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• ปัจจยัทางภูมิศาสตรท่ี์มีผลตอ่การท่องเที่ยว 

• ทรพัยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

 



 สามารถจ าแนกได ้2 ประการ คือ 

1.ปัจจยัทางธรรมชาติปัจจยัทางภูมิศาสตรท์างดา้นกายภาพ หรือธรรมชาติ (Physical 

Factors) เป็นปัจจยัท่ีเกิดขึ้ นจากธรรมชาติ ซ่ึงจะมีส่วนในการสรา้งสรรคภ์มูิทศัน์ท่ีมีอิทธิพล

ต่อกิจการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

 1.1 ลกัษณะภมูิประเทศ  

 1.2 ลักษณะภูมิอากาศ ทั้งน้ีสภาพภูมิอากาศท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวจะตอ้งไม่มีฝน

หรือมีอากาศชุ่มช้ืนมากเกินไป อุณหภูมิของอากาศพอเหมาะแต่ไม่ถึงกบัรอ้นจดัแสงแดดไม่จดั

มากและมีลมพดัแผ่วเบา 



 

2. ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors)  

 หมายถึง ผลงานดา้นต่าง ๆ ท่ีมนุษยแ์ต่ละกลุ่มสรา้งสรรค์ขึ้ น และสืบทอดมาจนถึง

ปัจจุบัน ค าว่าวัฒนธรรมมีความหมายกว ้างรวมถึงความเช่ือถือ ความคิดเห็น นิสัยใจคอ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะต่าง ๆ การปฏิบติัตนในสงัคม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส่งเสริมใหเ้กิด

การท่องเท่ียวขึ้ นได ้ไดแ้ก่ 

2.1 มรดกทางประวติัศาสตรป์ระเทศไทย  

2.2 การประกอบอาชีพ ลกัษณะการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ินและไม่

สามารถพบเห็นไดใ้นถ่ินท่ีอยูข่องนักท่องเท่ียว 

2.3 ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม หมายถึงรปูแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นในสงัคม 

และการประพฤติปฏิบติัท่ียดึถือและสืบทอดต่อกนัมา  

2.4 การคมนาคม กิจการดา้นการท่องเท่ียวจะมีความเจริญกา้วหน้าเพียงใดจะตอ้งอาศัย

การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และประหยดั ท่ีสามารถเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

กระจัดกระจายอยู่ทัว่ไปในเมืองและชนบทความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มกบัการท่องเท่ียว 

(ท่ี ม า : ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล ้อ ม , ส ว ัส ด์ิ  โ น น ส ูง) 

 



ทรพัยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติและมนุษยน์ ามาใชใ้นการด ารงชีวิตท่ีดีขึ้ น

ทรพัยากรธรรมชาติสามารถ แบ่งได ้เป็น  

 1. ประเภทท่ีใชไ้ม่หมด เพราะมีอยู่มากมาย เช่น อากาศ น ้า แสงแดด เป็นตน้ และหากถูก

น าไปใชไ้มเ่หมาะสม ก็เส่ือมคุณภาพจนถึงอาจจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและชีวติได ้

 2. ประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดไป สามารถเกิดขึ้ นและทดแทนไดต้ามธรรมชาติ แต่เป็นไปไดช้า้ 

ไดแ้ก ่แรธ่าตุต่างๆ 

 3. ประเภทท่ีใชแ้ลว้เกิดทดแทนได ้เกิดและทดแทนไดธ้รรมชาติ ใชเ้วลานานพอสมควร 

เช่น ป่าไม ้มนุษย ์ดิน สตัว ์

 ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ หรือมนุษยส์รา้ง

ขึ้ น อาจจะเป็นส่ิงมีชีวติและไมม่ีชีวติ เป็นรปูธรรมและนามธรรม มีความเหมาะสมหรือไมก็่ได ้

ส่ิงแวดลอ้ม สามารถจ าแนกออกเป็น  

 1. ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ รวมทั้งท่ีมีและไมม่ีชีวติ เช่น มนุษย ์พืช สตัว ์อากาศ เป็นตน้ 

 2. ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ รวมทั้งท่ีมีและไมม่ีชีวติ เช่น มนุษย ์พืช สตัว ์อากาศ เป็นตน้ 

 3. ส่ิงแวดลอ้มสงัคม เป็นนามธรรม เช่น ประเพณี ศาสนา วฒันธรรม ฯลฯ 

 



-ท่ีตั้งทางภมิูศาสตรเ์ป็นศนูยก์ลางของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

-มีภมิูประเทศเกือบทุกประเภทยกเวน้ทะเลทรายและหิมะท่ีเกิดโดยธรรมชาติ 

-มีทะเลน ้าอุน่ท่ีปลอดภยัจากสตัวร์า้ยและชายหาดท่ีเป็นธรรมชาติในส่วนของ

ภมิูภาคท่ีติดทะเล 

-เป็นประเทศท่ีมีผลไมห้ลากหลายชนิด 

-เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียว 

-หา่งไกลจากภยัธรรมชาติโดยตรง 

 





 ทรพัยากรการท่องเท่ียวในส่วนท่ีเป็นธรรมชาติของประเทศไทย อาจจ าแนกออกเป็น 

 6 ประเภท  ส่วนใหญ่เป็นพื้ นท่ีในความดแูลของกรมป่าไม ้ ไดแ้ก ่

 1.1 อุทยานแห่งชาติ(National  Park) ในประเทศไทยเกิดขึ้ นจาก 

พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายของอุทยานแห่งชาติไวว้่า 

ไดแ้ก่ "บริเวณท่ีดินแห่งใดท่ีมีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ ใหค้งอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม

เพื่อสงวนไวใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมยข์องประชาชน โดยรฐัจะประกาศพระราช

กฤษฎีกา และใหม้ีแผนท่ีแสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีก าหนดน้ันแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาดว้ย 

บริเวณท่ีก าหนดน้ีเรียกว่า อุทยานแห่งชาติ ท่ีดินท่ีจะก าหนดใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติน้ัน ตอ้ง

เป็นท่ีดินท่ีมิไดอ้ยูใ่นกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลใดซ่ึงมิใช่ทบวง

การเมือง ใหม้ีกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ประกอบดว้ย

ปลดักระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม ้ผูแ้ทนกรมมหาดไทย ผูแ้ทนกรมท่ีดิน และ

กรรมการอ่ืนไม่เกินสิบเอ็ดคนซ่ึงคณะรฐัมนตรีแต่งตั้ง" แนวคิดเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติริเริ่ม

ขึ้ นในสหรฐัอเมริกา ซ่ึงมีอุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ือเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน 

อุทยานแหง่ชาติเยลโลวส์โตน อุทยานแหง่ชาติโยเซมิตี 

 

 



 หลักการสงวนรกัษาท่ีดินท่ีมีสภาพธรรมชาติน้ันท าไดห้ลายแบบ หลายระดับ ไดแ้ก่ 

ป่าสงวนแหง่ชาติ, อุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า, เขตหา้มล่าสตัวป่์า, ศนูย์

ศึกษาธรรมชาติ, และ สวนรุกขชาติ ในส่วนอุทยานแห่งชาติของไทยน้ัน แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ

ทางบก และทางทะเล 

 อุทยานแห่งชาติท่ีส าคัญของไทย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติภู

กระดึง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน เป็นตน้ การกระท าส่ิงใดในบริเวณอุทยานแห่งชาติจะตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ. อุทยาน

แห่งชาติ และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นพื้ นท่ีท่ีไดร้บัการประกาศ

ใหเ้ป็นแหล่งสงวนและคุม้ครองสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เพื่อการใชป้ระโยชน์ดา้นการ

คน้ควา้ วิจยั นันทนาการ และการท่องเท่ียว(คณะวนศาสตร์, 2530) โดยกรมป่าไมป้ระกาศ

จดัตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไปแลว้ทั้งส้ิน 81 แห่ง เป็นอุทยานแห่งชาติทางบก 63 แห่ง  

และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล 18 แห่งส่วนพื้ นท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งการเตรียมการประกาศจดัตั้งมี

ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง อุทยานแห่งชาติทางบก มีอาทิ เขาใหญ่ ภูกระดึง ภูหลวง และแม่วงก์

ส าหรบัอุทยานแหง่ชาติทางทะเล มีอาทิ หมูเ่กาะสุรินทร ์หมูเ่กาะอ่างทอง  และอ่าวพงังา 

 



ภาคใต ้

• กระบ่ี อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะลนัตา อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะพีพี 

• ชุมพร อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะชุมพร 

• ตรงั อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม 

• นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง อุทยานแห่งชาติน ้าตกส่ีขีด อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-

หมูเ่กาะทะเลใต ้(เตรียมการ) 

• นราธิวาส อุทยานแห่งชาติน ้าตกซีโป (เตรียมการ) อุทยานแห่งชาติบโูด-สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตนัหยง (เตรียมการ) 

• ปัตตานี อุทยานแห่งชาติน ้าตกทรายขาว 

• พงังา อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดทา้ยเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาหลกั-ล ารู่ อุทยานแห่งชาติศรีพงังา อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสิมิลนั 

•  อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสุรินทร ์อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา 

• พทัลุง อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขายา่ 

• ภเูก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 

• ยะลา อุทยานแห่งชาติบางลาง 

• ระนอง อุทยานแห่งชาติน ้าตกหงาว อุทยานแห่งชาติล าน ้ากระบุรี อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน 

• สงขลา อุทยานแห่งชาติเขาน ้าคา้ง อุทยานแห่งชาติสนักาลาคีรี (เตรียมการ) 

• สตลู อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบนั อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะเภตรา 

• สุราษฎรธ์านี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติคลองพนม อุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะ

พะงนั (เตรียมการ) อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะอ่างทอง 

 



อุทยานแหง่ชาติตะรุเตา  

อุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะชุมพร 

อุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะสุรินทร ์ 

อุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะลนัตา  



ภาคกลาง 

• สระบุรี อุทยานแหง่ชาติน ้าตกเจ็ดสาวน้อย (เตรียมการ)  

• อุทยานแห่งชาติน ้าตกสามหลัน่ 

• สุพรรณบุรี อุทยานแหง่ชาติพุเตย 

 



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• ขอนแก่น อุทยานแหง่ชาติน ้าพอง อุทยานแหง่ชาติภเูกา้-ภพูานค า อุทยานแหง่ชาติภผูามา่น อุทยานแหง่ชาติภู

เวยีง 

• ชยัภมูิ อุทยานแหง่ชาติตาดโตน อุทยานแหง่ชาติไทรทอง อุทยานแหง่ชาติป่าหินงาม อุทยานแหง่ชาติภแูลนคา 

• นครพนม อุทยานแหง่ชาติภลูงักา 

• นครราชสีมา อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ 

• บุรีรมัย ์อุทยานแหง่ชาติตาพระยา 

• มุกดาหาร อุทยานแหง่ชาติภผูาเทิบ อุทยานแหง่ชาติภสูระดอกบวั 

• เลย อุทยานแหง่ชาติภกูระดึง อุทยานแหง่ชาติภเูรือ อุทยานแหง่ชาติภสูวนทราย 

• ศรีสะเกษ อุทยานแหง่ชาติเขาพระวหิาร 

• สกลนคร อุทยานแหง่ชาติภผูายล อุทยานแหง่ชาติภผูาเหล็ก อุทยานแหง่ชาติภพูาน 

• อุดรธานี อุทยานแหง่ชาตินายงู-น ้าโสม (เตรียมการ) 

• อุบลราชธานี อุทยานแหง่ชาติแก่งตะนะ อุทยานแหง่ชาติผาแตม้ อุทยานแหง่ชาติภจูอง-นายอย 

 



อุทยานแหง่ชาติป่าหินงาม  
อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ 

อุทยานแหง่ชาติภเูรือ  อุทยานแหง่ชาติผาแตม้  



ภาคเหนือ 

• ก าแพงเพชร อุทยานแหง่ชาติคลองลาน อุทยานแหง่ชาติคลองวงัเจา้ อุทยานแหง่ชาติแมว่งก์ 

• เชียงราย อุทยานแหง่ชาติขุนแจ อุทยานแหง่ชาติดอยหลวง อุทยานแหง่ชาติล าน ้ากก (เตรียมการ) 

• เชียงใหม ่อุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-

ปุย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร ้(เตรียมการ) อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ) 

อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติหว้ยน ้าดัง อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ) อุทยานแห่งชาติ

ออบหลวง 

• ตาก อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติน ้ าตกพาเจริญ (เตรียมการ) อุทยานแห่งชาติแม่เมย 

อุทยานแหง่ชาติลานสาง 

• น่าน อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน (เตรียมการ) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติถ ้าสะเกิน อุทยาน

แหง่ชาตินันทบุรี (เตรียมการ) อุทยานแหง่ชาติแมจ่ริม อุทยานแหง่ชาติศรีน่าน 

• พะเยา อุทยานแหง่ชาติดอยภนูาง อุทยานแหง่ชาติภซูาง อุทยานแหง่ชาติแมปื่ม 

• พิษณุโลก อุทยานแหง่ชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ) อุทยานแหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแหง่ชาติน ้าตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติภู

หินรอ่งกลา้ 

• เพชรบรูณ ์อุทยานแหง่ชาติเขาคอ้ อุทยานแหง่ชาติตาดหมอก อุทยานแหง่ชาติน ้าหนาว 

• แพร ่อุทยานแหง่ชาติดอยผากลอง อุทยานแหง่ชาติแมย่ม อุทยานแหง่ชาติเวยีงโกศยั 

• แมฮ่่องสอน อุทยานแหง่ชาติถ ้าปลา-น ้าตกผาเส่ือ อุทยานแหง่ชาติน ้าตกแมสุ่รินทร ์อุทยานแหง่ชาติแมเ่งา (เตรียมการ) อุทยานแหง่ชาติ

สาละวนิ 

• ล าปาง อุทยานแหง่ชาติแจซ้อ้น อุทยานแหง่ชาติดอยจง (เตรียมการ) อุทยานแหง่ชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) อุทยานแหง่ชาติแมว่ะ 

• ล าพนู อุทยานแหง่ชาติดอยขุนตาล อุทยานแหง่ชาติแมปิ่ง 

• สุโขทยั อุทยานแหง่ชาติรามค าแหง อุทยานแหง่ชาติศรีสชันาลยั 

• อุตรดิตถ ์อุทยานแหง่ชาติตน้สกัใหญ่ อุทยานแหง่ชาติภสูอยดาว อุทยานแหง่ชาติล าน ้าน่าน 

 



อุทยานแหง่ชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแหง่ชาติศรีน่าน 

อุทยานแหง่ชาติน ้าหนาว อุทยานแหง่ชาติภสูอยดาว  



• จนัทบุรี อุทยานแหง่ชาติเขาคิชกฎู อุทยานแหง่ชาติเขาสิบหา้ชั้น อุทยานแหง่ชาติน ้าตกพล้ิว 

• ตราด อุทยานแหง่ชาติน ้าตกคลองแกว้ อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะชา้ง 

• ปราจีนบุรี อุทยานแหง่ชาติทบัลาน 

• ระยอง อุทยานแหง่ชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแหง่ชาติเขาแหลมหญา้-หมูเ่กาะเสม็ด 

• สระแกว้ อุทยานแหง่ชาติปางสีดา 

 



อุทยานแหง่ชาติเขาคิชกฎู  อุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะชา้ง 

อุทยานแหง่ชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแหง่ชาติทบัลาน 



• กาญจนบุรี อุทยานแหง่ชาติเขาแหลม อุทยานแหง่ชาติเขื่อนศรีนครินทร ์อุทยานแหง่ชาติ

เฉลิมรตันโกสินทร ์อุทยานแหง่ชาติทองผาภมูิ อุทยานแหง่ชาติไทรโยค อุทยานแหง่ชาติล า

คลองง ูอุทยานแหง่ชาติเอราวณั 

• ประจวบคีรีขนัธ ์อุทยานแหง่ชาติกุยบุรี อุทยานแหง่ชาติเขาสามรอ้ยยอด อุทยานแหง่ชาติ

น ้าตกหว้ยยาง อุทยานแหง่ชาติหาดวนกร 

• เพชรบุรี อุทยานแหง่ชาติแกง่กระจาน 

• ราชบุรี อุทยานแหง่ชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจนั 

 



อุทยานแหง่ชาติเขื่อนศรีนครินทร ์ 
อุทยานแหง่ชาติกุยบุรี  

อุทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน อุทยานแหง่ชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจนั 



1.2 วนอุทยาน(Forest Park) 

  เป็นพื้ นท่ีนันทนาการท่ีมีขนาดเล็กและมีความโดดเด่นน้อยกว่าอุทยาน

แห่งชาติ หากแต่ยงัคงมีความส าคัญในแง่ของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส าหรบัประชาชนในทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัประเทศไทยมีวนอุทยานในประเทศไทยทั้งส้ิน 

46 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ทุกภาคของประเทศ วนอุทยานทั้งหมดอยู่ในความดูแล

ข อ ง ก ร ม ป่ า ไ ม้  โ ด ย บ า ง ส่ ว น อ ยู่ ใ น สั ง กั ด ข อ ง ส า นั ก ง า น อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และบางส่วนอยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไมเ้ขต เช่น                                  

วนอุทยานน ้าตกโตนไทรจ.ภเูก็ต 

 



วนอุทยานน ้าตกโตนไทรจ.ภเูก็ต 



1.3 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า(Wildlife Sanctuary) 

 เขตรกัษาพนัธ์สัตวป่์า หมายถึง พื้ นท่ีท่ีก าหนดขึ้ นเพื่อใหเ้ป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตวป่์า

โดยปลอดภยั เพื่อว่าสตัวป่์าในพื้ นท่ีดงักล่าวจะไดม้ีโอกาสสืบพนัธุแ์ละขยายพนัธุ์ตามธรรมชาติ

ไดม้ากขึ้ น ท าใหส้ัตว์ป่าบางส่วนไดม้ีโอกาสกระจายจ านวนออกไปในทอ้งท่ีแหล่งอ่ืนๆ ท่ีอยู่

ใกลเ้คียงกบัเขตรกัษาพนัธุ-์สตัวป่์า  

 การก าหนดใหม้ีเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์า สืบเน่ืองมาจากการท่ีสตัวป่์าจะสามารถด ารง

ชีพและสืบเช้ือสายต่อไปได ้จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แหล่งน ้า แหล่งอาหาร แหล่ง

หลบภยั ป่าไมเ้ป็นแหล่งก าเนิดปัจจยัดงักล่าว ซ่ึงดูยิ่งจะเพิ่มความส าคญั และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ

สตัวป่์า เมื่อป่าไมถู้กท าลายลงสตัวป่์าก็ตอ้งต่อสูก้นัเพื่อแก่งแย่งแหล่งน ้า แหล่งอาหารท่ีมีจ ากดั 

ท าใหส้ตัวป่์ามีสุขภาพอ่อนแอและลม้ตายไปมาก ขณะเดียวกบัมนุษยม์ีการพฒันาอาวุธปืนและ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชส้ าหรบัการล่าสตัวป่์าใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้ น เหล่าน้ีเป็นสาเหตุใหส้ตัวป่์า

ถูกท าลายไปไดโ้ดยง่าย ท าใหส้ตัวป่์าบางชนิดปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จนบางชนิดเกือบสูญ

พนัธุห์รือบางชนิดก็ไดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้ ดว้ยเหตุน้ีจึงไดม้ีการพยายามสงวนและรกัษาป่าไมไ้ว ้เพื่อ

เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์า ในรปูแบบของเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า  

 



การพิจารณาเลือกพื้ นท่ีเพื่อการจดัตั้งเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า ในการพิจารณาเลือกพื้ นท่ีเพื่อการ

จดัตั้งเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า อาศยัหลกัการท่ีส าคญั ในการพิจารณาดงัน้ี 

 1.เป็นบริเวณท่ีมีสัตวป่์าชุกชุมและมีสัตวป่์าชนิดท่ีหาไดย้าก หรือก าลังจะสูญพันธุ์

อาศยัอยู ่

 2.เป็นบริเวณท่ีมีแหล่งน ้าแหล่งอาหารและท่ีหลบภยัของสตัวป่์าเพียงพอ 

 3.เป็นพื้ นท่ีป่าไมท่ี้อยูห่า่งไกลจากชุมชนพอสมควร 

 4.มีสภาพป่าหลายลกัษณะอยู่ในผืนเดียวกนั เป็นตน้ว่ามีทั้งป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ 

