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บทสรปุผูบ้รหิาร 

 กระแสการท่องเที่ยวของโลก มีแนวโนม้มุ่งเนน้การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อ

สิง่แวดลอ้มมากขึน้ นักทอ่งเทีย่วหลายกลุ่ม เริม่ใหค้วามส าคัญกับกจิกรรมทีไ่มท่ าลายธรรมชาต ิและ

เป็นการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามรับผดิชอบมากขึน้ หลายประเทศไดม้มีมุมองทีส่ าคัญวา่ การท่องเทีย่วแบบ

มวลชน (Mass Tourism) กอ่ใหเ้กดิการใชท้รัพยากรอยา่งขาดความระมัดระวัง ท าใหเ้กดิปัญหาดา้น

สิง่แวดลอ้มในระยะยาว ดังนัน้ วัตถุประสงคข์องการท่องเทีย่วจงึมกีารพัฒนาขึน้มาเป็นการบรหิาร

จัดการ และการเพิม่คุณค่าของการท่องเทีย่ว โดยการท่องเทีย่วไมเ่พยีงแค่เพือ่พักผ่อนหยอ่นใจ แต่

ไดพั้ฒนามาเป็นการหาความรู ้การทา้ทายศักยภาพทางร่างกายและจติใจ รวมถงึ การรับผดิชอบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ดว้ยเหตุนี้ ผูป้ระกอบการจงึตอ้งปรับตัว เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเทีย่ว

กลุม่เฉพาะ 

 การท่องเทีย่วเชงินิเวศและผจญภัย ถอืเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะรูปแบบหนึง่ที่ตอบ

กระแสอนุรักษ์ธรรมชาต ิและการตระหนักถงึความส าคัญของสิง่แวดลอ้ม ปัจจุบันการท่องเทีย่วเชงิ

นิเวศและผจญภัย ไดรั้บความนิยมมากขึน้ตามล าดับ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรและกิจกรรมเช ิงนิเวศและผจญภัย ที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ด ึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทัง้นี้การท่องเที่ยวเชงินเิวศและผจญภัยถือเป็นการ

ท่องเที่ยวอกีรูปแบบหนึ่งที่ใหค้วามส าคัญต่อการพักผ่อนกับธรรมชาต ิและเนน้กจิกรรมที่เกีย่วกับ

สิง่แวดลอ้มเป็นหลักเป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่

นักท่องเทีย่วเขา้ไปแลว้ไดรั้บความเพลดิเพลนิ ตืน่เตน้ ทา้ทาย ผจญภัย และไดป้ระสบการณ์แปลก

ใหม ่ซึง่ในปัจจุบันมผีูป้ระกอบการหลายรายหันมาใหค้วามส าคัญกับกจิกรรมท่องเทีย่วรูปแบบนี้ เชน่ 

การพายเรือคายัค ล่องแก่ง ปีนเขา โรยตัว ดูนก และเดนิป่าเป็นตน้ โดยกจิกรรมถูกพัฒนาขึน้ตาม

ความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการศกึษาความเป็นธรรมชาต ิกลุ่มทีรั่กในความทา้ทาย หรอืการ

น าความแปลกใหมม่าผสมผสานกบัความทา้ทายท าใหก้ารท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยไดรั้บความ

สนใจจากนักทอ่งเทีย่วมากยิง่ขึน้โดยการศกึษานีม้วีัตถปุระสงค ์ดังนี ้

 1) เพือ่ศกึษาสถานการณ์ดา้นตลาดการท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure เชน่ สภาพ

การตลาด สภาพปัจจัยแวดลอ้มตา่งๆ ความพรอ้มดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิขอ้ไดเ้ปรยีบ-เสยีเปรยีบ ทีม่ี

ผลตอ่การสง่เสรมิตลาดกลุม่นักทอ่งเทีย่ว Eco & Adventure ของประเทศไทยในปัจจุบัน และโอกาส

การขยายตัวของตลาดโดยวเิคราะหจ์ากความคดิเห็นและมมุมองดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการ และ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 2) เพือ่ศกึษาความคดิเห็นและมมุมองของนักท่องเทีย่ว Eco & Adventure โดยเฉพาะ

ดา้นการรับรูแ้ละทัศนคตทิีม่ตี่อการท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure ของประเทศไทยลักษณะ

กจิกรรมทีต่อ้งการ และขอ้เสนอแนะ เพือ่ปรับปรงุและเตรยีมความพรอ้มส าหรับการแขง่ขนัในอนาคต 

 การศกึษาในครัง้นี้ เป็นการวจัิยทีผ่สมผสานระหว่างการวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative 

Research)และการวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เพือ่ศกึษาความคดิเห็น ความตอ้งการ 

รวมทัง้มมุมองของกลุ่มนักท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย โดยเฉพาะดา้นการรับรูแ้ละทัศนคตทิีม่ตี่อ

การท่องเที่ยวเชงินิเวศและผจญภัยของประเทศไทย รวมถึงลักษณะกิจกรรมที่ตอ้งการ และ

ขอ้เสนอแนะ เพือ่ปรับปรงุและเตรยีมความพรอ้มส าหรับการแขง่ขันในอนาคตทัง้นี้ในสว่นของการวจัิย

เชงิคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายใน 6 พืน้ทีห่ลัก ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 15 จังหวัด

ประกอบดว้ย เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พษิณุโลก เพชรบูรณ์ สระบุรี นครราชสีมา นครนายก 

ปราจนีบรุ ีเลย หนองคาย กาญจนบรุ ีเพชรบรุ ีกระบีแ่ละตรัง โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบเจาะจง (Purposive 
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Random Sampling) จ านวนทั ้งหมด 350 คนไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ นักท่องเที่ยวชาวไทย 

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหน่วยงานภาครัฐส่วนจังหวัด คนในชุมชนทอ้งถิน่ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยในสว่นการวจัิยเชงิปรมิาณ เป็นการส ารวจทัศนคตแิละมมุมองการท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย

ของนักท่องเทีย่ว จะใชก้ลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาตใินกลุ่มเป้าหมายใน 6 

พืน้ทีห่ลัก ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 15 จังหวัด ดังกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยการก าหนดขนาดตัวอยา่ง

กรณีทราบจ านวนประชากร จากจ านวนนักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาตทิีม่าท่องเทีย่วในเขต

พื้นที่จังหวัดเป้าหมายทัง้ 15 จังหวัด จ านวน 2,250 คนทัง้นี้สถติ ิที่ใชม้ีทัง้สถติิเชงิพรรณนา 

(Descriptive Statistic) และสถติเิชงิวเิคราะห ์(Statistical Analysis) ผลการศกึษามดีังตอ่ไปนี ้

การวเิคราะหจ์ดุแข็งจดุออ่นของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยัของประเทศไทย 

 เมือ่วเิคราะหจ์ดุแข็ง และจดุออ่น ของการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยของประเทศไทย

เพือ่ประเมนิความพรอ้มในการวางกลยทุธก์ารแขง่ขนัพบสาระส าคัญ ดังตอ่ไปนี ้

 

จดุแข็ง 

ปจัจยัดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

 1. ความมเีอกลักษณ์เฉพาะถิน่และความดงึดูดใจความมเีอกลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะ

ดา้นนเิวศวทิยาและลักษณะเดน่ดา้นกายภาพโดยเฉพาะภเูขา และทะเล ทีม่คีวามสวยงาม 

 2. ในหลายพื้นที ่ยังคงมคีวามอุดมสมบูรณ์ทางชวีภาพและพันธุพ์ชือยู่มากถงึแมว้่าบาง

พืน้ทีจ่ะเสือ่มโทรมไปมากก็ตาม 

 3. สภาพพื้นที่มคีวามสัมพันธเ์หมาะสมกับกจิกรรมเชงินิเวศและผจญภัย ซึง่หลายพืน้ที่

ของไทย สามารถจัดกจิกรรมเชงินิเวศและผจญภัยไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมแบบ Soft 

Adventure เชน่ การชมธรรมชาตแิละ Hard Adventure เชน่ การปีนผา ลอ่งแพ หรอืด าน ้า เป็นตน้ 

 

ปจัจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 

 4. ตน้ทุนดา้นแรงงานของประเทศไทยยังไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น 

โดยเฉพาะแรงงานทีเ่ป็นชมุชนทอ้งถิน่ 

 5. ผูป้ระกอบการดา้นทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยั มคีวามแข็งแรง มกีารรวมตัวกัน เพือ่

ชว่ยเหลอืกนัทัง้ในดา้นนโยบายและดา้นการตลาด ท าใหเ้กดิความรว่มมอือยา่งเป็นรปูธรรม 

 6. การจัดรูปแบบกจิกรรมในบางพืน้ทีม่คีวามตืน่เตน้ และสามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วไดด้ ี

เพราะมคีวามทา้ทาย และมมีาตรฐานเพยีงพอส าหรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ

 

ปจัจยัดา้นการตลาด 

 7. ราคาของการท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยมคีวามคุม้ค่าต่อการท่องเทีย่วสงู (Value 

to money) ท าใหนั้กท่องเทีย่วนยิมมาท่องเทีย่วในประเทศไทย และยังมชีอ่งว่าง (Value Gap) ที่

สามารถขยบัราคาขึน้ได ้หากกจิกรรมทีน่ าเสนอมคีณุภาพทีเ่พยีงพอ 
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ปจัจยัดา้นนโยบาย 

 8. ผูบ้รหิารระดับสูงของประเทศ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ โดยมกีารก าหนดนโยบายใน

ระดับประเทศทีส่อดคลอ้งกบัการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยัอยา่งชดัเจน และหน่วยงานราชการใน

หลายจังหวัด ไดก้ าหนดนโยบายทีม่คีวามสอดคลอ้งกับนโยบายระดับประเทศ ขาดเพยีงการน าไป

ปฏบิตัใิหเ้กดิขึน้จรงิ 

 

จดุออ่น 

ปจัจยัดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

 1. ขาดการปรับปรุง ดูแล รักษา อยา่งเป็นรูปธรรม ท าใหแ้หล่งธรรมชาตเิสือ่มโทรม และ

ชมุชนทอ้งถิน่บางกลุม่ยงัขาดจติส านกึในการอนุรักษ์เชน่ การเผาป่า การลา่สตัว ์เป็นตน้ 

 2. การเขา้ถงึพื้นที่ท่องเที่ยวเชงินิเวศและผจญภัยส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และ

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิยังมอีุปสรรคหลายดา้นทีท่ าใหเ้กดิการเขา้ถงึยาก ทัง้เรือ่งของการมป้ีาย

บอกทาง และการคมนาคมสาธารณะ 

 3. ขาดการบังคับใชอ้ย่างจรงิจัง ในดา้นมาตรการควบคุมปรมิาณนักท่องเที่ยว และขีด

ความสามารถในการรองรับไดข้องพืน้ที ่(Carrying Capacity) โดยเฉพาะในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว 

 

ปจัจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 

 4. ผูป้ระกอบการนอ้ยรายทีป่ระกอบกจิการท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure โดยตรง 

ทัง้นีส้ว่นใหญจ่ะเนน้การท่องเทีย่วแบบมวลชน (Mass Tourism) และยังมกีารตัดราคา และลดตน้ทุน 

ลดคณุภาพ 

 5. ผูป้ระกอบการยงัขาดความเขา้ใจดา้นการท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure ท าใหข้าด

การสรา้งคณุคา่จากการเรยีนรู ้การพัฒนาเนือ้หา และการสือ่สารไปยงันักทอ่งเทีย่ว 

 6. ผูป้ระกอบการหลายราย ยงัไมใ่หค้วามส าคัญกบัความปลอดภยัของกจิกรรมมากนัก ท า

ใหผู้ป้ระกอบการบางรายเลอืกใชอ้ปุกรณ์ทีย่ังไมไ่ดม้าตรฐาน สง่ผลใหนั้กท่องเทีย่วขาดความเชือ่มั่น

ในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง 

 7. มคัคเุทศก ์และผูม้หีนา้ทีน่ าเทีย่ว ทีม่คีวามรูด้า้นการท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure 

มจี านวนไมเ่พยีงพอ รวมถงึขาดการวางระบบการศกึษา เพือ่พัฒนามคัคเุทศกใ์หเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 

 8. ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ขาดความรูด้า้นการท าการตลาด และขาดอ านาจในการต่อรอง 

ท าใหไ้มส่ามารถอยูร่อดได ้โดยเฉพาะนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ท าใหปิ้ดตัวลงจ านวนมาก 

 9. ขาดการส ารวจความพงึพอใจ และขาดการพัฒนาคณุภาพและรปูแบบของกจิกรรมอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

 

ปจัจยัดา้นการตลาด 

 10. ภาพลักษณ์ดา้นการทอ่งเทีย่วกลุม่ Eco & Adventure ของประเทศไทยยงัไมช่ดัเจน 
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 11. ขาดการสรา้งจุดขาย และสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับนักท่องเทีย่ว ในการมายังพืน้ที ่

รวมถงึความเชือ่มโยงและตอ่เนือ่งของกจิกรรมยงัมนีอ้ย 

 12. การก าหนดราคายังไม่เหมาะสม ผูป้ระกอบการบางรายก าหนดราคาค่อนขา้งต ่า 

มุ่งเนน้เพียงจ านวนนักท่องเที่ยว เนื่องจากขาดความสามารถในการท าการตลาด ท าใหไ้ด ้

นักท่องเทีย่วไมต่รงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลใหร้ายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการน ามาพัฒนารูปแบบกจิกรรม 

รวมถงึการลดตน้ทนุ ท าใหข้าดมาตรฐาน 

 13. ขาดการท าการตลาดดา้นออนไลน ์หรอืเว็บไซต ์โดยเฉพาะเว็บไซตภ์าษาองักฤษ ท า

ใหนั้กท่องเทีย่วต่างชาต ิไมท่ราบว่าประเทศไทยมกีจิกรรมท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure ที่

น่าสนใจและมมีาตรฐาน 

 

ปจัจยัดา้นนโยบาย 

 14. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในระดับปฏิบัติการ ยังไม่สามารถน าแนวนโยบายดา้นการ

ทอ่งเทีย่วกลุม่ Eco & Adventure มาปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  

 15. ความเชือ่มโยงบทบาทและภารกจิของหน่วยงานหลักดา้นการท่องเทีย่วยังไมร่าบรืน่

ตลอดกระบวนการ ท าใหข้ัน้ตอนยังมคีวามซับซอ้นไดแ้ก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีากรมการ

ทอ่งเทีย่ว 

 

โอกาส 

 1. กระแสความนยิมท่องเทีย่วทางเลอืก โดยเฉพาะท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure มี

