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บุคลิกภาพ มารยาท อัธยาศัยที่ดีและ
เป็นมิตร

ความซื่อสัตย์

การแต่งกายสะอาด เรียบร้อยถูก
สุขลักษณะ

สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ

ทักษะ ความรู้ ความช�านาญ ที่
สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวได้อย่างถูกต้อง

ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ภาษาใดภาษาหนึ่ง

การให้แนวทางปฏิบัติด้วยการฝึก
อบรมเกี่ยวกับการให้บริการและการ
ต้อนรับด้วยไมตรีจิต 

การให้แนวปฏิบัติหรือกฎระเบียบด้าน
ความซื่อสัตย์กับบุคลากรและการให้
รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

การก�าหนดรูปแบบของการแต่งกาย
ของบุคลากร และเครื่องแบบ

- การก�าหนดให้มีการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ�าปี

- การส่งเสริมการออกก�าลังกาย

- การก�าหนดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการให้
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

- การทดสอบทักษะการให้ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวและการให้รางวัล
ส�าหรับบุคลากรที่ท�าการทดสอบได้
ตามเป้าหมาย

- การก�าหนดให้มีการฝึกอบรมทักษะ
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศอย่าง
สม�่าเสมอ

- การก�าหนดให้มีการทดสอบทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ 
และการให้รางวัลส�าหรับบุคลากร
ที่ท�าการทดสอบได้ตามเป้าหมาย

บุคลากร
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ห้องพัก ห้องพักต้องมีที่นอนที่สบายได้
มาตรฐานและมีการท�าความสะอาด
ทุกครั้งเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลับ

การจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวก
พื้นฐานภายในห้องพักให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน เช่น ที่ปูนอนหรือเตียง
นอน ผ้าห่ม หมอน มุ้ง ห้องน�้า น�้า
สะอาดส�าหรับการบริโภค

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วย
ประหยัดพลังงานภายในห้องพัก เช่น 
หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ท�าน�้าอุ่น 

การก�าหนดกฎระเบียบการท�าความ
สะอาดห้องพักให้เป็นลายลักษณ์
อักษร

การก�าหนดกฎระเบียบการท�าตรวจ
สอบและดูแลรักษาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกพื้นฐานภายในห้องพักให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร

- การก�าหนดแผนและแนวทางปฏิบัติ
ในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติใน 
ห้องพัก เช่น ไฟฟ้า น�้า อย่าง
ประหยัดและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- การแจกแจงประเภทและรูปแบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของแหล่งท่อง
เที่ยวเพื่อหาแนวทางและวิธีการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

- การจัดท�าตารางติดตามการใช้ไฟฟ้า
เป็นประจ�า (เช่น ประจ�าสัปดาห์ 
หรือประจ�าเดือน) เพื่อ ทราบถึง
ปริมาณการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง
และที่สามารถประหยัดได้

- การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พัดลม 
มอเตอร์ เครื่องปรับอากาศที่มีขนาด
เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ

- การก�าหนดตารางการบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พัดลม มอเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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การติดตั้งแผ่นป้ายรณรงค์การบริโภค
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง
ประหยัดและได้คุณค่ามากที่สุดใน
บริเวณที่พักของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ

การก�าหนดการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัว 
ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดผม เมื่อนักท่อง
เที่ยวขอให้เปลี่ยนเพื่อการประหยัด
พลังงานในการซักท�าความสะอาด

การจัดเตรียมห้องอาบน�้าและห้อง
สุขาที่สะอาดพร้อมใช้

- การลดความต้องการในการใช้
พลังงานไฟฟ้าของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ในช่วงเวลาที่มีค่าไฟฟ้า
แพง

- ก�าหนดวิธีการใช้ไฟฟ้าเพื่อระบบแสง
สว่างในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม

- การก�าหนดการประหยัดไฟฟ้าจาก
การใช้เครื่องใช้ส�านักงานของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องโทรสาร 

การก�าหนดแผนและแนวทางปฏิบัติ
ในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติใน 
ห้องพักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เช่น ไฟฟ้า น�้า อย่างประหยัดและก่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การก�าหนดแผนและแนวทางปฏิบัติ
ในประหยัดพลังงานด้วยการติดป้าย
รณรงค์การประหยัดพลังงานที่ต้องใช้
ในการซักท�าความสะอาด ผ้าเช็ดตัว 
ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดผม ไว้ในบริเวณ
ห้องพัก เพื่อเตือนให้นักท่องเที่ยว
ร่วมกันประหยัดพลังงาน

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การท�าความสะอาดห้องน�า้และห้อง
สุขา