ทุ่งหญา้ ฯลฯ ซ่ึงจะท าใหม้ีความหลากหลายทางพืชและสตัวป่์าสงู 

 5.จะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของ

บุคคลใด 

แต่เน่ืองจากพื้ นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตวป่์าหลายแห่งมีองค์ประกอบของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

ความโดดเด่นและมีคุณค่าทางดา้นนันทนาการสูง  กรมป่าไมซ่ึ้งเป็นหน่วยงานท่ีดูแล

รบัผิดชอบ  จึงอนุโลมใหป้ระชาชนเขา้ไปพกัผ่อนหาความรูใ้นพื้ นท่ีได ้ แต่ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก

เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง ปัจจุบนัประเทศไทยมีเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าทั้งส้ิน 61แห่ง เช่น เขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป่์าเขาสอยดาว เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร  

 



 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาสอยดาว  เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้  

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร  

 



1.4  เขตหา้มล่าสตัวป่์า(Non-Hunting Area) 

  เขตหา้มล่าสตัวป่์าหมายถึงอาณาบริเวณพื้ นท่ีท่ีทางราชการไดก้ าหนดไวใ้หเ้ป็นท่ีท่ีสตัวป่์า โดยเฉพาะ

สตัวป่์าท่ีหายากหรือถูกคุกคามไดอ้ยู่อาศัยในพื้ นท่ีน้ันไดอ้ย่างปลอดภยั สามารถด ารงพนัธุต่์อไปไดต้ามธรรมชาติ 

การจดัตั้งเขตหา้มล่าสตัวป่์าเป็นมาตรการหน่ึงในการอนุรกัษ์สตัวป่์า โดยวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเขตหา้มล่าสตัว์

ป่า มีดงัน้ี 

คุม้ครอง อารกัขาสตัวป่์าในพื้ นท่ีใหไ้ดร้บัความปลอดภยั  

เพื่อรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติใหเ้หมาะสมเอ้ือต่อการด ารงชีวติของสตัวป่์า  

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์อยา่งยัง่ยนืจากการอนุรกัษ์สตัวป่์าและระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 

เป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร แหล่งทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เป็นตัวควบคุมระบบนิเวศใหค้งความสมดุล เป็นสถานท่ี

ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นส่ือกลางในการสร้างจิตส านึกและเผยแพร่ ความรู ้ด้านการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ สู่ประชาชนและเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของประชาชนทัว่ไป 

 ลักษณะของพื้ นท่ีท่ีก าหนดเป็นเขตหา้มล่าสัตว์ป่าได้ ได้แก่ สถานท่ีท่ีใชใ้นราชการ ท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ หรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัและควรเป็นพื้ นท่ีท่ีมีสตัวป่์ามาอยูอ่าศยัชุกชุม หรือมีสตัวป่์าท่ีหายาก 

หรือสตัวป่์าท่ีอยูใ่นภาวะท่ีถูกคุกคาม ซ่ึงควรมีมาตรการคุม้ครองอยา่งใกลชิ้ด  

  การก าหนดพื้ นท่ีใดเป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์า ด าเนินการโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่ง

พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.2535 ซ่ึงบญัญติัไว ้ดงัน้ี  

"บริเวณสถานท่ีท่ีใชใ้นราชการ หรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ หรือประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัแหง่ใด รฐัมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดใหเ้ป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าชนิดหรือประเภทใดก็ได ้โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อไดม้ีการประกาศของรฐัมนตรีก าหนดเขตหา้มล่าสตัวป่์าชนิดหรือประเภทใดแลว้ หา้มมิใหผู้ใ้ด

กระท าการต่อไปน้ี 

 



 สตัวป่์า ชนิดหรือประเภทน้ันเก็บหรือท าอนัตรายแก่รงัของสตัวป่์าซ่ึงหา้มมิใหล่้า น้ัน

ยึดถือครอบครองท่ีดิน หรือตัด โค่น แผว้ถาง เผา หรือท าใหน้ ้าในล าน ้า ล าหว้ย หนองบึง ท่วม

ทน้เหือดแหง้ เป็นพิษ หรือเป็นอนัตรายต่อสัตวป่์า เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 

หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราว ๆ ใน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งหน่ึงแห่งใด

โดยเฉพาะ ในกรณีท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีหรือเจา้พนักงานอ่ืนใดมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการในเขตหา้มล่าสัตวป่์า 

พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือเจา้พนักงานน้ันต้องปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ"  

 ขณะน้ีไดม้ีการประกาศเขตหา้มล่าสตัวป่์าไปแลว้ 56 แห่ง ทัว่ประเทศ และอยูร่ะหวา่ง

การประกาศ อีก 7 แห่ง เขตหา้มล่าสัตวป่์าส่วนใหญ่มักอยู่ใกลก้ับแหล่งชุมชน การคมนาคม

ค่อนขา้งสะดวก จึงมีประชาชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จ านวนมาก เก็บหรือท า

อนัตรายแก่รงัของสตัวป่์าซ่ึงหา้มมิใหล่้าน้ัน  เช่น  เขตหา้มล่าสตัวป่์าคุง้กระเบน เขตหา้มล่าสตัว์

ป่าชะอ า  เขตหา้มล่าสตัวป่์าดอยพระบาท  เขตหา้มล่าสตัวป่์าดอยสุเทพ   

 



เขตหา้มล่าสตัวป่์าคุง้กระเบน  กระเบน เขตหา้มล่าสตัวป่์าชะอ า 

เขตหา้มล่าสตัวป่์าดอยพระบาท  เขตหา้มล่าสตัวป่์าดอยสุเทพ  



1.5  สวนพฤกษศาสตร(์Botanical Garden) 

  เป็นสถานท่ีท่ีมีการจัดรวบรวมพันธุ์ไมช้นิดต่างๆ ท่ีมีคุณค่ามาปลูกไวเ้ป็นล าดับตาม

หมวดหมู่และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจยัและเผยแพร่ขยายพนัธุใ์หแ้ก่ประชาชน โดยปกติมกัมีการจดั

ตกแต่งพื้ นท่ีเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนควบคู่ไปดว้ย  สวนพฤกษศาสตรจ์ึงจดัเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกประเภทหน่ึงของประเทศ ปัจจุบนักรมป่าไมจ้ดัใหม้ีสวนพฤกษศาสตรท์ั้งส้ิน 

13 แห่ง ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ทุกภาค เช่น สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ เป็น

ตน้  

 สวนพฤกษศาสตรเ์ป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชท่ีมีชีวิต ซ่ึงเป็นพืชประจ าถ่ินหรือน ามาปลูก

จากต่างถ่ิน เพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้วิจยั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทางวิทยาศาสตรเ์กี่ยวกบัพืช ภายในสวน

พฤกษศาสตรม์ีการปลูกพืชอย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ ทั้งดา้นอนุกรมวิธานและการใชป้ระโยชน์ มี

การปลกูเพิ่มจ านวนชนิดพืชอยู่ตลอดเวลา พืชท่ีรวบรวมไวน้ั้นมีทั้งพืชถ่ินเดียว พืชหายากและใกลสู้ญ

พนัธุ ์เพื่อการจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติดา้นพืชอยา่งยัง่ยืน สวนพฤกษศาสตรย์งัเปิด

กวา้งในการศึกษาหาความรูแ้ก่สาธารณชน เป็นดุจดังพิพิธภัณฑใ์หแ้ก่ผูท่ี้มาเยือน ไดทุ้กเพศทุกวนั

และทุกระดับความรู ้เพื่อจะเรียนรูแ้ละช่ืนชมต่อธรรมชาติสวนพฤกษศาสตรม์ีความส าคญัในแง่ของ

การอนุรกัษ์พนัธุพ์ืช เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะใหค้นทอ้งถ่ินไดรู้จ้กัสงัคมพืชและพืชประจ าถ่ิน เพื่อใหท้ราบถึง

ประโยชน์ของพืชประจ าถ่ินท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินไดใ้นอนาคต สวนพฤกษศาสตรจ์ึงจดัไดว้่าเป็นประตูสู่

วทิยาศาสตร ์การศึกษาและการอนุรกัษ์ในอาณาจกัรพืช  

 



สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่  



 สวนพฤกษศาสตรแ์ห่งแรกของกรมป่าไมท่ี้จดัตั้งขึ้ น คือ สวนพฤกษศาสตรภ์าคกลาง 

(พุแค) จังหวัดสระบุรี ในพ.ศ. 2484 พื้ นท่ีประมาณ 1,875 ไร่ ต่อมามีการจัดตั้งสวน

พฤกษศาสตรต่์างๆ ตามล าดับคือ พ.ศ. 2486 ไดเ้ปล่ียนพื้ นท่ีท่ีสถานีวนกรรมเขาช่อง ใหเ้ป็น

สวนพฤกษศาสตรภ์าคใต ้(เขาช่อง) จงัหวดัตรงั พื้ นท่ีประมาณ 1,000 ไร่ พ.ศ. 2524 ไดจ้ดัตั้ง

สวนพฤกษศาสตรภ์าคตะวนัออก (เขาหินซอ้น) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามโครงการพระราชด าริ 

พื้ นท่ี 427 ไร่ พ.ศ. 2526 จดัตั้งสวนพฤกษศาสตรภ์าคเหนือ (แม่สา) จงัหวดัเชียงใหม่ พื้ นท่ี

ประมาณ 2,000 ไร่ สวนฯ น้ีไดโ้อนไปสังกดัองค์การสวนพฤกษศาสตร ์ส านักนายกรฐัมนตรี 

เมื่อ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ พ.ศ. 2527 ได้จัดตั้ งสวนพฤกษศาสตร์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) จงัหวดัอุบลราชธานี พื้ นท่ีประมาณ 3,400 ไร ่ 

 



 สวนพฤกษศาสตรภ์าคกลาง (พุแค) จงัหวดัสระบุรี  สวนพฤกษศาสตร ์100 ปี กรมป่าไม ้จงัหวดัสระแกว้  

สวนพฤกษศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าหว่น)  

จงัหวดัอุบลราชธานี  

สวนพฤกษศาสตรภ์าคใต ้(เขาชอ่ง) จงัหวดัตรงั  



 สวนพฤกษศาสตรใ์นประเทศไทยเช่น สวนพฤกษศาสตร ์100 ปี กรมป่าไม ้จงัหวดัสระแกว้ 

สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) จังหวัดฉะเชิง เทรา สวนพฤกษศาสตร์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) จังหวัดอุบลราชธานี สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จังหวัด

สระบุรี สวนพฤกษศาสตรภ์าคใต ้(เขาชอ่ง) จงัหวดัตรงั สวนพฤกษศาสตรส์ากลภาคใต ้(ทุ่งค่าย) จงัหวดั

ตรงั สวนพฤกษศาสตรพ์ทัลุง จงัหวดัพทัลุง สวนพฤกษศาสตรช์ายแดนภาคใต ้จงัหวดันราธิวาส 

 สวนพฤกษศาสตรว์รรณคดี (Literary botanical garden)เป็นศนูยร์วมพรรณไม้

ชนิดต่างๆ ในวรรณคดี ซึ่งนับวนัจะหาไดย้าก ตลอดจนเป็นศนูยร์วบรวมสมุนไพรประจ าภาค ทั้งสมุนไพร

ท่ีปรากฏอยู่ในวรรณคดี และสมุนไพรพื้ นบา้นทัว่ๆ ไป และเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ทัว่ไปสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี มีแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ การใชจ้ินตนาการจากวรรณคด่ีน า

พรรณไมใ้นวรรณคดีมาจดัปลูกเป็นหมวดหมู่ รวบรวมจากพรรณไมท่ี้กล่าวไวใ้นวรรณคดีต่างๆ คือ โคลง 

ฉนัท ์กาพย ์กลอน เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย ลิลิตพระลอ นิราศต่างๆ มีทั้ง ไมต้น้ ไมพุ้่ม และไมล้ม้ลุก ซ่ึงจดั

ไวเ้ป็นหมวดหมู่ และติดป้ายว่าบริเวณน้ันเป็นวรรณคดีเรื่องใด ตอนใด บางครั้งจะสรา้งเป็นจินตนาการ

จากภาพของตัวละครเป็นรูปป้ันมาประกอบดว้ย มีอยู่ตามภาคต่างๆ 4 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์

วรรณคดีภาคเหนือ ตั้งอยูท่ี่ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้ นท่ี 1,000 ไร่ สวน

พฤกษศาสตรว์รรณคดีภาคกลาง ตั้งอยู่ท่ีเขาประทับชา้ง อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มีพื้ นท่ี 1,268 ไร่ 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอหนองพอก จังหวดัรอ้ยเอ็ด มีพื้ นท่ี 

1,000 ไร่ และสวนพฤกษศาสตรว์รรณคดีภาคใต ้ตั้งอยู่ท่ีต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มี

พื้ นท่ี 364 ไร ่ 

 



สวนรวมพรรณไมป่้า 60 พรรณษามหาราชินี (Her Majesty The Queen's 60th 

Birthday Gardens gardens)เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไมป่้าท่ีมีอยูใ่นแต่ละภาค โดย

รวบรวมชนิดใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อการศึกษาพรรณไมป่้าในธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งผลิต

เมล็ดไมป่้าหรือกลา้ไมป่้าของแต่ละภาค นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งพดัผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ทัว่ไปจัดสร้างขึ้ นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยท่ีสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาใน พ.ศ. 2535 ปัจจุบนัมีสวนรวม

พรรณไมป่้า อยู่ตามภาคต่างๆ 4 แห่ง คือ ภาคเหนือ ตั้งอยู่ท่ีต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้ นท่ี 160 ไร่ ภาคกลาง ตั้งอยูอ่ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มีพื้ นท่ี 

60 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ท่ีบา้นฝอยลม (เก่า) ต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง 

จงัหวดัอุดรธานี มีพื้ นท่ี 60 ไร่ และภาคใต ้ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส มีพื้ นท่ี 

100 ไร ่  

 



 1.6 สวนรุกขชาติ(Aboretum) เป็นพื้ นท่ีธรรมชาติแต่มีขนาดเล็กกว่าสวน

พฤกษศาสตร ์สรา้งขึ้ นเพื่อรวบรวมพนัธุ์ไมต่้างๆ โดยเฉพาะไมย้ืนตน้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

และไมด้อกท่ีอยู่ในทอ้งถ่ิน แต่ไม่ไดม้ีการปลกูเป็นหมวดหมู่อยา่งสวนพฤกษศาสตรส์วนรุกขชาติ

เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน รวมแมไ่มท่ี้มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชหายากและใกลส้ญูพนัธุ ์ใน

ทอ้งถ่ินน้ัน พื้ นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้ นท่ีหยอ่มป่าสงวนดั้งเด่ิม มีตน้ไมเ้ดิมหรือบางทีเป็นพื้ นท่ีสวนป่า

เดิมท่ีไม่มีการบ ารุงต่อไปแลว้ จึงไดเ้ปล่ียนเป็นสวนรุกชขชาติ มีการปลูกพรรณไมเ้สริมพรอ้มบั

ติดป้ายช่ือพรรณไม ้ใหค้วามรูช้นิดพรรณไมแ้ก่ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจยัพรรณไมต่้างๆ 

ท่ีรวบรวมไว ้เช่น การเจริญเติบโต การขยายพนัธุ์การปลูกพรรณไมใ้นสวนรุกขชาติส่วนใหญ่จะ

เป็นไมต้น้ปลกูปะปนกนัไป โดยเน้นความสวยงามตามธรรมชาติ ใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ 

ของประชาชนเป็นสวนท่ีมีขนาดเล็กกว่าสวนพฤกษศาสตร์ เน้นใชพ้ื้ นท่ีน้อยและส้ินเปลือง

งบประมาณในการบริหารจดัการน้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร ์ท าใหม้ีการจดัสรา้งสวนรุกขชาติ

เพิ่มมากขึ้ นการด าเนินงานสวนรุกขชาติของ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช จึงเป็น

ลักษณะของการดูแลบ ารุง รกัษาป่าธรรมชาติหรือสวนป่าดั้งเดิมเป็นหลัก ปัจจุบนักรมอุทยาน

แหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช ไดจ้ดัสรา้งสวนรุกขชาติตามจงัหวดัต่างๆ แลว้ 56 แหง่ 

 





• ถ ้า      ถ ้าเดือน - ถ ้าดาว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ถ ้าพระวงัแดง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ถ ้าพระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด ถ ้าแกว้ อุทยาน

แห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด ถ ้าไทร อุทยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด ถ ้าใหญ่น ้าหนาว อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว ถ ้าเสรีไท อุทยานแห่งชาติภูพาน ถ ้า เสรีไทย อุทยาน

แห่งชาติภพูาน ถ ้าแกว้สุรกานต ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ถ ้าพระธาตุ อุทยานแห่งชาติเอราวณั ถ ้าวงับาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวณั ถ ้าจระเข ้อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

ถ ้าธารลอดใหญ่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์ถ ้าธารลอดน้อย อุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์ถ ้าดาวดึงส ์อุทยานแห่งชาติไทรโยค ถ ้าละวา้ อุทยานแห่งชาติ

ไทรโยค ถ ้าลอดปูยู อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ถ ้าลูกน ้า อุทยานแห่งชาติเขาสก ถ ้าประกายเพชร อุทยานแห่งชาติเขาสก ถ ้าน ้าทะลุ อุทยานแห่ง ชาติเขาสก ถ ้าลอด 

อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา เกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา ถ ้าธาราวสน้ต ์อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั ถ ้าพระ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ถ ้ายางวี อุทยานแห่งชาติ

แม่ปิง จุดชมคา้งคาวถ ้าฮ่อมแสน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ถ ้ามรกต อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม ถ ้าเจา้ไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม ถ ้ามัจฉา อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -

เขาย่า ถ ้าวงันายพุด อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ถ ้าไวกิ้ ง หรือถ ้าพญานาค อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ถ ้าพระนาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์

ธารา-หมู่เกาะพีพี ถ ้าผางาม อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น ถ ้าบวัตอง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ถ ้าผาโขง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ถ ้าเขาไมแ้กว้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ลนัตา ถ ้าพญานาคราช อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ถ ้าลายแทง อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ถ ้าภตูาหลอ อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ถ ้าเกล็ดแกว้ อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ถ ้า

ผาพวง อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ถ ้าคา้งคาว อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ถ ้าปู่ หลุบ อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ถ ้าขมิ้ น อุทยานแห่งชาติใตร่้มเย็น ถ ้าเกีย อุทยานแห่งชาติภู

สวนทราย ถ ้าตะเพินเงิน อุทยานแห่งชาติพุเตย ถ ้าลอด อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ถ ้าผีหวัโต อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ถ ้าแม่อุสุ อุทยานแห่งชาติแม่เมย ถ ้ายอด

วิมาน อุทยานแห่งชาติดอยภคูา ถ ้าผาฆอ้ง อุทยานแห่งชาติดอยภคูา ถ ้ารวยสายไท อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถ ้าผาแดง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถ ้าหว้ยบอน อุทยาน

แห่งชาติดอยผา้ห่มปก ถ ้าน ้าลอด อุทยานแห่งชาติภซูาง ถ ้าผาแดง อุทยานแห่งชาติภูซาง ถ ้าหีบธรรม อุทยานแห่งชาติแม่วะ ถ ้าน ้าผ่าผางาม อุทยานแห่งชาติแม่วะ ถ ้า

เจดีย ์อุทยานแห่งชาติแม่วะ ถ ้าน ้ าลอดเขาวงก ์อุทยานแห่งชาติคลองพนม ถ ้าพระ อุทยานแห่งชาติคลองพนม ถ ้าแกว้ อุทยานแห่งชาติคลองพนม ถ ้าชา้ง อุทยาน

แห่งชาติน ้าพอง ถ ้าจนั อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ ถ ้าววัแดง อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ถ ้าสามแพ่ง อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ ถ ้าเสือดาว อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ 

ถ ้าธารสวรรค ์อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ ถ ้าเต่า อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ ถ ้าคา้งคาว อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ ถ ้ารู วนอุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) ถ ้าพระ วน

อุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) ถ ้าเขาน้อย วนอุทยานถ ้าเขาน้อย (วน.) ถ ้าดิน วนอุทยานถ ้าเขาน้อย (วน.) ถ ้าแม่ธรณี วนอุทยานถ ้าเขาน้อย (วน.) ถ ้าจวัเวิ่น วนอุทยานภู

พระบาทบวับก (วน.) ถ ้าเกิ้ ง วนอุทยานภูพระบาทบวับก (วน.) ถ ้าเพิงพกั วนอุทยานน ้าตกเขาเจา้บ่อทอง (วน.) หว้ยน ้าซบั วนอุทยานหว้ยน ้าซบั (วน.) ถ ้าจอ้ง วน

