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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจำแนกเขตการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง ในชุมชน
บ้านร่องปอ ได้แก่ ป่าชุมชนม่อนผาขัน ป่าชุมชนบ้านหมู่ 7 อ่างเก็บน้ำร่องปอ ดงพ่อหนานป๊ะ และวัดสันกู่แก้ว โดย
ใช้หลักเกณฑ์จำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพวิเคราะห์ใช้วิธีการทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และปัจจัยด้านสังคมวิเคราะห์โดยใช้การให้คะแนนจากผู้เชี ่ยวชาญ ผลการศึกษาพบว่า  
การจำแนกเขตการท่องเท่ียวด้วยปัจจัยด้านกายภาพ ป่าชุมชนม่อนผาขัน ป่าชุมชนบ้านหมู่ 7 และอ่างเก็บน้ำร่องปอ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในเขตพ้ืนที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) ดงพ่อหนานป๊ะ และวัดสันกู่แก้ว เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น/ดัดแปลง (RN-M) สำหรับการจำแนกเขตการท่องเที่ยวด้วยปัจจัย
ด้านสังคม พบผลที่ได้สอดคล้องกับปัจจัยด้านกายภาพ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านร่องปอ ดงพ่อหนานป๊ะ และวัด
สันกู ่ และไม่สอดคล้องจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนม่อนผาขัน และป่าชุมชนหมู่ 7 ได้ผลจำแนกเป็นเขต 
การท่องเที ่ยวพื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM) จากการลงพื้นที ่ตรวจสอบพบพื้นที ่เป็นภูเขามี 
ความลาดชันและเส้นทางเดินมีความคดเคี้ยว ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ให้ผลได้ไม่แม่นยำนัก
ในพื้นที่ที ่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ผลการศึกษาที่ได้จะถูกนำใช้เพื ่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนต่อไป 
 
คำสำคัญ: การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

Abstract 
 

 The purpose of this study aims to classify five tourism areas in Rongpor Village including 
Monphakhan Community Forest, Moo. 7 Community Forest, Rongpor Reservoir, Dong Phornanpa 
and San Kukaew Temple by using the criteria of the Recreation Opportunity Spectrum ( ROS) ; the 
factors of physical using a geographic information system and the social factors using ratings from 
the experts.  The study found that the classification of physical factors at Monphakan Community 
Forest, Moo.7 Community Forest and Rongppor Reservoir are classified in Semi-Primitive Motorized 
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area (SPM). However, Dong Phornanpa and San Kukaaew Temple are classified as Roaded Natural-
Modified area (RN-M). For the classification of tourism area by social factors, the result showed that 
it was related to the physical factors including Rongpor Reservoir, Dong Phornanpa, and San Kukaew 
Temple. Nonetheless, there were two main areas that did not relate to the factors; Monphakhan 
Community Forest and Moo 7 Community Forest that classified in Semi- primitive Non- Motorized 
area ( SPNM) . The different experimental results of two factors are caused by limitations of  
a geographic information system that provide a discrepant result in a mountainous area. 
Furthermore, the proposed results will be used to provide guidelines for organizing eco- tourism 
activities of the Ban Rong-por. 
 
Keywords: Recreation opportunity spectrum (ROS), Geographic Information System, Eco-Tourism  
  

บทนำ 
 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวความคิดที ่เกิดขึ ้นจาก
แนวโน้ม 2 ประการ คือ แนวโน้มเกี่ยวกับการอนุรักษ์และแนวโน้มเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญเรื่องการอนุรักษ์เกิดจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกจิที่
ถดถอย กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การทำเหมืองแร่ และการเกษตรที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลให้ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม หลายประเทศได้
พยายามผสมผสานเรื ่องของการอนุรักษ์เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ วนอีกแนวโน้ม คือ แนวโน้มเกี ่ยวกับ 
การท่องเที่ยว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมีความต้องการท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่นอกจากจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่หรือระบบนิเวศของ
สถานที่ที่ไปเยือนด้วย เช่น เรียนรู้ชนิดพันธุ์พืช สัตว์ที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ หรือเรียนรู้ประเด็นของปัญหา
ด้านการอนุรักษ์ เช่น การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ การลักลอบล่าสัตว์ป่า  จากแนวโน้มสองประการดังกล่าวเกิดการ
ผสมผสานกันจนทำให้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศเกิดข้ึน 