- การสร้างห้องอาบน�า้และห้องสุขาที่
มีขนาดที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
จ�านวนนักท่องเที่ยว 
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การจัดสร้างห้องน�้าและสุขาส่วน
กลางที่เพียงพอต่อสัดส่วนจ�านวน
ห้องพัก/ เต้นท์พักแรมส�าหรับนัก
ท่องเที่ยว

การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์
ประหยัดน�้า เช่น ก๊อกน�้า โถชักโครก 
หัวฉีดช�าระแบบประหยัดน�้า 

การก�าจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอยู่เสมอ

อาหารที่จัดเตรียมส�าหรับการบริการ
นักท่องเที่ยวจะต้องปรุงสุก สะอาด
ถูกหลักอนามัยและใช้วัตถุดิบที่มี
ความสดใหม่

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การท�าความสะอาดห้องน�้าและห้อง
สุขา

- การแยกประเภทประเภทระหว่าง
ชาย-หญิง

- การสร้างห้องน�า้และสุขาเพื่อการ
รองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุและนัก
ท่องเที่ยวพิการ เช่น การติดตั้งราว
จับ การปูแผ่นยางกันลื่น

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์
ประหยัดน�้าในห้องพักหรือลานกาง
เต้นท์

- การก�าหนดระยะเวลาของการก�าจัด
แมลงหรือสัตว์มีพิษที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- การก�าหนดการเลือกใช้สารก�าจัด
แมลงท�ามาจากสมุนไพรใน
ธรรมชาติที่จะไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักท่องเที่ยวที่มาพัก

- การก�าหนดการใช้วัสดุและอุปกรณ์
ที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเป็น
ภูมิปัญญา เช่น สมุนไพร เครื่องดัก
สัตว์ เพื่อใช้ในการก�าจัดสัตว์มีพิษ

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�าหรับข้อปฎิบัติในการประกอบ
อาหาร เช่น การเลือกวัตถุดิบ การ
เก็บรักษาวัตถุดิบส�าหรับการ
ประกอบอาหาร

การบริการ
อาหาร
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อาหารที่จัดเตรียมส�าหรับการบริการ
นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นรายการ
อาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชนโดยเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีตามฤดูกาลในชุมชน
ท้องถิ่น

การจัดเตรียมภาชนะที่สะอาด
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส�าหรับการรองรับอาหาร

การจัดเตรียมสถานที่ส�าหรับการ
ประกอบอาหารส�าหรับนักท่องเที่ยว 
กรณีนักท่องเที่ยวมากางเต้นท์พักใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การลดและหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอย เช่น กาแฟ ชา น�้าตาล ครีม
เทียม เครื่องปรุงรส ที่บรรจุในซอง
ขนาดเล็ก

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�าหรับข้อปฎิบัติในการบริการ
อาหารพื้นเมือง 

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการเลือก
ใช้ภาชนะรองรับอาหารเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการ
ท�าความสะอาดภาชนะรองรับ
อาหาร

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการ
ประกอบอาหารและการรักษาความ
สะอาดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

- การก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในเรื่องของการประกอบ
อาหาร

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการลด
และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แล้วทิ้ง 
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การหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะ
อาหารที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

การเลือกใช้กล่องบรรจุอาหารที่ผลิต
จากธรรมชาติ

การลดปริมาณขยะเปียกส�าหรับครัว
ประกอบอาหาร 

การจัดท�ารายการขยะและแยกขยะ
ที่เกิดจากการประกอบอาหารในครัว 

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการลดและ
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะ
อาหารที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น ภาชนะรองรับ
พลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ตะเกียบ 

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการเลือกใช้
กล่องบรรจุอาหารที่ผลิตจาก
ธรรมชาติ 

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการเก็บ
อาหารสดให้พอดีกับอายุของวัตถุดิบ 
การประกอบอาหารให้มีปริมาณพอดี 
กับจ�านวนนักท่องเที่ยว การรณรงค์
ให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารให้หมด
จาน

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยว
กับข้อปฎิบัติส�าหรับการจัดท�ารายการ
ขยะและแยกขยะส�าหรับครัวประกอบ
อาหารทั้งส�าหรับเจ้าหน้าที่และนัก
ท่องเที่ยว ได้แก่ การแยกประเภท
ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป
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การประหยัดน�้าในส่วนของห้องครัว
ประกอบอาหารและห้องอาหาร 

การใช้สารเคมีหรือสารอันตรายใน
สถานประกอบการ

การประหยัดและการจัดการการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการ
ประหยัดน�้าในส่วนของห้องครัว
ประกอบอาหารและห้องอาหาร 
ได้แก่การหลีกเลี่ยงการล้างผักและ
ผลไม้โดยวิธีปล่อยให้น�า้ไหลผ่าน 
การก�าจัดคราบไขมันก่อนท�าความ
สะอาดด้วยน�า้ น�า้ดื่มที่เหลือในแก้ว
ลูกค้าสามารถน�ามาใช้ประโยชน์
ต่อได้