อุทยานภูเขาสวนกวาง (วน.) ถ ้าพระ-ถ ้าคา้งคาว วนอุทยานบัวบาน (วน.) ถ ้าตั๊กแตน อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ) ถ ้าผาไท อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท 

(เตรียมการ) ถ ้าโจร อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) ถ ้าราชคฤห ์อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) ถ ้าเอราวณั อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ถ ้าใหญ่ผาตั้ง 

อุทยานแห่งชาติดอยภนูาง ถ ้าปางงุน้ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ถ ้าผาตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ถ ้าหลวงแม่สาบ อุทยานแห่งชาติขุนขาน ถ ้าหลวงสะเกิน อุทยาน

แห่งชาติถ ้าสะเกิน อุทยานแห่งชาติถ ้าปลา-น ้าตกผาเส่ือ อุทยานแห่งชาติถ ้าปลา-น ้าตกผาเส่ือ ถ ้าปลา อุทยานแห่งชาติถ ้าปลา-น ้าตกผาเส่ือ ถ ้าฤาษี อุทยานแห่งชาติถ ้า

ปลา-น ้าตกผาเส่ือ ถ ้าเสาหิน อุทยานแห่งชาติล าคลองงู ถ ้านกนางแอ่น อุทยานแห่งชาติล าคลองงู ถ ้าเวิลดค์พั อุทยานแห่งชาติล าคลองงู ถ ้าน ้าตก อุทยานแห่งชาติล า

คลองงู ถ ้าทิพุเชะ อุทยานแห่งชาติล าคลองงู ถ ้านกกา อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ถ ้าทอง อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ถ ้าวิปัสสนาเขาหินชา้ง  อุทยานแห่งชาติน ้าตก

ทรายขาว ถ ้าหงส์ อุทยานแห่งชาติเขานัน ถ ้าหลวง อุทยานแห่งชาติเขานัน ถ ้ากระดูก อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการ) ถ ้าผ้ึง อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 

(เตรียมการ) ถ ้าเขาวงั อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้(เตรียมการ) ถ ้าเขาวงัทอง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้(เตรียมการ) ถ ้าเขากรด 

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้(เตรียมการ) 

 



ถ ้าเดือน - ถ ้าดาว อุทยานแหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง   ถ ้าพระยานคร อุทยานแหง่ชาติเขาสามรอ้ยยอด 

ถ ้าไวก้ิง หรือถ ้าพญานาค  

อุทยานแหง่ชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
ถ ้าหว้ยบอน อุทยานแหง่ชาติดอยผา้หม่ปก  



•  น ้าตก        น ้าตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น ้าตกผากลว้ยไม ้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น ้าตกกองแกว้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น ้าตกเหวสุวตั อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น ้าตกธาร

รตันา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น ้าตกสาริกา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น ้าตกตะครอ้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น ้าตกธารทิพย ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น ้าตกเจ็ดคต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

น ้าตกตาดฮอ้ง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง น ้าตกวงักวาง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง น ้าตกเพ็ญพบใหม่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง น ้าตกเพ็ญพบ อุ ทยานแห่งชาติภูกระดึง น ้าตกธารสวรรค ์

อุทยานแห่งชาติภกูระดึง น ้าตกถ ้าใหญ่ อุทยานแห่งชาติภกูระดึง น ้าตกโผนพบ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง น ้าตกถ ้าสอเหนือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง น ้าตกแก่งโสภา อุทยานแห่งชาติทุ่ง

แสลงหลวง น ้าตกกุหลาบแดง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น ้าตกเหวทราย อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว น ้าตกทรายทอง อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว น ้าตกแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอิน

ทนนท ์น ้าตกแม่ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์น ้าตกวงัควาย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์น ้าตกวชิรธาร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์น ้าตกสิริธาร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์

น ้าตกผาดอกเส้ียว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์น ้าตกสิริภมูิ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์น ้าตกแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์น ้าตกหว้ยทรายเหลือง อุทยานแห่งชาติดอยอนิ

ทนนท ์น ้าตกค าหอม อุทยานแห่งชาติภพูาน น ้าตกปรีชาสุขสนัต ์อุทยานแห่งชาติภพูาน น ้าตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น ้าตกกะโรม อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น ้าตกอา้ยเขียว 

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น ้าตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น ้าตกท่าแพ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น ้าตกตาดเหมย อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล น ้าตกคลองนารายณ ์อุทยานแห่งชาติ

น ้าตกพล้ิว น ้าตกตรอกนอง อุทยานแห่งชาติน ้าตกพล้ิว น ้าตกพล้ิว อุทยานแห่งชาติน ้าตกพล้ิว น ้าตกมะกอก อุทยานแห่งชาติน ้าตกพล้ิว น ้าตกเอราวณั อุทยานแห่งชาติเอราวณั น ้าตกเขา

ชะเมา อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง น ้าตกคลองปลากา้ง อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง น ้าตกลูดู อุทยานแห่งชาติตะรุเตา น ้าตกโละโป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา น ้าตกโจรสลัด 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา น ้าตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกฎู น ้าตกคลองไพบลูย ์อุทยานแห่งชาติเขาคชิฌกฎู น ้าตกลานสาง อุทยานแห่งชาติลานสาง น ้าตกหว้ยไผ่ อุทยานแห่งชาติภู

เรือ น ้าตกไตรตรึงษ์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์น ้าตกธารเงิน-ธารทอง อุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์น ้าตกสไลเดอร ์อุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์น ้าตกไทรโยคนอ้ย 

อุทยานแห่งชาติไทรโยคน ้าตกไทรโยคเล็ก อุทยานแห่งชาติไทรโยคน ้าตกไทรโยคใหญ่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค น ้าตกสายรุง้ อุทยานแห่งชาติรามค าแหง น ้าตกยาโรย อุทยานแห่งชาติทะเล

บนั น ้าตกธารสวรรค ์อุทยานแห่งชาติเขาสก น ้าตกโตนกลอย อุทยานแห่งชาติเขาสก น ้าตกสิบเอ็ดชั้น อุทยานแห่งชาติเขาสก น ้าตกแม่ยาย อุทยานแห่งชาติเขาสก น ้าตกวิ่งหิน อุทยาน

แห่งชาติเขาสก บางหวัแรด อุทยานแห่งชาติเขาสก น ้าตกผาเอียง อุทยานแห่งชาติตาดโตน น ้าตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน น ้าตกตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติตาดโตน น ้าตกแม่สา 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น ้าตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น ้าตกหว้ยแกว้ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น ้าตกตาดหมอก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น ้าตก

หมอกฟ้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น ้าตกปากะญอ อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั น ้าตกตาดดาว อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั น ้าตกตาดเดือน อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั น ้าตกหว้ย

ทรายขาว อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั น ้าตกสามหลัน่ อุทยานแห่งชาติน ้าตกสามหลัน่ น ้าตกโตนรากไทร อุทยานแห่งชาติน ้าตกสามหลัน่ น ้าตกโพธ์ิหินดาด อุทยานแห่งชาติน ้าตกสาม

หลัน่ น ้าตกป่าละอ ูอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน น ้าตกทอทิพย ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน น ้าตกหว้ยโต ้อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา น ้าตกหว้ยสะเค อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 

น ้าตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ แซหว้ยหมาก อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ น ้าตกกอ้หลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง น ้าตกแม่เกิ๋งหลวงและแม่ เกิ๋งน้อย อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 

น ้าตกปันเจน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น ้าตกแม่เกิ๋งหลวง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น ้าตกปางอา้น้อย อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช น ้า ตกหว้ยแม่ขมิ้ น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรี

นครินทร์ น ้าตกสวนหอ้ม อุทยานแห่งชาติทับลาน น ้าตกทับซุง อุทยานแห่งชาติปางสีดา น ้าตกปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา น ้าตกผาตะเคีย น อุทยานแห่งชาติปางสีดา น ้าตกถ ้า

คา้งคาว อุทยานแห่งชาติปางสีดา น ้าตกทบัเทวา อุทยานแห่งชาติปางสีดา น ้าตกแควมะค่า อุทยานแห่งชาติปางสีดา น ้าตกปากแจ่ม อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า น ้าตกควนประ อุทยาน

แห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า น ้าตกเหรียงทอง อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า น ้าตกหนานสวรรค ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า น ้าตกหนานปลิว อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า น ้าตกธาราวารินทร ์

อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า น ้าตกเขาคราม อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า น ้าตกคลองน ้าไหล(น ้าตกปางควาย) อุทยานแห่งชาติคลองลาน น ้าตกเพชรจะขอ อุทยานแห่งชาติคลองลาน 

น ้าตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน น ้าตกคลองน ้าไหล อุทยานแห่งชาติคลองลาน น ้าตกธารมะยม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง น ้าตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง น ้าตก

ร่มเกลา้-ภราดร อุทยานแห่งชาติภหูินร่องกลา้ กงัหนัน ้า อุทยานแห่งชาติภหูินร่องกลา้ น ้าตกร่มเกลา้-ภราดร อุทยานแห่งชาติภหูินร่องกลา้ น ้าตกหมนัแดง อุทยานแห่งชาติภหูินร่องกลา้ 

น ้าตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติภเูกา้-ภพูานค า น ้าตกตาดหินแตก อุทยานแห่งชาติภเูกา้-ภพูานค า น ้าตกตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพานค า น ้าตกล าปี อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-

หาดทา้ยเหมือง น ้าตกโตนไพร อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดทา้ยเหมือง น ้าตกหว้ยหลวง อุทยานแห่งชาติภจูอง-นายอย น ้าตกประโอนละออ อุทยานแห่งชาติภจูอง-นายอย น ้าตกเกิ้ งแม่

ฟอง อุทยานแห่งชาติภจูอง-นายอย น ้าตกสราลีภิรมย ์



อุทยานแหง่ชาติภจูอง-นายอย น ้าตกแมก่ระสา อุทยานแหง่ชาติแมว่งก ์น ้าตกแมกี่ อุทยานแหง่ชาติแมว่งก ์น ้าตกแม่เรวา อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์น ้าตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติน ้าตก

ชาติตระการ น ้าตกนาจาน อุทยานแหง่ชาติน ้าตกชาติตระการ น ้าตกผาคุคา หรือน ้าตกนาหิน อุทยานแห่งชาติน ้าตกชาติตระการ น ้าตกโตนตน้ไทร อุทยานแห่งชาติศรีพงังา น ้าตกโตนตน้

เตย อุทยานแหง่ชาติศรีพงังา น ้าตกต าหนัง อุทยานแหง่ชาติศรีพงังา น ้าตกโตนเดง้ อุทยานแห่งชาติศรีพงังา น ้าตกโตนอู อุทยานแห่งชาติศรีพงังา น ้าตกสวนใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีพงังา 

น ้าตกโตนหินรา อุทยานแหง่ชาติศรีพงังา น ้าตกโตนขิงแหง้ อุทยานแหง่ชาติศรีพงังา น ้าตกแก่งโพธ์ิ อุทยานแหง่ชาติภผูายล น ้าตกค าน ้าสรา้ง อุทยานแหง่ชาติภูผายล น ้าตกแจซ้อ้น อุทยาน

แหง่ชาติแจซ้อ้น น ้าตกแม่ขุน อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น น ้าตกแม่เปียก อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น น ้าตกแม่มอญ อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น น ้าตก ถ ้าพระ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ น ้าตกป่าพล ู

อุทยานแหง่ชาติศรีลานนา วนอุทยานน ้าตกบวัตอง-น ้าพุเจ็ดสี อุทยานแหง่ชาติศรีลานนา น ้าตกแม่เหยี่ยน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น ้าตกจ าปาทอง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น ้าตกวงั

แกว้ อุทยานแหง่ชาติดอยหลวง น ้าตกปแูกง อุทยานแหง่ชาติดอยหลวง น ้าตกธารทอง อุทยานแหง่ชาติดอยหลวง น ้าตกโยง อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง น ้าตกปลิว อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง 

น ้าตกคลองจัง อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง น ้าตกหนานตากผา้ อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง น ้าตกหนานปลิว อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง น ้าตกหนานเตย อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง น ้าตก

หนานโจน อุทยานแหง่ชาติน ้าตกโยง น ้าตกคหูาสวรรค ์อุทยานแหง่ชาติน ้าตกโยง น ้าตกวงัปริง อุทยานแหง่ชาติน ้าตกโยง น ้าตกโตนดาดฟ้า อุทยานแหง่ชาติเขาน ้าคา้ง น ้าตกวงัหลวงพรหม 

อุทยานแห่งชาติเขาน ้าคา้ง น ้าตกโตนลาด อุทยานแห่งชาติเขาน ้าคา้ง น ้าตกโตนไมปั้ก อุทยานแห่งชาติเขาน ้าคา้ง น ้าตกโตนช่องฟ้า อุทยานแ ห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่ น ้ าตกเกริงกระเวีย 

อุทยานแหง่ชาติเขาแหลม น ้าตกกระเต็งเจ็ง อุทยานแหง่ชาติเขาแหลม น ้าตกบางจ า อุทยานแหง่ชาติแก่งกรุง น ้าตกพลาญทอง อุทยานแหง่ชาติภูผาม่าน น ้าตกตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติภูผา

มา่น น ้าตกตาดใหญ่ อุทยานแหง่ชาติภผูามา่น น ้าตกตาดฮอ้ง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน น ้าตกเขาลา้น อุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง น ้าตกขาอ่อน อุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง น ้าตก

หว้ยยาง อุทยานแห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง น ้าตกทพัพญาเสือ อุทยานแห่งชาติภูเวียง น ้าตกวงัสักส่ิว อุทยานแห่งชาติภูเวียง น ้าตกตาดฟ้า อุ ทยานแห่งชาติภูเวียง น ้าตกทุ่งนาเมือง อุทยาน

แห่งชาติผาแตม้ น ้าตกสรอ้ยสวรรค ์(หว้ยสรอ้ย) อุทยานแห่งชาติผาแตม้ น ้าตกสรอ้ยสวรรค ์(หว้ยสะหนม) อุทยานแห่งชาติผาแตม้ น ้าตกแสงจันทร ์อุทยานแห่งชาติผาแตม้ อุทยาน

แหง่ชาติใตร้ม่เย็น อุทยานแหง่ชาติใตร้ม่เย็น น ้าตกดาดฟ้า อุทยานแหง่ชาติใตร้ม่เย็น น ้าตกเหมืองทวด อุทยานแหง่ชาติใตร้ม่เย็น น ้าตกไทรทอง อุทยานแห่งชาติไทรทอง น ้าตกค้ิง อุทยาน

แหง่ชาติภสูวนทรายน ้าตกชา้งตก อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย น ้าตกวงัตาด อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย น ้าตกตาดเหือง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย น ้าตกผาคอ้ อุทยานแห่งชาติภูสวน

ทราย น ้าตกตาดภา อุทยานแหง่ชาติภสูวนทราย น ้าตกแมห่าด อุทยานแหง่ชาติหว้ยน ้าดงั น ้าตกแมล่าด อุทยานแหง่ชาติหว้ยน ้าดงั น ้าตกขุนแจ อุทยานแห่งชาติขุนแจ น ้าตกแม่โถ อุทยาน

แห่งชาติขุนแจ น ้าตกผาแดง อุทยานแห่งชาติตาพระยา น ้าตกพุกระทิง อุทยานแห่งชาติพุเตย น ้าตกตะเพินค่ีใหญ่ อุทยานแห่งชาติพุเตย น ้าตก ตะเพินค่ีน้อย อุทยานแห่งชาติพุเตย ธาร

โบกขรณี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี น ้าตกเชิงทอง อุทยานแห่งชาติล าน ้าน่าน น ้าตกตาดหมอก อุทยานแห่งชาติตาดหมอก น ้าตกสองนาง อุทยานแห่ งชาติตาดหมอก น ้าตกธารโต 

อุทยานแหง่ชาติบางลาง น ้าตกละอองรุง้ อุทยานแหง่ชาติบางลาง น ้าตกฮาลาซะห ์อุทยานแหง่ชาติบางลาง น ้าตกผาหมาหอน อุทยานแหง่ชาติกุยบุรี น ้าตกผาสวรรค ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

น ้าตกด่านมะคา่ อุทยานแหง่ชาติกุยบุรี น ้าตกแพรกตะครอ้ อุทยานแหง่ชาติกุยบุรี น ้าตกดงมะไฟ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี น ้าตกปุญญบาล อุทยานแห่งชาติล าน ้ากระบุรี น ้าตกหงาว อุทยาน

แหง่ชาติน ้าตกหงาว น ้าตกปาโจ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี น ้าตกส่ีขีด อุทยานแห่งชาติน ้าตกส่ีขีด น ้าตกไผ่ตง อุทยานแห่งชาติน ้าตกส่ีขีด น ้าตกตาดหลวง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

น ้าตกภูฟ้า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา น ้าตกตน้ตอง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา น ้าตกตาดหมอก อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก น ้าตกโป่งน ้าดัง อุท ยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก น ้าตกศรี

สงัวาลย ์อุทยานแหง่ชาติผาแดง น ้าตกภูซาง อุทยานแห่งชาติภูซาง น ้าตกแม่วะ อุทยานแห่งชาติแม่วะ น ้าตกโตนใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองพนม  น ้าตกเขาวง อุทยานแห่งชาติคลองพนม 

น ้าตกโตนไทร อุทยานแหง่ชาติคลองพนม น ้าตกหว้ยเข อุทยานแห่งชาติน ้าพอง น ั าตกคลองตรอน อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ น ้าตกหว้ยทราย อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ น ้าตกกะเปาะ 

วนอุทยานน ้าตกกะเปาะ (วน.) สระนางมโนราห ์วนอุทยานสระนางมโนราห ์(วน.) น ้าตกรามญั วนอุทยานน ้าตกรามญั (วน.) น ้าตกนางริน วนอุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) น ้าตกวงัขอน

แดง วนอุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) น ้าตกตงับาล วนอุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) น ้าตกคอยนาง วนอุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) น ้าตกธารงาม วนอุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) น ้าตก

ตาดโตน วนอุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) น ้าตกพุม่วง วนอุทยานพุม่วง (วน.) น ้าตกถ ้าไทร วนอุทยานดงบงัอ่ี (วน.) น ้าตกผาเจ่ิน วนอุทยานดงบงัอ่ี (วน.) น ้าตกตาดน้ออย วนอุทยานภู

พระบาทบวับก (วน.) น ้าตกธาราสวรรค ์วนอุทยานน ้าตกธาราสวรรค ์(วน.) น ้าตกซ าหินหงษ์ วนอุทยานภูผาแดง (วน.) น ้าตกซ าม่วง วนอุทยานภูผาแดง (วน.) น ้าตกเขาเจา้บ่อทอง วน

อุทยานน ้าตกเขาเจา้บ่อทอง (วน.) น ้าตกพ่าน วนอุทยานน ้าตกพ่าน (วน.) น ้าตกแมส่วรรคน์อ้ย วนอุทยานน ้าตกแม่สวรรคน์้อย (วน.) วนอุทยานหว้ยทรายมาน วนอุทยานหว้ยทรายมาน 

(วน.) น ้าตกธารทิพย ์วนอุทยานน ้าตกธารทิพย ์(วน.) น ้าตกดอยเวยีงผา 



อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ) น ้าตกแม่ฝางหลวง อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ) น ้าตกหว้ยทรายขาว อุทยานแห่งชาติ

ดอยเวียงผา (เตรียมการ)น ้าตกแมแ่ก ้อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) น ้าตกเกาฟู อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) น ้าตกตาดน้อย 

อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) น ้าตกตาดเหมย อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) น ้าตกตาดปู่ เข่ง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง น ้าตก

ธารสวรรค ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง น ้าตกหว้ยตน้ผ้ึง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง น ้าตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน ้าตกพาเจริญ (เตรียมการ) 

น ้าตก 5 ชั้น อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ) น ้าตก 9 ชั้น อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ) ภูแดงรอ้น อุทยานแห่งชาติแก่ง

เจ็ดแคว (เตรียมการ) น ้าตกสนัตะเคียน อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ) น ้าตกแม่นาเปอะ อุทยานแห่งชาติขุนขาน น ้าตกหว้ยขาด 

อุทยานแห่งชาติขุนขาน น ้าตกโอโละโกร อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) น ้าตกภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว น ้าตกสายทิพย ์

