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 ความหมายของทรัพยากรท่องเทียว

 คําว่าทรัพยากรอาจให้ความหมายได้ว่า สิงทีมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จํากัดเฉพาะสิงทีมี
อยู่ตามธรรมชาติ  สําหรับคําว่า  “ทรัพยากรการท่องเทียว (Tourism  Resource)”  

 หรือ  “ทรัพยากรนันทนาการ  (Recreation  Resource)”นั น  หมายถึง  สิ งที เกิดขึ นเองตาม
ธรรมชาติ  และสิงทีมนุษย์สร้างขึ น  ซึงมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์เพือการพักผ่อนหย่อนใจและ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการ  อันนํามาซึงความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต่างๆได้

  



   ทรัพยากรการท่องเทียว 

สิงทีมนุษย์สร้างขึ น สิงทีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ 



ความสําคัญของทรัพยากรท่องเทียว

 การทีทรัพยากรการท่องเทียวสามารถดึงดูดใจนักท่องเทียวให้เดินทางยังสถานที  ตําบล  เมือง  
ภาค  รัฐ  หรือประเทศต่างๆ  ทําให้ท้องถินทีมีผู ้ เดินทางไปท่องเทียวได้รับผลกระทบทางบวก
หลายประการนั น  นับได้ว่าทรัพยากรการท่องเทียวมีความสําคัญมากต่ออุตสาหกรรมท่องเทียว  
โดยอาจสรุปได้ดังนี



ขอถามหน่อยจ้า !!!
ทรัพยากรการท่องเทียวมีความสําคัญมากต่ออุตสาหกรรมท่องเทยีว  
อย่างไรเอ่ย?

 1. เป็นสิงดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเทียว จริงไหมน่ะ?
 2 เป็นทีมาของรายได้ อย่างไรหนอ?
 3. ช่วยเพิมคุณภาพชีวิตและประชาชนมีความเป็นอยู่ทีดขีึน อย่างไร?
 4. สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนทีอยู ่ในพื นที  จริงไหม?
 5. สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน อย่างไร?
 6. ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา จริงไหม และอย่างไร?



1. เป็นสิงดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเทียว

  

 ทรัพยากรการท่องเทียวนับเป็นสิงดึงดูดใจทีสําคัญมาก  
เพราะเป็นปัจจัยหลักทีนักท่องเทียวนํามาตดัสินใจ
เลือกหรือไม่เลือกทีจะเดินทางไปท่องเทียวยงัสถานที  
ตําบล  เมือง 

  



2 เป็นทีมาของรายได้

 เมือนักท่องเทียวเดินทางไปท่องเทียวยังสถานที  ตําบล เมือง  ภาค  รัฐ  
หรือประเทศนั น  คนในพื นทีนั นๆก็จะมีอาชีพและมีรายได้จากการจัด
ธุรกิจและบริการให้แก่นักท่องเทียว  รัฐบาลเองก็สามารถเก็บภาษีอากร
จากการค้าและภาษีเงินได้  ท้ายสุดเงินจํานวนนี นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม  เพราะรัฐบาลนําไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศแล้ว  ยังเป็นเงินส่วนทีนําไปช่วยชดเชยภาวการณ์ขาด
ดุลการค้ากับต่างประเทศอีกด้วย



3.  ช่วยเพิมคุณภาพชีวิตและประชาชนมีความเป็นอยู่ทีดีขึ น

 เพราะสถานทีพักผ่อนหย่อนใจช่วยให้ประชาชนสามารถผอ่น
คลายจากภาวะจําเจ  ตึงเครียดจากการประกอบการงาน ส่งผล
ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีสมบูรณ์  ทีสําคญัคือคนมี
อาชีพทีเกียวเนืองกับการท่องเทียว  ย่อมมีรายได้  ซึงจะช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและทําให้มีความเป็นอยู่ดีขึ นไปด้วย
นอกจากนี ยังมีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชนด้วย เช่น  
เด็กนักเรียนทีเรียนรู้ เกียวกับพืชและสัตว์ในห้องเรียน  หากได้มี
โอกาสไปสัมผัสผืนป่า  ได้เรียนรู้ จากของจริง  ได้เห็นต้นไม้และ
สัตว์ชนิดต่างๆในป่าจริงๆ  นอกจากจะทําให้เข้าใจในเรืองพืช
และสัตว์ได้ดียิงขึ นแล้ว  ยังอาจจะเสริมสร้างให้เยาวชนเกิด
ความรักและความหวงแหนทรัพยากรการท่องเทียวเหล่านนัได้