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการใช้
สารเคมีหรือสารอันตรายในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน
ประกอบของสารฟอกขาวใน
ปริมาณน้อย เช่น กระดาษช�าระ 
ตะเกียบ

- การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก�าจัด
แมลง ยาก�าจัดวัชพืช

- การใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีในการ
บ�ารุงพรรณไม้ในแหล่งท่องเที่ยว

- การใช้พืชหรือสารสกัดจาก
ธรรมชาติในการก�าจัดแมลง
รบกวน เช่น ตะไคร้หอม

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการ
ประหยัดและการจัดการการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สารเคมีหรือ
สารอันตราย

ยานพาหนะ
ส�าหรับ
บริการนัก
ท่องเที่ยว
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- การหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่
ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง เช่น การส่งเสริม
การใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์

- การใช้ระบบขนส่งมวลชน และ/
หรอืการใช้รถร่วมกนั (car pooling)

- การตรวจสอบปริมาณการใช้น�้ามัน
เชื้อเพลิงต่อวัน /สัปดาห์/เดือนของ
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อทราบถึง
ปริมาณการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง
และที่สามารถประหยัดได้

- การวางแผนการเดินทางของ
พนักงาน เช่น หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มี
การจราจรคับคั่ง หาเส้นทางที่
เหมาะสมเพื่อลดระยะทางในการ
เดินทาง

- การก�าหนดตารางการบ�ารุงรักษา
รถยนต์ และเครื่องยนต์ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

- การใช้เครื่องยนต์ที่มีการใช้พลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น เลือกใช้
เครื่องยนต์ขับเคลื่อน 4 สูบ ที่
ประหยัดน�้ามัน ลดการเกิดมลพิษ
ไฮโดรคาร์บอน และเสยีงเบา เป็นต้น

- การใช้เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น น�้า
มันไบโอดีเซล แก๊สธรรมชาติ หรือ
รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ 
การสัมผัสประสบการณ์ และการเห็น
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้ง

การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้ 
การได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
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ลักษณะทางเดินเท้า

ลักษณะของเส้นทางจักรยาน

ลักษณะถนนและที่จอดรถ

ลักษณะเรือและที่จอดเรือบริการนัก
ท่องเที่ยว 

ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เช่น กิจกรรมการล่องเรือ กิจกรรม
การส่องสัตว์ กิจกรรมการดูนก 
กิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมการศึกษาวิถี
ชีวิตชนเผ่า กิจกรรมศึกษาแหล่ง
ภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์

ควรมีความกว้างให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ ลักษณะทางเท้าหรือราวเดิน
จะต้องเป็นคอนกรีตลายธรรมชาติ
และให้กลมกลืนกับธรรมชาติ  

ควรหากเป็นเส้นทางเนินควรเป็น
คอนกรีตแต่ถ้าเป็นเส้นทางราบควร
เป็นหินคลุก

การน�ารถจอดในที่โล่งเพราะถ้าจอด
บริเวณใต้ต้นไม้หากเกิดลมแรงต้นไม้
อาจล้มทับท�าให้เกิดความเสียหาย
กับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวได้ เส้น
ทางคมนาคมควรเป็นถนน 4 เลน มี
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสองข้างทาง
อย่างเพียงพอและควรมีร่องขอบ
ถนนเพื่อช่วยระบายน�้าในช่วงฤดูฝน

ลักษณะของทางขึ้นลงเรือจะเป็นก
ระดานแผ่นเหล็กลื่นลงไปทั้งขึ้นทั้ง
ลงโดยที่มีโป๊ะลอยหากน�้าขึ้นโป๊ะก็
จะลอยขึ้นตามน�้าเพื่อรองรับนักท่อง
เที่ยวที่เป็นกลุ่มคนพิการ
ลักษณะเรือและที่จอดเรือบริการนัก
ท่องเที่ยวจะต้องมีการแบ่งจุดลงเรือ

สิ่งอ�านวย
ความสะดวก
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ลักษณะห้องสุขา

ลักษณะของป้ายเตือน

และจุดขึ้นเรืออย่างชัดเจนเพื่อความ
ปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว เรือ
บริการนักท่องเที่ยวทุกล�าจะต้องมี
ชูชีพ ที่พร้อมใช้งานและจ�านวนต้อง
เท่ากับจ�านวนของผู้โดยสารบนเรือ
และพนักงานขับเรือต้องมีความ
ช�านาญและมีประสบการณ์ในการ
ขับเรือโดยได้รับใบอนุญาตขับเรือ
จากกรมเจ้าท่า 