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว น ้าตกหว้ยหาด อุทยานแห่งชาติถ ้าสะเกิน น ้าตกผาธาร อุทยานแห่งชาติถ ้าสะเกิน น ้าตกผาเส่ือ อุทยานแห่งชาติถ ้า

ปลา-น ้าตกผาเส่ือ น ้าตกขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ น ้าตกบา้นเด่น อุทยานแห่งชาติขุนน่าน น ้าตกหว้ยต๋ี อุทยานแห่งชาติขุนน่าน น ้าตก

หว้ยหา้ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน น ้าตกนันทบุรี 2 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ) น ้าตกขุนกรณ ์อุทยานแห่งชาติล าน ้ากก (เตรียมการ) 

น ้าตกโป่งพระบาท อุทยานแห่งชาติล าน ้ากก (เตรียมการ) น ้าตกหว้ยแกว้ อุทยานแห่งชาติล าน ้ากก (เตรียมการ) น ้าตกธารทิพย ์อุทยาน

แห่งชาติเขาคอ้ น ้าตกจ๊อกกระด่ิน อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ น ้าตกสตัตมิตร อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ น ้าตกนางครวญ อุทยานแห่งชาติล า

คลองงู น ้าตกคลิต้ี อุทยานแห่งชาติล าคลองงู น ้าตกผาม่าน อุทยานแห่งชาติล าคลองงู น ้าตกผาเขียว อุทยานแห่งชาติล าคลองงู น ้าตกองธิ 

อุทยานแห่งชาติล าคลองงู น ้าตกคลองแกว้ อุทยานแห่งชาติน ้าตกคลองแกว้ น ้าตกทบักะได อุทยานแห่งชาติน ้าตกคลองแกว้ น ้าตกธารหินดาษ 

อุทยานแห่งชาติน ้าตกคลองแกว้ น ้าตกเขาสิบหา้ชั้น อุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น น ้าตกคลองสะบา้ อุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น น ้าตกอี เกก 

อุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น น ้าตกไทยประจนั อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจนั น ้าตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจ็ดสาว

น้อย (เตรียมการ) น ้าตกเทพพนา อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม น ้าตกตาดโพธ์ิ อุทยานแห่งชาติภูลงักา น ้าตกตาดขาม อุทยานแห่งชาติภูลงักา 

น ้าตกเกา้ชั้น อุทยานแห่งชาติภผูาเหล็ก น ้าตกแม่ค าดี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก น ้าตกแก่งกุลา อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จุดชมทิวทศัน์น ้าตก

พานทอง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา น ้าตกยูงทอง อุทยานแห่งชาตินายูง-น ้าโสม (เตรียมการ) น ้าตกตาดน้อย อุทยานแห่งชาตินายูง-น ้าโสม 

(เตรียมการ) น ้าตกโผงโผง อุทยานแห่งชาติน ้าตกทรายขาว น ้าตกพระไมไ้ผ่ อุทยานแห่งชาติน ้าตกทรายขาว น ้าตกทรายขาว อุทยานแห่งชาติ

น ้าตกทรายขาว น ้าตกอรญัวาริน อุทยานแห่งชาติน ้าตกทรายขาว น ้าตกพรุบอน อุทยานแห่งชาติน ้าตกทรายขาว น ้าตกคลองยอดน ้า อุทยาน

แห่งชาติเขานัน น ้าตกสุนันทา อุทยานแห่งชาติเขานัน น ้าตกหนานช่องฟ้า อุทยานแห่งชาติเขานัน น ้าตกคลองผด อุทยานแห่งชาติเขานัน น ้าตก

กรุงนาง อุทยานแห่งชาติเขานัน น ้าตกคลองปาว อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติเขานัน น ้าตกซีโป อุทยาน

แห่งชาติน ้าตกซีโป (เตรียมการ) น ้าตกไอร์ซือดอร์ อุทยานแห่งชาติน ้าตกซีโป (เตรียมการ) น ้ าตกกายาบองอ อุทยานแห่งชาติน ้ าตกซีโป 

(เตรียมการ) น ้าตกธาราสวรรค์ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการ) น ้าตกริมผา อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง 

(เตรียมการ) น ้าตกหนานไผ่ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้(เตรียมการ) น ้าตกท่าน้อย อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเล

ใต ้(เตรียมการ) น ้าตกหินลาด อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้(เตรียมการ) 

 



น ้าตกเหวนรก อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่  น ้าตกพล้ิว อุทยานแหง่ชาติน ้าตกพล้ิว  

น ้าตกหว้ยแกว้ อุทยานแหง่ชาติดอยสุเทพ-ปุย น ้าตกป่าละอ ูอุทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน 



• จุดชมวิว    จุดชมทิวทัศน์ กม.30 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จุดชมวิวผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

หนองผกัชี อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ ผาจ าศีล อุทยานแหง่ชาติภกูระดึง จุดชมววิทิวทศัน์เขาแดง อุทยานแห่งชาติ

เขาสามรอ้ยยอด จุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์นภูคอ้ อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ ้าผาหงษ์ 

อุทยานแหง่ชาติน ้าหนาว ยอดดอยอินทนนท ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ผานางเมิน อุทยานแห่งชาติภูพาน 

ย.1 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ย.2 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ย. 3 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ย.4 

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน ้าตกพล้ิว ผาโต๊ะบู อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ผา

ชะโด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติไทรโยค เขาหมาจู อุทยาน

แหง่ชาติอ่าวพงังา ทะเลหมอก กม.36 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา สะพานแขวน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จุดชมวิวผาเเดงหลวง 

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ผาเก็บตะวนั อุทยานแห่งชาติทับลาน จุดชมวิวกม 25 อุทยานแห่งชาติปางสีดา จุดชม

ทิวทศัน์ไก่แบ ้อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะชา้ง ภแูผงมา้ อุทยานแหง่ชาติภหูินร่องกลา้ ผาชูธง อุทยานแห่งชาติภูหิน

ร่องกลา้ ภูลมโล อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ จุดชมวิวภูแผงมา้ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ ผาหินมะลึก

คึกคกัอุทยานแหง่ชาติภเูกา้-ภพูานค า หอสวรรค ์อุทยานแหง่ชาติภูเกา้-ภูพานค า จุดชมวิวช่องเขาขาด อุทยาน

แห่งชาติภูเกา้-ภูพานค า แหลมส าราญ อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพานค า ทุ่งหญา้สะวนันา อุทยานแห่งชาติเขา

ล าปี-หาดทา้ยเหมือง เนิน 500 อุทยานแหง่ชาติภจูอง-นายอย จุดชมวิว ก่ิวกระทิง อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์เขา

ชา้งลว้ง อุทยานแหง่ชาติน ้าตกชาติตระการ จุดชมวิวดอยลา้น อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น ผาอฐู อุทยานแห่งชาติภู

ผาเทิบ ผางอย อุทยานแหง่ชาติภผูาเทิบ ผาไทร/ถ ้าลอด 



อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่ จุดชมทิวทัศน์ผาหนุมาน อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ยอดเขาหลวง อุทยาน

แห่งชาติน ้าตกหว้ยยาง จุดชมวิวผาตะวนัลบัฟ้า อุทยานแห่งชาติภูเวียง จุดชมวิวผาชมตะวนั อุทยานแห่งชาติภูเวียง จุดชมวิวผานางคอย อุทยาน

แห่งชาติภเูวียง ภผูาขาม อุทยานแห่งชาติผาแตม้ ภหูม ูอุทยานแห่งชาติภสูระดอกบวั ภผูาหอม อุทยานแห่งชาติภสูระดอกบวั จุดชมทิวทศัน์เขาพงั

เหย อุทยานแห่งชาติไทรทอง ผาพ่อเมือง อุทยานแห่งชาติไทรทอง เนิน 1408 อุทยานแห่งชาติภสูวนทราย เนิน 1255 (ตก.1) อุทยานแห่งชาติ

ภสูวนทราย ก่องเบิก อุทยานแห่งชาติภสูวนทราย แยง้ตากแดด อุทยานแห่งชาติภสูวนทราย จุดชมวิวดอยก่ิวลม อุทยานแห่งชาติหว้ยน ้าดงั จุดชม

วิวเทือกเขาบรรทดั อุทยานแห่งชาติตาพระยา จุดทิวทศัน์ผาแดง อุทยานแห่งชาติตาพระยา อ่างเก็บน ้าเข่ือนสิริกิต์ิ อุทยานแห่งชาติล าน ้าน่าน ภู

พญาพ่อ อุทยานแห่งชาติล าน ้าน่าน ลานชมดาว อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จุดชมวิวทะเลหมอกผาไมแ้กว้ อุทยานแห่งชาติบางลาง จุดชมวิว 

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ดอยลาง อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก ลานกางเต็นทโ์ครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก อ่าง

เก็บน ้าเข่ือนอุบลรตัน์ อุทยานแห่งชาติน ้าพอง หินชา้งสี อุทยานแห่งชาติน ้าพอง ยอดภูเมี่ยง อุทยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ ป่ากลางอ่าว วนอุทยาน

ป่ากลางอ่าว (วน.) พระแท่นดงรงั วนอุทยานพระแท่นดงรงั (วน.) แหลธาตุ วนอุทยานน ้าตกคอยนาง (วน.) แหลสะอาด วนอุทยานน ้าตกคอย

นาง (วน.) จุดชมวิวผาก่ิว วนอุทยานดงบงัอ่ี (วน.) จุดชมวิวภูผาแดง วนอุทยานภูผาแดง (วน.) ลานหินแตก-หลุมสมบติั วนอุทยานภูผาแดง 

(วน.) ลานหินชมทิวทศัน์ วนอุทยานน ้าตกเขาเจา้บ่อทอง (วน.) เขาตาม่องลาย วนอุทยานเขาตาม่องล่าย (วน.) ทา้วโกษา วนอุทยานทา้วโกษา 

(วน.) แม่ร าพึง วนอุทยานแม่ร าพึง (วน.) จุดชมวิว วนอุทยานภูชมดาว วนอุทยานภูชมดาว (วน.) จุดชมวิว วนอุทยานริมโขง วนอุทยานริมโขง 

(วน.) ผาแด่น วนอุทยานภผูาแด่น (วน.) ภหิูนจอมธาตุ วนอุทยานภหิูนจอมธาตุ (วน.) ลานหมาจอก((จุดชมพระอาทิตยข์ึ้ น) วนอุทยานบวับาน 

(วน.) จุดชมวิวยอดดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ) ผาชู ้อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาวและผาหวัสิงห ์อุทยาน

แห่งชาติศรีน่าน จุดชมพระอาทิตยข์ึ้ น อุทยานแห่งชาติดอยภนูาง จุดชมทิวทศัน์บา้นหนองหิน อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ) จุดชมวิว

ทิวทศัน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม อุทยานแห่งชาติขุนขาน จุดชมทิวทศัน์ป่าสะเมิง อุทยานแห่งชาติขุนขาน ดอยม่อนกู่ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ่างเก็บ

น ้าแมปื่ม อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ่างเก็บน ้าหว้ยพญาเก๊า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ่างเก็บน ้าหว้ยหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จุดชมวิวดอยงาม 

อุทยานแห่งชาติแมปื่ม จุดชมทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติแม่จริม จุดชมวิวทะเลหมอกอุทยานแห่งชาติถ ้าสะเกิน อุทยานแห่งชาติถ ้าสะเกิน ทะเล

หมอก อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ จุดชมทิวทัศน์ยอดเขาดอยวาว อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ) จุดชมทิวทัศน์บริเวณท่ีท าการอุทยาน

แห่งชาติ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ) ดอยแมจ่อก อุทยานแห่งชาติขุนสถาน (เตรียมการ) ผาซ่อนแกว้ อุทยานแห่งชาติเขาคอ้ จุดชมวิว 

กม.12 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จุดชมวิวเนินกูดดอย-เนินชา้งเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุโมงคต์น้ไม ้อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจ็ดสาว

น้อย (เตรียมการ) ผาสุดแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม หอส่องดาว อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ลานอุษาสวรรค ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 

จุดชมวิวภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จุดชมวิวผาหวันาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จุดชมทิวทัศน์ผาแดง อุทยานแห่งชาตินายูง-น ้าโสม 

(เตรียมการ) ชมวิวเขาหินชา้ง อุทยานแห่งชาติน ้าตกทรายขาว เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง (หา้มล่า) เขาดาดฟ้า 

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้(เตรียมการ) 

 



จุดชมวิวผาเดียวดาย อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ จุดชมวิวผานางคอย อุทยานแหง่ชาติภเูวียง  

ภผูาขาม อุทยานแหง่ชาติผาแตม้  จุดทิวทศัน์ผาแดง อุทยานแหง่ชาติตาพระยา  



• ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน      ลานพระศรีนครินทร ์(องคพ์ระพุทธเมตตา) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พระธาตุภูเพ็ก 

อุทยานแห่งชาติภูพาน สุนันทานุสาวรีย ์อุทยานแห่งชาติน ้าตกพล้ิว จุลศิรจุมพฏเจดีย ์อุทยานแห่งชาติน ้าตกพล้ิว ยอดเขา

พระบาท อุทยานแหง่ชาติเขาคิชฌกฎู เตาหุง้ขา้วญ่ีปุ่น อุทยานแห่งชาติไทรโยค อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั อุทยานแห่งชาติดอย

สุเทพ-ปุย วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย สนักู่ อุทยานแหง่ชาติดอยสุเทพ-ปุย เผ่ามอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์หลกัศิลาจารึกเจา้ชายจิตร

เสน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ วัดพระธาตุแก่งสรอ้ย อุทยานแห่งชาติแม่ปิง กังหันน ้ า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ 

โรงเรียนการเมืองการทหาร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ ส านักอ านาจรัฐ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ สุสานหอยหิน 

อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพานค า ถ ้าฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพานค า ถ ้าเรขาคณิต อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพาน

ค า ซากเรือขุดแร่โบราณ อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดทา้ยเหมือง ผากระดานเลข อุทยานแห่งชาติน ้าตกชาติตระการ รอย

ตีนสัตว ์อุทยานแห่งชาติน ้ าตกชาติตระการ สะพานพระอร่าม อุทยานแห่งชาติศรีพงังา เจดียโ์บอ่อง อุทยานแห่งชาติเขา

แหลม พระพุทธไสยาสน์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง ถ ้าฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูเวียง ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร ์กลุ่มท่ี 

3 (ผาหมอน) อุทยานแห่งชาติผาแตม้ ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มท่ี 2 (ผาแตม้) อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร ์กลุ่มท่ี 1(ผาขาม) อุทยานแห่งชาติผาแตม้ ภูโลง อุทยานแห่งชาติผาแตม้ ภูผาแตม้ อุทยาน

แหง่ชาติภสูระดอกบวั เขายกัษ์ อุทยานแหง่ชาติตาพระยา รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล ร.5 อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

ลานหินตัดสระเพลง อุทยานแห่งชาติตาพระยา รอยจารึกอักษรขอมโบราณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ปราสาทสระแจง 

อุทยานแห่งชาติตาพระยา หมู่บา้นกระเหร่ียงตะเพินค่ี อุทยานแห่งชาติพุเตย โครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชด าริ  

ดอยฟ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก ผาผ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติน ้าพอง ภาพเขียนสี วนอุทยานภูพระบาทบวับก 

(วน.) รอยพระบาทหลงัเต่า วนอุทยานภพูระบาทบวับก (วน.) รอยพระพุทธบาทผาแดง วนอุทยานภูผาแดง (วน.) เมืองเก่า

ชยับุรี วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี (วน.) ภาพเขียนสีประวติัศาสตรบ์า้นหว้ยหก อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) พระ

บาทตากผ้า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม วัดกระดังงา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้(เตรียมการ)ทะเลใต ้

(เตรียมการ) 

 



พระธาตุภเูพ็ก อุทยานแหง่ชาติภูพาน สุนันทานุสาวรีย ์อุทยานแหง่ชาติน ้าตกพล้ิว  

ผากระดานเลข อุทยานแหง่ชาติน ้าตกชาติตระการ  โรงเรียนการเมืองการทหาร อุทยานแหง่ชาติภูหินร่องกลา้  



• สตัวป่์า        ลานหินดาด อุทยานแห่งชาติปางสีดา ทุ่งหญา้บุตาปอด (โป่งกระทิง) อุทยาน

แห่งชาติปางสีดา แหล่งดูนก อุทยานแห่งชาติตาพระยา ส่องกระทิง อุทยานแห่งชาติตาพระ

ยา ดูผีเส้ือตามเสน้ทาง อุทยานแห่งชาติตาพระยา จุดชมกระทิง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จุดชม

ชา้งป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กิจกรรมดูนก อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กิจกรรมดูผีเส้ือ อุทยาน

แหง่ชาติกุยบุรี แหล่งเรียนรูเ้ต่าปลู ูอุทยานแหง่ชาติภซูาง 

 



ลานหินดาด อุทยานแหง่ชาติปางสีดา  ทุ่งหญา้บุตาปอด (โป่งกระทิง) อุทยานแหง่ชาติปางสีด 

จุดชมกระทิง อุทยานแหง่ชาติกุยบุรี  แหล่งเรียนรูเ้ต่าปลู ูอุทยานแหง่ชาติภซูาง 



• ชมพรรณไม ้/ ป่าไม ้        ทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา อุทยาน

แหง่ชาติทุ่งแสลงหลวงทุ่งโนนสน อุทยานแหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง ป่าเปล่ียนสี อุทยานแห่งชาติน ้า

หนาว โครงการอนุรกัษ์พนัธุก์ลว้ยไมร้องเทา้นารีอินทนนท ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ลาน

สาวเอ ้อุทยานแห่งชาติภูพาน สะพานผีผ่าน อุทยานแห่งชาติภูพาน ทุ่งหญา้วงัประ อุทยาน

แหง่ชาติทะเลบนั บวัผุด (บางหมาน) อุทยานแห่งชาติเขาสก บวัผุด กม.11 อุทยานแห่งชาติเขา

สก ขุนช่างเค่ียน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น ้าตกรากไทร - ผารากไทร อุทยานแห่งชาติ

แก่งตะนะ ทุ่งกิ๊ ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ดงตะเคียน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เถาวลัยย์กัษ์ 

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตน้กระบากใหญ่ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช บา้นแหลมนาว 

อุทยานแห่งชาติแหลมสน พลาญป่าชาด อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ชมดอกเส้ียวบาน 

อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น ทุ่งดอกไมป่้าน ้ าตกสรอ้ยสวรรค์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาด่าง 

อุทยานแหง่ชาติภสูระดอกบวั ภวูดั อุทยานแห่งชาติภสูระดอกบวั ภสูระดอกบวั อุทยานแห่งชาติ

ภสูระดอกบวั ทุ่งบวัสวรรค ์อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตน้สมพงษ์ยกัษ์ อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

ป่าสนสองใบ อุทยานแห่งชาติพุเตย ผืนป่าฮาลา-บาลา อุทยานแห่งชาติบางลาง เสน้ทางศึกษา

ธรรมชาติตน้ไมใ้หญ่ อุทยานแห่งชาติคลองพนม พลาญชาด หรือ ลานชาด อุทยานแห่งชาติน ้า

พอง ตน้สมพง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตน้

โกงกางยกัษ์ อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะระนอง 

 



ทุ่งแสลงหลวง อุทยานแหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง  ป่าเปล่ียนสี อุทยานแหง่ชาติน ้าหนาว  

บวัผุด กม.11 อุทยานแหง่ชาติเขาสก  ตน้กระบากใหญ่ อุทยานแหง่ชาติตากสินมหาราช 



• ภูเขา / ดอยผา      ผานกแอ่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูผาจิต อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว 

ผาลอ้มผากอง อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว เทือกเขาภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน ผาซ าทอง 

อุทยานแห่งชาติภเูรือ ถ ้าโตนดิน อุทยานแห่งชาติทะเลบนั ยอดดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอย

สุเทพ-ปุย เขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา คอนางนอน อุทยานแห่งชาติเขา

พนมเบญจา ยอดเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ดอยปุย อุทยานแห่งชาติ

น ้าตกแม่สุรินทร ์จุดชมวิวทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติแม่ยม ยอดเขาโมโกจ ูอุทยานแห่งชาติ

แม่วงก ์ช่องเย็น (กม.93) อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์ดอยม่อนลา้น อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

ดอยหลวง - ดอยหนอก อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ยอดเขาเหมน อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง 

ยอดเขารามโรม อุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง เขาหนอง อุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น สันเย็น 

อุทยานแหง่ชาติใตร้่มเย็น ภไูมซ้าง อุทยานแหง่ชาติภสูระดอกบวั ดอยผาโงม้ อุทยานแห่งชาติ