แนวโนม้การเตบิโตทั่วโลก สงูขึน้อยา่งมาก  

 2. เหตุการณ์ภัยพบิัตทิี่เกดิสูงขึน้ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ท าใหเ้กดิกระแสการท่องเที่ยว

อยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม และนักทอ่งเทีย่วใหค้วามส าคัญกบัการอนุรักษ์มากขึน้ 

 3. การขยายตัวของสายการบนิตน้ทุนต ่า ท าใหนั้กท่องเทีย่วไทย สามารถเดนิทางในชว่ง

วันหยดุระยะสัน้ไดม้ากขึน้ รวมทัง้ท าใหจ้ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตภิายในภมูภิาคมแีนวโนม้สงูขึน้ดว้ย 

 4. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึกลุ่มนักท่องเทีย่วไดด้ยี ิง่ขึน้ ใน

ตน้ทุนทีต่ ่าลง นอกจากนี้ นักท่องเทีย่วยังสามารถหาขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์และความรู ้

ดา้นการจัดการกจิกรรมผจญภยัไดง้า่ยขึน้ 

 5. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ การจัดท าขอ้ตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆที่

ประเทศไทยไดจ้ัดท าขึน้กบัประเทศตา่งๆ กอ่ใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยก าลังคน เงนิทุน สนิคา้และบรกิาร

ไดอ้ยา่งคลอ่งตัวมากขึน้ 

 6. ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การแกไ้ขปัญหาสภาวะ

โลกรอ้น และการรับมอืกับภัยพบิัตติ่างๆ เป็นโอกาสของไทยที่มีความพรอ้มในระดับหนึ่งที่จะใช ้

ประโยชนจ์ากวกิฤตดังกลา่วในการสรา้งความเชือ่มัน่ดา้นการทอ่งเทีย่ว 
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อปุสรรค 

 1. แรงงานดา้นการท่องเที่ยว และชุมชนทอ้งถิ่น ยังตอ้งมีการพัฒนาทักษะดา้น

ภาษาตา่งประเทศอกีมาก โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 

 2. ตัวกลางทางการตลาดรูปแบบใหม่ ท าใหอ้ านาจในการต่อรองของผูป้ระกอบการลดลง 

ท าใหเ้กดิการแขง่ขันมากขึน้ มกีารเปรยีบเทยีบราคาไดช้ดัเจน เชน่ Agoda.com, asiarooms.com, 

sawasdee.com, zuji.com, expedia.com 

 3. ภาวะเศรษฐกจิโลกมคีวามผันผวน ไม่แน่นอน โดยเฉพาะเศรษฐกจิยุโรป ซึง่เป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวหลัก ของการท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยยังไม่ฟ้ืนตัว เป็นสาเหตุใหนั้กท่องเทีย่ว

ตัดสนิใจไมเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วหรอืมกีารใชจ้า่ยนอ้ยลง 

 4. ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทย ท าใหนั้กท่องเที่ยวขาดความ

เชือ่มัน่ดา้นความปลอดภยัและเป็นอปุสรรคทีเ่กดิขึน้เป็นชว่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา 

 5. ภัยธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก รวมถงึภัยจากโรคระบาด 

สง่ผลตอ่การตัดสนิใจของนักทอ่งเทีย่ว 

 6. ความไดเ้ปรยีบเชงิภมูศิาสตรข์องไทยลดลง เนื่องจากการแขง่ขันเพือ่เป็นศูนยก์ลางการ

บนินานาชาตมิกีารแข่งขันกันสูงในการเป็นศูนยก์ลางการบนิในเครือข่ายระหว่างยุโรป และเอเชยี

แปซฟิิก และความพรอ้มของทา่อากาศยาน เสน้ทางบนิทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งเมอืงหลักและเมอืงรอง 

 7. การแข่งขันระหว่างบุคลากรในอาเซยีน การรับรองมาตรฐานอาชพีในธุรกจิท่องเที่ยวใน

กรอบความรว่มมอืของอาเซยีน การเปิดเสรตีลาดแรงงาน อาจจะสรา้งการแขง่ขนัใหมใ่นระดับบคุลากร 

ซึง่ไทยอาจไมใ่ชป่ระเทศทีไ่ดเ้ปรยีบทีส่ดุ เนื่องมาจากทักษะทางดา้นภาษาต่างประเทศของบคุลากร

ไทยคอ่นขา้งต ่า เมือ่เทยีบกบัประเทศในอาเซยีน 

คูแ่ขง่ของตลาดการทอ่งเทีย่วกลุม่ Eco & Adventure 

ประเทศนอกภมูภิาคเอเชยี (Non-Asia) 

 เมือ่เปรยีบเทยีบกับประเทศทีม่คีวามพรอ้มดา้นการท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure 

สงูสดุ 5 อนัดับแรก พบวา่ ประเทศไทยในภาพรวมยังขาดความพรอ้มในหลายดา้น ถงึแมว้่าประเทศไทย

จะเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัดับตน้ๆ ส าหรับนักทอ่งเทีย่วในชว่งทีผ่า่นมา แต่มมุมองหลัก ประเทศไทย

เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามคุม้ค่าในการท่องเทีย่ว โดยมคี่าใชจ้่ายต ่า เมือ่เทยีบกับประเทศอืน่ แต่

หากพจิารณาเชงิลกึ ส าหรับการท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure พบว่า ประเทศไทยยังไมไ่ดรั้บ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากนัก เนื่องจากความไม่พรอ้มในหลายดา้น ทัง้นี้ ทรัพยากร 

ธรรมชาตขิองไทยยังไม่โดดเด่นเท่าใดนัก โดยทรัพยากรที่สามารถแข่งขันไดใ้นระดับสากล คือ

ทรัพยากรทางทะเล เป็นหลัก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศชัน้น าดา้นการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย

พบวา่ ประเทศไทยยงัตอ้งพัฒนาในหลายดา้นโดยเฉพาะมาตรฐานของกจิกรรม การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

และความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 
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ภาพที ่1 ระดบัความพรอ้มของประเทศนอกภมูภิาคอาเชยี 

 

 

ระดบัความพรอ้มในปจัจบุนั เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่นอกภูมภิาคเอเชยี 

ปจัจยัดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

(ความสมบรูณ ์ความหลากหลาย) 
 ทรัพยากรธรรมชาตขิองไทยโดยรวมยังไมโ่ดดเดน่เทา่ใด 

  ขาดการดแูลรักษาอย่างเป็นรูปธรรมเทยีบกบัประเทศอืน่ 

 ประเทศไทยขาดความรูด้า้นการอนุรักษ์ และมกีารใหค้วามรูก้บั

นักทอ่งเทีย่วอยา่งเป็นระบบ 

 ตา่งประเทศมกีารเก็บคา่ใชจ้า่ยจากผูป้ระกอบการมาบ ารุง
สถานทีท่อ่งเทีย่วอยา่งเป็นระบบ 

ปจัจยัดา้นกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและ

ผจญภยั(ความทา้ทาย ความรู ้ความปลอดภยั) 
  กจิกรรมขาดมาตรการควบคมุดา้นความปลอดภัยระดบัสากล

เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ 
 ความรูด้า้นการด าเนนิกจิกรรมอยูใ่นระดับต า่ 

 ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะของไทยยังมไีมเ่พยีงพอ ขณะทีใ่น

ตา่งประเทศมกีารฝึกอบรมอยา่งเป็นรูปธรรม 
ปจัจยัดา้นนโยบายทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและ

ผจญภยั 

 นโยบายมคีวามชดัเจนในระดับบรหิาร 

 มปัีญหาในการน านโยบายไปปฏบิตั ิ
 ทีผ่่านมาขาดความตอ่เนือ่งของรัฐบาล ท าใหห้ลายโครงการ

ขาดชว่ง 

ปจัจยัดา้นการสือ่สารการตลาดภาพลกัษณ์ 
(ประสทิธภิาพการสือ่สาร) 

 การตลาดและภาพลกัษณ์ดา้นการทอ่งเทีย่วของไทยอยูร่ะดบัด ี
 นักทอ่งเทีย่วมองประเทศไทยเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วในระดบัตน้ๆ 

ปจัจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 

 

 ผูป้ระกอบการไทยมปีระสบการณ์ในการท าธรุกจิสงู 

 ผูป้ระกอบการไทยยังขาดความรูด้า้นเทคโนโลย ีและการสือ่สาร
ผา่นเว็บไซต ์

 ผูป้ระกอบการไทยยังขาดความรูแ้ละไม่ไดใ้หค้วามส าคัญดา้น
การอนุรักษ์ 
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ประเทศในภมูภิาคเอเชยี (Asia) 

 เมือ่เปรยีบเทยีบประเทศไทยกับคู่แข่งในภูมภิาคเอเชยีพบว่า ความพรอ้มโดยรวมในการ

แขง่ขันดา้นการท่องเทีย่วกลุ่ม Eco & Adventure ของประเทศไทย อยูใ่นระดับปานกลางเทยีบกับ

คู่แข่งในภูมภิาคเอเชยี ทัง้นี้ประเทศไทยยังไม่มขีอ้ไดเ้ปรียบที่ชัดเจน เมือ่พจิารณาทรัพยากรของ

ประเทศไทยพบว่า อยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่ง และยังไม่สามารถสรา้งจุดแข็งทีช่ัดเจนได ้รวมถงึใน

ปัจจุบัน ชมุชนในทอ้งถิน่ยังไมใ่หค้วามส าคัญดา้นการอนุรักษ์ ในขณะทีป่ระเทศญีปุ่่ นและประเทศจนี 

มกีารก าหนดมาตรการดแูลและฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นรปูธรรมและบังคับใชอ้ยา่งเขม้งวด ทัง้นี ้

กจิกรรมดา้นการท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยยังมอียู่ในระดับต ่า เมือ่เทยีบกับคู่แขง่ และเนื่องจาก

ขาดการควบคุมมาตรฐาน รวมถงึผูป้ระกอบการขนาดเล็กไม่ใหค้วามส าคัญกับการสอดแทรกองค์

ความรู ้จงึควรมกีารปรับปรุงกจิกรรมท่องเทีย่วอยา่งเร่งด่วน อยา่งไรก็ตามประเทศไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบ

ในภูมภิาคดา้นการสื่อสารการตลาดที่ค่อนขา้งท าไดด้ี ผูป้ระกอบการค่อนขา้งมคีวามพรอ้ม และมี

ศักยภาพในการปรับตัวสงูกวา่ประเทศคูแ่ขง่ในภมูภิาคเดยีวกนั 

 

ภาพที ่2 ระดบัความพรอ้มของประเทศในภมูภิาคเอเชยี 
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ระดบัความพรอ้มในปจัจบุนั เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ในภูมภิาคเอเชยี 

ปจัจยัดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

(ความสมบรูณ ์ความหลากหลาย) 
 ทรัพยากรธรรมชาตอิยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัคูแ่ขง่ 

 ญีปุ่่ นและจนี เริม่มกีารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์อยา่งจรงิจัง และ
เป็นทีย่อมรับของนักทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 

 นักทอ่งเทีย่วมองวา่ประเทศไทยไมใ่หค้วามส าคญักบัการ

อนุรักษ์ 

ปจัจยัดา้นกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและ

ผจญภยั(ความทา้ทาย ความรู ้ความปลอดภยั) 
 กจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยของประเทศไทยยัง

ตอ้งมกีารพัฒนา ทัง้ดา้นคณุภาพ และดา้นความรู ้

ปจัจยัดา้นนโยบายทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและ
ผจญภยั 

 นโยบายดา้นการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยมคีวามชดัเจน 
เมือ่เทยีบกบัประเทศคูแ่ขง่ 

ปจัจยัดา้นการสือ่สารการตลาดทอ่งเทีย่ว 
(ประสทิธภิาพการสือ่สาร) 

 การสือ่สารการตลาดมรีะดับสงู ในขณะทีคู่แ่ขง่ก็ท าไดด้ี
เชน่เดยีวกนั  

ปจัจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 

 

 ผูป้ระกอบการไทยมคีวามพรอ้มสงู และมกีารปรับตัวอยู่
ตลอดเวลา 

 ผูป้ระกอบการในญีปุ่่ นมคีวามรูเ้ฉพาะทางดา้นนเิวศ เชน่ 
การศกึษาแมลง พันธุพ์ชื เป็นตน้  

 

 

สถานการณ์ตลาดการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยัจากมมุมองผูป้ระกอบการและผูเ้ก ีย่วขอ้ง 

 ผลวเิคราะหพ์บว่า สถานการณ์โดยรวมดา้นการตลาดการท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย

ของประเทศไทย ยังไม่มคีวามชัดเจนมากนัก ทัง้นี้ นักท่องเทีย่วต่างชาต ิทีเ่ป็นกลุ่มเฉพาะดา้นการ

ท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย ยังมจี านวนนอ้ย และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ยังคงใหค้วามเห็นว่า 

ประเทศไทยยังคงตอ้งมีการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการหลายดา้น ทัง้นี้เมื่อพิจารณาจ านวน

นักท่องเทีย่วต่างชาตใินพืน้ทีอ่นุรักษ์หลายพืน้ที ่ยังมจี านวนนอ้ยมาก และถูกจ ากัดในระยะเวลาสัน้ๆ 

เท่านัน้ อาท ิเขาใหญ่จะมปีรมิาณนักท่องเทีย่วต่างชาตมิากทีสุ่ด ในเดอืนธันวาคม แต่จะพบว่า ชว่ง

สงูสุดของการท่องเทีย่วเขาใหญ่ส าหรับนักท่องเทีย่วต่างชาตนัิน้สัน้มาก ท าใหผู้ป้ระกอบการหันมา

มุง่เนน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทย ซึง่มกีารใชจ้า่ยนอ้ยกวา่ชาวตา่งชาตมิาก อยา่งไรก็ตาม มบีางพืน้ทีท่ีม่ ี

การกระจายตัวของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตริะหวา่งปีคอ่นขา้งด ีอาท ิน ้าตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุ ีมี

จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิทัง้ปีประมาณ 94,388 คน และมกีารกระจายตัวของปรมิาณนักท่องเทีย่ว

ต่างชาตคิ่อนขา้งด ีและยังคงมคีวามสม ่าเสมอในชว่งนอกฤดูกาลท่องเทีย่ว ในขณะทีด่อยอนิทนนท์

จังหวัดเชยีงใหม ่มกีารกระจายตัวของนักท่องเทีย่วสม ่าเสมอตลอดทัง้ปีเชน่เดยีวกัน ทัง้นี้จังหวัดทีม่ี

การกระจายตัวของนักท่องเทีย่วตลอดทัง้ปีจะสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นชว่งนอก

ฤดกูาลทอ่งเทีย่ว จะเห็นไดว้า่ ภกูระดงึ จังหวัดเลย หรอืน ้าหนาว จังหวัดเพชรบรูณ์ ไมม่นัีกท่องเทีย่ว