ควรสร้างให้เหมาะกับแหล่งท่อง
เที่ยว ต้องมีลักษณะโปร่งและสร้าง
จากหินโดยออกแบบให้กลมกลืนกัน
และควรตั้งอยู่บริเวณเนินของลาน
จอดรถและต้องมีห้องสุขาส�าหรับผู้
สูงอายุและคนพิการจะต้องมีการติ
ตั้งราวจับและพื้นกันเลื่อนและ
ห้องน�้าควรตั้งอยู่บนฝั่ง

- ควรจะมป้ีายแสดงทางขึน้ทางลงสนั
เขือ่นไปท่าเรอื เพราะถนนแคบและ
เป็นเนนิเขาและควรมป้ีายเตอืนที่
บรเิวณจากเนนิเขาลงไปท่าเรอื 

- ป้ายเตือนควรบอกถึงระดับ
ความเรว็ทีเ่หมาะสมและใช้เกียร์ต�า่ 

-  ลักษณะของป้ายควรเป็นป้าย
คร่อมถนนสามารถให้เห็นได้
ชัดเจนมีความสูงประมาณ 5 เมตร 

- สีของป้ายควรใช้สีเขียวถ้าเป็นป้าย
บอกอันตรายควรจะเป็นสีเหลือง
เพื่อเตือนว่าระวังอันตราย 

- ป้ายสื่อความหมายควรผลิตจาก
วัสดุคงทนและกลมกลืนกับ
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ธรรมชาติโดยน�าไปติดตั้งตามเส้น
ทางศึกษาธรรมชาติของแหล่งท่อง
เที่ยวของบริเวณเขื่อน โดยป้ายสื่อ
ความหมายควรให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ชื่อพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ระบบนิเวศ
และแผนที่เส้นทางเดินป่า แผนที่
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว

ควรจะเป็นพื้นที่ราบและเป็นพื้นที่
โล่งและเป็นพื้นที่เฉพาะที่จัดไว้เป็น
สัดส่วนและควรตั้งอยู่บนพื้นที่เนินสูง

ควรเป็นศูนย์กลางส�าหรับการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ข้อมูล
ความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวและเป็น
ศูนย์ที่มีการบริการร้านค้าขายของที่
ระลึกและมีการบริการห้องสุขา

ควรสร้างจากวัสดุที่หาได้จาก
ธรรมชาติหรือในท้องถิ่น เช่น ตอไม้ 
ไม้ไผ่ และออกแบบให้กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ

ควรมีการผ่านเครื่องกรองก่อนจะน�า
มาบริโภคเพราะน�า้ที่น�ามาบริโภคมี
ต้นก�าเนิดมาจากแหล่งน�้าตกและอ่าง
เก็บน�้าของเขื่อน

พื้นที่ส�าหรับกางเต้นท์ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ลักษณะของม้านั่ง โต๊ะนั่ง

ลักษณะของระบบน�้าส�าหรับอุปโภค
และบริโภค

สิง่อ�านวยความ
สะดวกส�าหรบั
การประกอบ
กจิกรรมทาง
การท่องเทีย่ว
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ลักษณะของระบบไฟฟ้าทางอุทยาน
แห่งชาติได้ใช้น�้าปั่นไฟฟ้าแผงโซล่า
เซลล์ (Solar cell) ลักษณะของเสา
ไฟบางพื้นที่จะเป็นเสาเตี้ยและบาง
พื้นที่เสาจะมีลักษณะสูง ส่วนระบบ
ไฟส่องสว่างส�าหรับที่พักประเภทแพ
พักควรมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ทางเดินเชื่อมต่อและควรมีเวลาใน
การปิด-เปิดไฟฟ้า ระบบไฟเรือ
โดยสารควรใช้ระบบไฟสปอร์ตไลท์

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการ
ออกแบบหรือก่อสร้างที่พัก/ 
ส�านักงานและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการโดยค�านึงถึงหลัก
การการออกแบบก่อสร้างที่ยั่งยืน 
และ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก
และคนพิการสามารถใช้ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนไฟต้องติดไฟสีแดง 1 ดวงและ
ต้องสามารถมองเห็นได้รอบทิศ ติด
ตั้งอยู่ในที่เด่นชัด

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง
ในบริเวณทางเดิน ลานโล่ง ที่พักโดย
อาจใช้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างจาก
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่หรือพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบไฟฟ้า

การออกแบบหรือก่อสร้างบ้านพัก/ 
ส�านักงานและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้สอดคล้อง
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยที่
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง

การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงในเวลากลางคืน

ด้านการ
ออกแบบ
บ้านพัก/
ส�านักงาน
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การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการติดตั้งแผนผังของแหล่ง
ท่องเที่ยวในต�าแหน่งที่สามารถเห็น
ได้ชัดเจนเพื่อแสดงรายการดังนี้ 
- แผนผังแสดงบริเวณพื้นที่ส�าหรับ
ที่พักและลานกางเต้นท์

- แผนผังแสดงต�าแหน่งของห้องอาบ
น�้าและห้องสุขา

- แผนผังแสดงต�าแหน่งของห้อง
ประกอบอาหาร

- แผนผังแสดงต�าแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ช่วยชีวิต 

- แผนผังแสดงต�าแหน่งของจุด
 รวมพล

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบสื่อสารที่
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการขอความ
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับแนวทางในการการเตรียม
ความพร้อมด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

- การจัดตั้งหน่วยกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์
กู้ภัยและหน่วยปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น ไว้ในจุดที่เหมาะสมและมี
โอกาสสูงต่อการเสี่ยงทั้งทาง
อุบัติเหตุและอุบัติภัย

- การฝึกซ้อมรับมือกับการเกิด
อุบัติเหตุและอุบัติภัยส�าหรับเจ้า
หน้าที่

การติดตั้งป้ายบอกชื่อหรือ
สัญลักษณ์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวใน
ต�าแหน่งที่สามารถพบเห็นได้อย่าง
ชัดเจนและไม่ช�ารุด

การติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อขอความ
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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การก�าหนดเป็นแนวปฎิบัติว่าใน
พื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จะต้องมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ชนิดหิ้วเคลื่อนที่ได้โดยจะต้องมี
ขนาดน�้าหนักไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ 
จ�านวน 2 เครื่อง

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่ประจ�าจุด
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและการ
จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยและระวังภัยอย่าง
สม�า่เสมอ

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการจัดท�าเอกสารแนะน�า
ข้อมูล ข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยว
พร้อมทั้งแนะน�าเรื่องปฏิบัติและการ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ประสบความไม่
ปลอดภัย

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการ
ใช้พลังงานหรือปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ได้แก่
- การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

- การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้

- การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบที่เติม
ได้

การติดตั้งและตรวจสภาพของถังดับ
เพลิงและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้

การจัดเจ้าหน้าที่รักษาและดูแล
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวขณะเข้า
พักหรือท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมและช่วยลดการใช้พลังงาน
หรือปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่
บริการ
ส�าหรับนัก
ท่องเที่ยว
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- การเลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถส่งกลับคืนได้ เช่น ขวดแก้ว 

- การเลือกซื้อสินค้าที่ท�าจากวัสดุ
รีไซเคิล

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยว
กับแนวปฏิบัติโดยการเตรียมถังขนาด
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.2 ลูกบาศก์
เมตร ต่อ 1 ถัง โดยจัดให้มี จ�านวนถัง 
1 ถัง ต่อจ�านวนนักท่องเที่ยว 30 คน 

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยว
กับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ปฏิบัติต่างๆ ประกอบด้วย
- การใช้สินค้าหรือวัสดุภัณฑ์เป็นแพ็ค
ใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้หีบห่อที่ไม่
จ�าเป็น

- การใช้ผลิตภัณฑ์แบบที่ใช้หมดแล้ว
เติมใหม่ได้ (refillable products) 
แทนการทิ้งเป็นขยะ

- การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อย
สลายได้เองตามธรรมชาติแทนการใช้
ถุงพลาสติกหรือโฟม เช่น บรรจุ
ภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษแป้ง
ข้าวโพด กระดาษแป้งมันส�าปะหลัง

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�าหรับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับการจัดท�ารายการขยะ และ
แยกขยะที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ 
ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร 
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
 

การจัดเตรียมถังแยกขยะในแต่ละ
ประเภทอย่างพอเพียง

การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การจัดท�ารายการขยะและแยกขยะ
ที่เกิดจากการนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร ขยะ
อันตราย ขยะทั่วไป 

ด้านสิ่ง
แวดล้อม
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การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง ได้แก่
- การจัดพื้นที่สูบบุหรี่แยกออกจาก
พื้นที่อื่นๆ และมีป้ายบอกอย่าง
ชัดเจน

- การควบคุมเวลาการใช้เสียง
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว

- การจัดหาให้เช่าหรือให้บริการยาน
พาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แก่นักท่องเที่ยว เช่น จักรยาน 

