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 คุณคาธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน

 รูปแบบของการทองเที่ยว

 การทองเที่ยว/นันทนาการที่มีความยั่งยืนของระบบนิเวศ

 การพัฒนาขนาดเล็ก และการออกแบบที่กลมกลืน

 ความรูและการสรางจิตสํานึก

 ความเพลิดเพลิน (enjoyment)

 เศรษฐกิจของทองถิ่นชนบท

 การตลาด (marketing) 

 การจัดการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมกับหนวยงานและผูมีสวนได-เสียอื่นๆ

(อางจาก Tourism, ecotourism, and protected areas , IUCN, 1996: page 102-103.)

หลักการสําคัญสําหรับนันทนาการ/การทองเที่ยว                 
ในอุทยานแหงชาติ



Recreation Management Elements

Recreation

Management 
& Planning

VisitorPark 
Resources



Resources/environmental management

Recreation

Park 
Resources  Resource potential 

 Activity determination

 Environmental impacts monitoring 
and management

 Zoning, site plan, landscape design

 Facilities development , 
maintenance and management 

 Invasive spp. management



Resource potential





กจิกรรมนนัทนาการในอุทยานแห่งชาติ



Environmental impacts monitoring and managementEnvironmental impacts monitoring and management

Mt. Rainier NP Thai National Parks



ผลกระทบจากการท่องเที�ยว



ผลกระทบจากการท่องเที�ยว



ผลกระทบจากการท่องเที�ยว



ผลกระทบจากการท่องเที�ยว

น้ําทิ้งจากรานคาซึ่งจะรวมกับน้ําหองน้ําบางสวนไหลรวมกันไปยังน้ําตก



Facilities development , maintenance and management 

 Energy and resource conservation     
3 Rs concept: Reduce, Reuse, Recycle

 Small but beautiful

 Harmony to landscape and 
environment

 Zoning, site plan, landscape design

 Facility maintenance
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เส้นทางเดนิศึกษาธรรมชาติ

ป้ายต้นทาง และกล่องรับ
เอกสารประกอบการเดนิศึกษา
ธรรมชาติ





การออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 



สิ�งอาํนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ



Visitor management

 ROS
 LAC/ CC
 Interpretation & Nature 

education
 Service standards
 Quota/ reservation
 Communication/ shared 

information
 Volunteer 
 Visitor code of conducts
 Youth program 

Recreation

Visitor





การสื�อความหมายธรรมชาติ คือ การแปลความหรือตีความเกี�ยวกบัธรรมชาติและ
สรรพสิ�งตา่งๆรอบตวั ดว้ยวิธีการหรือตวักลางหรืออปุกรณที์�เหมาะสมเพื�อใหผู้ม้าเยือน
ไดรู้แ้ละเขา้ใจ ไดร้บัความเพลิดเพลินกลบัไป และเป็นการกระตุน้คนเหลา่นั�นใหเ้กิด
ความรูสึ้ก รกั หวงแหน และมีจติใจอนุรกัษ ์









วิธีการ/รูปแบบของการสื�อความหมาย

การสื�อความหมายโดยใช้บุคคล
 พดูสื�อความหมาย

 เดินสื�อความหมาย/นําศึกษาธรรมชาติ

 การใช้สไลด์/โปรแกรมนําเสนอโดยคอมพิวเตอร์

/LCD



วธีิการ/รูปแบบของการสื�อความหมายธรรมชาต ิ(ต่อ)
การสื�อความหมายโดยไม่ใช้คน เช่น
 ทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง

นิทรรศการต่างๆ

 สไลดป์ระกอบเสียง

 วีดิทศัน์

 สื�อสิ�งพิมพต่์างๆ



ไม่สามารถแสดงรูปได ้ คอมพวิเตอรข์องคณุอาจมหีน่วยความจําไมเ่พยีงพอท ี�จะเปิดรปูนี� หรอืรูปอาจเสียหาย เริ�มการทํางานของคอมพวิเตอรข์ องคุณใหม่ จากนั �นใหเ้ปิดแฟ้มอกีครั�ง ถา้เครื�องหมาย x สแีดงยังคงปรากฏอยู่ คุณอาจตอ้งลบรูปนี� แลว้จึงแทรกใหม่อีกครั �ง



Visitor Center Mt. Fuji and Hagone Visitor Center Mt. Fuji and Hagone 
National ParkNational Park



เคาน์เตอร์บริการข้อมลู

มุมขายของที�ระลึกในศูนย์บริการ
นักท่องเที�ยว



นิทรรศการในศูนย์บริการนักท่องเที�ยว







การสื�อความหมายในอทุยานแห่งชาติ







ป้ายตน้ทางเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิอุทยานแห่งชาตนํิ�าหนาว



ป้ายบอกทางและป้ายสื�อความหมาย









ป้ายสถานที� และป้ายสื�อความหมาย



การออกแบบป้ายที�ไม่สวยงาม กลมกลนื



Youth program



Volunteer in Parks



Institution & Management

 Long term policy
 Laws and orders
 Tourism plan
 Participation & Benefit sharing 
 Concessionaire
 Partnership ( Park association)
 Fee management/ financial 

effectiveness
 Human capacity development
 Data based management

Recreation

Management
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Conclusion

 Sustainable tourism 

 Use and protection of the resources

 Visitor experiences 

 Learning and conservation awareness

 Benefit sharing



Tourism Management Elements

Tourism 
in Parks

Resources

Visitors/

Tourists

Private 
sectors

Local 
communities