 4.  สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนทีอยู่ในพืนที 

 ทรัพยากรการท่องเทียวทีมีชือเสียงเป็นทีรู้ จกัและยอมรับของคน
ทัวโลก  ย่อมจะนํามาซึงความภาคภูมิใจของคนในพื นที  เช่น  
ประเทศไทยมักได้รับคําชมจากชาวต่างประเทศเสมอว่าเป็น
ประเทศทีมีทรัพยากรการท่องเ ทียวสวยงาม  น่าสนใจ  
หลากหลาย  ซึงนําความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน



 5.  สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน 

 ทรัพยากรการท่องเทียวจํานวนมากได้สะท้อนให้เห็นภูมิ
ปัญญาของบรรพชนทีลํ าลึก  เป็นความรู้ ทีสามารถนํามาใช้
เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบัน  เช่น  
ขนบธรรมเ นียมประเพณีทีแสดงถึ งการมีวัฒนธรรม  
สถาปัตยกรรมอันประณีตงดงาม  เป็นต้น



6.  ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพฒันา 

 ประโยชน์มากมายทีผู ้คนได้รับจากทรัพยากรการท่องเทียว  ทําให้เกิดการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเทียวให้อยู่ในสภาพทีเหมาะสม  ไม่
สูญหายไป  หากมีการนําไปใช้  ก็จะมีการจัดการและใช้อย่างระมัดระวัง  มี
การบริโภคทรัพยากรการท่องเทียวอย่างมีจิตสํานึก  โดยคํานึงถึงอนุชนคน
รุ่นต่อๆไปด้วย



2. ประเภทของทรัพยากรการท่องเทียว

 การจําแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเทียวสามารถทําได้
ใน 2 ลักษณะ  คือ จําแนกตามลักษณะของทรัพยากรการ
ท่องเทียว  และจําแนกตามพื นทีและลักษณะของทรัพยากร  
ดังรายละเอียดต่อไปนี



1. การจําแนกประเภทตามลักษณะของทรัพยากรการท่องเทียว  
สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี

 1 . 1   ท รัพยากรการ ท่องเที ยวทางธรรมชาติ   (natural  tourism  
resources)  

 หมายถึง  ทรัพยากรทั งทางด้านชีวภาพและกายภาพ  ได้แก่  พื นทีป่า  สัตว์ป่า  นํ าตก  
ถํ า ชายหาด  เกาะ  แก่ง  และปะการัง  เป็นต้น  ทรัพยากรการท่องเทียวเหล่านีมีความ
งดงามโดเด่น  เอื ออํานวยประโยชน์ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ  และการศึกษาธรรมชาติ



1. การจําแนกประเภทตามลักษณะของทรัพยากรการท่องเทียว  สามารถจําแนก
ได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี

 1.2  ทรัพยากรการท่องเทียวประเภทประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ  

 (Archeological  and  Historical  resources) หมายถึง  พื นที  หลักฐาน  
และร่องรอยทางกายภาพทีเหลืออยู่  ซึงอาจบ่งบอกถึงสภาพความเป็นมาและพัฒนาการของ
สิงมีชีวิตทั งในยุคก่อนประวัติศาสตร์  และยุคประวัติศาสตร์  ทั งนี รวมถึงวัตถุต่างๆทีมนุษย์
สร้างหรือประดิษฐ์ขึ นด้วย  ตัวอย่างของทรัพยากรการท่องเทียวในกลุ่มนี   ได้แก่  อุทยาน
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุโขทัย  พระพุทธรูป  และเครืองปั นดินเผา  เป็นต้น



 1. การจําแนกประเภทตามลักษณะของทรัพยากรการท่องเทียว  สามารถจําแนก
ได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี

 1.3  ทรัพยากรการท่องเทียวประเภทศิลปวัฒนธรรม 

  ประเพณี   และกิจกรรม  รวมถึงสิง ทีตกทอดตามประเพณีโบราณมาสู่ ชน รุ่นหลัง   มีอาทิ  
ศิลปะการแสดง  การแต่งกายแบบโบราณ  ภาษาพื นเมือง  ความเชือเรืองวิญญาณ  กิจกรรมการยังชีพ
แบบดั งเดิมของชนเผ่าทีอาศัยอยู่ในพื นทีแห่งใดแห่งหนึง  และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  ทั งนี   
ยังรวมถึงสิงดึงดูดใจทีมนุษย์สร้างขึ นเพือการท่องเทียว  เช่น  สวนสนุก  หรือพิพิธภัณฑ์  เป็นต้น  และสิง
ดึงดูดใจทีมนุษย์สร้างขึ นโดยวัตถุประสงค์ดั งเดิมทีสร้างขึ นนั นอาจไม่ใช่เพือการท่องเทียว  แต่เป็นทีซึง
นักท่องเทียวสามารถเดินทางไปท่องเทียวได้  เช่น  เขือน  โรงงานผลิตเบียร์  โรงงานเครืองปันดินเผา  
สวนองุ่น  และหมู่บ้านของชาวนาชาวไร่  เป็นต้น



2.  การจําแนกตามพืนทีและลักษณะของทรัพยากร 

 พื นทีในทีนี  หมายถึง  ทีตั งของทรัพยากรนั นๆ  และ  “ลักษณะ” หมายถึงลักษณะที
เป็นธรรมชาติ  หรือมนุษย์สร้างขึ น  เมือพิจารณาเกณฑ์ทั ง 2 นี   ประกอบกัน  
สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี



2.  การจําแนกตามพืนทีและลักษณะของทรัพยากร 

  2.1  ทรัพยากรการท่องเทียวทีเน้นผู ้ใช้ประโยชน์  (user-oriented  areas)  
 ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท่ อ ง เ ที ย ว ใ น ก ลุ่ ม นี ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ตั ง อ ยู่ ใ ก ล้ ชุม ช น   ก า ร เ ข้ า ถึง  
(accessibility) เพือประกอบกิจกรรมท่องเทียวจึงกระทําได้สะดวก  เพราะมีการพฒันา
สิงอํานวยความสะดวกต่างๆขึ นมารองรับกิจกรรมการใช้ประโยชน์  และสนองความต้องการ
ของผู ้ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะสร้างขึ นเพือรองรับกิจกรรมเฉพาะ
อย่าง  เช่น  สวนสาธารณะในเขตเมือง  สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  และสวนสนุก  เป็นต้น



2.  การจําแนกตามพืนทีและลักษณะของทรัพยากร 

 2.2 ทรัพยากรการท่องเทียวกึงธรรมชาติ  (intermediate  areas)มักตงัอยู่
ห่างไกลจากชุมชนมากกว่าประเภทแรก  แต่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทีเปิด
โอกาสให้เดินทางเข้าถึงได้สะดวก  ตัวอย่างทรัพยากรการท่องเทียวในกลุ่มนี ที  อาทิ  
รีสอร์ท  อุทยาน  และวนอุทยาน



2.  การจําแนกตามพืนทีและลักษณะของทรัพยากร 

 2.3  ทรัพยากรการท่องเทียวทีเน้นธรรมชาติ  (resource-based  areas)  

 ทรัพยากรการท่องเทียวในกลุ่มนี จะมีลักษณะเด่นแตกต่างจากทรัพยากรในสองกลุ่มข้างต้นตรงทีมี
ความเป็นธรรมชาติดั งเดิมมากกว่า  และนักท่องเทียวมีโอกาสทีจะประกอบกิจกรรมนันทนาการที
หลากหลายมากกว่า  เช่น  การดูนก  (bird  watching)  และการเดินป่า  (trekking)  ความ
หลากหลายในการประกอบกิจกรรมนี จะขึ นอยู่กับทรัพยากรพื นฐานว่าเป็นลักษณะใด  หากทรัพยากร
พื นฐานเป็นพื นทีชายทะเล  ก็เหมาะสมสําหรับกิจกรรมเล่นนํ า  ว่านนํ า  อาบแดด  หรือดํานํ า  เป็นต้น  
หากเป็นพื นทีป่า  ก็เหมาะกับกิจกรรมเดินป่า/ศึกษาธรรมชาติ  หรือกิจกรรมพักค้างแรมโดยการใช้
เต็นท์  เป็นต้น  อย่างไรก็ดีทรัพยากรการท่องเทียวแบบเน้นธรรมชาตินี ส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลจากเขต
ชุมชน  และบางแห่งการเดินทางเข้าถึงยังไม่สะดวกเท่าทีควร



สรุป 
ประเภทของทรัพยากรการท่องเทียว  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