- การป้องกันเสียงรบกวนจาก
ภายนอก โดยการปลูกต้นไม้เป็น
ฉนวน

- การตรวจสอบและควบคุมการเกิด
มลพิษทางอากาศในแหล่งท่อง
เที่ยว เช่น การจ�ากัดจ�านวนยาน
พาหนะ การควบคุมใช้เสียงใน
แหล่งท่องเที่ยว 

- การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อปฎิบัติ
ส�าหรับเขตพื้นที่ส�าหรับการ
อนุญาตให้สร้างอาคารที่พักโดย
ห้ามการลุกล�้าพื้นที่สาธารณะ เช่น 
พื้นที่ป่า ชายหาด ล�าห้วย ล�าธาร 
ทางเท้าหรือถนน

- การก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
และรุนแรงส�าหรับการละเมิดระ
กฎเบียบและข้อปฏิบัติเรื่องของ
การลุกล�้าพื้นที่สาธารณะ

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ

การไม่ขยายขอบเขตของที่พักลุกล�้า
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวน
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การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการป้องกัน ตรวจสอบและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิด
ตามธรรมชาติและจากการพัฒนา
หรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก
และระบบสาธารณูปโภคในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
สม�า่เสมอ เช่น การตัดต้นไม้ การ
พังทลายของดิน น�า้ป่าไหลบ่า 
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่อง
เที่ยว 

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการไม่น�าพรรณพืชและ
พันธุ์สัตว์ที่หายากหรือก�าลังสูญ
พันธุ์มาจัดแสดงหรือประดับตกแต่ง
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ดังนี้
- การน�าพันธุ์พืชท้องถิ่นในการ
ตกแต่งหรือฟื้นฟูภูมิทัศน์ และ
หลีกเลี่ยงการน�าพืชต่างถิ่นเข้ามา
ปลูกในบริเวณพื้นที่แหล่งท่อง
เที่ยว

- การน�าสัตว์มาใช้แสดงให้นักท่อง
เที่ยวชมจะต้องได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องและการเลี้ยงดูสัตว์
ต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ

- การไม่น�าทรัพยากรธรรมชาติที่หา
ยากหรือก�าลังสูญพันธุ์หรือมีแนว
โน้มลดน้อยลง เช่น กล้วยไม้ป่า 
มาจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

การป้องกัน การตรวจสอบและการ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิด
ตามธรรมชาติและจากการพัฒนา
หรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก
และระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสม�่าเสมอ 

การไม่น�าพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ที่
หายากหรือก�าลังสูญพันธุ์มาจัด
แสดงหรือประดับตกแต่งบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว



เกณฑ์ ตัวชี้วัด แนวปฏิบัติ/รายละเอียด ระดับการบริการ
(ดาว)

คู่มือการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืนบริเวณเขื่อนในประเทศไทย

19

- ไม่มีการกักขังสัตว์ป่ายกเว้น
กฎหมายจะอนุญาตและต้อง
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ถ้า
เป็นสัตว์ป่าหวงห้ามหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองควรมอบให้พนักงาน เจ้า
หน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้ดูแล
จัดการแทน

- การสนับสนุนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ

การก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับข้อปฎิบัติส�าหรับการฝึก
อบรมให้มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม�า่เสมอ

การก�าหนดการประหยัดและการ
จัดการการใช้น�้าที่ดี ได้แก่ 
- การวิเคราะห์หารูปแบบ และ
ประเภทการใช้น�้าของที่พัก/ ลาน
กางเต้นท์เพื่อหาแนวทางและวิธี
ประหยัดน�้า 

- การจดบันทึกค่าน�้าเป็นประจ�าทุก
เดือน 

- การปิดวาล์วน�้าเมื่อไม่ใช้งาน 
- การท�าความสะอาดโดยการปัด
กวาดฝุ่นละออง เศษผงออกก่อน 
แล้วจึงท�าความสะอาดเพื่อลด
ปริมาณการใช้น�้าและลดการปน
เปื้อนของน�้าทิ้ง

เจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยวจะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงวิธีปฏิบัติที่หลีกเลี่ยง/ลดละ/
ทดแทน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การประหยัดและการจัดการการใช้
น�า้ที่ดี 
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- การส�ารวจตรวจสอบ และท�าการ
เปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช�ารุด 
หรือเสื่อมสภาพที่ท�าให้เกิดการรั่ว
ไหลของน�้าอย่างสม�่าเสมอ เช่น ปั๊ม
น�้า ระบบการจ่ายน�้า ท่อประปา 
วาล์ว ก๊อกน�า้ ระบบสุขภัณฑ์ 

- การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน�้า 
เช่น ก๊อกน�้า โถชักโครก หัวฉีดช�าระ
ประหยัดน�้า 