ชุมชนบ้านร่องปอตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนที่มีศักยภาพ
ของพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ด้วยเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุด มสมบูรณ์ 
เน่ืองจากลักษณะของที่ต้ังชุมชนเป็นพ้ืนที่ราบสูง ลาดชันเอียงจากภูเขา บางส่วนเป็นพ้ืนที่ราบโดยทั่วไปใช้เป็นพ้ืนที่
ทำการเกษตร มีชุมชนอยู่โดยรอบ สำหรับที่เนินเชิงเขามีแม่น้ำไหล บริเวณป่าละเมาะคนในชุมชนได้ปรับเป็นพื้นที่
สำหรับทำสวนผลไม้และเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ส่วนพ้ืนที่บริเวณที่ราบสูงยังคงรักษาและดูแลให้สภาพให้เป็นป่าดังเดิม 
และเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งหาอาหารและใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างยั่งยืน ผู้นำชุมชนจึงได้เสนอขอ
จัดต้ังพ้ืนที่ป่าดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนกับกรมป่าไม้และได้รับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมีพ้ืนที่ป่าชุมรวม
ประมาณ 2,158 ไร่ [1], [2] นับจากนั้นชุมชนก็มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ามา
อย่างต่อเน่ือง และด้วยกระแสของการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ที่เกิดข้ึน ผู้นำชุมชนและเครือข่ายชุมชนจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนโดยอาศัยทุนทางธรรมชาติที่ชุมชนมีมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที ่ยว เชิง
อนุรักษ์ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพ  
ความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเน่ือง 

งานวิจัยน้ีช่วยให้ชุมชนบ้านร่องปอมีแนวทางจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนที่
เหมาะสม จึงได้ทำการศึกษาจำแนกเขตการท่องเที่ยวของชุมชน โดยใช้หลักเกณฑ์การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้าน
นันทนาการ (Recreation opportunity spectrum; ROS) ซึ ่งเป็นสำคัญเครื ่องมือหนึ่งสำหรับวางแผนจัดการ 
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การท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปทานด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที ่ยว เพื ่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่และวางแผนจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวที่สอดคล้องกัน ผลการศึกษาจะช่วยให้ชุมชนทราบถึง
ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและจัดทำ
แนวทางพัฒนาพ้ืนทีท่ี่นำไปสู่การเป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต่อไปของชุมชน 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อจำแนกเขตการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านร่องปอ โดยใช้หลักเกณฑ์การจำแนก
ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 
 1.2 เพ่ือนำเสนอแนวทางจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับชุมชน 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.1 แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 
  การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของทรัพยากรการท่องเที่ยว (Recreational Opportunity 
Spectrum; ROS) เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการสำรวจเพ่ือวางแผนและจัดการทรัพยากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจำแนก
พื้นที่นันทนาการออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่ให้ประสบการณ์ด้านนันทนาการที่แตกต่างกันออกไป [3] ทั้งนี้ ดรรชนี 
เอมพันธุ์ [4] ได้กล่าวถึงความหมายของ ROS ว่าหมายถึง การจำแนกพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่นันทนาการเพื่อเกิด
การจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวในลักษณะที่ตอบสนองต่อประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการได้หลากหลายมากข้ึน 
นอกจากเป็นการสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการควบคุมระดับ  
การพัฒนาให้เหมาะสมกับประเภทของแหล่งท่องเท่ียวได้ด้วย โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติหรือ
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องมีเงื่อนไขในการจัดการพื้นที่เพื่อยังประโยชน์ไว้สำหรับกิ จกรรมอื่นนอกจากกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว  