ต่างชาตมิาท่องเที่ยวในช่วงเดือนมถิุนายนถงึกันยายน ดังนัน้ ควรมคีวามส่งเสรมิใหนั้กท่องเที่ยว

ต่างชาตเิดนิทางมาท่องเทีย่วในชว่งเดอืนนอกฤดูกาลท่องเทีย่ว โดยกระตุน้ดว้ยกจิกรรมสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว และจัดกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยเพือ่แนะน านักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเทีย่ว

ในชว่งเดอืนตา่งๆ 
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ภาพที ่3 จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย 

 

ภาพที ่4 จ านวนนักทอ่งเทีย่วไทยในแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย 

 เมือ่วเิคราะหค์วามพรอ้มของจังหวัดต่างๆ ในการสง่เสรมิดา้นการตลาด เพือ่เป็นเป้าหมาย

ส าหรับนักท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย พบว่า ยังไมม่จัีงหวัดใดทีม่คีวามพรอ้มใน

ระดับสงู ทัง้นีพ้ืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้มในปัจจบุนัในระดับปานกลางไดแ้ก ่เชยีงใหม ่กาญจนบรุ ีนครราชสมีา 

สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี เลย และกระบี ่ส่วนจังหวัดที่มีความพรอ้มในปัจจุบันในระดับนอ้ย ไดแ้ก ่

จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน พษิณุโลก เพชรบูรณ์ เพชรบุรี หนองคาย และตรัง อย่างไรก็ตาม หลาย
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จังหวัดทีม่คีวามพรอ้มในปัจจุบันไมส่งูนัก แต่มโีอกาสในการพัฒนาเพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ

และผจญภัยหลายพืน้ที่ โดยเฉพาะพืน้ที่ทีม่คีวามสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาต ิและกจิกรรมที่มี

ความพรอ้มอยู่แลว้ เหลอืเพยีงการพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการเชน่ เชยีงใหม่ กาญจนบุร ีเขาใหญ ่

กระบี ่และตรัง เป็นตน้ ทัง้นี้ การพัฒนาจังหวัดเหล่านี้ใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย 

ตอ้งมกีารวางแผนการพัฒนารว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิการวางแผนทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะหากวางแผน และ

ด าเนนิการแยกสว่น ก็จะขาดความตอ่เนือ่ง และสรา้งความสบัสนตอ่นักทอ่งเทีย่ว 

จงัหวดั ความพรอ้ม
ในปจัจบุนั 

ความ
เป็นไปได้

ในการ
สง่เสรมิ

การตลาด 

จดุเดน่ทีค่วรสง่เสรมิดา้นการตลาด ความตอ้งการเชงิลกึ 
ของลกูคา้ (Customer 

Insight) 

เชยีงใหม ่ ปานกลาง สงู  การผสมผสานกจิกรรมทีห่ลากหลาย

หลายแหง่ และความเชือ่มโยง

กจิกรรมทีส่อดคลอ้ง 

 ภาพวาดจากฝีมอืชา้งทีไ่ดรั้บการ

บนัทกึสถติโิลกกนิเนสส ์
(GULNNESS WORLD RECORDS)  

ไดรั้บการบนัทกึสถติ ิภาพวาดจาก 
ฝึมอืชา้งทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในโลก 

 แรงบนัดาลใจในการผจญ

ภัย 

 

นา่น นอ้ย ปานกลาง  พืน้ทีห่า่งไกล ดงันัน้ควรเจาะกจิกรรม 

และ พัฒนากจิกรรมเสรมิในพืน้ทีเ่ดมิ

ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 

 ทา้ทายความสามารถตาม

กจิกรรมเพือ่ทะลขุดีจ ากัด 

แมฮ่อ่งสอน นอ้ย ปานกลาง  กจิกรรม Hard Adventure ทีม่ี

ช ือ่เสยีง สามารถพัฒนาใหม้มีาตรฐาน

ระดบันานาชาตไิด ้
 เสน่หก์ารทอ่งเทีย่ววถิชีวีติเชงินเิวศ

ของชมุชนทอ้งถิน่ ชนเผ่า 7 เผา่ 

(ลซีอ ลั๊ว กะเหรีย่ง มเูซอ ไทยใหญ่ 
มง้ และจนีฮอ่) 

 ทา้ทายความสามารถตาม
กจิกรรมเพือ่ทะลขุดีจ ากัด 

 Soft Adventure กบั วถิี

ชวีติเชงินเิวศของชมุชน

ทอ้งถิน่ ชนเผา่ 7 เผา่  

พษิณุโลก นอ้ย ปานกลาง  สง่เสรมิการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เชือ่มโยงกับประเทศเพือ่นบา้นโดย

การท าการตลาดร่วมกนั เชือ่มโยง
ทางดา้นเหนอื คอื คนุหมงิของจนี, 

ทางทศิตะวนัตก คอื เมอืงเมาะละแมง่
ของพมา่ทศิตะวนัออกผ่านจังหวดั

มกุดาหาร สะหวนันะเขต สปป.ลาว 

และดานังของประเทศเวยีดนาม 
 ลอ่งแกง่เรอืยางล าน ้าเข็ก  

 ผจญภัยสีแ่ยกอนิโดจนี 

 ทา้ทายลอ่งแพพชิติล าน ้า
เข็ก 

เพชรบูรณ์ นอ้ย ปานกลาง  สง่เสรมิจุดเดน่ดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทีม่คีวามสมบรูณ์มาก และมทีรัพยากร

ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เชน่ ภทูับเบกิ และ 
ธรรมชาตแิบบทะเลภเูขา มอีากาศ

บรสิทุธิส์ภาพภมูอิากาศเย็นสบาย
ตลอดปี 

 การใชช้วีติกลมกลนืกับ
ธรรมชาตกิับอากาศ
บรสิทุธิ ์และ เย็นสบาย  

กาญจนบุร ี ปานกลาง สงู  เชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วผจญภัยกบั

ประวตัศิาสตรใ์นพืน้ทีเ่พือ่สรา้งแรง

บนัดาลใจในการทอ่งเทีย่ว 

 แรงบนัดาลใจผจญภัย
เชงิประวตัศิาสตร ์

เพชรบุร ี นอ้ย ปานกลาง  มเีสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิและมคีวาม

น่าสนใจของธรรมชาต ิ
 ทอ่งเทีย่วศกึษาธรรมชาติ
รวมถงึองคค์วามรูด้า้น

นเิวศ 
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จงัหวดั ความพรอ้ม
ในปจัจบุนั 

ความ
เป็นไปได้

ในการ
สง่เสรมิ

การตลาด 

จดุเดน่ทีค่วรสง่เสรมิดา้นการตลาด ความตอ้งการเชงิลกึ 
ของลกูคา้ (Customer 

Insight) 

นครราชสมีา ปานกลาง สงู  เขาใหญ ่ ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ

นเิวศทีเ่ป็นมรดกโลก 

 แหลง่ทีม่สีตัวป่์าชกุชมุมาก 

 แนวอนุรักษ์และเขา้ถงึ
ธรรมชาตแิละสตัวป่์าเชงิลกึ 

 โอโซนยดือายุ 
 กระทงิเขาแผงมา้ 
อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่