 1. ทรัพยากรการท่องเทียวทีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ 



 ทรัพยากรการท่องเทียวในส่วนที เป็นธรรมชาติ 

 จําแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 



1. อุทยานแห่งชาติ 
(national park)

เ ป็ น พื น ที ที ไ ด้ รั บ ก า ร
ประกาศ ให้เป็นแหล่งสงวน
และคุ ้มครองสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ เพือการใช้ 
ประโยชน์ด้านการค้นคว้า 
วิจัย นันทนาการ และการ
ท่องเทียว



2. วนอุทยาน 
(forest park) 

หมา ยถึ ง สถา นที  ห รื อ  ป่ า ที มี
ลักษณะภูมิประเทศทีงดงาม มี
ความสําคัญในระดับท้องถิน อยู่
ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก มี
จุด เ ด่น  มี คว าม สว ยง าม ตา ม
ธรรมชาติเช่น มีมีหมู่ไม้ทีงดงาม มี
นํ าตก หน้าผา ภูเขา ตลอดจนมี
ธรรมชาติโดยรอบทีเหมาะสําหรับ
เ พือ การ พักผ่ อ น หย่อ นใจ  ว น
อุทยานส่วนมากจะมีเนื อทีไม่ใหญ่
มาก โดยมักจะขนาดเล็กกว่า
อุทยานแห่งชา ติ  (National 
Park)



3. เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า 
(wildlife sanctuary) 

คือ พื นทีซึงถูกกําหนดให้สงวน
และรักษาไว้ให้ปลอดจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ทีอาจ รบกวน
ถินทีอยู่อาศัยและการดํารงชีวิต
ของ สัต ว์ ป่ า  รว ม ทั งกิ จก รร ม
นันทนาการต่าง ๆ ด้วย  โดย

กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานทีดูแล
รับผิดชอบ จึงอนุโลมให้ประชาชน 
เข้าไปพักผ่อนหาความรู้ ในพืนที
ได้ •แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 



4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
(non-hunting area) 

เ ป็ น พื น ที ที รั ฐ บ า ล 
ประกาศขึ นเพือคุม้ครอง
สั ต ว์ ป่ า บ า ง ช นิ ด ที
กําหนด แต่ไม่หวงห้าม
การใช้ พื นทีเพือกิจกรรม
อืนๆ 



5 สวนพฤกษศาสตร์ 
(botanical garden) 

เ ป็นสถานที  ทีมีการจัด
รวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดตา่งๆ
ทีมีคุณค่ามาปลูกไว้เป็น
ลําดับตาม หมวดหมู่และ
ตระกูล เพือการศึกษาวิจัย
และเผยแพร่ขยายพันธุ์
ให้แก่ประชาชน



 2. ทรัพยากรการท่องเทียวในส่วนทีมนุษย์สร้างขึ น

•ทรัพยากรการท่องเทียวในส่วนทีมนุษย์สร้างขึ นรวมถึงร่องรอยของสิงมีชีวิตในยุค ต่าง ๆ 
ไม่ได้หมายถึงสิงซึงเกิดจากนํ ามือของมนุษย์แบบปัจจุบันเท่านั น แต่ยงัครอบคลุมไปถึงร่องรอย
และสิงซึงเกิดจากมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย •รวมถึงร่องรอยและหลักฐานทาง
โบราณคดีทั งในยุคก่อน ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

•ทรัพยากรการท่องเทียวนี มีทั งทีเป็นทีอยู่อาศัยของมนุษย์โบราณ ชุมชนโบราณ / บ้านเรือนที
อยู่อาศัย / ศาสนสถาน โบราณวัตถุ โบราณสถาน กําแพงเมือง ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี 
วิถีชีวิต/ ความเป็นอยู่ ( ศูนย์วัฒนธรรม สินค้า และหัตถกรรมพื นเมือง เป็นต้น



โบราณสถาน โบราณวัตถุ

ร่ องรอยแหล่งชุมชนโบราณ



ศิลปหัตถกรรม 



วิถีชีวติ



ประเพณี / เทศกาล 



การแต่งกาย การละเล่น /การบันเทิง



ภูมิปัญญาชาวบา้น



ทรัพยากรการท่องเทียวด้านบันเทิงและความเพลิดเพลิน

 หมายถึงสถานทีหรือกิจกรรมทีสร้างความบันเทิงและความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเทียว เช่น 
สวนสาธารณะ สวนสนุก แหล่งบันเทิงยามคําคืน  โรงละคร โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