- การใช้น�้าในการจัดสวนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยออกแบบสวนให้
กลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมและมี
ความชุ่มชื่นเสมอ เลือกปลูกต้นไม้ที่
ต้องการน�้าน้อย และมีการก�าจัด
วัชพืชเป็นประจ�า

- การน�าน�้าจากการช�าระล้างหรือน�า้
ที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ 
เช่น ใช้ท�าความ สะอาดลาน
อเนกประสงค์ ใช้กับโถชักโครก ใช้
รดน�้าต้นไม้ เป็นต้น

- การมีการเก็บกักน�้าฝนไว้ใช้ในแหล่ง
ท่องเที่ยว

- การใช้ระบบน�้าหยด /สปริงเกอร์/
ฝักบัวรดน�้าต้นไม้แทนการใช้สาย
ยาง

- การรดน�้าต้นไม้ในช่วงเวลาที่มีการ
ระเหยต�่าได้แก่ช่วงเวลาเช้าและเย็น

- การน�าน�้าที่เหลือจากกิจกรรมซักรีด
กลับมาใช้ใหม่
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การก�าหนดการปฏิบัติส�าหรับการ
บ�าบัดและจัดการน�้าเสีย ได้แก่
- การติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ได้
มาตรฐาน หรือไม่มีการระบายน�า้
ทิ้งออกนอกบริเวณ

- มีการจัดการน�า้เสียเบื้องต้น 
(pre-wastewater treatments) 
ก่อนเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสียเช่น ใช้
สารลดคราบน�า้มันและจารบี ใช้
ตะแกรงแยกเศษอาหารออกจากน�้า
ที่ใช้จากห้องครัว เช่น การแยกน�้า
และน�้ามันออกจากกัน เป็นต้น

- การบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
โดยใช้พืชหรือจุลินทรีย์ เช่น ใช้พืช
ดูดซับน�้าเสีย ใช้จุลินทรีย์ในการ
ย่อยของเสียในน�้า เป็นต้น

- การตรวจสอบระบบบ่อเกรอะ 
(septic tank) เป็นประจ�าอย่าง
น้อยทุกๆ ปี

การก�าหนดการปฏิบัติส�าหรับการใช้
พลังงานทดแทนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่พักและลานกางเต๊นท์ 
ได้แก่ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
พลังงานลมพลังงานชีวมวล

การก�าหนดการปฏิบัติส�าหรับการจัด
ตารางกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมทั้งทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติเป็นรายเดือนโดยการร่วม
มือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้
ประกอบการชุมชนท้องถิ่นและนัก
ท่องเที่ยว

การบ�าบัดและจัดการน�า้เสีย

การใช้พลังงานทดแทนในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ที่พักและลานกาง
เต๊นท์ 

มีกิจกรรมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว
ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม
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การก�าหนดการปฏิบัติส�าหรับการ
จ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะ
สมกับพื้นที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การก�าหนดการปฏิบัติส�าหรับการ
จัดท�าเอกสารหรือข้อมูลชี้แจงกฎ
ระเบียบของการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมด้วยการแจกเอกสารและ
การติดตั้งข้อมูลเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวไว้ในบริเวณที่
เห็นได้ชัดเจน 

การติดตั้งข้อมูลเกี่ยวกับก�าหนด
เวลาการเก็บขยะ

การติดตั้งถังแยกขยะบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่พัก ลานกางเต๊นท์นัก
ท่องเที่ยวและมีการรณรงค์เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อกระตุ้นให้ทั้ง
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ เจ้า
หน้าที่ร่วมมือในการปฏิบัติ

การติดตั้งป้ายรณรงค์การรักษาสิ่ง
แวดล้อมและการห้ามกระท�าผิด 
เช่น ป้ายการห้ามซื้อ-ขายสัตว์ป่า
และพรรณไม้ การห้ามจับสัตว์น�้า
ในฤดูวางไข่

การติดตั้งป้ายสื่อความหมายเกี่ยว
กับพรรณพืชและพันธุ์สัตว์เพื่อการ
อธิบายและให้ข้อมูลความรู้ส�าหรับ
นักท่องเที่ยว

การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว

การจัดท�าเอกสารหรือข้อมูลชี้แจงกฎ
ระเบียบของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การก�าหนดเวลาของการเก็บขยะ

มีการน�าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

การติดตั้งป้ายรณรงค์การรักษาสิ่ง
แวดล้อมและการห้ามกระท�าผิด

การติดตั้งป้ายสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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การก�าหนดการปฏิบัติส�าหรับการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่น ได้แก่
- การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยส่วนรวม 
เช่น การศึกษาสุขอนามัย การ
ศึกษาน�้าการอุปโภคและบริโภค 
ความสะอาด 

