่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุร ี

ประชาสมัพันธจงัหวัดลพบรุ ี

สื่อมวลชน 

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

1) จังหวัดลพบุรีเปนที่รูจักอยางกวางขวางในกลุมนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

2) มีนักทองเที่ยวใหความสนใจ และเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดลพบุรีมากข้ึน 
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โครงการท่ี 2 การเชิญชวนสื่อมวลชนและนักเขียนมาเยือนจงัหวัดลพบุรี  

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเปดโอกาสใหสื่อมวลชนและนักเขียนไดเดินทางมาเย่ียมชมแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลง

ทองเที่ยวเช่ือมโยงของจังหวัดลพบุรี 

2) เพื่อใหสื่อมวลชนและนักเขียนมีสวนชวยในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจงัหวัด

ลพบุรี ทั้งในรูปวิดีทัศนและงานเขียน 

วิธีดําเนินการ 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รวมกับสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุรี และสมาคมทองเที่ยวจังหวัดเปนเจาภาพเชิญสื่อมวลชนและ

นักเขียน 

2) จัดสัมมนาเพื่อใหขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรี 

3) นําสื่อมวลชนชมแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญภายในจังหวัด 

4) ขอความรวมมือสื่อมวลชนและนักเขียนในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด

ลพบุรี 

 งบประมาณในการดําเนินการ 1,500,000 บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุร ี

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุร ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

สมาคมทองเที่ยวจังหวัดลพบุร ี

ประชาสมัพันธจงัหวัดลพบรุ ี

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีไดรับการกลาวถึงดานการทองเที่ยวในรูปของขาวสาร

ขอมูลทางโทรทัศนและวารสารดานการทองเที่ยว 

2) มีนักทองเที่ยวใหความสนใจและเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเพิ่มมากข้ึน 
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โครงการท่ี 3 การสรางสัมพันธภาพกับผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเผยแพรแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางในกลุม

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวทั่วประเทศ 

2) เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง   

กลยุทธ เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

3) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูระหวางผูประกอบการ เพื่อนําไปสูการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

วิธีดําเนินการ 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รวมกับสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

2) สํานักงานลพบุรี และสมาคมทองเที่ยวจังหวัดประชุมหารือเพื่อดําเนินโครงการ 

3) เชิญชวนผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวจากทั่วประเทศเขามาเย่ียมชมจังหวัดลพบุรี 

4) จัดโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงทองเที่ยวเช่ือมโยงของจังหวัดลพบุรี 

5) นําผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยว ระยะเวลา 2-3 วัน 

6) จัดทําความตกลงรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว 

7) จัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวระหวางจังหวัดตาง ๆ  

 งบประมาณในการดําเนินการ 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุร ี

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุร ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

สมาคมทองเที่ยวจังหวัดลพบุร ี

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

1) ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวจากทั่วประเทศไดเรียนรูและเกิดประสบการณในการเดินทาง

ชมแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรี 

2) มีนักทองเที่ยวใหความสนใจและเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเพิ่มมากข้ึนจาก

โครงการดังกลาว 



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัย  และพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   181 

 

 

โครงการท่ี 4 การจัดทําสปอรตโฆษณาประชาสมัพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบรุี  

วัตถุประสงค 

1) เพื่อการประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีและขอมูลการทองเที่ยวให

เปนที่รูจักอยางกวางขวาง 

2) เพื่อทําการผลิตสปอรตโฆษณาของจังหวัดลพบุรีที่หนวยงานของจังหวัดสามารถนําไปใชได 

วิธีดําเนินการ 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี และสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ออกแบบ

เน้ือหาดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดเพื่อนําไปเปด 

2) จัดจางทําสปอรตโฆษณาแนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด มีเน้ือหาตามที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดลพบุรี และสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีไดกําหนด 

3) ดําเนินการเปดสปอรตในแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ของจังหวัด 

4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสปอรตเผยแพร เพื่อปรับปรุงเน้ือหาเพิ่มเติม 

 งบประมาณในการดําเนินการ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุร ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานลพบุร ี

ประชาสมัพันธจงัหวัดลพบรุ ี

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

1) นักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและขอมูลพื้นฐานสําคัญของแหลง