(ใกลส้ญูพันธุ)์ 
สระบุร ี ปานกลาง สงู  สระบรุ ี(มวกเหล็ก) มโีอโซนมากเป็น

อนัดบัที ่7 ของโลก 

 ความหลากหลายของกจิกรรม เชน่ 

พายเรอื แคม้ป์ป้ิง 

 สนุก ทา้ทาย 

 ความสนุกของกจิกรรมที่
หลากหลายทีไ่ม่ไกล
กรุงเทพฯ 

 รอยเทา้บนเขาใหญ ่(จะ
ไมท่ิง้อะไรไวน้อกจาก
รอยเทา้) 

นครนายก ปานกลาง สงู  สง่เสรมิแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง

ธรรมชาต ิ เชน่ อทุยานแหง่ชาตเิขา

ใหญท่ีจ่ัดวา่เป็นอทุยานป่าดงดบิ
ภเูขามนี ้าตกทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของโลก 

 มกีจิกรรมเสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ

ผจญภัยทีห่ลากหลาย เชน่ การปีน
เขาและโรยตวัจากหนา้ผา ขีจ่ักรยาน

ทอ่งเทีย่ว การลอ่งแกง่แมน่ ้านครนายก 

 สนุก ทา้ทาย 

 ท ากจิกรรมทีห่ลากหลาย 

 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
น ้าตก 

 ตอ้งการความปลอดภัย
สงู 

ปราจนีบุร ี ปานกลาง สงู  ชาวตา่งชาตจิะนยิมเดนิทางไปแหลง่

ทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิอาท ิอทุยาน

แหง่ชาตเิขาใหญ ่อทุยานแหง่ชาติ

ทบัลาน 
 แหลง่ทอ่งเทีย่วประเภทน ้าตก  

กจิกจิกรรมลอ่งแกง่ 

 แนวอนุรักษ์และเขา้ถงึ
ธรรมชาต ิ

 สง่เสรมิองคค์วามรู ้

เลย ปานกลาง ปานกลาง  สภาพธรรมชาตสิมบรูณ์ประกอบดว้ย

ระบบนเิวศและภมูปิระเทศ
หลากหลายทัง้ทุง่หญา้ ป่าสนเขา 

ป่าดบิ น ้าตกและหนา้ผาชมทวิทศัน์ 

 พชิติความทา้ทายเชน่  
ภเูรอื ภกูระดงึ 

 เมอืงแหง่ขนุเขา 

 ผจญภัยเขาวงกต 

(สวนหนิผางาม อ.หนองหนิ) 
หนองคาย นอ้ย นอ้ย  เดน่ดา้นวัฒนธรรมประเพณี สว่นดา้น

นเิวศและผจญภัยยังมจีุดเดน่ไม่

ชดัเจน 

 ประตสููป่ระเทศลาวและ
เวยีดนาม 

กระบี ่

 

ปานกลาง สงู  ความสมบรูณ์ของทะเลทีม่ชี ือ่เสยีง

ระดบัโลก 

 ป่าโกงกาง 

 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล 

 ทา้ทายศกัยภาพ 

ตรงั นอ้ย สงู  ความสมบรูณ์ของธรรมชาตเิพราะยัง

ไมไ่ดรั้บการรบกวนจากนักทอ่งเทีย่ว
มากนัก 

 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล 

 การเรยีนรูเ้ชงิลกึ 

 

 

javascript:openWindow24();
javascript:openWindow24();
http://loei.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538755646&Ntype=12


โครงการศกึษาสถานการณ์และโอกาสการสง่เสรมิตลาดการทอ่งเทีย่วกลุม่ Eco & Adventure 

 

14 

แนวทางการพฒันาแบบบรูณาการ 

 

 

 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานตอ้งอาศัยตน้ทุนในการพัฒนาในระดับสูง อาท ิเสน้ทาง

คมนาคม การสื่อสาร โรงพยาบาล และระบบขนส่งดังนั้น กลุ่มจังหวัดที่มโีครงสรา้งพื้นที่ที่อยู่ใน

ระดับสูง ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการพัฒนาระบบการเดนิทาง เพื่อเชือ่มโยงกับเมอืงรอง และ

กระจายนักทอ่งเทีย่วไปยงัเมอืงรองในภมูภิาคเดยีวกนั ทัง้นีค้วรมกีารก าหนดเสน้ทางทอ่งเทีย่วระหวา่ง

จังหวัด โดยเริม่จากจังหวัดหลักในภมูภิาคต่างๆ ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่นครราชสมีา กระบี ่และกาญจนบุร ี

โดยทัง้ 4 จังหวัด ควรมุง่เนน้การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยัอยา่ง

บรูณาการ ในขณะทีจ่ังหวัดทีเ่ป็นกลุ่มทีส่องคอืจังหวัดทีเ่ป็นเมอืงรอง ซึง่ควรมุง่เนน้ไปทีก่ารพัฒนา

กจิกรรมในสถานทีท่่องเทีย่วใหม้เีอกลักษณ์มากเพยีงพอ ในการดงึดูดใหนั้กท่องเทีย่วเลอืกเดนิทาง

มาท่องเทีย่ว ทัง้นี้การพัฒนาสถานทีท่่องเทีย่วในจังหวัดต่างๆ ควรมกีารเชือ่มโยงกับจังหวัดหลัก ใน

การสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว และก าหนดระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ทัง้นี้ เนื่องจากในปัจจุบันความโดดเด่นของกจิกรรมยังไม่ชัดเจน และขาด

แรงจงูใจเพยีงพอในการใชเ้วลาการเดนิทางเป็นเวลานาน 

 

 

 

 

 

 

 

เชยีงใหม ่

นครราชสมีา 

กระบี ่

กาญจนบรุ ี

Tier 1: 
Logistic & 

Management Lead 

น่าน 

สระบรุ ี

ตรัง 

เพชรบรุ ี

แมฮ่อ่งสอน 

นครนายก ปราจนีบรุ ี

Tier 2: 
Activity Lead 

1 

2 

3 

4 

เลย 



โครงการศกึษาสถานการณ์และโอกาสการสง่เสรมิตลาดการทอ่งเทีย่วกลุม่ Eco & Adventure 

 

15 

กลยทุธแ์ละขอ้เสนอแนะ 

ดา้นการบรหิารจดัการสถานทีท่อ่งเทีย่ว: Supply side: 

ขอ้เสนอแนะเชงิกลยุทธ ์ ตวัอยา่งหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

กลยทุธ ์1: อนุรักษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาต ิ  

 ปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมการเขา้ใชพ้ืน้ทีเ่พือ่การน ามาฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละวา่จา้งเจา้หนา้ทีอ่นุรักษ์ 
 การประเมนิศักยภาพการรองรับนักทอ่งเทีย่วของพืน้ทีแ่ละน ามาบงัคับใช ้

อยา่งจรงิจัง 

 กจิกรรมฟ้ืนฟธูรรมชาตโิดยผูป้ระกอบการ นักทอ่งเทีย่ว และชมุชนทอ้งถิน่  

 มกีฏระเบยีบในการใชพ้ืน้ทีอ่นุรักษ์และตอ้งปฏบิัตอิย่างเคร่งครัด และ เพิม่

บทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืน 
 

 อทุยานแหง่ชาต ิ

 กรมอทุยานแหง่ชาต ิ

สตัวป่์าและพันธุพ์ชื 
 ผูป้ระกอบการ 

 องคก์รสว่นทอ้งถิน่ 

 กรมป่าไม ้

 กรมสง่เสรมิคณุภาพ

สิง่แวดลอ้ม 

 กระทรวงเกษตร 

 กรมชลประทาน 

 กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง 
 กระทรวงการทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