ขุนแจ ดอยลังกา อุทยานแห่งชาติขุนแจ ดอยมด อุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติเขา

พระวิหาร อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย พิชิตยอดดอย

ภูแว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ดอยฟ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ดอยผาด า 

อุทยานแห่งชาติภซูาง วนอุทยานภเูขาไฟกระโดง วนอุทยานเขากระโดง (วน.) เขาแหลมสิงห ์

วนอุทยานเขาแหลมสิงห ์(วน.) ชะอ า วนอุทยานชะอ า (วน.) ควนเขาวงั วนอุทยานควนเขา

วงั (วน.) เขานางพนัธุรตั วนอุทยานเขานางพนัธุรตั (วน.) ภเูขาหินปะการงั อุทยานแห่งชาติ

ดอยผากลอง ดอยต่องปะแล อุทยานแหง่ชาติทองผาภมูิ 

 



ผานกแอ่น อุทยานแหง่ชาติภกูระดึง  เขาพนมเบญจา อุทยานแหง่ชาติเขาพนมเบญจา  

อุทยานแหง่ชาติเขาพระวิหาร อุทยานแหง่ชาติขุนแจ 



• ธรณีสัณฐานสะพานหินธรรมชาติ       อุทยานแห่งชาติภูพาน สวนหินพาลี อุทยานแห่งชาติภูเรือ หินพาน

ขนัหมาก อุทยานแหง่ชาติภเูรือ หินเต่า อุทยานแห่งชาติภูเรือ สวนหินสระสวรรค ์อุทยานแห่งชาติภูเรือทะเลใน 

อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะอ่างทอง เขาเขียน อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา สะพานหินธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติตาก

สินมหาราช ภูเขาเจดีย ์อุทยานแห่งชาติปางสีดา สุสานหอย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ ลานหินปุ่ม อุทยาน

แห่งชาติภูหินร่องกลา้ รอยตีนไดโนเสาร์ อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพานค า เสาหินหามต่าง อุทยานแห่งชาติภู

เกา้-ภูพานค า พลาญกงเกวียน อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ภูหินด่าง อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ลาน

มุจลินท์ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ กลุ่มหินเทิบ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ค่ายพกัโจรจีนคอมมิวนิสต์ กรมท่ี 8 

(อุโมงค)์ อุทยานแหง่ชาติเขาน ้าคา้ง รอยเทา้ไดโนเสาร ์อุทยานแห่งชาติภูเวียง สุสานหอย 130 ลา้นปี อุทยาน

แห่งชาติภูเวียง หลุมขุดคน้ซากฟอสซิล อุทยานแห่งชาติภูเวียง ภูกระบอ อุทยานแห่งชาติผาแตม้ เสาเฉลียงคู่ 

อุทยานแห่งชาติผาแต ้เสาเฉลียงใหญ่ อุทยานแห่งชาติผาแตม้ หินโยกมหศัจรรย ์อุทยานแห่งชาติผาแตม้ คอก

หิน อุทยานแหง่ชาติผาแตม้ เสาเฉลียงผาแตม้ อุทยานแหง่ชาติผาแตม้ หินก่วยหล่อ อุทยานแหง่ชาติภสูวนทราย 

หินส่ีทิศ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ละลุ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ค าโพน อุทยานแห่งชาติน ้าพอง หินกอ้น

ทัง่ อุทยานแห่งชาติน ้ าพอง สวนหินปะการัง อุทยานแห่งชาติน ้ าพอง ออบขาน อุทยานแห่งชาติออบขาน 

(เตรียมการ) หล่มภูเขียว อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท (เตรียมการ) เสาดินและคอกเสือ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

ไดโนเสารเ์ชียงม่วน อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ลานหินล าน ้าภาค อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ผาหน่อ อุทยาน

แห่งชาติแม่จริม ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ลานหินงาม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มอหินขาว อุทยาน

แหง่ชาติภแูลนคา 

 



เขาเขียน อุทยานแหง่ชาติอ่าวพงังา 

รอยเทา้ไดโนเสาร ์อุทยานแหง่ชาติภเูวียง  

ลานหินปุ่ม อุทยานแหง่ชาติภหูินร่องกลา้ ละลุ อุทยานแหง่ชาติตาพระยา  



• แม่น ้า / ล  าคลอง / ทะเลสาบ      สระแกว้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึ สระอโนดาต อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ล าน ้ าเข็ก 

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง แม่น ้าแควใหญ่ อุทยานแห่งชาติเอราวณั อ่าวมะขาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา บึงทะเลบัน 

อุทยานแห่งชาติทะเลบนั เขื่อนรชัชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก ตั้งน ้า อุทยานแห่งชาติเขาสก วงัยาว อุทยานแห่งชาติเขา

สก บางเลียบน ้า อุทยานแห่งชาติเขาสก อ่างเก็บน ้าเขารวก อุทยานแห่งชาติน ้าตกสามหลัน่ อ่างเก็บน ้าซบัปลากั้ง อุทยาน

แห่งชาติน ้าตกสามหลัน่ ริมอ่างเก็บน ้าเขื่อนแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน แก่งกอ้ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โรงเรียนเรือนเเพ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง หาดชมตะวนั อุทยานแห่งชาติทบัลาน 

หาดจอมทอง อุทยานแหง่ชาติทบัลาน อ่างเก็บน ้าปรง อุทยานแหง่ชาติปางสีดา อ่างเก็บน ้าหว้ยน ้าใส อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -

เขาย่า อ่างเก็บน ้าป่าพะยอม อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ล าน ้ าคลองสวนหมาก อุทยานแห่งชาติคลองลาน แก่งกะเลา 

อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย แก่งศิลาทิพย ์อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย แก่งสนสามพนัปี อุทยานแห่งชาติภูจอง-นาย

อย อ่างเก็บน ้าผลาญเสือตอนบน อุทยานแหง่ชาติภูจอง-นายอย แก่งลานนกยงู อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์อ่างเก็บน ้าหว้ยหวด 

อุทยานแห่งชาติภูผายล เมืองบาดาล อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สะพานมอญ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ล าน ้ าคลองยนั 

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง แม่น ้าโขง อุทยานแห่งชาติผาแตม้ อ่างเก็บน ้าหว้ยหินขอ้ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบวั อ่างเก็บน ้า

แม่ฉางขา้ว อุทยานแห่งชาติขุนแจ ทะเลสาบล าน ้าน่าน อุทยานแห่งชาติล าน ้าน่าน ล่องแก่งน ้าวา้ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

น ้ารู อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก คลองพนม อุทยาแห่งชาติคลองพนม อ่างเก็บน ้าร่องป่าม่วย วนอุทยานภูผาแดง (วน.) 

อ่างเก็บน ้าหว้ยด่านบวง วนอุทยานภูผาแด่น (วน.) อ่างเก็บน ้าแม่ตะไคร ้อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร ้(เตรียมการ) ล าน ้าแม่

วาง อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ) สบสะเมิง อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ) แก่งหลวง อุทยานแห่งชาติ

ดอยผากลอง ปากนาย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน แก่งหลวง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ่างเก็บน ้าหว้ยยั๊วะ อุทยานแห่งชาติดอย

ภูนาง แก่งเสือ อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ) จุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน ้า อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ไทยประจนั ล าหว้ยมวกเหล็ก อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจ็ดสาวน้อย (เตรียมการ) ล าน ้ าคลองกลาย อุทยานแห่งชาติเขานัน 

คลองเทพา อุทยานแหง่ชาติสนักาลาคีรี (เตรียมการ) คลองหงาว-คลองท าโหง อุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะระนอง 

 



• ทะเล / ชายหาด        หาดสามพระยา อุทยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด อ่าวตะโละอุดงั อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อ่าวตะโละวาว อุทยาน

แห่งชาติตะรุเตา อ่าวสน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อ่าวจาก อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อ่าวเมาะและ 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อ่าวฤาษี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อ่าวผกักาด อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสุรินทร ์อ่าวช่องขาด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

สุรินทร ์อ่าวไมง้าม อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสุรินทร ์อ่าวจาก อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสุรินทร ์อ่าวเต่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์อ่าวสุ

เทพ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์เกาะกะทะ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดลายนั อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เกาะแวว อุทยานแห่งชาติสิริ

นาถ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในทอน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดไมข้าว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดทรายแกว้ อุทยาน

แห่งชาติสิรินาถ หาดทรายแกว้ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด อ่าววงเดือน อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด 

อ่าวพรา้ว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมูเ่กาะเสม็ด เขาแหลมหญา้ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมูเ่กาะเสม็ด หาดหยงหลิง อุทยาน

แห่งชาติหาดเจา้ไหมหาดเจา้ไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม หาดยาว อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม หาดฉางหลาง อุทยานแห่งชาติหาดเจา้

ไหม หาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม อ่าวเกือก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เกาะคา้งคาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน หาดบาง

เบน อุทยานแห่งชาติแหลมสน หาดอ่าวเคย อุทยานแห่งชาติแหลมสน หาดนพรตัน์ธารา อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

อ่าวนาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เกาะยูง อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เกาะไมไ้ผ่ หรือเกาะปอดะ 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หาดทบัแขก (หน่วยพิทกัษ์อุทยานแห่งชาติท่ี พพ.4 อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่

เกาะพีพี ทะเลแวก อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะพีพี หาดไร่เลย ์อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพีชายทะเลทา้ย

เหมือง อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดทา้ยเหมือง หาดทา้ยเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดทา้ยเหมือง เขาหน้ายกัษ์ อุทยานแห่งชาติ

เขาล าปี-หาดทา้ยเหมือง แหลมโตนด/เกาะหมอ้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา หาดเขาหลัก อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่ หาดเล็ก 

อุทยานแห่งชาติเขาหลกั-ล ารู่ หาดวิจิตตรา อุทยานแห่งชาติผาแตม้ หาดวนกร อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อ่าวมะค่า อุทยานแห่งชาติหาดวน

กร เกาะรงักาจิว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อ่าวทุ่งมะขามน้อย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อ่าวทุ่งมะขามใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะชุมพร หาดทรายรีสวี อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะชุมพร หาดอรุโนทยั อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ปรานบุรี วนอุทยานปราณบุรี (วน.) 

ชายหาดหนา้ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตนัหยง (เตรียมการ) หาดอ่าวมะนาว อุทยานแห่งชาติอ่าว

มะนาว-เขาตนัหยง (เตรียมการ) หาดทรายแดง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หาดในเพลา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้

(เตรียมการ) หาดคอเขา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้(เตรียมการ) หาดทอ้งหยี อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเล

ใต ้(เตรียมการ) หาดหนา้ด่าน อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้(เตรียมการ) หาดทอ้งชิง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะ

ทะเลใต ้(เตรียมการ) หาดแขวงเภา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้(เตรียมการ) หาดทอ้งยาง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-

หมูเ่กาะทะเลใต ้ 

 



• เกาะ / ปะการงัเกาะ      จาบงั อุทยานแหง่ชาติตะรุเตา เกาะดง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะยาง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

เกาะราวี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะอาดงั อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ 

อุทยานแหง่ชาติตะรุเตา เกาะกลางและเกาะไข ่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะหินซอ้น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะรอกลอย 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะทา้ยเพลาและเกาะววักนัตงั อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะววัตาหลบั อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสามเสา้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะหินดับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เขาพิงกัน 

อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา เขาตาปู อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา เกาะละวะใหญ่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา เกาะปันหยี อุทยาน

แห่งชาติอ่าวพงังา เกาะหอ้ง อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา เกาะพนัก อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา เกาะปาจุมบา (เกาะมังกร) 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์เกาะตอรินลา (เกาะไข่) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์เกาะรี (เกาะสตอรค์ ,เกาะไฟ

แว๊บ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์กองหินริเซริล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์แหลมไทรเอน อุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะสุรินทร์ อ่าวแม่ยาย (หัวแหลมดา้นตะวนัออก) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

สุรินทร ์อ่าวสปัรด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์หินแพ (หินกอง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์ดอนตะนะ อุทยาน

แห่งชาติแก่งตะนะ เกาะแหวน อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม เกาะกระดาน อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม เกาะเชือก อุทยาน

แหง่ชาติหาดเจา้ไหม เกาะมุกต ์อุทยานแหง่ชาติหาดเจา้ไหม เกาะเมียง (เกาะส่ี) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เกาะสิมิลนั 

(เกาะแปด) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เกาะตาชยั อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เกาะบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิ

มิลนั เกาะบางู (เกาะเกา้) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั หินปูซาร ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เกาะปายู (เกาะเจ็ด) 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เกาะหา้-เกาะหก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั หมู่เกาะรัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง 

เกาะง่าม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง หมู่เกาะก า อุทยานแห่งชาติแหลมสน เกาะก าตก อุทยานแห่งชาติแหลมสน ญ่ีปุ่น 

อุทยานแห่งชาติแหลมสน คา้งคาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน หมู่เกาะก าใหญ่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน เกาะพีพีดอน 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เกาะปอดะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เกาะพีพีเล อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อ่าวปิเล๊ะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เกาะลิดี อุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เกาะบุโหลนไมไ้ผ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เกาะเหลาเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 

เกาะรอก อุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะลนัตา เกาะไหง  



อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตา เกาะหา้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตา หินแดง-หินม่วง อุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะจานและเกาะทา้ยทรีย ์อุทยานแห่งชาติหาดวนกร เกาะเหลาบิเละ 

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เกาะมาตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เกาะมะพรา้ว อุทยาน

แหง่ชาติหมูเ่กาะชุมพร เกาะทองหลาง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติ

หมูเ่กาะชุมพร เกาะงา่ม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เกาะกุลา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 

เกาะชา้ง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เกาะพยาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อ่าวใหญ่ 

(เกาะชา้ง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อ่าวไข่เต่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เกาะหิน

งาม/เกาไฟไหม ้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้

(เตรียมการ) บ่อน ้าจืดกลางทะเล อุทยานแหง่ชาติหาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้(เตรียมการ) 

 



•  แก่ง         แก่งหินเพิง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แก่งวงัน ้าเย็น อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง

หลวง แก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ แก่งเกาะรอ้ย อุทยานแห่งชาติคลองลาน แก่งเสือ

เตน้ อุทยานแห่งชาติแม่ยม แก่งผาคอยนาง อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์แก่งมโนราห ์อุทยาน

แห่งชาติผาแตม้ แก่งหินฮอมน ้าตก วนอุทยานวงัสามหมอ (วน.) แก่งมนน้อย วนอุทยานวงั

สามหมอ (วน.) แกง่หลวง อุทยานแหง่ชาติดอยภนูาง แก่งปู่ เตน้ อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 

(เตรียมการ) ล่องแพแม่น ้าเงา อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) ล่องแก่งน ้าวา้ อุทยาน

แหง่ชาติแมจ่ริม 

 



• น ้าพุรอ้น / บ่อน ้าแร่       บ่อน ้ ารอ้นควนแคง อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม บ่อน ้ าแร่ 1 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ น ้ าพุรอ้นแจซ้อ้น อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น หอ้งอาบน ้ าแร่ อุทยาน

แห่งชาติแจซ้อ้น บ่อน ้าพุรอ้น อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง น ้าพุรอ้นโป่งเดือด อุทยานแห่งชาติ

หว้ยน ้าดงั โป่งน ้ารอ้นท่าปาย อุทยานแหง่ชาติหว้ยน ้าดงั บ่อน ้ารอ้นหาดยาย อุทยานแห่งชาติ

ล าน ้ากระบุรี โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบ่อน ้าแร่รอ้นพรรั้ง อุทยานแห่งชาติ

น ้าตกหงาว บ่อน ้าพุรอ้นฝาง อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก น ้าพุรอ้นฝาง อุทยานแห่งชาติ

ดอยผา้ห่มปก บ่อน ้ารอ้นโป่งอ่าง อุทยานแห่งชาติผาแดง บ่อน ้าซบัอุ่น อุทยานแห่งชาติภูซาง 

บ่อน ้ารอ้นพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน ้าตกพาเจริญ (เตรียมการ) บ่อน ้ารอ้นหว้ยหมากเล่ียม 

อุทยานแหง่ชาติล าน ้ากก (เตรียมการ) น ้าพุรอ้นโป่งกระทิง อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ไทยประจนั 



• เสน้ทางศึกษาธรรมชาต ิ      เสน้ทางเดินป่าประเภทท่องไพร อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ เสน้ทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 

อุทยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด ทุ่งสามรอ้ยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ อุทยาน

แห่งชาติน ้าหนาว สวนสนภูกุ่มขา้ว อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว สวนสนดงแปก อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว ก่ิวแม่ปาน อุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท์ อ่างกา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เสน้ทางศึกษาธรรมชาติน ้าตกพล้ิว อุทยานแห่งชาติน ้ าตก

พล้ิว เสน้ทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบแลง้ม่องไล่ อุทยานแห่งชาติเอราวณั เสน้ทางศึกษาธรรมชาติเอราวณั (ป่าไผ่) อุทยาน

แห่งชาติเอราวณั เสน้ทางศึกษาธรรมชาติเขาหินลา้นปี อุทยานแห่งชาติเอราวณั เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะสุรินทร์ ทางเดินศึกษาธรรมชาติก่ิวงวงชา้ง อุทยานแห่งชาติคลองลาน เสน้ทางศึกษาธรรมชาติน ้าตกคลองลาน 

อุทยานแห่งชาติคลองลาน เสน้ทางศึกษาธรรมชาติเขาหางนาค อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ดงตะแบก 

อุทยานแห่งชาติแม่ยม หล่มดง้ อุทยานแห่งชาติแม่ยม เสน้ทางศึกษาธรรมชาติอ่างเก็บน ้าหว้ยหวด อุทยานแห่งชาติภูผายล 

เสน้ทางเดินป่าระยะไกล อุทยานแหง่ชาติผาแตม้ เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติผาแตม้ โครงการจุฬาภรณ์พฒันา 

8 อุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น ป่าสลดัได อุทยานแห่งชาติตาพระยา เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 1 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติตา

พระยา เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 3 กิโลเมตร อุทยานแหง่ชาติตาพระยา ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 

เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติบางลาง เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ชมตอไมจ้ันทน์ 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ล าน ้ากระบุรี อุทยานแห่งชาติล าน ้ากระบุรี อุทยานแห่งชาติน ้าตกหงาว อุทยานแห่งชาติน ้าตกหงาว 

เสน้ทางป่ันจกัรยานเสือภูเขา อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก ไผ่เฉียงรุน อุทยานแห่งชาติคลองพนม บวัผุด อุทยานแห่งชาติ

คลองพนม เสน้ทางศึกษาธรรมชาติไผ่เฉียงรุน อุทยานแห่งชาติคลองพนม เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติตน้สกั

ใหญ่ เสน้ทางศึกษาธรรมชาติระยะใกล ้อุทยานแหง่ชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ) สวนหินมหาราช อุทยานแห่งชาติดอยผาก

ลอง ทางเดินศึกษาธรรมชาติแก่งเจ็ดแคว อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ) ลานสนสามใบภูสอยดาว อุทยาน

แห่งชาติภูสอยดาว เสน้ทางชมศึกษาธรรมชาติตน้พระเจา้หา้พระองค์ อุทยานแห่งชาติถ ้าสะเกิน ยอดดอยภูคา อุทยาน

แห่งชาติขุนสถาน (เตรียมการ) ดอยกู่สถาน (ดอยธง) อุทยานแห่งชาติขุนสถาน (เตรียมการ) เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ

ระยะไกลเขาชา้งเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เขาพนมโดม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จุดชมทิวทัศน์หินปราสาท 

อุทยานแหง่ชาติภแูลนคา จุดชมทิวทศัน์หินประตโูขลง อุทยานแหง่ชาติภแูลนคา จุดชมทิวทศัน์ผากลวัยไม ้อุทยานแห่งชาติภู

แลนคา ทางเดินศึกษาธรรมชาติน ้าตกยงูทอง อุทยานแหง่ชาตินายงู-น ้าโสม (เตรียมการ) 

 



• หนา้ผา    ผาหล่มสกั อุทยานแห่งชาติภกูระดึง ผาหมากดูก อุทยานแห่งชาติภกูระดึง ผาแดง อุทยาน

แหง่ชาติภกูระดึง ผาเหยียบเมฆ อุทยานแห่งชาติภกูระดึง ผานาน้อย อุทยานแห่งชาติภกูระดึง ผานาง

เมิน อุทยานแห่งชาติภูพาน ผาเสวย อุทยานแห่งชาติภพูาน ผาโหล่นน้อย อุทยานแห่งชาติภเูรือ ยอด

ภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ลานผาผ้ึง อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ผาด่าง อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 

จุดชมวิวผาผ้ึง อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ผามะนาว อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ออบหลวง อุทยาน

แห่งชาติออบหลวง ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแตม้ ผาเจ็ก-ผาเมย อุทยานแห่งชาติผาแตม้ ผา

แตม้ อุทยานแหง่ชาติผาแตม้ ผาห าหด อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตาดเสือ อุทยานแห่งชาติภสูวนทราย 

ตาดเลียงผา อุทยานแหง่ชาติภสูวนทราย ผาสวรรค ์อุทยานแห่งชาติน ้าพอง ผาจนัได อุทยานแห่งชาติ

น ้าพอง ผาสวรรค ์วนอุทยานภพูระบาทบัวบก (วน.) ผาจนัได วนอุทยานภูผาแดง (วน.) ผาคู่รกั วน

อุทยานภผูาแดง (วน.) ผาโมสร วนอุทยานภเูขาสวนกวาง (วน.) บริเวณผาชมเมือง วนอุทยานบวับาน 

(วน.) ผาสุริยนัต ์อุทยานแหง่ชาติภผูาเหล็ก ภาพเขียนกอ่นประวติัศาสตรผ์าผกัหวาน อุทยานแห่งชาติ

ภผูาเหล็ก เขาพบัผา้ อุทยานแหง่ชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้(เตรียมการ) 

 

ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส านักอุทยานแห่งชาติ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยาน

แหง่ชาติ ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการจดัการอุทยานแหง่ชาติ  

 



 ไทยเป็นประเทศหน่ึงในโลกท่ีอุดมไปดว้ยทรพัยากรการท่องเท่ียวในลกัษณะน้ี  แต่
ทรพัยากรการท่องเท่ียวในส่วนท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นรวมถึงร่องรอยของส่ิงมีชีวิตในยุคต่างๆ น้ี  ไม่ได้
มีเฉพาะส่ิงท่ีเกิดจากน ้ามือของมนุษยแ์บบปัจจุบนัเท่าน้ัน  แต่ยงัครอบคลุมไปถึงร่องรอยและส่ิง
ซ่ึงเกิดจากมนุษยใ์นยุคก่อนประวติัศาสตรด์ว้ย หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ รวมถึงร่องรอยและหลกัฐาน
ทางโบราณคดีทั้งในยุคก่อนประวติัศาสตรแ์ละยุคประวติัศาสตรท์รพัยากรการท่องเท่ียวน้ีมีทั้งท่ี

เป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยโ์บราณ ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน โบราณวตัถุ โบราณสถาน ก าแพง
เมือง คูเมือง เหมืองแร่ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วิถีชีวิต/ความเป็นอยู่(เช่น หมู่บา้น
ชาวเขา สภาพชีวติในชนบท) ศนูยว์ฒันธรรม สินคา้และหตัถกรรมพื้ นเมือง เป็นตน้ บางส่วนอยู่
ในความดูแลของกรมศิลปากร บางส่วนกระจายอยู่ในพื้ นท่ีอนุรกัษ์และอยู่ในความดูแลของกรม
ป่าไมแ้ละหน่วยงายอ่ืนๆ ของรฐัและท่ีน่าสนใจคือจะมีบางส่วนอยูใ่นพื้ นท่ีของชุมชนชาวบา้น หรือ

ของเอกชนประเด็นหลงัน้ีภาครฐัตอ้งเขา้ไปแนะน าก ากบัดูแลมิเช่นน้ันมรดกท่ีทรงคุณค่าของชาติ

อาจสูญหายถูกท าลายโดยความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ก็ไดท้รพัยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ น

ทั้งหลายดงักล่าวจึงขอสรุปแยกในภาพรวมไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

 



2.1 ประวติัศาสตร ์โบราณวตัถุ โบราณสถานและศาสนา เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงอารยธรรมความเจริญกา้วหน้าในอดีต ภูมิปัญญาของ

คนในอดีต บางแห่งบ่งบอกถึงเร่ืองราววีรกรรมของวีรบุรุษ วีรสตรีในการปกป้องรักษาชาติบา้นเมืองไวส้ าหรับคนรุ่นหลงั เช่น 

ปราสาทหิน พระราชวงั โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ ์ฯลฯ 

 2.2 ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรมท่ีคนในอดีตหรือปัจจุบนัสรา้งขึ้ นโดยจะเป็นทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีมี

ความแตกต่างกนัไปตามระบบของสงัคม ความเชื่อ และการด ารงชีวิตในสภาพแวดลอ้มของแต่ละกลุ่มชน ทรพัยากรการท่องเท่ียว

ประเภทน้ีมกัจะเป็นลกัษณะของพิธีกรรม งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

 2.3 กีฬาต่างๆ การแขง่ขนักีฬาประเภทต่างๆ ทั้งกีฬาพ้ืนบา้นและกีฬาสากล  สามารถจงูใจนักท่องเท่ียวเพ่ือไปชม

ความสนุกสนานไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นการแขง่ขนักีฬาภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ   

  2.4 สถานท่ีเชิงเทคนิคและอุตสาหกรรม  เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีแสดงออกถึงความเจริญ กา้วหน้าทางเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินน้ัน เช่น 

เขื่อน สถานีอวกาศ สถานีทดลองการเกษตร ฯลฯ สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทน้ีบางแหง่ตอ้งขออนุญาตก่อนเขา้เยี่ยมชมกิจการ   

 2.5 กิจกรรมบันเทิง  กิจกรรมบนัเทิงท่ีสามารถดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเท่ียว เช่น ดิสโกเธค ไนทค์ลบั  บ่อน

กาสิโน โชวก์ารแสดงแสงสีเสียง ตลอดจนเรือส าราญ  ซ่ึงลว้นเป็นกิจกรรมท่ีนิยมและเป็นธุรกิจท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการ

อยา่งมหาศาล 

 2.6 สวนสาธารณะ  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง คือ ตอ้งมีการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มของสวนสาธารณะน้ัน ใหส้วยงาม

และมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีอยูเ่สมอ ก็จะสามารถดึงดดูนักท่องเท่ียวมาเท่ียวตลอดทั้งปี  

 2.7 สวนสนุก  ส่ิงท่ีส าคญั คือ จะตอ้งมีการใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูเ้ขา้ชม มีการตอบสนองแก่ทุกเพศ

ทุกวยั เปล่ียนแปลงรายการแสดงหรือพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองเล่นท่ีทันสมยัอยู่เสมอ ตลอดจนบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรบั

นักท่องเท่ียวดว้ย 

 2.8 ศนูยก์ารคา้และของท่ีระลึก  สินคา้ท่ีสวยงาม ลกัษณะแปลกตา มีการห่อบรรจุภณัฑท่ี์สะดวกแก่การพกพา จะ

ดึงดดูใจใหนั้กท่องเท่ียวซ้ือสินคา้ไดม้ากขึ้ น 

 





 

 1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 2. แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร ์

 3. แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

 4. แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวทิยาการ 

 5. แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ 

 6. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 7. แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทน ้าพุรอ้นธรรมชาติ 

 8. แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าตก 

 9. แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด 

 10. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

 11. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแกง่ 

 12. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถ ้า 

 



1. แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ : (Eco-tourism) 

 หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒัธรรมท่ี

เกี่ยวเน่ืองกบัระบบนิเวศท่ีเกี่ยวขอ้งโดย การจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งน้ัน จะตอ้งมีกระบวนการเรียนรูร่้วมกนัของผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม ใหเ้กิดการเรียนรูเ้กี่ยวกบัระบบนิเวศน้ัน มีการจดัการสิ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของ

ทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรกัษาระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื 

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism เป็นแนวความคิดท่ีพึ่งปรากฏขึ้ นเมื่อไม่นานมาน้ี และยงัมีการใชค้ า

ภาษาองักฤษอื่นๆ ท่ีใหค้วามหมายเช่นเดียวกนั ท่ีส าคญัไดแ้ก่ Nature Tourism, Bio Tourism, Green Tourism 

เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวดงักล่าวลว้นแต่เป็นการบ่งบอกถึง การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (sustainable tourism) 

ซ่ึงจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาไดใ้หค้ าจ ากดัความของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนว่า "การพฒันาท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของ 

 สฤษฎ ์แสงอรญั. (2548) นักท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวน รักษา

โอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลงัดว้ย การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการทรพัยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทาง

เศรษฐกิจสงัคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรกัษาเอกลกัษณท์างวฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอ้ม แห่งประเทศไทย . (2539) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ เป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีด าเนินการภายใตข้ีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ และตอ้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรบัใหป้ระชาชนทุกส่วนไดร้บัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งชี้ น าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้ นท่ี

ท่องเท่ียวน้ันๆ  

ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดม้ีบุคคลหรือองคก์รต่างๆใหค้วามหมายและค าจ ากดัความไวม้ากมาย เป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัหน่ึงและไดร้บัการอา้งอิงถึงเสมอ ท่ีส าคญัมีดงัน้ี  

  



 กรมป่าไม ้(2548) ใหค้วามหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่าเป็น 

“การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกับการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติและ

แหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อใหเ้กิดการรบกวนหรือความ

เสียหายแก่ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งมุ่งมัน่ เพื่อ

ช่ืนชม ศึกษาเรียนรู ้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า 

ตลอดจนลักษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติน้ัน อีกทั้งช่วยสรา้ง

โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลใหก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนอีกดว้ย” 

 โดยสรุปก่อนอ่ืนมีขอ้สงัเกตจากความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึง

มาจากนิยามศพัทแ์ละความหมายของค า " Ecotourism" น้ัน ขึ้ นอยูก่บัพื้ นฐาน

อาชีพ ความเขา้ใจ และวตัถุประสงคข์องแต่ละคนหรือองคก์ร ซ่ึงในภาษาไทยอาจ

เรียกว่า "การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์" แต่ในท่ีสุดราชบัณฑิตยสถาน ไดพ้ิจารณา

ก าหนดค าศพัท ์Ecotourism วา่ “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” 

 



 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นเพียงรปูแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (sustainable tourism) ท่ีมี

ลกัษณะพิเศษเป็นของตวัเอง และแตกต่างไปจากการท่องเท่ียวในรปูแบบอื่น คือ 

 1.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีอาศยัธรรมชาติเป็นฐาน (nature - based tourism ) 

เช่น แหล่งท่องเท่ียวประเภท อุทยาน วนอุทยาน เกาะแก่ง และชายทะเล เป็นตน้ แต่อาจหมายรวมถึง ศิลปวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร ์และวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ิน หากสิ่งเหล่าน้ีปรากฏอยูใ่นหรือเกี่ยวขอ้งกบัระบบนิเวศธรรมชาติ  

 2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยหรือต า่ หรือไม่มี

ผลกระทบต่อวิถีทางธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จนท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางลบ เพราะฉะน้ันการป้องกนั

และควบคุมผลกระทบอนัเกิดจากการท่องเท่ียว จึงเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารจดัการ เช่น ไม่เน้นปริมาณนักท่องเท่ียว 

ไม่สนับสนุนใหม้ีการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกเกินความจ าเป็น เน้นธรรมชาติและองคป์ระกอบของธรรมชาติเป็นสิ่ง

ดึงดดู เป็นตน้ 

 3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสใหผู้ม้าเยือนไดส้มัผัส เรียนรูแ้ละเขา้ใจธรรมชาติ

และองค์ประกอบธรรมชาติ (รวมทั้งศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน) ตลอดจนผลกระทบของ

มนุษยท่ี์มีต่อระบบนิเวศ เพื่อใหนั้กท่องเท่ียวมีพฤติกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้มในเชิงบวก เพราะฉะน้ันการจดัระบบบริการขอ้มลู

และการสื่อความหมายธรรมชาติ รวมทั้งการเพิ่มพนูศกัยภาพของมคัคุเทศกจ์ึงเป็นเร่ืองส าคญัล าดบัตน้  

 4. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีสนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการคิด 

(วางแผน) การท า (ปฏิบติัหรือด าเนินการ) และการติดตามตรวจสอบประเมินผล ร่วมกบัผูเ้กี่ยวขอ้งส่วนอื่นๆ ทั้งภาครฐั

และภาคเอกชน พรอ้มไดร้ับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของทอ้งถ่ินดว้ยความ

เหมาะสมเป็นธรรม  

จากลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ อาจสรุปความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดด้งัน้ี “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” หมายถึง 

“การเดินทางท่องเท่ียวไปตามแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ ์และมีการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้ม โดยมีการควบคุมผลกระทบ

และสรา้งบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู ้ธรรมชาติแวดลอ้ม พรอ้มใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมและไดร้บัประโยชน์

เพื่อเพิ่มพนูคุณภาพชีวติ” 

 



 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมท่ีเอ้ือใหเ้กิด

ประสบการณ์เรียนรูแ้ก่นักท่องเท่ียวและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น กิจกรรมการเดินป่า 

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมถ่ายรปูธรรมชาติ บนัทึกเทปวิดีโอเทปเสียงธรรมชาติ กิจกรรม

ส่อง/ ดูนก กิจกรรมศึกษา/ เท่ียวถ ้า หรืออาจเป็นกิจกรรมประเภทต่ืนเตน้ผจญภัยหรือช่ืนชม

ธรรมชาติก็ได ้

  



2. แหล่งทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์: 

 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ความส าคญัและคุณค่าทางประวติัศาสตร ์โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคารส่ิงก่อสรา้งท่ีมีอายุเก่าแก่

หรือเคยมีเหตุการณ์ ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร ์เช่นโบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร ์ชุมชนโบราณ ก าแพง

เมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ ์วดั ศาสนสถาน และส่ิงก่อสรา้งท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

ความส าคญัแหล่งทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์

 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตรเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีมนุษยส์รา้งข้ึน แต่มีความแตกต่างจาก

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์รา้งข้ึนประเภทอ่ืน เน่ืองจากมีคุณค่าทางประวติัศาสตรว์ฒันธรรม และสงัคม รวมถึงความ

ผกูพนัทางจิตใจต่อชนรุ่นหลงั ประเทศไทยมีแหล่งประวติัศาสตรจ์ านวนมาก กระจายอยูต่ามภาคต่างๆ  ทัว่ประเทศ

ไทย และมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดส าคญัดา้น

การท่องเท่ียว แต่การเปิดแหล่งประวติัศาสตรเ์พื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยขาดการจดัการท่ีดีอาจท าใหโ้บราณสถาน

และสภาพแวดลอ้มของแหล่งประวติัศาสตรเ์กิดความ เส่ือมโทรมไดจ้นบางครั้งยากต่อการฟ้ืนฟูแกไ้ขใหก้ลบัคืนสู่

สภาพเดิม และส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวในท่ีสุด ดังน้ัน การก าหนดกรอบหรือเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีชดัเจนส าหรบัใหห้น่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว เพื่อยกระดบัมาตรฐานใน

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว จึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืนของประเทศไทย และยงัสามารถ

ใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกใหนั้กท่องเท่ียวรบัร็ในคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมข้ึนของรายไดท้างการท่องเท่ียวของประเทศดว้ย รวมทั้งเป็นการเพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว

ของประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรบัทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

 



ประเภทแหล่งทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์

แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตรใ์นท่ีน้ีประกอบดว้ย 

  1) อุทยานประวติัศาสตร ์(Historical Park) 

  2) ซากอารยธรรม แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณ (Dead Monuments / Archaeological 

Sites/Old Town) 

  3) พระราชวงั วงั พระต าหนัก ต าหนัก พระท่ีนัง่ คุม้ (Palace/Residence of royalty) 

  4) ศาสนสถาน (Religious Place) 

  5) ปราสาทหิน ปรางค ์กู่ (Sandstone Sanctuary) 

  6) อนุสาวรีย ์อนุสรณส์ถาน ศาลวรีชน สุสาน (Monument) 

  7) พิพิธภณัฑ ์ทางดา้นประวติัศาสตร ์ศิลปวฒันธรรมและศิลปะร่วมสมยั (Historical and 

CulturalMuseum) 

  8) ป้อมปราการ ก าแพงเมือง ประตเมือง คูเมือง (Fortress/City Wall/City 

Gate/Moat) 

  9) ส่ิงปลกูสรา้งอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตรห์รือวฒันธรม (Other Historical 

andCultural Elements) 

  10) ส่ิงปลกูสรา้งท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม (Architectural Building) 

 



3. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational 

Attraction Standard) : 

 หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ

นักท่องเท่ียว ซ่ึงมีรปูแบบของการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนเป็นรปูแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้ น 

แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมยั 

เมื่อมีการระบุชดัว่ากิจกรรมน้ันๆ สามารถใหค้วามรูแ้ละดึงดูดนักท่องเท่ียวได ้ปัจจุบนัมีปรากฏ

อยู่หลายๆ แห่ง ตัวอย่าง  เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & 

Conventions & Exhibitions) เป็นตน้ 

 



ความส าคญัของแหลง่ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ  

 ความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์

สรา้งขึ้ น หรือเป็นสถานท่ีหรือกิจกรรมท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นท่ีมิไดม้ีความส าคญัในเชิงประวติัศาสตร 

โบราณคดีศาสนาหรือวฒันธรรมหรือมีความส าคญัในเชิงประวติัศาสตร โบราณคดีศาสนาหรือ

วฒันธรรมน้อย อาจเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมร่วมสมัยเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันไป 

แมว้่าปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการในประเทศไทยมีดว้ยกนัหลายประเภทแต่ยงัไม่

เป็นท่ีแพร่หลายมากนักเมื่อเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวประเภทเดียวกนัน้ีในต่างประเทศ แหล่ง

ท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการมีทั้งท่ีด าเนินการโดยรฐัและเอกชน โดยมีทั้งท่ีเป็นแบบถาวรโดยมี

การด าเนินงานตลอดทั้งปีและแบบชัว่คราวท่ีมีการด าเนินงานเพียงครั้งเดียวตามเทศกาลหรือ

เหตการณ ์ส าคญัในขณะน้ันนหรือแบบท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นบางช่วงของปีซ่ึงการท่องเท่ียว

ประเภทน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาวไทยอยา่งมาก จะเห็นไดจ้ากการจดังานในบางครั้ง

ท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวนใหค้วามสนใจไปเท่ียวชมเป็นจ านวนมาก เช่น งานนิทรรศการเฉลิมพระ

เกียรติฯ และงานแสดงพืชสวนโลก 

 



ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวทิยาการท่ีพบในประเทศไทยในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

  1) พิพิธภณัฑเ์ฉพาะทาง (Theme Museum) หมายถึง สถานท่ีรวบรวมและจดัแสดง

ส่ิงของเครื่องใชห้รือวตัถุต่างๆ ท่ีมิใช่วตัถุส่ิงของท่ีมีความส าคญัดา้นศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์หรือ

โบราณคดี โบราณคดีนดอย เฉพาะเจาะจงส าหรบัเรื่องราวหน่ึง ๆ ตัวอย่างเช่น ศนูยศิ์ลปาชีพพิเศษบาง

ไทร จงัหวดัอยุธยา Ribley’s Believe it or Not จงัหวดัชลบุรีพิพิธภณัฑห์ุ่นขี้ ผ้ึงไทย จงัหวดั
นครปฐม เป็นตน้ 

 2) แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกกษาทางวิทยาศาสตร ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย (Science 
&Industry & Technology) หมายถึง สถานท่ี คน้ควา้วิจยัทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี หรือ
แหล่งอุตสาหกรรมท่ีอนุญาตใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ศึกษาคน้ควา้หรือแหล่งผลิต อันจะท าใหนั้กท่องเท่ียว

เขา้ใจในตวังานวิจยัหรือสินคา้ท่ีน าเสนอ และการด าเนินการขององคก์รณ์มากขึ้ น เช่น นิคมอุตสาหกรรม

จังหวัดชลบุรี โรงไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี อุทยานวิทยาศาสตร์ของศูนย์ เทคโนโลยีอีเลิกทรอนิกส์ และ

คอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ จงัหวดัปทุมธานี เป็นตน้ ในปัจจุบันประเทศไทยยงัไม่มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

ประเภทน้ีเท่าท่ีควร และโดยส่วนใหญ่ตอ้งมีการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบก่อนเขา้ชม 

 



  3) MICE (Meetings & Incentives & Conventions & 

Exhibitions) หมายถึง สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัการประชุม จดัฝึกอบรม สมัมนา จดัประชุมเชิง