ทองเที่ยวเช่ือมโยงที่สําคัญของจังหวัดลพบุรี 

2) จังหวัดลพบุรีมีสปอรตของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงทองเที่ยวเช่ือมโยงที่สําคัญ เพื่อ

สําหรับเปดในกิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ  
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กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

แผนงานท่ี 3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

โครงการท่ี 1 การสงเสริมกิจกรรมข่ีจักรยานชมแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดลพบุรี 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสํารวจและจัดเสนทางจักรยานชมแหลงธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

2) เพื่อรกัษาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหสภาพเปนธรรมชาติมากที่สุด 

3) เพื่อพฒันารปูแบบการทองเที่ยวข่ีจักรยานชมแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใหนาสนใจ เกิดรายไดเสริม

แกชุมชนทองถ่ิน นําไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่ย่ังยืน 

วิธีดําเนินการ 

1) สํารวจ กําหนดเสนทาง และทําการออกแบบการสื่อความหมายตามเสนทางจักรยาน 

2) จัดจางเพื่อทําการพัฒนาเสนทางจักรยาน 

3) กําหนดเสนทางจักรยานในการชมแหลงธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

4) จัดทําปายสื่อความหมายและติดต้ัง ตามจุดที่มีความสําคัญเปนพิเศษ 

5) ผูสนใจจัดหาจักรยานมาใหบริการเชา  

6) พัฒนาบานเรือน รานคาที่เสนทางจักรยานผาน จัดบริการเสริมดานการทองเที่ยว 

7) ตรวจสอบและปรับปรุงเสนทางจักรยานอยางตอเน่ือง 

งบประมาณในการดําเนินการ 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

หนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 แหง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุร ี

ชุมชนทองถ่ิน 

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจงัหวัดลพบรุีเปนที่รูจักจากนักทองเที่ยวมากข้ึน 

2) มีนักทองเที่ยวใหความสนใจ และเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลพบรุีเพิม่มากข้ึน 
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โครงการท่ี 2 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับไดของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาและกําหนดวิธีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการของแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดานนันทนาการในแหลงทองเที่ยว  

เชิงนิเวศ 

3) เพื่อประเมินผลกระทบจากการใชประโยชนดานนันทนาการที่มีตอสภาพพื้นที่และประสบการณ

ของนักทองเที่ยวภายใตภาวการณของการทองเที่ยวปจจุบันของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4) เพื่อสรางระบบติดตามประเมินผลการใชประโยชนของนักทองเที่ยวเพื่อแสดงผลภาวะวิกฤติของ

การใชประโยชนที่เกินขีดความสามารถในการรองรับไดอยางตอเน่ือง 

5) เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอแหลงทองเที่ยวน้ันๆและเกิดประโยชนสูงสุด (Optimal Use) โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค

การจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักทองเที่ยวและทรัพยากรทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแต

ละแหง และทําการประเมินขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ 

 วิธีดําเนินการ 

1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักทองเที่ยวไดแกจํานวนนักทองเที่ยวภูมิหลังและลักษณะของ

นักทองเที่ยวรูปแบบกิจกรรมและการใชประโยชนดานนันทนาการความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศตลอดจนการคาดการณแนวโนมในอนาคต 

2) ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแกศักยภาพของแหลง

ทองเที่ยวประเภทของกิจกรรมทองเที่ยวที่เหมาะสม 

3) รวบรวมทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับไดระดับของการเปลี่ยนแปลงที่

ยอมรับไดและการประยุกตใชใหสอดคลองกับการจัดการพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแตละแหง 

4) กําหนดปจจัยที่ใชวิเคราะหขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการมาตรฐานตัวช้ีวัดที่

เหมาะสมในการวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสําหรับตัวช้ีวัดพิจารณาจากปจจัยที่บงบอกหรือสะทอน

ปญหาที่เกี่ยวของและมีผลตอปริมาณนักทองเที่ยวพรอมระบุรายละเอียดวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

เพื่อกําหนดขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ 

5) ประเมินระดับขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการสําหรับแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

โดยทําการประเมินเฉพาะระดับขีดความสามารถในการรองรับไดดานกายภาพ (Physical Carrying 

Capacity) ซึ่งหมายถึงระดับนักทองเที่ยวสูงสุดที่ขนาดพื้นที่และ/หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสามารถรองรับ 
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การใชประโยชนโดยยังสามารถเอื้อใหเกิดกิจกรรมนันทนาการตามตองการได 