 ในการจำแนกช่วงชั ้นฯ ของแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ แบ่งออกได้เป็น 6 พื ้นที ่ ได้แก่ พื ้นที่
ธรรมชาติสันโดษ (Primitive Area; P) พ้ืนที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Non-Motorized 
Area; SPNM) พื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Motorized Area; SPM) พื้นที่ธรรมชาติที่
มนุษย์สร้างขึ ้น/ดัดแปลง (Roaded Natural-Modified; RN-M) พื ้นที ่ชนบท (Rural Area; R) และพื้นที ่เม ือง 
(Urban Area; U) 
 2.2 ปัจจัยและเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 
  ตามกรอบคู่มือการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ หรือการจำแนกเขตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยหลักการช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ ของดรรชนี เอมพันธ์ุ และคณะ [5] ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามกลุ่มปัจจัย
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพ และการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม ดังน้ี 
  2.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพ เป็นการประเมินความยากง่ายในการเข้าถึง และระดับความ
เป็นธรรมชาติของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ความยากง่ายในการเข้าถึงนั้น ประเมินจาก
ปัจจัยระยะห่างจากถนนสายหลักและถนนสายรองของแหล่งท่องเที่ยว และระดับความเป็นธรรมชาติประเมินจาก
ประเภทของการใช้ที่ดินและขนาดพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียว 
 

เขตการท่องเท่ียว 
ระยะห่างจากถนน

หลัก (กม.) 
ระยะห่างจาก
ถนนรอง (กม.) 

ขนาดพื้นที่ป่า
ธรรมชาติท่ี

ติดต่อกัน (ตร.กม.) 

การใช้ประโยชน์
ท่ีดิน 

พื้นที่ธรรมชาติสันโดษ (P) 
>5 >1 >10 

พื้นที่สภาพ 
ปา่ธรรมชาติ 

พ ื ้นท ี ่ ธรรมชาต ิก ึ ่ งส ันโดษไม ่ ใ ช้  
ยานยนต์ (SPNM) 

>5 >1 ≤10 
พื้นที่สภาพ 
ป่าธรรมชาติ 

พื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ 
(SPM) 

1-5 ≤1 ไม่จำกัด 
พื้นที่สภาพ 
ป่าธรรมชาติ 

พื ้นที ่ธรรมชาติที ่มนุษย์สร้างขึ ้น/
ดัดแปลง (RN-M) ≤1 ไม่จำกัด ไม่จำกัด 

พื้นที่สภาพ 
ป่าธรรมชาติ/พื้นที่
เกษตรกรรม 

 
  2.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม เป็นการประเมินจากประสบการณ์ของนักท่องเที ่ยวหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนันทนาการ โดยใช้แบบสอบถาม ทั้งน้ีการสร้างแบบสอบถามใช้วิธีต้ังคำถามให้ครอบคลุมปัจจัยทาง
สังคมที่ใช้ในการจำแนกเขตการท่องเที่ยวของพื้นนั้น โดยให้ประเด็นครอบคลุม ยกตัวอย่างเช่น การประเมินของ 
ดรรชนี เอมพันธุ ์ และคณะ [5] ประเด็นการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ  
2) ความเงียบ/สงบ/สันโดษ 3) การได้หลีกหนีความแออัดและเสียงอึกทึกของเมือง 4) การได้พ่ึงพาตนเอง/ทดสอบ
ความสามารถของตนเอง 5) การได้พบปะผู้คน 6) การได้พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ 7) ความเป็นอิสระจากการ
ปราศจากการควบคุม 8) ความสะดวกสบาย และ 9) การพบเห็นร่องรอยผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่  หรือการ
ประเมินของ ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ [6] จำแนกเขตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านหัวนอนวัด ประเมินโดย
พิจารณา 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยเกี่ยวกับการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็น
ธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่ 3) ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ และ 4) ปัจจัยเกี่ยวกับ
ระดับการควบคุมนักท่องเท่ียว/ควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ 
 2.3 การซ้อนทับข้อมูล (Overlay) 
  ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ และการวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ  
สำหรับการซ้อนทับข้อมูล [7] เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที ่ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การนำเอาชั้นข้อมูล (Layer) ประเภทต่าง ๆ ของพ้ืนที่เดียวกันมาวิเคราะห์ร่วมกันโดยการซ้อนทับกันในตำแหน่งที่
ตรงกันเพ่ือให้เกิดข้อสนเทศใหม่ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การซ้อนทับข้อมูลสามารถทำได้กับข้อมูลเวกเตอร์
และลักษณะกริด (Raster Data) โดยตัวอย่างของการใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลในการทำงาน เช่น เพ่ือการตัดชั้น
ข้อมูล (Clip) เพ่ือการลบข้อมูล เพ่ือการเชื่อมสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ เป็นต้น 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 การจำแนกเขตการท่องเที ่ยวในชุมชน เป็นการจำแนกโดยใช้หลักเกณฑ์การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้าน
นันทนาการ โดยเป็นการศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 5 แห่งในชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนหมู่ 7 อ่างเก็บน้ำร่องปอ 
ป่าชุมชนม่อนผาขัน ดงพ่อหนานป๊ะ และวัดสันกู่แก้ว การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและพิจารณาร่วมกัน คือ  
การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ ภายใต้ปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านสังคม มีวิธีการศึกษา ดังน้ี 
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1. การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านกายภาพ 
 เป็นการวิเคราะห์โดยนำข้อมูลด้านภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูล โดยปัจจัยที่ใช้มี 3 
ปัจจัย ประกอบด้วย ระยะห่างจากถนนสายหลักและสายรอง ขนาดพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่ติดต่อกัน และประเภทของ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (รายละเอียดดังตารางที่ 1) 
 
2. การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสังคม 
 เป็นการวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถาม ตามแบบคู่มือการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตามหลักเกณฑ์ของ ROS ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเก่ียวกับการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 2) ปัจจัย
เก่ียวกับความเป็นธรรมชาติและการพัฒนาพ้ืนที่  3) ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะประสบการณ์ที่นักท่องเท่ียวได้รับ และ 
4) ปัจจัยเกี่ยวกับระดับการควบคุมนักท่องเที่ยว/ควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
พื้นที่ แต่ละปัจจัยมีมาตรประเมินให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยการให้คะแนนพิจารณาตามลักษณะบ่งชี้ของแต่ละ
ปัจจัย  
 สำหรับเกณฑ์กำหนดเขตการท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ของ ROS แบ่งตามการจัดกลุ่มค่าคะแนน 5 เขต 
ดังน้ี 
  ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80   หมายถึง พ้ืนที่ชนบท (R) 
  ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60   หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) 
  ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40   หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) 
  ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20   หมายถึง พ้ืนที่กึ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ 
                                                           (Semi-primitive Non-Motorized, SPNM) 
  ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00   หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวเขตพ้ืนที่สันโดษ (Primitive, P) 
  

ผลการวิจัย 
 

1. การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยทางกายภาพ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์แต่ละปัจจัย 
 ปัจจัยที่นำมาพิจารณาเพื่อการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว มีทั้งหมด 3 
ปัจจัย ได้แก่ ระยะห่างจากถนนสายหลักและสายรอง ขนาดพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ติดต่อกัน และประเภทของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยได้แสดงดังตารางที่ 2 ถึง 4 และภาพที่ 1 ถึง 4 

 
ตารางที่ 2 ขนาดพ้ืนที่ระยะห่างจากถนนสายหลักและถนนสายรอง ในบ้านร่องปอ 
 

พื้นที่ระยะห่างจากถนนสายหลัก (ตร.กม.) พื้นที่ระยะห่างจากถนนสายรอง (ตร.กม.) 
>5 1-5 <1 รวม >1 ≤1 รวม 

20.33 
(42.75%) 

18.18 
(38.23%) 

9.04 
(19.01%) 

47.55 
(100%) 

18.17 
(38.21%) 

29.38 
(61.79%) 

47.55 
(100%) 

 
ตารางที่ 3 พ้ืนที่ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบ้านร่องปอ 
 

พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ตร.กม.) 
ป่าธรรมชาติ เกษตรกรรม ท่ีต้ังชุมชน รวม 

35.23 11.77 0.56 47.56 
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(74.07%) (11.77%) (1.18%) (100%) 

ตารางที่ 4 ขนาดของพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ในบ้านร่องปอ 
 

ขนาดของพื้นท่ีป่าธรรมชาติท่ีติดต่อกัน (ตร.กิโลเมตร) 
ผืนท่ี 1 ผืนท่ี 2 ผืนท่ี 3 ผืนท่ี 4 
18.85 

(77.48%) 
0.38 

(1.56%) 
1.76 

(7.23%) 
3.34 

(13.73%) 

 

 
 

ภาพที ่1 พ้ืนที่ระยะห่างจากถนนสายหลัก 

 
 

ภาพที ่2 พ้ืนที่ระยะห่างจากถนนสายรอง 

  

 
 

ภาพที ่3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ 

 
 

ภาพที ่4 พ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่เป็นผืนเดียวกัน 
 
 1.2 ผลการจำแนกเขตการท่องเที่ยว ปัจจัยทางกายภาพ 
 ผลจากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ ROS ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ พบว่า เขตการท่องเที่ยว
ของชุมชนไม่มีความหลากหลาย สามารถจำแนกเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวในชุมชนออกได้เป็น 2 เขต ได้แก่ เขตพ้ืนที่
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ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) และเขตพื้นที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น/ดัดแปลง (RN-M) จากทั้งหมด 5 
เขต รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 5 และภาพที่ 5 
 
ตารางที่ 5 เขตการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของการท่องเท่ียว ในชุมชนบ้านร่องปอ 
 

เขตการท่องเท่ียว 
ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จำนวนแหล่ง
ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวที่ปรากฎ 

พื้นที่ธรรมชาติสันโดษ (P) 5.22 
(14.22%) 

- - 

พื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM) - - - 
พื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) 25.51 

(69.49%) 
3 

ป่าชุมชนหมู่ 7, อ่างเก็บน้ำร่องปอ 
และป่าชุมชนม่อนผาขัน 

พื้นที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น/ดัดแปลง (RN-M) 5.42 
(14.76%) 

2 วัดสันกู่แก้ว และดงพ่อหนานป๊ะ 

พื้นที่ชนบท (R) 0.56 
(1.53%) 

- - 

รวม 36.71 
(100%) 

5  

 

 
 

ภาพที ่5 การจำแนกเขตช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียวภายในพ้ืนที่ชุมชนบ้านร่องปอ 
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 จากตารางที่ 5 เขตพื้นที่ที่มีปรากฎแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้
ยานยนต์ มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 25.51 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น/ดัดแปลง มีขนาดพื้นที่
เท่ากับ 5.42 ตารางกิโลเมตร พื ้นที ่ธรรมชาติกึ ่งสันโดษใช้ยานยนต์ นับเป็นพื ้นที ่มีขนาดมากที่สุดของชุมชน  
มีระยะห่างจากถนนสายหลัก 1-5 กิโลเมตรและห่างจากถนนสายรองน้อยกว่า 1 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติ ไม่จำกัดขนาดผืนป่าที่ติดต่อกันติดต่อกัน จากการวิเคราะห์เป็นพื้นที่บริเวณตอนล่างและตอนกลางของ
ชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงสภาพป่าธรรมชาติ มีการพัฒนาเส้นทางเข้าถึงได้โดยยานพาหนะใช้เครื่องยนต์ เพ่ือให้
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้สะดวกมากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเพ่ิมโอกาสในการสัมผัสธรรมชาติและการพบปะผู้คนมากข้ึน ท้ังน้ี
แหล่งท่องเท่ียวที่มีปรากฎมีจำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนหมู่ 7 อ่างเก็บน้ำร่องปอ และป่าชุมชนม่อนผาขัน 
และสำหรับพื้นที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น/ดัดแปลง มีขนาดพื้นที ่เท่ากับ 5.42 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มี
ระยะห่างจากถนนสายหลักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลเมตร ระยะห่างจากสายรองไม่จำกัด สภาพของพ้ืนที่เป็นป่า
ธรรมชาติหรือเกษตรกรรม ไม่จำกัดขนาดพื้นที่สภาพป่าธรรมชาติที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน พบอยู่บริเวณใกล้  ๆ  
กับที่ต้ังชุมชน มีความสะดวกสบายในการเข้าถึง และมีโอกาสพบปะนักท่องเที่ยวมากข้ึน ทั้งน้ีแหล่งท่องเที่ยวที่มี ใน
เขตท่องเท่ียวน้ีมีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดสันกู่แก้ว และดงพ่อหนานป๊ะ 
 
2. การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสังคม 

ผลจากการวิเคราะห์ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม 
4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติและ 
การพัฒนาพื้นที่ 3) ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ และ 4) ปัจจัยเกี่ยวกับระดับการ
ควบคุมนักท่องเที่ยว/ควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ผลการประเมินและให้
คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน แสดงดังตารางที่ 6 

 
ตารางท ี ่  6 ผลการจำแนกช ่วงช ั ้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล ่งท ่องเท ี ่ยวในบ้านร่องปอในช ุมชน  

ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม 
 

ปัจจัยด้านสังคม 
คะแนนช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 

ป่าชุมชน
ม่อนผาขัน 

ป่าชุมชน
หมู่ 7 

อ่างเก็บ
น้ำร่องปอ 

ดงพ่อ
หนานป๊ะ 

วัดสันกู่
แก้ว 

1. ปัจจัยเก่ียวกับการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3.25 3.50 1.75 1.75 1.75 
2. ความเป็นธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่ 2.67 4.67 3.67 2.67 1.67 
3. ลักษณะประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 
4. ระดับการควบคุมนักท่องเที ่ยว/ควบคุมกิจกรรมการใช้

ประโยชน์โดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 
4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 

ค่าเฉลี่ยคะแนนช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 3.48 4.04 3.10 2.60 2.10 
ประเภทของช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) SPNM SPNM SPM RN-M RN-M 

 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคมสามารถจำแนกเขตพื้นที่การท่องเที่ยวของชุมชนออกได้
เป็น 2 เขต ได้แก่ เขตพื้นที่ธรรมชาติกึ ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM) แหล่งท่องเที่ยวมีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่  
ป่าชุมชนม่อนผาขัน และป่าชุมชนหมู่ 7 เขตพ้ืนที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) แหล่งท่องเท่ียวมีจำนวน 1 
แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำร่องปอ และสุดท้ายเขตพื้นที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น/ดัดแปลง (RN-M) แหล่งท่องเที่ยวมี
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ดงพ่อหนานป๊ะ และวัดสันกู่แก้ว 
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3. การเปรียบเทียบผลของการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยด้านสังคม 
 เมื่อนำผลการวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งสองด้านมาเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่า แหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้ผลวิเคราะห์สอดคล้องกันมีจำนวนทั้งหมด 3 แห่ง และไม่สอดคล้องกัน 2 แห่ง แสดงดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียว ระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านกายภาพและปัจจัยด้านสังคม 

 

แหล่งท่องเท่ียว 
ผลการวิเคราะห์ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 

ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านสังคม 
ป่าชุมชนม่อนผาขัน SPM SPNM 
ป่าชุมชนหมู่ 7 SPM SPNM 
อ่างเก็บน้ำร่องปอ SPM SPM 
ดงพ่อหนานป๊ะ RN-M RN-M 
วัดสันกู่แก้ว RN-M RN-M 

 

จากตารางที่ 7 อ่างเก็บน้ำร่องปอ ดงพ่อหนานป๊ะ และวัดสันกู่แก้ว ได้ผลวิเคราะห์ที่สอดคล้องกัน โดย 
อ่างเก็บน้ำร่องปอมีช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM)  
คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงสภาพของธรรมชาติและมีการพัฒนาเส้นทางเข้าถึงได้โดยยานพาหนะใช้เครื่องยนต์ 
เพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับดงพ่อหนานป๊ะ และวัดสันกู่แก้ว มีช่วงชั้นโอกาสด้าน
นันทนาการเป็นแหล่งท่องเท่ียวพ้ืนที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างข้ึน/ดัดแปลง (RN-M) คือ มีการดัดแปลงแหล่งท่องเที่ยว
หากแต่ให้กลมกลืนเข้ากันกับสภาพของแหล่งท่องเที ่ยว ทั ้งนี ้เพื ่อให้มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงของ
นักท่องเที่ยว และมีโอกาสพบปะกันกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น  ๆ มากขึ้น สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ผลวิเคราะห์  
ไมส่อดคล้องกัน ประกอบด้วย ป่าชุมชนม่อนผาขัน และป่าชุมชนหมู่ โดยผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพได้ผล
การจำแนกให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) แต่ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคมได้ผลเป็นพื้นที่
ธรรมชาติกึ ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM) ด้วยว่าแหล่งท่องเที ่ยวนั้นยังไม่มีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที ่ยว 
ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายให้กับนักท่องเที่ยว ประกอบกับทางเดินที่ใช้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นทางลาดชัน  
หากนักท่องเท่ียวต้องการจะเข้าไปในพ้ืนที่จำเป็นต้องนำทางโดยคนที่มีความชำนาญการในพ้ืนที่เท่าน้ัน ในเส้นทาง
ยังไม่มีการจัดทำป้ายบอกทางหรือป้ายสื่อความหมายใด ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้สามารถ
เดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเองได้ 

ในที่น้ีการสรุปผลใช้ผลการจำแนกเขตการท่องเท่ียวด้วยปัจจัยด้านสังคม ด้วยว่าผลการจำแนกปัจจัยด้าน
กายภาพด้วยวิธีการทางระบบภูมิศาสตร์น้ันมีข้อจำกัดคือไม่ครอบคลุมสภาพพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาซึ่งมีสภาพพ้ืนที่ลาดชัน
ประกอบกับทางเดินเท้าเป็นเส้นทางคดเคี้ยว จึงทำให้ได้ผลการจำแนกเขตการท่องเที่ยวที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่จริง 

 
4. แนวทางจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
 ผลจากการจำแนกเขตการท่องเที ่ยวของชุมชนในข้างต้น แหล่งท่องเที ่ยวของชุมชนส่วนใหญ่ได้ผล 
การจำแนกเขตการท่องเท่ียวที่มีทิศทางของการพัฒนามุ่งเน้นในทางการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบทั่วไป ซึ่งมีหลักของ
การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว คือ ใช้ธรรมชาติที่มีอยู่เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจและสร้างประสบการณ์นันทนาการ
ให้กับนักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น ในแหล่งท่องเที่ยว เขตพื้นที ่ธรรมชาติกึ ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ หรือพื ้นที่ที่มี
สภาพแวดล้อมความเป็นธรรมชาติในระดับสูง การเข้าถึงสามารถทำได้ค่อนข้างจำกัด ได้แก่ ป่าชุมชนม่อนผาขัน 



            วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 | 16 
 
 

และป่าชุมชนบ้านหมู่ 7 ควรกำหนดให้เป็นพื ้นที ่ที ่มีความสำคัญในการรักษาระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวที่สามารถสร้างประสบการณ์นันทนาการให้กับนักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดและ
ได้เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มีการจัดเส้นทางเดินเท้าทีก่ลมกลืนกับธรรมชาติ ภายในเส้นทาง
จัดทำป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะที่จำเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายแก่
นักท่องเที่ยว หรือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่สิ ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่ และสำหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวเขตพื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ หรือพื้นที่ที่สามารถใช้พาหนะยานยนต์เข้าถึงได้ อย่างเช่น อ่าง
เก็บน้ำบ้านร่องปอ ควรกำหนดให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความสำคัญในการรักษาระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแต่
สามารถพัฒนาพื้นที ่ให้สะดวกต่อการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น จัดทำเส้นทางให้การเข้าถึงด้วยพาหนะ 
ยานยนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น จัดทำป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น ห้องน้ำ  
ลานจอดรถ บ้านพักโฮมสเตย์ จุดน่ังพักผ่อน อย่างไรก็ดีการพัฒนาพ้ืนที่น้ันต้องควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำให้กลมกลืน
กับสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ด้วย และสุดท้ายสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเขตพื้นที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น/ดัดแปลง 
(RN-M) หรือแหล่งท่องเท่ียวที่มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติดัดแปลงเลียนแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ อย่างเช่น ดง
พ่อหนานป๊ะ และวัดสันกู่แก้ว กิจกรรมการท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นการใช้พื้นที่เพื่อการเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือเชิง
เกษตรโดยมุ่งเน้นให้ประสบการณ์ที่สะดวกสบายแก่นักท่องเท่ียว มีสิ่งอำนวยความสะดวกเกือบทุกรูปแบบที่สามารถ
จัดให้มีในพื้นที่ได้ เช่น ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก ห้องน้ำ ตลอดจนการปรุงแต่งพื ้นที ่ในลักษณะเลียนแบบ
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ผลจากการจำแนกเขตการท่องเที ่ยวของแหล่งท่องเที ่ยวจำนวน 5 แห่ง ในชุมชนบ้านร่องปอ ได้แก่  
ป่าชุมชนม่อนผาขัน ป่าชุมชนบ้านหมู่ 7 อ่างเก็บน้ำร่องปอ ดงพ่อหนานป๊ะ และวัดสันกู่แก้ว โดยใช้หลักเกณฑ์
จำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) เพื่อให้ทราบอุปทานด้านการนันทนาการของแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติของชุมชน วิธีการศึกษาแบ่งการวิเคราะห์พื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์พื้นที่ด้วยปัจจัยด้าน
กายภาพ ด้วยการนำวิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้  และการวิเคราะห์พื้นที่ด้วยปัจจัยด้าน
สังคมด้วยการใช้แบบสอบถามและให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน ผลของการศึกษาทั้ง 2 ส่วนได้ผลที่สอดคล้องกัน 
ยกเว้นผลการจำแนกเขตการท่องเที ่ยวของป่าชุมชนม่อนผาขันและป่าชุมชนหมู่ 7 ซึ ่ง ผลการจำแนกเขต 
การท่องเที ่ยวด้วยวิธีทางระบบภูมิศาสตร์ ได้ผลเป็นแหล่งท่องเที ่ยวเขตพื้นที ่ธรรมชาติกึ ่งสันโดษใช้ยานยนต์  
ในขณะเดียวกันผลการจำแนกปัจจัยด้านสังคมโดยการลงพ้ืนที่และให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญแหล่งท่องเที่ยวทั้งสอง
ได้ผลเป็นแหล่งท่องเที ่ยวเขตพื้นที ่ธรรมชาติกึ ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ กล่าวคือ เป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่ยังไม่มี 
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ทางที่ใช้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ย วนั้นเป็นทางเดินเท้ามี
ลักษณะลาดชัน สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะต่อการเข้าถึงด้วยพาหนะที่เป็นยานยนต์ทุกชนิด เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อนักท่องเที่ยว ในที่น้ีการสรุปผลใช้ผลการจำแนกเขตการท่องเที่ยวด้วยปัจจัยด้านสังคม ด้วยว่าผลการจำแนก
ปัจจัยด้านกายภาพด้วยวิธีการทางระบบภูมิศาสตร์น้ัน มีข้อจำกัดคือ ไม่ครอบคลุมสภาพพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาซึ่งมีสภาพ
พ้ืนที่ลาดชันประกอบกับทางเดินเท้าเป็นเส้นทางคดเคี้ยว จึงทำให้ได้ผลการจำแนกเขตการท่องเท่ียวที่ไม่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่จริง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรอนงค์ เฉียบแหลม [8] ในการประยุกต์ระบบสารสนเทศศาสตร์
เพ่ือจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังน้ันเพ่ือให้ผลศึกษา
ในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขามีความถูกต้องและสอดคล้องความเป็นจริงมากที่สุด ควรใช้วิธีการตรวจสอบพื้นที่
ด้วยการลงพื้นที่สำรวจจริง และในส่วนของการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลักสำคัญ นอกจากเป็นการ
พัฒนาภายใต้ขีดจำกัดความสามารถของธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ยังจะต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย [9] จึงจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนต่อไปได้ 
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