 และ สถานทีเหล่านีต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ใหญ่เป็นการลงทุนของภาคเอกชน 

 ทรัพยากรการท่องเทียวประเภทนี   ตัวอย่างของทรัพยากรการท่องเทียวประเภทนี  เช่น ดีสนีย์เวิลด์
สวนสยาม สยามโอเชียน เวิลด์ซาฟารีเวิลด์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์ดุสิต ภูเกต็แฟนตาซีการ
แสดงโชว์ทิฟฟานี ฯลฯ มีเพียงส่วนน้อย เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ทีเป็นการลงทุน ของภาครัฐ

 ทรัพยากรการท่องเทียวลีกษณะนี มีการเสือมสลายได้ตามกาลเวลา สภาพดิน ฟ้าอากาศ การทําลาย
ของมนุษย์และการขาดการดูแลเอาใจใส 



“มาช่วยตอบคําถามกันดีกว่า”

 ทรัพยากรการท่องเทียวจะสามารถดึงดูดนักท่องเทียวให้เดินทางไปท่องเทียวยังแหล่งท่องเทียว ควรมี
ลักษณะสําคัญ 5 ประการ หรือทีเรียกว่า ลักษณะ 5As ได้แก่

 1Attraction (ความดึงดูดใจ ) จริงหรือ อย่างไรหล่ะ??
 2Accessibility (ความสามารถในการเข้าถึงง่าย) อธิบายหน่อยคะ มันคืออะไร?
 3Amenity (ความประทับใจ) จริงมั ยคะ  ยกตัวอย่างหน่อยนะ

 4Ancillary Service (บริการอํานวยความสะดวก  การบริการด้านการตลาด)  เอ๊ะๆยังไงดี?
 5Activity (กิจกรรมการท่องเทียว) ได้แก่อะไรบ้างนะ อยากรู้จัง?



1. สิงดึงดูดใจทางการท่องเทียวหรือแหล่งท่องเทียว



2.Accessibility (ความสามารถในการเข้าถึงง่าย) 

 - ระยะทางจากตัวเมือง 

 - สภาพผิวจราจร 

 - สภาพเส้นทาง 

 - ป้ายบอกเส้นทาง 

 - ขนส่งสาธารณะ 

 - สิงบริการบนเส้นทาง (สถานีบริการน้ามันเชือเพลิง 

ห้องสุขา ร้านขายอาหารเครืองดืม)

  - พื นทีจอดรถ เกณฑ์ด้านกายภาพ



3.Amenity (ความประทับใจ) 

 - ความสุภาพ อ่อนน้อม และถูกต้องของพนักงานผู ้ให้บริการ 

 - มีพนักงานบริการเฉพาะผู ้สูงอายุ (เช่นบริการเข็นรถ มัคคุเทศก์ ฯลฯ)

 - การให้สิทธิพิเศษแก่ผู ้สูงอายุ (ราคาตัว, การบริการ, อืนๆ)

 - บริการอาหาร หรือสินค้าพิเศษแก่ผู ้สูงอายุ เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ



4.Ancillary Service (บริการอํานวยความสะดวก  การบริการด้านการตลาด) 

 - ทางเท้า - ทางลาด (สัดส่วนความสูงและทิศทางของทางลาดเหมาะสม)

  - ทางข้ามทางสัญจร (ตามมาตรฐาน) 

 - จุดพักคอย (มีทีวางของ มีจํานวนและลักษณะทีเหมาะสม)

  - ราวจับและราวกันตก มีมาตรฐานทั งวัสดุ สภาพและอยู่ในจุดทีเหมาะสม

  - อุปกรณ์อานวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ แท่นน้าดืม ถังขยะ - ศูนย์ข้อมูล - ป้ายสือ
ความหมาย 

 - ความพร้อมของสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ขยะ สือสาร - ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่างๆ - การรักษา
ความปลอดภัย - ร้านค้าขายของทีระลึก - อุปกรณ์ในการบริการผู ้สูงอายุเช่น ล้อเข็นหรือยานพาหนะต่างๆ 
เกณฑ์ด้านกายภาพ



5. Activity (กิจกรรมการท่องเทียว) 

 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ในแหล่งท่องเทียว
ทีเหมาะสม นักท่องเทียวได้ความรู้ และ
ผ่อนคลาย



ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิง

http://oknation.nationtv.tv/blog/alohaz/2008/09/06/entry-1