6) จัดทําระบบติดตามขอมูลโดยเก็บขอมูลที่ใชในการติดตามผลดานขีดความสามารถในการรองรับ

ไดของพื้นที่เพื่อใชในการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไดแกขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยวและผลกระทบที่ใชช้ี

วัดขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ 

7) ประเมินผลกระทบจากการทองเที่ยวในสถานการณปจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

8) เสนอแนวทางและมาตรการในการลดและปองกันผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากผลในขอ 7) 

และแผนการจัดการเกี่ยวกับนักทองเที่ยวสิ่งอํานวยความสะดวกและอื่นๆที่เกี่ยวของโดยจัดลําดับความสําคัญ

ของแผนและกิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

9) จัดการฝกอบรมและดูงานสําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการรวบรวมและติดตามขอมูลตางๆที่

เกี่ยวกับการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

งบประมาณในการดําเนินการ 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลกั  

 องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

 แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ทราบระดับขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) ทราบถึงผลกระทบจากการใชประโยชนของนักทองเที่ยวที่มีตอสภาพพื้นที่และประสบการณของ

นักทองเที่ยวภายใตภาวการณของการทองเที่ยวปจจุบัน 

3) ทราบปริมาณและ/หรือพฤติกรรมของผูใชประโยชนในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในปจจุบันวา

กอใหเกิดผลกระทบจนเกินขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนแลวหรือไม 

4) แนวทางและมาตรการควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดความเสียหายตอ

แหลงทองเที่ยวน้ันๆ และเกิดประโยชนสูงสุดโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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โครงการท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานงานวิจัยและพัฒนา จังหวัด

ลพบุรี 

วัตถุประสงค 

1) ใชงานวิจัยนําการแกปญหาและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีผานปจเจกบุคคล

และกลุมคณะ  

2) สงเสริมการจัดการความรูในระดับปจเจกและกลุมคณะดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด

ลพบุรี 

3) สรางพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและประสบการณที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวเชิง

นิเวศโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

4) เพื่อนําผลจากการศึกษาวิจัยไปกําหนดเปนแผน หรือนโยบายในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 

เพื่อใหการจัดการการทองเที่ยวประสบผลสําเร็จมากข้ึน 

วิธีดําเนินการ 

1) หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

2) หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมรวมกันกําหนดขอกําหนดการศึกษา (TOR)  

3) พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ เพื่อใหดําเนินการศึกษาวิจัย 

4) ดําเนินการศึกษาวิจัย 

5) หนวยงานภาครัฐใหทุนสนับสนุนงานวิจัยและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย ควบคูกับ

การพิจารณาเสนอแนะใหนักวิจัยปรับปรุงเน้ือหาและกระบวนการวิจัยใหเกิดความถูกตอง เหมาะสมและมี

ความสมบูรณตามขอเท็จจริงและหลักวิชาการ 

6) นําขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติตามลําดับความสําคัญ โดย

ปรับใชแกไขปญหาและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางเปนรูปธรรม 

7) ต้ังคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 งบประมาณในการดําเนินการ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

หนวยงานรับผิดชอบรอง  

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจงัหวัดลพบุร ี

สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดลพบุร ี

สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดลพบุร ี

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที ่
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ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

ผลจากการศึกษาวิจัยที่ไดจะนําไปเปนแนวทางการสงเสริม พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากฐานการศึกษาที่มีระบบและเปนระเบียบ

แบบแผนตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

ประสบความสําเร็จในการดําเนินการมากข้ึน 

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

แผนงานท่ี 4.1 พัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษยดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

วัตถุประสงค 

1) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระดับปจเจกและชุมชนตอบสนองการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) ผลิตบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจและความเช่ียวชาญในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดลพบุรีเกิดการจัดการทองเที่ยวโดยผูมีความรูและความเช่ียวชาญ 

2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดลพบุรีสามารถขับเคลื่อนไปสูเปาหมายทางการตลาดสังคม และ

วัฒนธรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3) ทรัพยากรทองถ่ินเชิงนามธรรมและรูปธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศถูก

นํามาใชพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรีอยางย่ังยืน 

โครงการท่ี1 จัดทําหลักสูตรการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 วัตถุประสงค 

1) รวบรวมมูลฐานความรูดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) สังเคราะหมูลฐานความรูดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนตําราสวนกลางที่เหมาะสมสําหรบั

ประชาชนทองถ่ิน เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการ 

 วิธีดําเนินการ 

1) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของรวมวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาบทเรียน

การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละประเภท 

3) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของนําเน้ือหาบทเรียนสงใหผูทรงคุณวุฒิสายการ 

ทองเที่ยวศึกษาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร ควบคูกับให 
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ผูทรงคุณวุฒิสายการศึกษาตรวจสอบการนําเสนอเน้ือหาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล 

4) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของนําหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปทดสอบ

ถายทอดความรูพรอมประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรกับกลุมผูเรียนแตละประเภท 

5) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีสรุปเน้ือหาและปรับปรุงหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

พรอมเผยแพรเปนชุดความรูของทองถ่ิน 

ขอบเขตงานของโครงการ : หลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับประชาชนทองถ่ิน เยาวชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการ 

งบประมาณการดําเนินงาน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน 

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

 องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) จังหวัดลพบุรีมีชุดความรูการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่อยางเปนระบบ

และถูกตองตามหลักวิชาการ 

2) จังหวัดลพบุรีมีความพรอมในการจัดการความรูตอบสนองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

โครงการท่ี 2 ฝกอบรมและถายทอดความรูเชิงวิชาการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค 

1) ถายทอดความรูและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) ปรับทัศนคติ ฐานความรูและความเขาใจการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนทองถ่ิน 

เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการ 

วิธีดําเนินการ 

1) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมและถายทอด

ความรูเชิงวิชาการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  

2) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของรับสมัครผูเขารับการฝกอบรมและถายทอด

ความรูเชิงวิชาการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

3) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของดําเนินการฝกอบรมและถายทอดความรูเชิง

วิชาการ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
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4) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของผลักดันและติดตามผลการดําเนินงานตาม

บทบาทของผูเขารับการฝกอบรมและถายทอดความรูเชิงวิชาการตอบสนองการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย

ชุมชน  

ขอบเขตงานของโครงการ : การฝกอบรมและถายทอดความรูเชิงวิชาการ พรอมการศึกษาดูงานใน

ประเทศ หลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนครั้งละ 20 คน จํานวน 6 รุน รวม 120 คน 

งบประมาณการดําเนินงาน 1,500,000 บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน 

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดลพบุร ี

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดลพบรุ ี

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ประชาชนทองถ่ิน เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

จังหวัดลพบุรีมีทัศนคติ ความรูและความเขาใจการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศถูกตองตามหลักวิชาการและ

มาตรฐานสากล 

2) ประชาชนทองถ่ิน เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

จังหวัดลพบุรีมีฐานความรูความเขาใจในการดําเนินงานและสรรคสรางรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมคีวาม

หลากหลายและความนาสนใจดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวแตละประเภท 

โครงการท่ี 3 ฝกอบรมและถายทอดความรูเชิงวิชาการ ดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในกลุมผูนํา

หนวยงานภาครัฐ ประชาชน เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

 วัตถุประสงค 

1) ถายทอดความรูและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

2) ปรับทัศนคติ ฐานความรูและความเขาใจการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในกลุมผูนําหนวยงาน

ภาครัฐประชาชน เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค 
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วิธีดําเนินการ 

1) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมและถายทอด

ความรูเชิงวิชาการ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  

2) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของรับสมัครผูเขารับการฝกอบรมและถายทอด

ความรูเชิงวิชาการ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

3) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของดําเนินการฝกอบรมและถายทอดความรูเชิง

วิชาการ พรอมศึกษาดูงานในประเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกับภาคีที่เกี่ยวของผลักดันและติดตามผลการดําเนินงานและ

บทบาทของผูเขารับการฝกอบรมและถายทอดความรูเชิงวิชาการตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

และการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน     

ขอบเขตงานของโครงการ : การฝกอบรมและถายทอดความรูเชิงวิชาการ พรอมการศึกษาดูงานใน

ประเทศ หลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ครั้งละ 20 คน จํานวน 2 รุน รวม 40 คน 