กลยทุธ ์2: กลยทุธด์า้นการพัฒนาการเดนิทางแบบองคร์วม  
 การพัฒนาระบบ Logistic เป็นการน าระบบ GPS มาชว่ยในการเลอืก

เสน้ทาง วางแผนเสน้ทาง การม ีHotline ใหค้ าปรกึษาในการเดนิทาง 

และ มรีะบบมาตรฐานในการเดนิทาง 

 การเชือ่มโยงการสายการบนิ ตา่งประเทศ ในการก าหนดเสน้ทาง และ 

การสือ่สาร ความร่วมมอื ทัง้การเดนิทางทางอากาศและทางเรอื 
 มกีารท าแผนทีก่ารทอ่งเทีย่วมาตรฐานใหก้ับผูป้ระกอบการทัง้หมดเพือ่

แจกนักทอ่งเทีย่วในรูปแบบเดยีวกนั 

 การเดนิทางไปยังสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มๆ ลดมลพษิทางอากาศและทาง

เสยีง 
 

 กระทรวงคมนาคม 

 หน่วยงานควบคมุการบนิ

พาณชิย ์

 กรมการบนิพลเรอืน 

 ผูป้ระกอบการขนสง่ 

 กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

 กระทรวงการทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

กลยทุธ ์3: การบรหิารจัดการทีพั่กเชงิอนุรักษ์  
 การจัดทีพั่กใหก้ลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม และ ภมูทิศัน ์โดยก าหนด

จ านวนหอ้งพัก และ จ านวนนักทอ่งเทีย่ว ใหส้มดลุกบัสภาพแวดลอ้ม 

 มกีารควบคมุระบบระบายน ้า การจัดการของเสยี เชือ้เพลงิ และ ขยะทีใ่ห ้

เหมาะสม 

 ทีพั่ก ยังไมแ่สดงใหเ้ห็นถงึความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การใช ้

กระดาษ Recycle, การมรีะบบพลงังานแสงอาทติย,์ การอนุรักษ์พลงังาน 
เป็นตน้ 

 ประชาสมัพันธท์ีพั่กเชงิอนุรักษ์ และ การจัดการมาตรฐาน (Certify) 

เพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบวา่ ทีพั่กใดเป็นทีพั่กเชงินเิวศ เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งสมบรูณ์ เชน่ โครงการบตัรใบไม ้

เขยีว (The Green Leaf Certificate) 
 สง่เสรมิการมบีทบาทและสว่นร่วมในการรักษาสิง่แวดลอ้มของโรงแรม

และทีพั่กประเภทตา่งๆ 
 

 ส านักงานนโยบายและ

แผนสิง่แวดลอ้ม 

 สมาคมผูป้ระกอบการ 

 สมาคมและมูลนธิทิี่

เกีย่วขอ้ง เชน่  

 สภาอตุสาหกรรม

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ
ไทย 

 มลูนธิใิบไมส้เีขยีว 

 กระทรวงสาธารณสขุ 
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กลยทุธ ์4: สรา้งความเชือ่มั่นดา้นความปลอดภัย  

 สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศ ควรมรีะบบเตอืนภัย เพือ่ป้องกนัภัยธรรมชาต ิ

 การทอ่งเทีย่วแบบ Hard Adventure เป็นกจิกรรมทีม่าพรอ้มความเสีย่ง 

ดงันัน้ ระบบรักษาความปลอดภัย และ การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้จงึมี

ความส าคัญ เพือ่ความมั่นใจของนักทอ่งเทีย่ว หรอื แมก้ระทัง่ Soft 
Adventure เชน่ การเดนิป่า ตอ้งมอีปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
 

 กองบงัคับการต ารวจ

ทอ่งเทีย่ว 

 ศนูยเ์ตอืนภัยพบิตั ิ

แหง่ชาต ิ

กลยทุธ ์5: สง่เสรมิใหช้มุชนมสีว่นร่วม  

 ควรประชาสมัพันธเ์ผยแพร่เอกสารทีส่รา้งจติส านกึตอ่การรับผดิชอบ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในแหลง่ทอ่งเทีย่วแกป่ระชาชนใน
ทอ้งถิน่ ผูป้ระกอบการ เพือ่รับทราบขอ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งและเห็นถงึ

ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาต ิ และร่วมกนัดแูลรักษาแหลง่
ทอ่งเทีย่ว  

 ควรมกีารจัดอบรมและกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเนน้ใหเ้ห็นถงึการ

จัดการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผลเสยี/ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัทอ้งถิน่  

  โครงการอบรม ใหค้วามรู ้และการมกีจิกรรมการมสีว่นร่วมการจัดการการ

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนเกดิความ
กระตอืรอืรน้ในการเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืโครงการมากขึน้ 

 ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าโดยชมุชน 
 

 องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล 
 เครอืขา่ยชมุชน 

 ศนูยอ์นุรักษ์ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง 

 กรมอทุยานแหง่ชาต ิ

สตัวป่์าและพันธพ์ชื 
 ส านักงานพัฒนาชมุชน

จังหวดั 

 ส านักงานจัดการ

ทรัพยากรป่าไม ้

กลยทุธ ์6: การลดขัน้ตอนการขออนุญาตการใชพ้ืน้ทีอ่นุรักษ์ และสรา้งความ

ชดัเจน 

 

 จัดท าการศกึษา กระบวนการขอเขา้ใชพ้ืน้ที ่ของผูป้ระกอบการและ

ด าเนนิการลดขัน้ตอนในการขออนุญาตส าหรับผูป้ระกอบการในการ

ประสานงานขออนุญาตเขา้ใชพ้ืน้ทีเ่พือ่จัดระบบใหผู้ป้ระกอบการเขา้สู่

ระบบทีบ่รหิารจัดการได ้

 พัฒนานโยบายในการอนุญาตเขา้ใชพ้ืน้ทีใ่หม้คีวามชดัเจนและเป็นธรรม 

 กระทรวงการทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

 กรมอทุยานแหง่ชาต ิ

สตัวป่์าและพันธพ์ชื 
 กรมป่าไม ้

 กรมทรัพยากรน ้า 

 กรมชลประทาน 

 ศนูยอ์นุรักษ์ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง 

 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
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ดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว Demand Side: 

Strategy  

กลยทุธ ์1: การประชาสมัพันธต์ามกลุม่ประเภทกจิกรรม และสือ่แบบ

เฉพาะเจาะจง 

 

 ประชาสมัพันธเ์สน้ทางโอโซน เพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกับ
ธรรมชาตแิละสตัวป่์า 

 ประชาสมัพันธส์ะสมไมล ์(ความสงู) ส าหรับกจิกรรมปีนเขาหรอืโรยตวั 

 ประชาสมัพันธก์จิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้น ้าตก หรอื ทะเล 

 ประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วแบบไมท่ าลายสิง่แวดลอ้ม 

 ประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยทีเ่นน้เรือ่งความรู ้
เฉพาะ เชน่ ตดิตามชวีติสตัวป่์า 

 ท าการตลาดโดยเจาะกลุม่ไปทีส่มาคม ชมรมทอ่งเทีย่วผจญภัยทัว่โลก 

 มกีารสรา้งองคค์วามรูผ้า่นชมุชนออนไลน ์เพือ่สรา้งชมุชนทีม่คีวาม

ผกูพันและการมสีว่นร่วม 

 โฆษณาผ่านสือ่ สิง่พมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย 

ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 การสรา้งเรือ่งราวแรงบนัดาลใจใหก้บัการทอ่งเทีย่ว: ศกึษาเรือ่งราว

