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บทคัดยอ 

แผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางสรางสรรคของผืนปามรดกโลกดงพญา
เย็น-เขาใหญ ประกอบดวย ๒ โครงการวิจัยยอย ไดแกโครงการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเรียนรูอยางสรางสรรคเพ่ือการ
จัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนและโครง การประยุกตใชเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับกิจกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ทําการประเมินสถานภาพและความพรอมของการทองเท่ียวเชิงนิเวศนําเสนอ



รูปแบบการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเรียนรูอยางสรางสรรค วางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
จัดทําแนวทางและคูมือการแกไขปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศพัฒนาระบบฐานขอมูล
ทรัพยากรการทองเท่ียวเพ่ือการถายทอดองคความรูและเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
อยางยั่งยืนตลอดจนการนําเสนอแนวทางและแนวนโยบายในการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมตอการ
จัดการพ้ืนท่ีมรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ 

ผลการศึกษา ทําการประเมินสถานภาพและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ศึกษาและพัฒนารูปแบบ 
กิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูอยางสรางสรรค โดยใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือใหเกิดการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน กําหนดแนวทางการเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวเพ่ือ            ลดปญหาการกระจุกตัวของ
นักทองเท่ียวโดยไดจัดทําระบบฐานขอมูลการทองเท่ียวของผืนปามรดกโลก            ดงพญาเย็น-เขาใหญ จากฐานขอมูลได
จําแนกแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวไดท้ังสิ้น               106 แหลงทองเท่ียว/กิจกรรม ในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลไดเลือกใชApplication ๒ ประเภท ไดแก website กับ Facebook เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยน
และถายทอดความรู จากการประเมินศักยภาพและความพรอมของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี และการศึกษา
แนวความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเรียนรู ประกอบความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ไดคัดเลือกกิจกรรมท่ีมีศักยภาพและความพรอมเพ่ือจัดทําแผนการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการ
เรียนรูอยางสรางสรรค จํานวน ๑๔ กิจกรรม และนําเสนอแนวทางและกรอบแนวนโยบายการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีเหมาะสมตอการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญโดยมีขอเสนอแนะใหกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี
ศักยภาพสูงมากโดดเดนเปนเอกลักษณจํานวน               ๗ กิจกรรม ท่ีสมควรสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาตอ
ยอดใหเปนกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีศักยภาพมากข้ึนและสามารถเปนกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศนํารองใน
ระดับชาติและยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของผืนปามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ ใหเกิดความยั่งยืน พรอมมุงสูการ
เปนผูนําแนวคิดการทองเท่ียวเรียนรูอยางสรางสรรคมาใชในกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในกลุมประชาคมอาเซียนตอไป   

จากการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม ไดวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค (การวิเคราะห SWOT) สรุปวา การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแหงชาติเขาใหญ กําหนดใหใชมาตรการ
เชิงรุก โดยพยายามแกไขปญหาจุดออน และใชโอกาสท่ีดี นําการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยเลือกกิจกรรมท่ีโดดเดน
มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหดียิ่งข้ึนอุทยานแหงชาติทับลานกําหนดใหใชมาตรการเชิงรับ ในรูปแบบการวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในเพ่ือเตรียมความพรอม สําหรับอุทยานแหงชาติปางสีดากําหนดใหใชมาตรการเชิงรุก โดย
พยายามแกไขปญหาจุดออน และใชโอกาสท่ีดีท่ีมีแนวรวมในการพัฒนาท่ีดียิ่ง นํามาใชสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
นิเวศโดยเลือกกิจกรรมท่ีโดดเดนมาใชในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความพรอมของการทองเท่ียวเชิงนิเวศกรณีอุทยาน
แหงชาติตาพระยาและ เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ กําหนดใหใชมาตรการเชิงรับและปองกันรักษาความปลอดภัย โดยการ
แกไขปญหาจุดออน และใชโอกาสท่ีดีเลือกพัฒนากิจกรรมท่ีมีความปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหดียิ่งข้ึน 

การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอม ไดกําหนดแผนงานและแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมสําหรับกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของผืนปามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ๕ แผนงานโครงการ ไดแก 
แผนงานและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับการแกไขปญหาขยะและมูลฝอยแผนงานและแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมสําหรับการแกไขปญหานํ้าเสียแผนงานและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับการแกไขปญหามลภาวะทาง
อากาศและเสียงแผนงานและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับการแกไขปญหามลภาวะดานสายตาและทัศนอุจาด
แผนงานและแนวทางการอนุรักษพลังงานในแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและออกแบบคูมือการบริหารจัดการแกไขปญหา
ผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวตอสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือใชเปนตนแบบการจัดการท่ีเหมาะสมและ
สามารถนําไปปรับใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนไดตอไป  