งบประมาณการดําเนินงาน 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน 

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุร ี

สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดลพบุร ี

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) กลุมผูนําหนวยงานภาครัฐ ประชาชน เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยวจังหวัดลพบุรีมีทัศนคติ ความรูและความเขาใจการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศถูกตอง

ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล 

2) กลุมผูนําที่เปนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ ประชาชน เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว จังหวัดลพบุรีสามารถคิดเชิงระบบ (System thinking)เพื่อกําหนดและ

พัฒนายุทธศาสตร นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการและการพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
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โครงการท่ี 4 การสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

วัตถุประสงค 

1) สรางพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและประสบการณที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในระดับประเทศ  

2) สงเสริมการจัดการความรูของภาคีที่เกี่ยวของดานการจัดทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดลพบุรีกับ

พันธมิตรทางการทองเที่ยวในระดับประเทศ 

วิธีดําเนินการ 

1) หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมรวมกับสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินจัดทําและขอ

อนุมัติโครงการ 

2) หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมรวมกับสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินแต งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงาน 

3) หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมรวมกับสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินประสานงาน

และเตรียมงานจัดการสัมมนา 

4) หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมรวมกับสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินดําเนินงาน

สัมมนาฯ 

5) หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมรวมกับสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินสรุปและ

ประเมินผลการสัมมนาฯ 

ขอบเขตงานของโครงการ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

จํานวน 3 ครั้งครั้งละ 2 วัน จํานวนผูเขารวม 300 คน 

งบประมาณการดําเนินงาน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุร ี

หนวยงานรับผิดชอบรอง 

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจงัหวัดลพบุร ี

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน  

สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดลพบุร ี

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ศักยภาพของบุคลากร จังหวัดลพบุรีมีความรูและความเช่ียวชาญดานการดําเนินงานจัดการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มข้ึน ตามหลักวิชาการ มาตรฐานสากลและสอดคลองกับตลาดทองเที่ยวเชิงนิเวศใน 
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บริบทปจจุบัน 

2) จังหวัดลพบุรีเปนแหลงเรียนรูเชิงนิเวศในระดับประเทศ 

 

โครงการท่ี 5 การสรางชุมชนทองถ่ินใหมีความรูพื้นฐานในการบรกิารรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากข้ึน 

2) เพื่อสรางศักยภาพใหคนในทองถ่ินมีงานทําและมีรายไดมากข้ึน 

3) เพื่อสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหแกชุมชน 

วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําหลักสูตรการอบรมเพื่อเปนผูนําเที่ยว เปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรคุณคาและความสําคัญ

ของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในทองถ่ิน และหลักสูตรการเปนผูนําเที่ยวที่ดี 

2) รับสมัครผูเขารับการอบรมหลักสูตรละ 2 ครั้ง ตอ 1 ป 

3) ฝกอบรมตามหลักสูตรและมอบวุฒิบัตร 

4) บริหารจัดการใหผูผานการฝกอบรมไดเปนผูนําเที่ยวในทองถ่ิน 

5) ติดตามผล และทําการฝกอบรมเพิ่มเติมเปนระยะ 

งบประมาณการดําเนินงาน  800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี  

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที ่

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรอง 

องคการบรหิารสวนตําบล 

ประโยชนท่ีคาดวานาจะไดรับ 

1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีมีผูนําเที่ยวที่สามารถใหบริการแกนักทองเที่ยวไดอยางดี

และมีประสิทธิภาพ 

2) นักทองเที่ยวไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว และมีความรูในคุณคาของแหลงทองเที่ยวมากข้ึน 
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แผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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ยุทธศาสตรการพฒันาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 4 แหง ของจงัหวัดลพบรุีรวม 108,000,000 บาท 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ หนวยงานหลัก ป พ.ศ. งบประมาณ 

(บาท) 

ความพรอมในการดําเนินงาน 

60 61 62 

กลยุทธท่ี 1 การเรงรัดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจงัหวัดลพบรุีใหเปนทีรู่จกัอยางแพรหลาย 

แผนงานท่ี 1.1 ฟนฟูและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

1. โครงการ การพฒันาและปรับปรุง

เสนทางทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

 

 อบจ.ลพบุรี  √   20,000,000 - แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ 

- สถานที่กอสราง 

-ระบบโครงสร างพื้ นฐานสนับสนุนงาน

กอสราง 

- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

2. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงเสนทาง

คมนาคมและถนนไปยังแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศเพื่อให เกิดการเขาถึงอยาง

สะดวกและปลอดภัย 

 อบจ.ลพบุรี  √   20,000,000 - แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ 

- สถานที่กอสราง 

-ระบบโครงสร างพื้ นฐานสนับสนุนงาน

กอสราง 

- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

3. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหองนํ้า-

หองสุขาภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หองนํ้าสาธารณะชาย-หญิงและ

คนพิการ จํานวนรวมไมนอยกวา 

60หอง 

อบจ.ลพบุรี  √   4,000,000  - แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ 

- สถานที่กอสราง 

-ระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนงาน

กอสราง 

- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ หนวยงานหลัก ป พ.ศ. งบประมาณ 

(บาท) 

ความพรอมในการดําเนินงาน 

60 61 62 

แผนงานท่ี 1.1 ฟนฟูและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4.โคร งก าร  พัฒ นาและ ปรับ ปรุ ง

ศูนยบริการ นักทอง เที่ ยวหรือ ศูนย

ขอมูลการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

ศูนยบริการนักทองเที่ยวหรือ

ศูนยขอมูลการทอง เที่ ยวใน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศจํานวน 

4 แหง 

อบจ.ลพบุรี  √   8,000,000 - แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ 

- สถานที่กอสราง 

-ระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนงานกอสราง 

-เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

5.โครงการ พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่

ขายอาหาร เครื่องด่ืมและผลิตภัณฑ

ชุมชน 

พื้ น ที่ ร า น ค า ข า ย อ า ห า ร 

เครื่องด่ืมและผลิตภัณฑชุมชน

จํานวนรวมไมนอยกวา 2000 

ตารางเมตร 

อบจ.ลพบุรี  √   5,000,000 - แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ 

- สถานที่กอสราง 

-ระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนงานกอสราง 

-เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

6.โครงการ ติดต้ังระบบรักษาความ

ปลอดภัยขณะประกอบกิจกรรมการ

ทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศ 

กลองวงจรปด  

 

อบจ.ลพบุรี  √   2,000,000 - แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ 

- สถานที่กอสราง 

-ระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนงานกอสราง 

-เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

7.โครงการ ติด ต้ังสิ่ งอํานวยความ

สะดวกและระบบปายสื่อความหมาย

เพื่อการสัญจรภายในแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

 อบจ.ลพบุรี   √   2,000,000 - แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ 

- สถานที่กอสราง 

-ระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนงานกอสราง 

- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

   รวม 61,000,000  
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ หนวยงานหลัก ป พ.ศ. งบประมาณ 

(บาท) 

ความพรอมใน

การดําเนินงาน 60 61 62 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาดานการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

2.1 แผนงานการสื่อความหมายธรรมชาติในแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

1.โครงการการจัดทําและติดต้ังปาย

สื่อความหมายธรรมชาติในแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 อบจ.ลพบุรี    10,000,000  

2.โครงการการจัดทําฐานขอมูลการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุร ี

 อบจ.ลพบุรี    10,000,000  

3.โครงการการจัดทําเอกสารเผยแพร

ขอมูลการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรี 

 อบจ.ลพบุรี    4,000,000   

4.โครงการการจัดทําระบบโปรแกรม

การทองเที่ยวสําเร็จรูปเช่ือมโยง

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของจงัหวัด

ลพบรุี เพื่อชวยในการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยว 

 อบจ.ลพบุรี    5,000,000  

   รวม 29,000,000  

 

 



  

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการศึกษาวิจัย  และพัฒนารูปแบบแหลงทองเที่ยว 

หนา   196 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ หนวยงานหลัก ป พ.ศ. งบประมาณ 

(บาท) 

ความพรอมใน

การดําเนินงาน 60 61 62 

แผนงานท่ี 2.2 การสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 

1. การสรางภาพลกัษณทางการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุร ี