ทอ้งถิน่ในพืน้ที ่แลว้น าเรือ่งราวมาตอ่ยอด สรา้งเป็นแรงบนัดาลใจให ้
นักทอ่งเทีย่ว เลอืกมาเทีย่วอย่างมคีวามหมายมากยิง่ขึน้รอ้ยเรยีง

เรือ่งราว เพือ่เชือ่มโยงกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย รวมถงึมี
การบนัทกึสถติใิหก้ับนักทอ่งเทีย่ว เพือ่สะสมและวัดสมรรถภาพทางร่างกาย 

 การทอ่งเทีย่วแหง่
ประเทศไทย 

 สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ผูป้ระกอบการ 

 ผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว 

 

กลยทุธ ์2: กลยทุธด์า้นการสรา้งเครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยทัง้

ในและนอกประเทศ 

 

 สรา้งเครอืขา่ยนักทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัย 

 สรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยทัง้ใน
และตา่งประเทศเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู 

 การสรา้งเครอืขา่ยกับองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สตัวป่์า ลดโลกรอ้น 
ทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา เป็นตน้ 

 การสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการร่วมงานการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ 

 การทอ่งเทีย่วแหง่

ประเทศไทย 

 Friends of the Earth 
(International)  

 กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
และกฬีา 

 สถานทตูไทยใน
ตา่งประเทศ 

 สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งใน
ตา่งประเทศ 

กลยทุธ ์3: สรา้งผูป้ระกอบการตน้แบบ ตามประเภทกจิกรรมผจญภัย  

 จัดโครงการอบรมผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภัยในระยะ
สัน้ และระยะยาว 

 มกีารออกเอกสารรับรองมาตรฐาน เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้บั
นักทอ่งเทีย่ว 

 สรา้งผูป้ระกอบการตน้แบบตามประเภทกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและ

ผจญภัยและเปิดใหด้งูาน 

 กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
และกฬีา 

 การทอ่งเทีย่วแหง่
ประเทศไทย 

กลยทุธ ์4: การใหค้วามส าคัญดา้นมาตรฐานของอปุกรณ์ กจิกรรม และระเบยีบ 

ขอ้ควรปฏบิตัขิองนักทอ่งเทีย่ว 

 

 มกีารก าหนดมาตรฐานของอปุกรณ์และมอีงคก์รกลางในการตรวจสอบ 

 ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการทีผ่า่นการตรวจสอบมาตรฐาน 

 มกีารวดัความพงึพอใจของนักทอ่งเทีย่วตอ่คณุภาพของอปุกรณ์ใน
กจิกรรมรูปแบบตา่งๆ 

 เครือ่งมอืผา่นมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

 กรมการทอ่งเทีย่ว  

 กระทรวงการทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

 ส านักนโยบายและแผน

สิง่แวดลอ้ม 

 กระทรวงอตุสาหกรรม 

 มาตรฐานผลติภัณฑ ์
อตุสาหกรรม (มอก.) 



โครงการศกึษาสถานการณ์และโอกาสการสง่เสรมิตลาดการทอ่งเทีย่วกลุม่ Eco & Adventure 
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กลยทุธท์ี ่5: การพัฒนากจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่งใหม้คีวามตืน่เตน้ ไดรั้บความรู ้

และ มเีอกลักษณ์ 

 

 มกีารเชือ่มโยงกจิกรรมนเิวศและผจญภัยทีห่ลากหลายและตอ่เนือ่ง โดย

มคีวามเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

 มกีารจัดแบง่กจิกรรมตามความยากง่าย และ ค าแนะน าส าหรับกลุม่ที่

เหมาะสมในการเลน่กจิกรรมนัน้ๆ แตห่ลายแหง่ขาดมาตรฐาน 
 กจิกรรมแตล่ะประเภท ไปท าลายทรัพยากรทางธรรมชาตภิายในแหลง่

ทอ่งเทีย่วนัน้ 

 กจิกรรมมคีวามสนุก ตืน่เตน้ และมคีวามปลอดภัย 

 มกีารคดิคน้กจิกรรมใหมอ่ยูเ่สมอ และกจิกรรมเป็นเอกลักษณ์ของพืน้ที่ 

 

 ภาคมหาวทิยาลยัที่

เกีย่วขอ้ง 

 
 กระทรวงการทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

 สมาคม และชมรม ที่

เกีย่วขอ้งกับกจิกรรมตา่งๆ 

 หน่วยงานราชการระดบั

ทอ้งถิน่ 
 ชมุชนทอ้งถิน่ 

กลยทุธท์ี ่6: กลยุทธด์า้นสรา้งสือ่รูปแบบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการทอ่งเทีย่วเชงิ

นเิวศและผจญภัย รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 

 

 การสือ่สารในรูปแบบของ Magazine หรอื นติยสารการทอ่งเทีย่วเชงิ

ความรู ้จะเป็นการสรา้งชมุชน เชน่ พพิธิภัณฑแ์มลง มกีารเขยีนความรู ้

ดา้นแมลงใหก้บัผูส้นใจในตา่งประเทศ ท าใหม้กีารเดนิทางมาเพือ่ชม

แมลงทีม่คีวามเฉพาะ 
 การท ารายการทวี ีเพือ่สง่เสรมินักทอ่งเทีย่วในประเทศใหม้อีงคค์วามรู ้

มากยิง่ขึน้ 

 การท ารายการทวีอีอนไลน์ลงใน Youtube หรอื สือ่ทางอนิเตอรเ์น็ต 

ปัจจุบนัมกีารท ารูปแบบดงักลา่ว แตไ่มม่มีาตรฐาน สว่นมาก
ผูป้ระกอบการท าเองแบบไมใ่ชม่อือาชพี 

 การใชเ้ทคโนโลยใีนการท าการตลาด เชน่ Mobile Application ส าหรับ

นักทอ่งเทีย่ว, Online booking & e-Payment, เทคโนโลยบีรกิาร: Call 
Center ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 

 

 กรมการทอ่งเทีย่ว 

 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

 ส านักงานสง่เสรมิ

อตุสาหกรรมซอฟแวร์
แหง่ชาต ิ

กลยทุธท์ี ่7: การบรหิารความสมัพันธล์กูคา้ (Customer Relationship 
Management : CRM) 
 

 

 จัดท าระบบความสมัพันธล์กูคา้ และมกีารบนัทกึขอ้มลูและน ามา

วเิคราะห ์

 มกีารจัดท า ecotourism card ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว เพือ่ใชเ้ป็นสว่นลด

กจิกรรม Eco & Adventure tourism 
 ฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการ มัคคเุทศก ์และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทอ่งเทีย่ว

เชงินเิวศและผจญภัย 

 ผูป้ระกอบการ 

 การทอ่งเทีย่วแหง่

ประเทศไทย 

กลยทุธท์ี ่8: พัฒนาความรูเ้ชงิวชิาการ และความร่วมมอืกับภาคการศกึษาและ
การวจิัย 

 

 สรา้งความร่วมมอืกับภาคการศกึษาในพืน้ที ่และถา่ยทอดไปยัง

ผูป้ระกอบการและชมุชนทอ้งถิน่ 

 พัฒนางานวจิัย เพือ่ใหม้อีงคค์วามรูเ้ฉพาะ และสรา้งความแตกตา่งในแต่

ละพืน้ที ่

 มหาวทิยาลัยในพืน้ที ่และ

หน่วยงานภาคการศกึษา 

 กระทรวงการทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

 





 