ปฏิบติัการ จดันิทรรศการ สถานท่ีจดังานเหล่าน้ีมกัจะมีการเขา้ถึงท่ีสะดวก มีระบบสารสนเทศท่ี

ทันสมยั มีหอ้งจัดประชุมท่ีไดม้าตรฐาน มีความพรอ้มดา้นสาธารณปโภคพื้ นฐานและบริการ

ต่างๆ รวมทั้งบริการจัดเล้ียงอาหารเครื่องด่ืมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้และอาจมีการ

น าเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวบนัเทิงและนันทนาการควบคู่ไปดว้ย สถานท่ีท่ีใชจ้ดังานประเภทน้ี

ในประ เทศไทย ได้แก่  โรงแรม ศูนย์การประ ชุมและแสดง สินค้า  เช่น  Bangkok 

International Trade &Exhibition Centre (BITEC) อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี 

ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาติสิริกิต์ิ เป็นตน้ 

 



4. แหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาต ิ: 

 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้

เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจใหนั้กท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึง

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตาของ

สภาพธรรมชาติ สัณฐานท่ีส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็น

สัญลักษณ์ ของท้องถ่ิน น้ันๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ (Special 

Environmental Features) หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทาง วชิาการก็ได ้

 



ความส าคญัของแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาต ิ 

 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็น

ส่ิงท่ีมีอยู่และเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติมีสภาพและการเปล่ียนแปลงไปได้ตามกาลเวลา มีระบบ

ความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นในตวัเองดว้ยปัจจยัต่างๆ กนั และองคป์ระกอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ น อาจค่อย

เป็นค่อยไปหรือเห็นไดช้ดัเจนแลว้แต่กรณีไป ซ่ึงผลจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์อาจท าใหเกิดการสูญ

สลายของแหล่งธรรมชาติน้ันได ้ถา้ปราศจากความเขา้ใจในการใชท้รพัยากรน้ันๆ ความสวยงาของแหล่ง

ธรรมชาติ ท่ีมีอยู่มากมายในประเทศไทย เป็นจุดดึงดูดส าคัญด้านการท่องเท่ียว แต่การเปิดพื้ นท่ี

ธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งร็เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดการจดัการท่ีดีท าใหแ้หล่งธรรมชาติหลาย

แห่งเกิดความเส่ือมโทรม และส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวในท่ีสุด ดังน้ันการก าหนดกรอบหรือ

เกณฑ ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีชดัเจนส าหรบัใหห้น่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการดูแล

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่างๆ ได้น าไปชด้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเป็น

เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว เพื่อยกระดบัมาตรฐานในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

ตนจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของประเทศไทย และยงัสามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่ง

บอกใหนั้กท่องเท่ียวรบัรูใ้นคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึง

หมายถึงการเพิ่มขึ้ นของรายไดท้างการท่องเท่ียวดว้ย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรบัทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น 

 



ประเภทของแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิสามารถจ าแนกประเภทไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติจ าแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติไดแ้ก่ 

 1) ชายหาด (Beach) 

 2) เกาะ (Island) 

 3) น ้าตก (Waterfall) 

 4) แหล่งน ้า (Water Resource) หมายถึง พรุหนอง บึง ทะเลสาบ คลอง ล า

ธาร และแมน่ ้า 

 5) ถ ้า (Cave) 

 6) ภเูขา (Mountain & Hill) 

 7) แกง่ (Rapid) 

 8) โป่งพุรอ้น (Thermal Spring) 

 9) ซากดึกด าบรรพ(์Fossil) 

 10) ธรณสีณฐานและภมูิประเทศท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Special Geography 

and Topography) 

 11) ตน้ไมแ้ละสตัวป่์าท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Special Plant and Wildlife) 

 



2. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติจ าแนกตามการจดัการพื้ นท่ี ไดแ้ก่ 

 1) แหล่งธรรมชาติท่ีหน่วยงานของรฐัเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบ ไดแ้ก่อุทยาน

แห่งชาติ(National Park) วนอุทยาน (Forest Park) เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์

ป่า (Wildlife Sanctuary) เขตหา้มล่าสตัวป่์า (Non-Hunting Area) 

สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Garden)สวนรุกขชาติ(Arboretum) สวน

ป่าและพนัธุไ์ม(้Forestry Plantations) 

 2) แหล่งธรรมชาติท่ีเป็นพื้ นท่ีสาธารณะประโยชน์ โดยมีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบ 

 3) แหล่งธรรมชาติท่ีเอกชนเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบ 

 

 



ความส าคญัของแหลง่ทอ่งเที่ยวเพื่อนนัทนาการ 

 แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยุส์รา้งขึ้ น หรือเป็นสถานท่ีหรือกิจกรรม

ท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นท่ีมิไดมี้ความส าคญัในเชิงประวติัศาสตร ์โบราณคดีศาสนาหรือวฒันธรรมหรือมีความส าคญัใน

เชิงประวัติศาสตร์  โบราณคดีศาสนาหรือวัฒนธรรมน้อย อาจเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมร่วมสมัยเพื่อ

วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างแตกนัไป ซ่ึงงโดยส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผ่อนใหค้วามสนุกสนาน รื่นรมย์

บันเทิง และอาจมีการศึกษาหาความรู่ร่วมดว้ย แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการในประเทศไทยมีดว้ยกันหลาย

ประเภทและหลายแห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือชานเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางแต่แหล่ง

ท่องเท่ียวประเภทน้ีของไทยยงัไม่ค่อยมีชื่อเสียงแพร่หลายมากนักในต่างประเทศ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ

มีทั้งท่ีด าเนินการโดยรฐั เช่น สวนสาธารณะ สวนสตัว ์สนามกีฬา เป็นตน้ และท่ีด าเนินการโดยเอกชน เช่น สวน

สนุกและสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษบางแหง่ การก าหนดกรอบหรือเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ

นันทนาการท่ีชดัเจนส าหรบัใหห้น่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการดแูลแหล่งท่องเท่ียวไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และเป้นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว เพื่อยกระดับ

มาตรฐานในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของตนจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืนของประเทศ

ไทยและยงัสามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกใหนั้กท่องเท่ียวรบัรูใ้นคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และมีส่วนส าคญัในการ

ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มขึ้ นของรายไดด้า้นการท่องเท่ียวของประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่ม

มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยห็เป็นท่ียอมรบัทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ นอีกดว้ย 

 



ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการท่ีพบในประเทศไทยในปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

 1) ยา่นบนัเทิงและสถานบนัเทิง(Entertainment) หมายถึง สถานท่ีท่ีมนุษยส์รา้ง

ขึ้ นเพื่อประกอบกิจกรรมเพื่อความบนัเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน รองรบันักท่องเท่ียวตอน

กลางวนัหรือกลางคืนหรือทั้ง 2 ช่วงเวลา สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 - ประเภทยา่นสถานบนัเทิง ไดแ้ก่ ยา่นท่ีมีบริการรา้นคา้ประเภทบารเ์บียร ์ไนตค์ลบั คาเฟ่ดิส

โกเ้ทค Entertainment complex เช่น ยา่นสีลม ยา่นสุขุมวทิ เป็นตน้ 

 - ประเภทการแสดงเพื่อความบนัเทิง ไดแ้ก่ โรงละคร โรงมหรสพ คาบาเร่ตโ์ชว ์เช่นภทัราว

ดีเธียเตอร ์กรุงเทพฯ เป็นตน้ 

  2) สวนสตัว(์Zoo)หมายถึง สถานท่ีท่ีรวบรวมสตัวช์นิดต่างๆ ไวเ้พื่อใหส้าธารณชน

เข้าชมและเพื่อการศึกษาและค้นคว ้าทางวิชาการ โดยมีสัตว์นานาชนิดเป็นส่ิงดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชมสวนสตัวม์ีทั้งท่ีเป็นสวนสตัวปิ์ดโดยการขงัสตัวไ์วใ้นกรงและสวนสตัว์

เปิดท่ีใหส้ตัวอ์ยูอ่าศยัไดต้ามธรรมชาติโดยการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพแวดลอัม

จริงท่ีสตัวช์นิดน้ันๆ อยู่ในท่ีน้ีหมายรวมถึงสถานแสดงพนัธุ์สตัวน ้า  (Aquarium) ซ่ึงเป็น

สถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงพนัธุ์สัตวน์ ้ านานาชนิดไวใ้หส้าธารณชนเขา้ชมดว้ย ตัวอย่างเช่น 

สวนสตัวดุ์สิต กรุงเทพฯ สวนสตัวเ์ชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นตน้ 

 



 3) สวนสนุกและสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ (Amusement Park & Theme Park) 

-สวนสนุก หมายถงึสถานท่ีท่ี มนุษยส์รา้งขึ้นเพ่ือความบนัเทิงและความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยการจดัเครื่ อง

เล่น กิจกรรมรื่นเรงิ การละเลน่ การแสดงต่างๆ เพ่ือสรา้งความเพลิดเพลินแก่ผูเ้ขา้ชม และมีการเปลี่ ยนแปลง

กิจกรรมต่างๆ ท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ อย ูเ่สมอ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทนุของภาคเอกชน เช่น สวนสนุก Dream 

World จงัหวดัปทมุธานี เป็นตน้ 

-สวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ  หมายถึงสวนสาธารณะท่ีมีรปูแบบการคา้ท่ีพฒันาขึ้นมาจาก สวนสนุก โดยมี

การนําเสนอเรื่ องราว  (Theme) เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ เรื่ องราวท่ีนําเสนออาจเป็นเรื่ องราวท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ประวตัิศาสตร ์ธรณวทียา สิ่ งแวดลอ้ม สงัคม เทคนิค เหตการณใ์นอนาคตหรอื ท่ีสามารถสรา้งความบันเทิง 

ความเพลดเพลินและในบางกรณ๊ใหก้ารศึกษาแก่นักท่องเท่ียว โดยทัว่ไปจะมีการนําเสนอเรื่ องราวต่างๆ ทัง้ใน

และนอกอาคาร มีการพัฒนาของระบบการจดัการอาหาร รา้นคา้ปลีกยอ่ยและบรกิารต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว 

ตวัอยา่งเชน่ สวนสยาม กรงุเทพฯ เมืองโบราณ จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นตน้ 

 4) สวนสาธารณะ (Park)หมายถึง สถานท่ีท่ีมนุษยส์รา้งขึ้นเพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและทาํ

กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เปิดใหส้าธารณชนเขา้ใชโ้ดยมีการจัดสถานท่ีใหส้วยงามทั้งในลักษณะท่ีเป็น

ธรรมชาติและการสรา้งสิ่ งปลกูสรา้ง สวนสาธารณะโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทนุของภาครฐั ในบางกรณีอาจ

เป็นความรว่มมือกันระหวา่งภาครฐัและเอกชน หรอืเอกชนเป็นผูด้าํเนินการก็ได ้ตวัอยา่งเช่นสวนสาธารณะ

เบญจสิรแิละสวนลมุพินีกรงุเทพฯ 

 



6. แหล่งทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) : 

 หมายถึงหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้รา้งสมและ

ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบดว้ย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น 

การแสดงศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้ นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตัวอย่างของแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ

ประเทศไทยในประเภทน้ีไดแ้ก่ ตลาดน ้าด าเนินสะดวก งานแสดงของชา้งจงัหวดัสุรินทร ์งานร่มบ่อสรา้ง ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นมรดกแห่งสงัคม 

มีทั้งส่วนจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีรูปแบบ การด ารงชีวิต การแต่งกาย เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชอ้าหารการกิน งานเทศกาล ประเพณีเป็นตน้ นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัเป็นการสัง่สมประสบการณ์ ความรู ้

ความสามารถ และภูมิปัญญาทั้งหมดท่ีไดช้่วยใหม้นุษยใ์นสงัคมน้ันๆ อยู่รอด และเจริญสืบต่อไดแ้ละเป็นอยู่มาจนถึง

ปัจจุบนั และสามารถเจริญงอกงามต่อไป ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายและมเัอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ ละ

ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดส าคัญด้านการท่องเท่ียว แต่การเปิดพื้ นท่ีทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่าง

รู ้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดการจัดการท่ีดีท าใหคุ้ณค่าทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเกิดการ

เปล่ียนแปลงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนทอ้งถ่ินจนขาดความเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของพื้ นท่ี

และส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวในท่ีสุด ดงัน้ัน การก าหนดกรอบหรือเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหลงท่องเท่ียวท่ี

ชดัเจนส าหรบัใหห้น่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวและเป็นเคร่ือง มือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเพื่อยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวจึงเป็น ส่ิงส าคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของประเทศไทย และยงัสามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกให้

นักท่องเท่ียวรบัรูใ้นคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และมีส่วนส าคญัในการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการซ่ึงหมายถึงการเพิ่มข้ึน

ของรายไดท้างการท่องเท่ียวดว้ย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรบัทั้งในและ

ต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

 



ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 

 แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมสามารถแบ่งได่เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

แหล่งความเป็นอยู่และวิถีชีวิต แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเภทน้ี ผูม้าเยี่ยมชมสามารถสังเกตความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของ

ชุมชนน้ัน โดยตนเองมิไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม เช่นชุมชนของชนเผ่ า ศูนย์วัฒนธรรม คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ท่ีการช่วยรักษาความ

หลากหลายของเชื้ อชาติคุณค่าต่อผูเ้ยี่ยมชมอยู่ท่ีการไดร้บัความรูว้ิสยัทศัน์ความเขา้ใจอนัดีระหว่างกลุ่มชนเผ่าต่างๆ และภูมิปัญญา

ของชนเผ่า ตวัอยา่งเชน่ บา้นกะเหร่ียงทิโพจิจงัหวดัตาก บา้นหนองขาว จงัหวดักาญจนบุรี เป็นตน้ 

 รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ี ส่วนใหญ เป็นการท่องเท่ียวชมวิถิชีวีตในชนบท ซ่ึงหมายถึง การ

เดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้นชนบทท่ีมีลักษณะวิถิชีวีติ และผลงานสรา้งสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น เพ่ือความ

เพลิดเพลิน ไดค้วามรู ้ดูผลงานสรา้งสรรคแ์ละภูมิปัญญาพ้ืนบา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน บนพ้ืนฐานของความรบัผิดชอบ

และมีจิตส านึกต่อการรกัษามรดกทางวฒันธรรม และคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการ

ท่องเท่ียว 

 2) แหล่งวฒันธรรมประเพณีและหตัถกรรมพื้ นเมือง 

 แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเภทน้ี ผูเ้ยีย่มชมสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง 

วฒันธรรมประเพณีและซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกจากผูป้ระกอบหตัถกรรม คุณค่าต่อส่วนรวมอยูท่ี่การร่วมรกัษามรดก ความหลากหลาย

ของวฒันธรรม คุณค่าต่อผูเ้ยี่ยมชมอยู่ท่ีความพอใจจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีและการไดซ้ื้อส่ิงของท่ีระลึกท่ี

พอใจ ตวัอยา่งเชน่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

 รปูแบบการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้ นในแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีจึงเป็นการท่องเท่ียวชมวฒันธรรม 

และประเพณีซ่ึงหมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินน้ันๆ จดัขึ้ นไดร้บัความเพลิดเพลินต่ืน

ตาต่ืนใจในสุนทรียศิลป์ เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรบันับถือ การเคารพ พิธีกรรมต่างๆ และไดร้บัความรู ้มีความเขา้ใจต่อสภาพ

สงัคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้ นบนพ้ืนฐานของความรบัผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มและ

มรดกทางวฒันธรรม โดยประชาคมในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียว 

 



7. แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิ: 

 ในการจดัท าเกณฑม์าตรฐานส าหรบัแหล่งท่อง เท่ียวน ้าพุรอ้นธรรมชาติ 

มีจุดประสงคเ์พื่อเป็นกรอบแนวทางในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าพุรอ้น 

ธรรมชาติอย่างชดัเจน โดยเน้นในดา้นการก าหนดมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัการ

บริการต่างๆ เน่ืองจากการท่องเท่ียวประเภทน้ีจะตอ้งค านึงถึงดา้นความปลอดภยั

ของนักท่อง เท่ียวเป็นส าคญั และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากน ้าพุรอ้น จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติประเภท

หน่ึง ซ่ึงหากไม่มีการก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเจน การด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว

ใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาติได ้นอกจากน้ี การจดัท าเกณฑ์

มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุรอ้นธรรมชาติ ยังมีเป้าหมายเพื่อให้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวได้น าไปใช ้เป็น เคร่ืองมือในการ

ตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของตน และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล ท่ีส าคญั

เพื่อประกอบการตัดสินใจ ของนักท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่ง

ท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ น ้าพุรอ้นธรรมชาต ิิของประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรบัทั้งใน

และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น 

 



ความส าคญัแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้าพุรอ้นธรรมชาติ 

 ในการจดัท าเกณฑม์าตรฐานส าหรบัแหล่งท่องเท่ียวน้ําพุรอ้นธรรมชาติมีจุดประสงค์

เพื่อเป็น 

กรอบแนวทางในการจดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าพุรอ้นธรรมชาติอยา่งช ัดเจน โดยเน้นใน

ดา้นการก าหนดมาตรฐานทจ าเป็นส าหรบัการบริการต่างๆ เน่ืองจากการท่องเท่ียวประเภทน้ี

จะตอ้งค านึงถึง ดา้นความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็นส าคัญ และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากน ้าพุรอ้นจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ

ประเภทหน่ึง ซ่ึงหากไม่มีการก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเจน การด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวใดๆ 

อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าพุรอ้นธรรมชาติได ้นอกจากน้ี การจัดท าเกณฑ์มาตรฐานแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้าพุรอ้นธรรมชาติยงัมีเป้าหมายเพื่อใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบดูแลแหล่ง

ท่องเท่ียวไดน้ าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องท่ียวของตน และยัง

สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีส าคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของนัก ท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นการเพิ่ม

มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้าพุรอ้นธรรมชาติของประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรบัทั้งใน

และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น 

 



8. แหล่งทอ่งเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) : 

 หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีชายหาดเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี ดึ งดูดใจให้นักท่องเ ท่ียวมาเยือน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรปูแบบท่ีใกลชิ้ดกบั 

ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ย ซ่ึง

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายหาด ไดแ้ก่ การเล่นน ้า การ

อาบแดด กีฬาทางน ้า การนัง่พกัผ่อน รบัประทานอาหาร เป็นตน้ 

 



ความส าคญัของแหลง่ทอ่งเที่ยวประเภทชายหาด 

 เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาดจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ประเภทหน่ึงซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ี

เปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีทรพัยากรธรรมชาต เป็นส่ิงดึงดูดใจใหนั้กท่องเท่ียวมาเยือนซ่ึง

ทรัพยากรธรรมชาติ เหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงาม ตามสภาพธรรมชาติความแปลกตาของ

สภาพธรรมชาติสัณฐานท่ีส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็น

สัญ ลั ก ษณ์ ข อ ง ท้อ ง ถ่ิ น น้ั น ๆ  ส ภ าพ แ ว ด ล้อ ม ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ ท่ี มี ลั ก ษณ ะพิ เ ศ ษ 

(SpecialEnvironmental Features) หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทางวชิาการก็ได ้ 

 แหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ มีลกัษณะเฉพาะคือเมื่อถูกท าลาย จะหมดสภาพไป

ไม่สามารถฟ้ืนฟูคืนสู่สภาพเดิมได ้โดยง่ายหรือตอ้งใชเ้วลานานในการฟ้ืนฟูใหก้ลับสู่สภาพเดิม 

จึงตอ้งมีการดูแลรักษาทรัพยากรอย่างดี ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทน้ีเกิดขึ้ นเพื่อการ

ท่องเท่ียว แต่เป็นการน าการท่องเท่ียวเขา้ไปผนวก กิจกรรมท่ีเกิดขึ้ นจึงเป้นกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์

ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ เช่น เดินป่า ศึกษาธรรมชาติดูนก/แมลง ส่องสตัว ์เล่นชายหาด เป็นตน้ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรปูแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริม

กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ย 

 



 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ 

เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีอยู่และเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติมีสภาพและการเปล่ียนแปลงไปไดต้าม

กาลเวลา มีระบบความสัมพันธ์ท่ีซับซอ้นในตัวเองดว้ยปัจจัยต่างๆกันและองค์ประกอบการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นอาจจะน้อยไปหรืออาจรวดเร็วมากจนเห็นไดช้ดัเจนแลว้แต่กรณีไปซ่ึงผล

จากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อาจท าใหเ้กิดการสูญสลายของแหล่งธรรมชาติน้ันได้ ถ้า

ปราศจากความเขา้ใจในการใชท้รพัยากรน้ันๆความสวยงามของแหล่งธรรมชาติท่ีมีอยู่มากมาย

ในประเทศไทย เป็นส่ิงดึงดูดส าคญัดา้นการท่องเท่ียวแต่การเป็นการเปิดพื้ นท่ีธรรมชาติเพื่อเป็น

แหล่งท่องเท่ียวอยา่งรูเ้ท่าไม่ถึงการณห์รือขาดการจดัการท่ีดีท าใหแ้หล่งธรรมชาติหลายแห่งเกิด

ความเส่ือมโทรม และส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวในท่ีสุด ดงัน้ันการก าหนดกรอบหรือ

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีชดัเจนส าหรบัใหห้น่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน

การดูแลแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่างๆ ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเพื่อยกระดบัมาตรฐานในการพฒันา

แหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของประเทศไทย และยงั

สามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกใหนั้กท่องเท่ียวรบัรูใ้นคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และมีส่วนส าคญัใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มขึ้ นของรายไดท้างการท่องเท่ียวดว้ย รวมทั้งเป็น

การยกระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งทองเท่ียวของประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น 

 



ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด 

 การจ าแนกประเภทชายหาดเพื่อการท่องเท่ียวสามารถจ าแนกไดต้ามระดับของการ

พัฒนาและการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติของชายหาด ซ่ึงการจ าแนกประเภทของแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภทชายหาดตามระดบัของการพฒันา มีดงัน้ี 

 ชายหาดอนุรกัษ์ (Passive Beach) ชายหาดท่ีอยูใ่นพื้ นท่ีธรรมชาติแบบสนัโดษ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ห่างไกล จึงยงัคงสภาพความเป็นธรรมชาติหรือสภาพภูมิทศัน์เดิมอย่าง

สมบูรณ์หรือค่อนขา้งสมบูรณ์ มีปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเบาบางเน่ืองจากการเขา้ถึงกระท าได้

ยากล าบาก ปรากฎร่องรอยจากผลกระทบจากการท ากิจกรรม การใชป้ระโยชน์น้อย การควบคุม

และการจัดการท่องเท่ียวตลอดจนการพฒันาต่างๆไม่ปรากฎในพื้ นท่ีหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ี

เหมาะกบักิจกรรมนันทนาการท่ีเนน้สมัผสัและเรียนร็ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

 ชายหาดท่ีมีการพฒันาแลว้ (Active Beach) แหล่งท่องเท่ียวชายหาดประเภทน้ี

จะมีสภาพแวดลอ้มโดยรวมท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติอยู่ หากแต่เป็นพื้ นท่ีธรรมชาติท่ีพฒันา

ปรบัเปล่ียนไปแลว้เพื่อสนองต่อกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ของผูม้าเยือน การเขา้ถึงกระท าไดอ้ยา่ง

สะดวก ปริมาณการใชป้ระโยชนในพื้ น์ท่ีมีค่อนขา้งหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดกาลการ

ท่องเท่ียว ปรากฏร่องรอยของผลกระทบจากการพฒันาอย่างชดัเจนมาตรการในการจดการและ

ควบคุมนักท่องเท่ียวถูกน ามาใชทุ้กรปูแบบเท่าท่ีจะมีความเป็นไปไดม้ีความสะดวกสบายในการ

ท ากิจกรรม เพราะมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากกวา่พื้ นท่ีประเภทอ่ืน 

 



9. แหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้าตก : 

สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พ่ือการท่องเท่ียว โดยมีนา้ตกเป็นทรพัยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจใหนั้กท่องเท่ียวมาเยือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความเพลิดเพลิน

และนันทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้ นใน

แหล่งน ้าตก ไดแ้ก่ การวา่ยนา้ การนัง่พกัผ่อน รบัประทานอาหาร การเดินส ารวจนา้ตก การล่องแก่งการดนูก และการตกปลา เป็นตน้ 

ความส าคญัของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้าตก 

 เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าตกจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทหน่ึงซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

(Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พ่ือการท่องเท่ียว โดยมีทรพัยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจใหนั้กท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึง

ทรพัยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติความแปลกตาของสภาพธรรมชาติสณัฐานท่ีส าคญัทางธรณีวิทยาและ

ภูมิศาสตร์ อันเ ป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้อง ถ่ินน้ันๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ท่ีมีลักษณะพิเศษ (Special 

Environmental Features) หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทางวิชาการก็ไดแ้หล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ มีลกัษณะเฉพาะคือเมื่อถูก

ท าลาย จะหมดสภาพไปไม่สามารถฟ้ืนฟูคืนสู่สภาพเดิมได ้โดยง่ายหรือตอ้งใชเ้วลานานในการฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิม จึงตอ้งมีการดูแลรกัษ า

ทรพัยากรอย่างดี ทรพัยากรการท่องเท่ียวประเภทน้ีเกิดขึ้ นเพ่ือการท่องเท่ียว แต่เป็นการน าการท่องเท่ียวเขา้ไปผนวก กิจกรรมท่ีเกิดขึ้ นจึงเป้น

กิจกรรมท่ีสัมพันธ์ใกลชิ้ดกับธรรมชาติ เช่น เดินป่า ศึกษาธรรมชาติดูนก/แมลง ส่องสัตว์ เล่นชายหาด เป็นตน้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือความ

เพลิดเพลินและนันทนาการในรปูแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีอยู่และเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติมีสภาพและการเปล่ียนแปลงไปไดต้าม

กาลเวลา มีระบบความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นในตวัเองดว้ยปัจจยัต่างๆกนัและองคป์ระกอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจจะนอ้ยไปหรืออาจรวดเร็วมาก

จนเห็นไดช้ดัเจนแลว้แต่กรณีไปซ่ึงผลจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์าจท าใหเ้กิดการสญูสลายของแหล่งธรรมชาติน้ันได ้ถา้ปราศจากความเขา้ใจ

ในการใชท้รพัยากรน้ันๆความสวยงามของแหล่งธรรมชาติท่ีมีอยูม่ากมายในประเทศไทย เป็นส่ิงดึงดดูส าคญัดา้นการท่องเท่ียวแต่การเป็นการเปิด

พ้ืนท่ีธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดการจดัการท่ีดีท าใหแ้หล่งธรรมชาติหลายแห่งเกิดความเส่ือมโทรม และ

ส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวในท่ีสุด ดังน้ันการก าหนดกรอบหรือเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีชดัเจนส าหรบัใหห้น่วยงาน

และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่างๆ ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและเป็นเคร่ืองมือใน

การตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเพื่อยกระดบัมาตรฐานในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน

ของประเทศไทย และยงัสามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกใหนั้กท่องเท่ียวรบัรูใ้นคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเลือกใ ช้

บริการ ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมข้ึนของรายไดท้างการท่องเท่ียวดว้ย รวมทั้งเป็นการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งทองเท่ียวของประเทศไทยใหเ้ป็น

ท่ียอมรบัทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น  

 



10. แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตปิระเภทถ ้า : 

 แหล่งท่องเท่ียวประเภทถ ้า หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีถ ้าเป็น

ทรพัยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจใหนั้กท่องเท่ียวท่ีมาเยือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลิน

และนันทนาการในรปูแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู ้

เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้ นในแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ ้า ไดแ้ก่ การเขา้ชม

บรรยากาศและหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้า การศึกษาดา้นโบราณคดีของมนุษยยุ์คต่างๆ ท่ีเคย

อาศยัในถ ้า การนมสัการพระพุทธรปู การใหอ้าหารสตัว ์การปิกนิกและรบัประทานอาหาร เป็น

ตน้ 

ความส าคญัแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตปิระเภทถ ้า 

 ถ ้าจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีเอกลกษณ์ เฉพาะตัว มีความมหศัจรรย์

ลึกลับและทา้ทาย ในความรูสึ้กของมนุษยก์่อใหเ้กิดความสนใจใครจะไดไ้ปชมและสมัผัส ถ ้าจึง

จัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคัญประการหน่ึง นอกจากน้ีถ ้ายงัมีความผูกพันกับ

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของมนุษยม์าชา้นาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมนุษยแ์ละสตัวใ์ชถ้ ้าเป็น

ท่ีอยู่อาศัยมาตั้ งแต่ดึกด าบรรพ์ ถ ้ าจึงมีความส าคัญในแง่ของการศึกษค้นคว ้าทางด้าน

ประวติัศาสตร ์โบราณคดีและววิฒันาการแหลงท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 



ประเภทแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ ้า 

 ความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ละเกิดขึ้ นเองตาม

ธรรมชาติ มีสภาพและการเปล่ียนแปลงไปไดต้ามกาลเวลา มีระบบความสัมพนัธ์ท่ีซับซอ้นดว้ย

ตวัเองในระบบต่างๆ ประกอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นอาจค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจรวดเร็วมากจน

มองเห็นไดช้ดัเจนแลว้แต่กรณีไป ซ่ึงผลจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์าจท าใหเ้กิดการสูญสลาย

ของแหล่งธรรมชาติน้ันได ้ถา้ปราศจากความเขา้ใจในการใชท้รพัยากรน้ันๆความสวยงามของแหลง

ธรรมชาติ ท่ีมีอยู่มากมายในประเทศไทย เป็ฯจุดดึงดูส าคัญด้านการทองเท่ียว แต่การเปิด

ธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดการจัดการท่ีดีท าใหแ้หล่ง

ธรรมชาติหลายแห่งเกิดความเส่ือมโทรม และส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวในท่ีสุด ดงัน้ัน

การก าหนดกรอบหรือเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีชดัเจน ส าหรบัใหห้น่วยงานและผูท่ี้

มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดแูลแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่างๆ ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

แหล่งท่องเท่ียวและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเพื่อยกระดบัมาตรฐาน

ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของประเทศ

ไทย และยงัสามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกใหนั้กท่องเท่ียวรูในคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวและมีส่วน

ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงหมายถึง การเพิ่มขึ้ นของรายไดท้างการท่องเท่ียวดว้ย 

รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย ใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น 

 



11. แหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาตปิระเภท เกาะ : 

 การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องค์ประกอบ ซ่ึงมี

จ านวนตัวชี้ วดัทั้งหมด 47 ตวัชี้ วดั โดยแต่ละตัวชี้ วดัมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวม

ทั้งส้ิน 235 คะแนน โดยการใหค้ะแนนจะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบคุณค่าดา้นการท่องเท่ียวและความ 

เส่ียงต่อการถูกท าลายมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นแรงดึงดูดใจส าคญัส าหรบัใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชมแหล่ง 

ท่องเท่ียว ส่วนองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการมีความส าคญัของคะแนนรองลงมา และองคป์ระกอบดา้น

ศกัยภาพในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมีความส าคญัของ คะแนน น้อยท่ีสุด 

ความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

 เกาะ เป็นส่วนหน่ึงของแผแผ่นดินจึงเป็นผลใหเ้กาะเป็นท่ีตั้งของแหล่งธรรมชาติต่างๆ เช่นเดียวกบั

แผนดิน เกาะท่ีมีพื้ นท่ีราบขนาดใหยเ่พียงพอท่ีจะเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของมนุษยไ์ด ้ประกอบกบัสภาพภมิูนิเวศและ

ทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทั้งชายหาด หน้าผา แหลม ภเูขา ถ ้า น ้าตก ล าธาร ฯลฯ จึงส่งผลให้

เกาะกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากซ่ึงเกาะในประเทศไทย มีจ านวน

มากมายกวา่ 700 เกาะ โดยเกาะส่วนมากในทะเลไทยยงัมีสภาพท่ีสมบรูณ ์ยกเวน้เกาะท่ีมีท่ีตั้งใกลก้บัแผ่นดิน

และมีพื้ นท่ีใหญ่เพียงพอแก่การด าเนินกิจกรรมของมนุษยอ์ย่างไรก็ดีพื้ นท่ีเกาะบางแห่งถึงแมจ้ะอยู่ไกลจาก

แผ่นดินแต่มีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ พอในการประกอบกิจกรรมหรือมีทรพัยากรและความสวยงามของพื้ นท่ีท่ีดึงดูดใน

การท่องเท่ียวก็ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษยเ์ช่นกนั โดยกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบ

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ กิจกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงมีลกัษณะการขยายตวัของกิจกรรมอยา่งรวดเร็วซ่ึงมีทั้งท่ีด าเนินการ

อย่างถูกตอ้งและมีการบุกรุกพื้ นท่ีธรรมชาติก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติทั้งทัศนีภาพท่ีถูกท าลาย 

สภาพของระบบนิเวศท่ีเสียสมดุล ปัญหาดา้นของของเสีย ฯลฯ 

 



 การพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีขากดการวิเคราะหถึ์งศกัยภาพของพื้ นท่ีท่ีขาดความ

เขาใจถึงสภาพทางธรรมชาติของพื้ นท่ีและการขาดมาตรการทเหมาะสมในการควบคุมดูแลการขยายตวัของกิจกรรม

การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะเป็นอย่างมาก ประกอบกบันโยบายการเปิด

พ้ืนท่ีเกาะใหม่เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยมิไดค้ านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดของ

พื้ นท่ีเกาะแต่ละแหง่ ซ่ึงประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะท่ีมีช่ือเสียงและมีความสวยงามดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปีดงัน้ัน การก าหนดกรอบหรือเกณฑม์าตรฐานดา้นการ

ท่องเท่ียวประเภทเกาะใหช้ดัเจนจึงมีความจ าเป็นทั้งส าหรบัพ้ืนท่ีเกาะท่ีไดร้บัการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพื้ นท่ี 

เกาะท่ีมีศกักยภาพในการท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม ่ทั้งน้ีเพื่อใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวไดน้ ามาตรฐานดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนารวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการ

ตรวจสอบมาตรฐาน แหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะเพื่อยกระดบัมาตรฐานในการพฒันา แหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะ

ใหเ้ป็นท่ียอมรบัของนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในดา้นคุณภาพสถานท่ีท่องเท่ียวงซ่ึงจะเป็ฯขอ้

ส าคญัของการเลือกใชบ้ริการแห่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ รวมทั้งการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทเกาะท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็น

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

 แหล่งธรรมชาติประเภทเกาะ สามารถแบ่งออกตามสภาพการพฒันาไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดไดแ้ก่ 

1) เกาะท่ีมีการพฒันาแลว้ ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีมีการพฒันา โดยมนุษยแ์ลว้ มีผูรู้จ้กัเขา้ไปท่องเท่ียวยงัเกาะแหง่น้ีแลว้ 

2) เกาะท่ียงัไม่ไดร้บัการพฒันา คือเกาะท่ียงัไม่มีคนรูจ้กัหรือยงัไม่ม่การบุกรุกเขา้ไปพฒันาเพื่อเป็ฯแหล่งท่องเท่ียว

ซ่ึงมกัจะเป็นเกาะขนาดกลางหรือขนาดเล็ก เกาะประเภทน้ีจะยงัคงสภาพธรรมชาติเดิมอยู่ 

  

 



12. แหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติประเภท แก่ง : 

 แหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่ง หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีแก่งเป็นทรพัยากรธรรมชาติท่ีดึงดูด

ใจใหนั้กท่อง เท่ียวมาเยือน และมีวตัถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกับ ธรรมชาติ โดยมี

กิจกรรมการท่องเท่ียวหลัก ไดแ้ก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา

ธรรมชาติเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่การดนูก การส ารวจธรรมชาติ การศึกษาพนัธุพ์ืชต่างๆ เป็นตน้ 

ความส าคญัแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง 

 ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่งจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเชิงอนุรกัษ์ประเภทหน่ึง แหล่งท่องเท่ียว

ประเภทแก่งบางแห่งูกพฒันาเป็นการท่องเท่ียวแบบผจญภยั กึ่งอนุรกัษ์ธรรมชาติ (SoftAdventure Tourism) ซ่ึงเป็น

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีค่อนขา้งใหม่ส าหรบัประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทอื่นๆ แหล่งท่อง

ท่ียวประเภทแก่งน้ีมกัจะอยู่ในเขตป่าตน้น ้าท่ีมีความเปราะบางทางธรรมชาติสภาพพื้ นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้ นท่ีป่าเบญจพรรณ ป่าเต็ง

รงั รวมทั้งป่าดิบชื้ นท่ีมีระบบนิเวศท่ีซบัซอ้น ในระยะแรกกิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทแก่ง เร่ิมตน้ดว้ยการใชไ้มไ้ผ่มาท าเป็นแพ

ล่องล าน ้า ซ่ึงเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติแต่เน่ืองจากการท่องเท่ียว ท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็วเป็นเหตุใหป่้าไผ่

ลดลง จึงมีการน าเรือยางเขา้มาใชท้ดแทนและมีอุปกรณป้์องกนัภยัต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อใหมี้ความปลอดภยัส าหรบักิจกรรมการล่อง

แก่งมากขึ้ น เช่น หมวกกนักระแทก เสื้ อชูชีพ เป็นตน้ ต่อมาการท่องเท่ียวประเภทแก่งไดร้บัความนิยมเพื่มขึ้ นจากนักท่องเท่ียวท่ี

ชี่นชอบท่องเท่ียวแนวผจญภยั ประกอบกบความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าไม ้ความทา้ทาย และความน่าต่ืนเตน้

ของการล่องแก่งท่ีเปรียบเสมือนการเอาชนะธรรมชาติจึงเป็นจุดดึงดูดส าคญัใหม้ีการเปิดพื้ นท่ีท่องเท่ียวประเภทแก่งเพิ่มมากขึ้ น 

แหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่งหลายแห่งจึงมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปล่องแก่งจ านวนมาก ในแต่ละปี เช่น แก่งหินเพิง ทีลอซ ูแก่งล าน ้าเข็ก 

เป็นตน้ แต่การเปิดพื้ นท่ีทางธรรมชาติหรือการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทแก่งซ่ึงเป็นกิจกรรมในพื้ นท่ีท่ีความเปราะบาง 

ประกอบกบัการท่องเท่ียวประเภทแก งเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีค่อนขา้งใหม่จึงส่งผลใหอ้าจมีการจดัการท่องเท่ียวท่ีไม่ดี ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้ นท่ีความเสอมโทรมของแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ

นักท่องเท่ียว  

 



ประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแกง่ 

แหล่งธรรมชาติประเภทแกง่ สามารถแบ่งออกตามลกัษณะทางกายภาพได ้2 ประเภท คือ 

 1) แก่งหิน ลกัษณะเด่นของแก่งประเภทน้ีคือ มีลกัษณะกายภาพท่ีมีโขดหินกีดขวาง 

ทางน ้าไหลขนาดของโขดหินจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็สลบก ันไปสามารถมองเห็นโขด

หินชดัเจนในช่วงท่ีฤดูน ้าน้อยหรือฤดูแลง้ โดยแก่งประเภทน้ีเหมาะส าหรบัท ากิจกรรมท่องเท่ียว 

แนวผจญภยั เช่น การล่องแก่ง ปัจจุบนักิจกรรมการล่องแก่งเป็นการท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยม

อยา่งมาก นอกจากน้ีแก่งท่ีมีลกัษณะโขดหินยงัเป็นแหล่งระบบนิเวศท่ีส าคญัชองล าน ้า เน่ืองจาก

โขดหินท่ีกีดขวางล าน ้าน้ันมีซอกต่างๆ  ไวเ้ป็นท่ีหลบภยัส าหรบัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ของสตัวน์ ้า

ท าใหส้ัตว์เพิ่มมากขึ้ นในบริเวณน้ี ดังน้ันการท าลายโขดหิน เช่น การระเบิดแก่งก็เป็นการ

ท าลายหล่งเพาะพนัธุแ์ละแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์ ้า 

 2) แก่งดิน ลักษณะเด่นของแก่งประเภทน้ีคือ มีลักษณะกายภาพท่ีมีโขดดินกีดขวาง 

ทางน ้าไหลหรือมีลกัษณะเกาะกลางล าน ้า ท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนแม่น ้าเป็นระยะเวลา

ยาวนานจนท าใหเ้กิดเป็นโขดดินหรือเกาะกลางน ้า โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่และมี

พืชหรือวชัพืชขึ้ นในพื้ นท่ีบริเวณน้ันๆมีการใชป้ระโยชน์จากประชาชนหรือชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียง 

เช่น มีการปลกูพืชผกั ขา้วพืชไร ่ในช่วงฤดแูลง้ท่ีมีน ้านอ้ย 

 