ตราสินคา (Branding) ดานการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด

ลพบรุ ี

อบจ.ลพบุรี    2,000,000   

2. การเชิญชวนสื่อมวลชนและ

นักเขียนมาเยือนจังหวัดลพบุรี  

การประชาสมัพันธแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศของจงัหวัดลพบรุีทัง้ในรูป

วิดีทัศนและงานเขียน 

อบจ.ลพบุรี  

ทกจ. ลพบรุ ี

ททท. ลพบรุ ี

สมาคมทองเที่ยว 

   1,500,000   

3.การสรางสัมพันธภาพกบั 

ผูประกอบการธุรกจิทองเที่ยวทั่ว

ประเทศ 

พันธมิตรทางการทองเที่ยวของ 

ผูประกอบการธุรกจิทองเที่ยว 

อบจ.ลพบุรี  

ทกจ. ลพบรุ ี

ททท. ลพบรุ ี

สมาคมทองเที่ยว 

   1,000,000  

4. การจัดทําสปอรตโฆษณา

ประชาสมัพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ของจังหวัดลพบุร ี

 

สปอรตของแหลงทองเที่ยวที่

สําคัญ เพื่อเปดในกจิกรรมการ

ทองเที่ยว 

อบจ.ลพบุรี 

ทกจ.ลพบุร ี

ททท. ลพบรุ ี

ปชส. ลพบุร ี

   500,000   

   รวม 5,000,000  
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ หนวยงานหลัก ป พ.ศ. งบประมาณ 

(บาท) 

ความพรอมใน

การดําเนินงาน 60 61 62 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียวสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

1.การสงเสรมิกจิกรรมข่ีจักรยานชมแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจงัหวัดลพบรุ ี

 

 

เสนทางจกัรยานชม

แหลงทองเที่ยว

ธรรมชาติ 

อบจ.ลพบุรี 

อบต. 

ทกจ. ลพบรุ ี

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

และชุมชนทองถ่ิน 

   4,000,000   

2.การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ

ไดของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

- มีฐานขอมลูดานขีด

ความสามารถในการ

รองรับไดของแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

อบจ. ลพบรุ ี

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

   4,000,000   

3. การพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิง

นิเวศบนฐานงานวิจัยและพัฒนา จังหวัด

ลพบรุ ี

การศึกษาวิจัยที่ไดจะ

นําไปเปนแนวทางการ

สงเสริม พัฒนา และ

บรหิารจัดการแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของ

จังหวัดลพบรุีใหมี

คุณภาพ 

อบจ. ลพบรุ ี

ทกจ. ลพบรุ ี

พศจ. ลพบุร ี

สวจ. ลพบุร ี

สมาคมทองเที่ยวจังหวัดลพบุรี 

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

   500,000  

   รวม 8,500,000  
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ หนวยงานหลัก ป พ.ศ. งบประมาณ 

(บาท) 

ความพรอมในการ

ดําเนินงาน 60 61 62 

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

4.1 แผนงานพัฒนาความสามารถของทรัพยากรบุคคลดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

1. จัดทําหลักสูตรการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรการจัดการ

ทองเท่ียวเชงินิเวศ 

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

และ สพจ. ลพบุรี 

   500,000   

2. ฝกอบรมและถายทอดความรูเชิงวิชาการการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผูอบรมมีความรู และทักษะ

ในการจัดการทองเท่ียว 

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

ทกจ. ลพบุรี 

   1,500,000   

3. ฝกอบรมและถายทอดความรูเชิงวิชาการ ดานการ

จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผูอบรมมีความรู และมีทักษะ

ในการจัดการทองเที่ยว 

อบจ.ลพบุรี  

และสยผจ. ลพบุรี 

   1,000,000   

4. การสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการดาน

การทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

ผูเขารบัการสมัมนา เกิด

การจัดการความรู และมี

ทักษะในการจัดการ

ทองเที่ยว จํานวน 300 คน 

อบจ. ลพบรุ ี

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

และ สพจ. ลพบุร ี

   700,000   

5. การสรางชุมชนทองถ่ินใหมีความรูพื้นฐานในการ

บริการรองรบัการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

มัคคุเทศกทองถ่ิน จํานวน 

100 คน 

อบจ. ลพบรุี

สถาบันการศึกษา 

และ ทกจ.ลพบุร ี

   800,000  

   รวม 4,500,000  
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