 การศึกษาวิจัยตามแผนงานวิจัยครั้งน้ี ไดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักและปรัชญาการจัดการ
อุทยานแหงชาติ หลักการทองเท่ียวอยางยั่งยืน หลักการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียว และนํากระบวนการ
สิ่งแวดลอมศึกษา มาประยุกตใชในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน สรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว
เรียนรูอยางสรางสรรคท่ีเหมาะสมสามารถทําใหเกิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนและการใชกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาท่ี



เหมาะสม สามารถสรางจิตสํานึกใหนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจท่ีจะมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ และหากมีการพัฒนาภาคีเครือขายโดยใชกระบวนการการมีสวนรวม จะทํา
ใหเสริมสรางความเขมแข็งใหกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพยั่งยืนและสามารถชวย
กระจายนักทองเท่ียวท่ีเกิดการกระจุกตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

  



Abstract 

 

Planning research on Creative Ecotourism Development of Dong Phayayen - Khao Yai 
Natural World Heritage  comprises two sub- projects ; Development on Creative Tourism Learning 
Activities for Sustainable Ecotourism Management and Appropriate Environmental Management 
Technology for  Ecotourism Activities  to proposed model of ecotourism activities to learn creatively. 
Environmental management plan using appropriate guidelines and troubleshooting guide environmental 
management from ecotourism activities to develop tourism resources database system for the transfer 
of knowledge and the strengthening of the administration sustainable management of ecotourism as 
well as presentations and policy guidelines for the management of ecotourism as a world heritage area 
management Dong Phaya Yen - Khao Yai. 

The results of the study assesses the status and activities of ecotourism. Education and 
development patterns of tourism activities to learn creatively by environmental education processes to 
achieve sustainable management of ecotourism. Define the link destination to reduce the 
concentration problem of the tourist by prepare tourism database system of the forest 's heritage Dong 
Phaya Yen - Khao Yai. Database of classified sites and a total of 106 tourism attractions/activities in the 
development of database systems has used Application 2 types of Facebook and website to be used 
for public relations, exchange and transfer of knowledge. Assessment of the potential and the 
availability of ecotourism activities in the area. And the concepts of the development activity patterns 
to learn with the opinions of various experts to selected activities that have potential and to prepare a 
management plan for ecotourism to learn creatively a total of 14 activities and the guidelines and 
framework for the management of ecotourism appropriate to manage world heritage area Dong Phaya – 
Khao Yai by suggestion to the ecotourism potential is very high, a unique 7 activities should encourage 
research to further develop the eco-tourism potential activities and can a pilot ecotourism activities at 
the national and enhance the ecotourism world heritage area Dong Phaya Yen - Khao Yai achieve 
sustainability. And aim to be the leader to learn innovative ideas for ecotourism activities in the ASEAN 
group . 

From education to environmental problems management has analyzed the strengths, 
weaknesses, opportunities and threats (analysis SWOT) concluded that the development of ecotourism 
in the Khao Yai National Park scheduled to take proactive measures by trying to fix weaknesses and a 
great opportunity. Leading the development of ecotourism activities characterized by the development 
to enhance even further the Thap Lan National Park to incorporating passive in planning to improve the 
built environment to prepare. For Pang Sida National Park set to take proactive measures by trying to fix 
weaknesses and the opportunity to develop a better alignment used to support the development of 
ecotourism activities characterized by the development in order to increase the capacity and 
availability of ecotourism. Ta Phraya National Park and Dong Yai Wildlife Sanctuary to take passive 
measures and protect by the fix weaknesses and the good opportunity to develop activities to enhance 
security even further. 

The application of appropriate technology in environmental management to 
environmental management plans and set guidelines for ecotourism activities of the forest world 
heritage Dong Phaya Yen - Khao Yai a total of 5 project plans including ; plans and environmental 
management guidelines for troubleshooting solid waste, plans and environmental management 
guidelines for troubleshooting waste water, plans and environmental management guidelines for 

ก๑๓ 



troubleshooting air pollution and sound, plans and environmental management guidelines for 
troubleshooting the eye and visual ugly,  plan and approach to energy conservation in ecotourism 
resources. And Design Guide management issues include the impact of tourism on the environment in 
ecotourism resources for model management appropriate and can be adapted to other areas in the 
future. 

The study plan of this study, The philosophy of sufficiency economy, Principles of 
sustainable tourism, Management principles of ecotourism, Framework to define the standard of 
ecotourism resources, to assesses potential sites, tourism activities, and use environmental education 
process applied in the development of sustainable ecotourism. Concluded development of tourism 
patterns in the creation can result in sustainable ecotourism and environmental education activities 
proper. Visitors can create a sense of satisfaction that will be involved in the conservation of natural 
resources and the environment. And participate effectively and if contracting network development 
process involved to strengthen ecotourism activities in the study area to effectively sustained and 
tourists can help spread the concentration effectively. 

 