- การสนับสนุนแก่ชุมชนท้องถิ่นที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ท้องถิ่นทั้งในรูปตัวเงินและวัสดุ
อุปกรณ์

- การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นใน
การก�าหนดทิศทางและแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

- การสนับสนุนแก่ชุมชน จัดท�ากฎ
กติกาหรือจรรยาบรรณส�าหรับการ
ปฏิบัติในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และลดการใช้พลังงานในชีวิตความ
เป็นอยู่ประจ�าวัน

- การสนับสนุนชุมชนให้ได้รับการฝึก
อบรมด้านความรู้และทักษะการ
บริหารจัดการและให้บริการ
ทางการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายเป็นสินค้า/
ของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์หรือ
อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น อาหาร/
เครื่องดื่ม เครื่องหัตถกรรม ศิลปะ
การแสดง เป็นต้น

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่น

ด้านชุมชน
ท้องถิ่น
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- การส่งเสริมจ้างงานโดยคนท้องถิ่น
เข้าท�างานในแหล่งท่องเที่ยวใน
หน้าที่ต่างๆ และจัดให้มีการฝึก
อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะตามความจ�าเป็น

- การให้ความเท่าเทียมเสมอภาคใน
เรื่องการจ้างงานโดยเฉพาะผู้หญิง 
และชนกลุ่มน้อย หลีกเลี่ยงการใช้
แรงงานเด็ก

- การให้ความเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน/คุ้มครองแรงงาน
และจ่ายค่าจ้างในอัตราที่เพียงพอ
กับการด�ารงชีวิต

- การรับซื้อสินค้าจากท้องถิ่นเท่าที่
สามารถจะกระท�าได้ และให้ราคา
ที่เป็นธรรม

- การใช้บริการของชุมชนท้องถิ่น 
เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก 
พาหนะขนส่ง มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
เป็นต้น

- การให้บริการพื้นฐานแก่นักท่อง
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เช่น น�้าอุปโภค ไฟฟ้า สุขอนามัย
ความปลอดภัย จะต้องไม่สร้าง
ความเดือดร้อนหรือเป็นปัญหาต่อ
ชุมชนใกล้เคียง

ข้อปฏิบัติส�าหรับการเตรียมตัวของ
นักท่องเที่ยวก่อนเดินทางท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่
- นักท่องเที่ยวควรศึกษาข้อมูลของ
แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลของสถานที่

การเตรียมตัวก่อนการเดินทางนักท่องเที่ยว
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การปฏิบัติตัวขณะท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว ข้อมูลด้านที่พัก ข้อมูล
ด้านร้านอาหาร ข้อมูลด้านเส้นทาง
คมนาคม ข้อมูลด้านกฎระเบียบของ
แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลด้านลักษณะ
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ การจัด
เตรียมอุปกรณ์ยังชีพในการท่องเที่ยว 
และการเตรียมตัวด้านสุขภาพ

- อุปกรณ์ที่นักท่องเที่ยวควรเตรียมจะ
ต้องไม่เป็นวัสดุท�าลายสิ่งแวดล้อม 
เช่น การเตรียมไม้รองเตาเพื่อ
ป้องกันความร้อนท�าลายพื้นหญ้า
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว การใช้
กระติกน�้าแทนขวดพลาสติก

กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติของแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นข้อก�าหนดส�าหรับ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว
ยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศรอบเขื่อน 
คือ 
- กฎระเบียบและแนวปฏิบัติส�าหรับ
นักท่องเที่ยวและการจ�ากัดจ�านวน
นักท่องเที่ยวไม่ให้มีจ�านวนมากกว่า
ขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่

- การสร้างจิตส�านึกในตัวของนักท่อง
เที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว 

- การออกกฎการห้ามน�าอาหารเข้าไป
รับประทานในบริเวณน�้าตกของ
อุทยานแห่งชาติ กฎระเบียบ การ
อาบน�า้ก่อนลงบริเวณน�้าพุร้อน 

- กฎระเบียบการห้ามใช้เสียงใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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- กฎระเบียบด้านการแต่งกาย 
- กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎ
ระเบียบ ด้านการรักษาความสะอาด
บริเวณอ่างเก็บน�า้ของเขื่อน 

- กฎระเบียบเรื่องการเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ศาสนา

การระบุเป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการให้
ความรู้เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกด้านการ
อนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยวด้วยการ 
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวบอกเล่าความ
ประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวให้
กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ฟัง และจะ
เดินทางกลับมาเที่ยวอีกในช่วงฤดูกาล
อื่นในช่วงรอบปี

การปฏิบัติตัวหลังจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว


