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ค าน า 
 

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยให้
มีการบริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ จึงได้จัดตั้ง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อท าหน้าที่เป็น
องค์กรกลางในการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว ให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ รวมทั้งสามารถระดมบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพและแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าความรู้ด้านการ
บริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

อพท. โดยส านักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจในการประกาศพื้นที่พิเศษและ
ประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการท่องเที่ยว และ
การก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ได้
จัดท า “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องระดับสากล อาทิ ISO 
9001, ISO 14001, ISO 20121, ISO 26000, GSTC Criteria, Responsible Tourism Requirement 
(South Africa) และจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส าหรับ
มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมข้อก าหนดส าหรับปฏิบัติอย่างเป็นระบบใน ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

 

สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council : GSTC) พิจารณาความ
สอดคล้องของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. กับหลักเกณฑ์ GSTC (GSTC – 
Recognized) ซึ่งที่ประชุม GSTC Accreditation Panel เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติยอมรับ 
“มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard: STMS)” 
ของ อพท. เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ GSTC (equivalent 
to the GSTC Destination Criteria) 

 

อพท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฉบับนี้จะช่วยให้ทุกองค์กรที่มี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความยั่งยืน เป็นมาตรฐาน และเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ และ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

 
 
 

                                                นาวาอากาศเอก 
 

 (อธิคุณ คงมี) 
 ผู้อ านวยการ อพท. 
 เมษายน  ๒๕๖๔ 
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บทน า 
มาตรฐานฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้

องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาดสามารถบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งมาตรฐานฉบับนี้ยังคาดหวังที่จะเห็นผลการด าเนินงานขององค์กร
ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว  มาตรฐานฉบับนี้ จึง
นับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท องเท ่ยวอย างย ่งย น”  

มาตรฐานฉบับนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือ วางแผน 
ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยค้นหาปัญหา
และอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้ 

วางแผน (Plan): การก าหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการ และทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือให้องค์กรสามารถ
บรรลุทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ปฏิบัติ (Do): การน าระบบไปปฏิบัติ การเก็บรวบรวมและบันทึกผลการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการติดตามผล  

ตรวจสอบ (Check): การติดตามผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และความคาดหวัง ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ปรับปรุง (Act): การด าเนินการปรับปรุงเมื่อผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความ
คาดหวัง หรือมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามความคาดหวัง รวมทั้งน าผลที่ได้จากการติดตาม
ผลการด าเนินงานไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานครั้งต่อๆ ไป 

มาตรฐานฉบับนี้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของผลอันเกิดจากการด าเนินงานตามมาตรฐาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความส าเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางนั้น ขึ้นอยู่
กับความมุ่งมั่นของบุคลากรขององค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้หากองค์กร
ใดมีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันสามารถน าไปบูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้  
รวมทั้งองค์กรควรจะสนับสนุนให้องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้มีการน ามาตรฐานฉบับนี้ไปบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวด้วย 

ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังแสดงในรูปที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ่ั๑: ภาพรวมของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

 



มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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๑ ขอบข าย 
มาตรฐานนี้เป็นข้อก าหนดส าหรับองค์กรใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่

ค านึงถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นดังกล่าวนั้นได้รับการ
พัฒนาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยการน ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติองค์กรควร
ค านึงถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพทางสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดสรรและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวองค์กรจะต้องค านึงถึงความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนควบคู่ไปด้วย 

ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ องค์กรควรให้ความส าคัญกับการยกระดับการ
ด าเนินงานเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรต้ังไว้ 

การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัตทิี่สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับนี ้องค์กรสามารถด าเนินการได้ โดย  

๑) ด าเนินการเองโดยความสมัครใจ และประกาศรับรองตนเองอย่างเปิดเผย หรือ 

๒) ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยกลุ่มบุคคลที่สนใจต่อองค์กร เช่น ชุมชน หรือ 

๓) ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน 

๒ ค าศ พท์และค านิยาม  
มาตรฐานฉบับนี้ ได้ก าหนดค าศพัท์และค านยิามเฉพาะไว้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ มาตรฐาน 

เอกสารที่จัดท าขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ
กันทั่วไป เอกสารดังกล่าวมีการวางกฎระเบียบ ข้อก าหนดส าหรับเป็นขั้นตอนในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัต ิการตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้

๒.๒ มาตรฐานการจ ดการการท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

ข้อก าหนดส าหรับเป็นขั้นตอนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การ
วางแผน การน าไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒.๓ การท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นและรองรับสภาวะในอนาคตทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผล และ
สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และสุนทรียภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
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๒.๔ องค์กร 

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพื้นที่ท่องเที่ยวที่ก ากับดูแล และมีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๒.๕ ชุมชนท้องถิ่น 

กลุ่มคนที่อยู่รวมกันโดยได้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างเป็นระบบ และมีแบบ
แผนแน่นอนในท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่องค์กรเข้าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

๒.๖ ผู้ม ส วนได้ส วนเส ย 

บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ให้ความสนใจต่อการด าเนินงานขององค์กรซึ่งอาจได้ประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์จากการตัดสินใจและการด าเนินงานขององค์กร 

๒.๗ ผู้ม ส วนได้ส วนเส ยท ่ส าค ญ 

บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ให้ความสนใจต่อการด าเนินงานขององค์กรซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานขององค์กร 

๒.๘ อ ตล กษณ ์

คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ 
เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งรวมถึง ภูมิปัญญา คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม และ
ลักษณะเฉพาะบุคคล 

๒.๙ ภูมิศาสตร์ 

ลักษณะพื้นผิวโลก ที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ  

๒.๑๐ สุนทร ยภาพ 

ความเข้าใจและความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าของความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ที่แต่ละ
บุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ 

๓ หล กการด าเนินงาน 

๓.๑ การปฏิบ ติตามกฎหมายอย างครบถ้วน 

องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆ และไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง 
โดย 

๑) ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่ประกาศด้วยอ านาจ
ของกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององคก์รทั้งหมด  

๒) ก ากับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัตใิห้สอดคล้องด้วย  

๓) มีการติดตาม และทบทวนเพื่อให้ทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดและกรณีที่กฎหมาย และกฎระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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๓.๒ การปฏิบ ติอย างม จริยธรรม 

องค์กรมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดย 

๑) ด าเนินงานโดยยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม และอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม โดยค านึงถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
ท้องถิ่น 

๒) มีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  

๓) มีกระบวนการในการก ากับดูแลที่ท าให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การแก้ไข 
และการป้องกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะน าไปสู่
การปฏิบัตทิี่ไม่มีจริยธรรมได ้

๓.๓ การเคารพในการม ส วนร วมอย างเท าเท ยม 

องค์กรเคารพในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม และสนับสนุนให้เกิดความ
เท่าเทียมในการจ้างงาน การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการท างาน และการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม ส าหรับทุก
คนรวมถึง คนในท้องถิ่น ผู้หญิง เด็ก เยาวชน เพศทางเลือก ชนกลุ่มน้อย ผู้ที่นับถือศาสนาแตกต่างกัน และผู้ที่
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอื่น โดย 

๑) บ่งชีผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นที่อาจได้รับผลประโยชน์
หรือผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเหล่านั้น รวมทั้งน าความคิดเห็นที่ได้รับไป
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดทิศทางและการตัดสินใจด าเนินงานขององค์กร  

๓) ค านึงถึงความสามารถของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อและการเข้าไป
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรควบคู่ไปด้วย 

๓.๔ การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร งใส 

องค์กรมีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ โดย 

๑) เปิดเผย ทิศทาง ผลการตัดสินใจ และผลการด าเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อประเด็น
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถูกต้อง และ
ครบถ้วน  

๒) เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  

๓) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และช่วยให้การด าเนนิงานปลอดจากการทุจริต 
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๓.๕ การยอมร บต อภาระหน้าท ่ท ่ตรวจสอบได้ 

องค์กรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบในประเด็น
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์กร โดย 

๑) ยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  

๒) ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น 
และด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

๓.๖ การด าเนินงานอย างคุ้มค าและเกิดประโยชน์อย างสมดุล 

องค์กรมีการจัดท า น าไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการ
ท างาน การจัดสรรบุคลากร และทรัพยากร โดยมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคที่เกินความจ าเป็นและการ
ด าเนินงานที่ก่อให้เกิดของเสีย และเน้นการสร้างประโยชน์ในระยะยาว 

๔ ข้อก าหนด 

๔.๑ การก าก บดูแล 

๔.๑.๑ คณะกรรมการก าก บดูแล 

 องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับก ากับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ โดยจ านวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของพื้นที่
ท่องเที่ยวที่ก ากับดูแล โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการหรือบูรณาการเข้ากับคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม 
ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม อาจได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ผู้แทนของชุมชนท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน และผู้แทนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน 

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ อย่างน้อย 

๒.๑) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒.๒) พิจารณาแผนการด าเนินงาน และสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

๒.๓) ก ากับดูแล และตรวจสอบ ความสามารถในการด าเนินงานบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามหลักการของความยั่งยืนและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานและธุรกรรม 
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๓) สื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กรทราบ 

๔.๑.๒ั ทิศทางการจ ดการการท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

 องค์กรมีทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางการวางแผน
กฎระเบียบและนโยบายในการควบคุมพื้นที่และลักษณะการพัฒนา มีความเหมาะสมกับประเด็นทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สินทรัพย์ทางการท่องเที่ยว ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นโยบาย
ภาครัฐ และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ท าให้
ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายในการด าเนินงานที่ตรงกัน เพื่อสนับสนุนการประเมิน ฟื้นฟู และ
อนุรักษส์ินทรัพย์ทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดย 

๑) ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคม สินทรัพย์ทางการท่องเที่ยว ประเด็นทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นโยบาย
ภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการด าเนินการที่
เหมาะสมกับขนาดและพื้นที่ที่ก ากับดูแล 

๒) ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักความยั่งยืนและ
กฎระเบียบ มีความเหมาะสมกับขนาด และพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

๓) สื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรขององค์กรผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติ  

๔) สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  

๕) จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

๔.๑.๓ั คณะท างานการบริหารจ ดการการท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

 องค์กรมีการมอบหมายความรับผิดชอบ และก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้กับ
บุคลากรขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอส าหรับท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้งมีบุคลากรที่เพียงพอ โดย 

๑) ก าหนดโครงสร้างคณะท างานส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ซึ่งอาจก าหนดขึ้นมาใหม่หรือบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่
มีอยู่เดิม  

๒) ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามโครงสร้าง
คณะท างานส าหรับด าเนินงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

๓) สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 
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๔.๒ั แผนการด าเนินงาน 

 องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตาม
หลักการความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนการด าเนินงานมีความ
ต่อเนื่องหลายปแีละสอดคลอ้งกับทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย 

๑) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญและชุมชนท้องถิ่น 

๒) ก าหนดระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง 

๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการด าเนินงานได ้

๔) ก าหนด วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่จ าเป็น  

๕) สื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

๔.๓ั การน าไปปฏิบ ต ิ

๔.๓.๑ั การสน บสนุนการม ส วนร วม 

 องค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล 
และพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์
ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น โดย 

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และการจัดการอย่าง
ยั่งยืน โดยการด าเนินงานค านึงถึงความมุ่งหมาย ความกังวล และความพึงพอใจ
ของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวด้วยความยั่งยืน และมีการติดตาม
และรายงานต่อสาธารณะเป็นระยะ รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจถึงโอกาสและ
ความท้าทายจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่น 

๒) สนับสนุน ยกย่อง และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงประเพณี
ท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี ภาษา อาหาร และอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นอื่นๆ 
โดยการน าเสนอ การจ าลอง และการสื่อความหมาย ของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ประเพณีที่มีความอ่อนไหวและจะต้องเป็นไปด้วยความเคารพ และเกิดประโยชน์
กับชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมอบประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับนักท่องเที่ยว 

๓) กฎหมายและข้อบังคับการได้มาและสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินมีการจัดท า
เป็นเอกสารและบังคับใช้ โดยค านึงถึงสิทธิของชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมือง มีการ
รับฟังความคิดเห็น ได้รับความยินยอมในการตั้งถิ่นฐาน และจ่ายค่าชดเชยอย่าง
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ กฎหมายและข้อบังคับจะต้องคุ้มครองสิทธิและ
การเข้าถึงทรัพยากรที่ส าคัญ 

๔) น าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่ง สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสม และ
ค านึงถึงสุนทรียภาพ 
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๔.๓.๒ั การสน บสนุนศ กยภาพชุมชน 

องค์กรมีการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่เป็นธรรมกับชุมชน ตามความสามารถขององค์กร โดย 

๑) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 

๒) ส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดจากภูมิ
ปัญญาหรือความสามารถของคนในชุมชน 

๓) ส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการตาม
หลักการค้าที่เป็นธรรมและยั่งยืน ที่สะท้อนถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ 
รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม หัตถกรรม ศิลปะการแสดง สินค้าการเกษตร 
และบริการต่างๆ  

๔) ส่งเสริม และเปิดโอกาสในการจ้างงาน การฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง
สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสอย่างเท่า
เทียมส าหรับการจ้ างงานในท้องถิ่น  การฝึกอบรมและความก้าวหน้ า 
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย และมีค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับค่า
ครองชีพ 

๕) สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถผลิตหรือให้บริการ
ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น 

๖) จัดให้มีระบบที่สนับสนุนให้องค์กรในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป มี
ส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบในการสนับสนุนโครงการของชุมชนและโครงการ
ด้านความยั่งยืน 

๗) จัดให้มีระบบเพื่อการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของ
ชุมชนและบุคคล 

๔.๓.๓ การจ ดการสิ่งแวดล้อม 

องค์กรมีการก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรส าหรับด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และก าหนดมาตรการในการจัดการมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ก าหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับ
สิ่งมีชีวิต แต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวมีการระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรควรพยายาม
อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรที่ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวมีการตรวจวัด ติดตาม และรายงานสภาพ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงาน การผลิตของเสีย และการใช้น้ า องค์กรควร
สนับสนุนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบเพื่อลดมลพิษ โดย 

๑) ก าหนดเป้าหมายการลด และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้ง
เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน องค์กรควรจัดให้มีระบบที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน วัด ติดตามผล และรายงานผลการร่วมด าเนินงานต่อ
สาธารณะ 
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๒) ติดตาม วัดผล จัดท าเป็นเอกสาร และรายงานต่อสาธารณะ ถึงการใช้น้ า มีการ
ประเมินความเสี่ยงในการใช้น้ า ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงให้มีการก าหนดเป้าหมาย
เพื่อพิทักษ์แหล่งน้ า โดยด าเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการและองค์กรท้องถิ่นอย่าง
จริงจังเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้น้ าเพื่อการท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
ท้องถิ่นและระบบนิเวศ 

๓) ตรวจวัดคุณภาพน้ าดื่ม น้ าใช้ในการสันทนาการ และน้ าในระบบนิเวศ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ า และรายงานผลต่อสาธารณะ รวมทั้งมีระบบที่
ตอบสนองอย่างทันท่วงทีเมื่อพบว่าคุณภาพน้ าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

๔) ก าหนดมาตรการลดมลพิษ ที่แหล่งก าเนิด หรือมีระบบการจัดการด้านมลพิษ ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวตามหลักวิชาการ โดยครอบคลุมถึง กลิ่น แสง รังสี เสียง 
ความร้อน สารพิษ การสั่นสะเทือน เขม่า ขี้เถ้า 

๕) ก าหนดแนวทางที่ชัดเจน และบังคับใช้ในพื้นที่ รวมทั้งบ ารุงรักษา และตรวจวัด
คุณภาพน้ าที่ปล่อยออกจากถังบ าบัดน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าน้ าเสียได้รับการบ าบัดอย่างเหมาะสมและมีการน ากลับมาใช้หรือปล่อยออก
อย่างปลอดภัยโดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

๖) วัดผล รายงานปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และก าหนดเป้าหมายในการลดของเสีย 
เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าของเสียได้รับการบ าบัดอย่างเหมาะสมและลดปริมาณของ
เสียที่ต้องไปฝังกลบ มีระบบรวบรวมของเสียที่แยกประเภทและน ากลับมาใช้ใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและองค์กรในท้องถิ่น
หลีกเลี่ยง ลด ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ ของเสียรวมถึงเศษอาหารและสิ่งที่ใช้
เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะพลาสติก โดยของเสียที่ ไม่สามารถน ามาใช้ซ้ าหรือน า
กลับมาใช้ใหม่มีการก าจัดอย่างปลอดภัยและยั่งยืน 

๗) ก าหนดเป้าหมายและด าเนินการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อม
รายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและองค์กรใน
ท้องถิ่นให้มีการตรวจวัด ติดตามและรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกในทุก
กิจกรรมการด าเนินงาน (รวมถึงผู้ผลิตและผู้ให้บริการ) รวมทั้งสนับสนุนให้ชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่ไม่สามารถลดได ้

๘) ลดหรือทดแทนการใช้สารอันตรายและวัตถุอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๙) มีระบบในการตรวจสอบ วัดผล และตอบสนองต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ระบบนิเวศ และการป้องกันการ
น าเข้าและการแพร่กระจายของสายพันธ์ุที่รุกราน 

๑๐) ก าหนดเป้าหมาย และด าเนินการลดการปล่อยมลพิษจากการขนส่งของการ
เดินทางมายังและภายในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ความแออัด 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการท่องเที่ยว ด้วยการเพิ่มการขนส่งที่
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ยั่งยืน การใช้ยานพาหนะที่มีมลพิษต่ า การขนส่งสาธารณะ และการเดินทางที่
แอคทีฟ (เช่น การเดิน การขี่จักรยาน)  

๑๑) มีระบบที่มั่นใจได้ว่ามาตรการด้านสัตว์ป่าัสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล โดยมาตรการให้ความส าคัญใน
การด ารงชีวิตอย่างอิสระของสัตว์ป่า และค านึงถึงผลกระทบสะสมที่ไม่รุกรานและ
มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและ
พฤติกรรมของสัตว ์

๑๒) มีระบบที่มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับสากล ที่พยายามคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ และการอนุรักษ์
สายพันธุ์ (สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตทั้งหมด) ซึ่งรวมถึงการเก็บหรือการจับ การค้า 
การจัดแสดง และการขายสัตว์ป่ารวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีสัตว์ป่า
ชนิดใดถูกน ามาเพาะพันธุ์หรือกักขัง ยกเว้นบุคคลและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต
และมีการควบคุมอย่างเหมาะสม ที่อยู่อาศัย การดูแล และการจัดการสัตว์ป่าและ
สัตว์เลี้ยงทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์  

๔.๓.๔ การจ ดการด้านความปลอดภ ย 

องค์กรมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ก ากับดูแลขององค์กร โดย 

๑) พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ป้องกัน รายงานต่อสาธารณะ และตอบสนองต่อ
อาชญากรรม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย ที่ครอบคลุมทั้งต่อนักท่องเที่ยว
และชุมชนท้องถิ่น 

๒) มีแผนที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง การจัดการในสภาวะวิกฤติ และตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีการสื่อสารข้อมูลกับชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และ
องค์กรในพื้นที่ รวมทั้งแผนมีการก าหนดขั้นตอนและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการและมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

๓) มีการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
กลยุทธ์ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมกับการ
จัดสรร การออกแบบ การพัฒนา และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว และมีการจัดเตรียมข้อมูลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเสี่ยง และเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ส าหรับ ชุมชนท้องถิ่น 
ผู้มาท าธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 

๔.๓.๕ การจ ดเตร ยมสิ่งอ านวยความสะดวก 

องค์กรมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงความ
ต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดย 

๑) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย มี
ป้ายบอกทางหรือค าแนะน าส าหรับการเข้าถึงพื้นทีท่่องเที่ยวทีถู่กต้อง ชัดเจน 
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๒) ก าหนดข้อปฏิบัติ และกฎระเบียบเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูก
ท าลาย 

๓) บังคับใช้กฎหมายในการซื้อ ขาย จัดแสดง หรือการมอบ ของโบราณวัตถุทั้งทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างเหมาะสม และมีการสื่อสารผ่านสาธารณะ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งองค์กรท่องเที่ยวในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว 

๔) บังคับใช้และสื่อสารผ่านสาธารณะ ถึงกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณ
อย่างชัดเจน โดยยึดถือมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันและ
รายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การค้าแรงงานทาสยุคใหม่ และการค้าบริการทาง
เพศ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น การเลือกปฏิบัติและการล่วง
ละเมิดต่อบุคคลโดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น สตรี เพศทางเลือก ชนกลุ่มน้อยอ่ืน  

๕) มีระบบที่มีการทบทวนอยู่เสมอส าหรับการจัดการนักท่องเที่ยวมีการติดตามและ
จัดการรวมทั้งลดหรือเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของนักท่องเที่ยวตามความจ าเป็น
ของช่วงเวลาและพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
ชุมชนท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

๖) มีการจัดการนักท่องเที่ยวทั้งภายในและรอบพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม โดยค านึงถึงลักษณะ ความสามารถ และความอ่อนไหวของพื้นที่
ท่องเที่ยว รวมทั้งพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวและลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่เข้าถึงได้ง่ายส าหรับการเข้า
พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ ทั้งก่อนและขณะอยู่ในพื้นที ่

๗) มีห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

๘) มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพื้นที่ท่องเที่ยวและมีปริมาณ
เหมาะสม 

๙) มีการสื่อสารข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึง
ความส าคัญของพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยข้อมูลมีความ
ถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม และจัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีการสื่อสารด้วยภาษาที่ชัดเจน ตรงประเด็น ทั้ง
นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น 

๑๐) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ส าคัญ โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึง 
เพื่อให้ทุกคนซึ่งครอบคลุมผู้ทุพพลภาพ ผู้ที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาพร่างกาย และ
ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเข้าถึงได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้
ในทันทีให้จัดท าแนวทางและรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการใน
การเข้าถึง 
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๑๑) จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า
หัตถกรรมชุมชน 

๔.๓.๖ การส งเสริมการตลาด 

องค์กรมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว โดย 

๑) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
และฤดูกาลการท่องเที่ยว 

๒) ส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและการ
อ้างสิทธิ์ที่ยั่งยืน ข้อความทางการตลาดและการสื่อสารอื่นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า
ของการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่น 
สินทรัพย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยความเคารพ 

๓) เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๔.๓.๗ การติดตามความเปล ่ยนแปลง 

องค์กรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น โดย 

๑) มีระบบติดตามและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
โดยผลของการติดตามความเปลี่ยนแปลงให้มีการตอบสนอง รายงานต่อ
สาธารณะและทบทวนเป็นระยะ 

๒) ประเมิน ปกป้อง และพักฟื้นหรือฟื้นฟูการเข้าถึงแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของชุมชนในท้องถิ่น 

๓) มีแนวทาง กฎระเบียบในการควบคุมและการพัฒนาพื้นที่  โดยต้องมีการ
ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการรื้อถอนอย่างยั่งยืน และ
ครอบคลุมการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และการให้สัมปทานเพื่อด าเนินการทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งแนวทาง กฎระเบียบจะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยมีการเผยแพร่และบังคับใชใ้นวงกว้าง 

๔) ประเมินความพึงพอใจนักท่องเที่ยว และรายงานต่อสาธารณะ ถึงประสบการณ์ที่
ได้รับจากการท่องเที่ยวทั้งด้านคุณภาพและความยั่งยืน และด าเนินการตอบกลับ
หากจ าเป็น รวมทั้งมีการแจ้งนักท่องเที่ยวถึงปัญหาความยั่งยืนที่พบจากการ
ท่องเที่ยวและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข 

๕) ติดตามและรายงานต่อสาธารณะ ถึงผลการสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว โดยมีการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม
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ซึ่งอาจพิจารณาจาก จ านวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว การจ้างงาน
และการลงทุน และข้อมูลหลักฐานการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

๖) ก าหนดนโยบายและระบบเพื่อประเมินฟื้นฟูและอนุรักษ์สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งมรดกสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

๔.๓.๘ การส งเสริมแนวคิดการท องเท ่ยวอย างย ่งย น 

องค์กรมีการสนับสนุนและเผยแพร่ให้องค์กรอื่นน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไป
ด าเนินงาน โดย 

๑) แจ้ง ส่งเสริม และสนับสนุน ผู้ประกอบการและองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมการน ามาตรฐานด้านความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ และขอการรับรอง
มาตรฐานด้านความยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่รายชื่อองค์กรในพื้นที่มีการด าเนินงาน
อย่างยั่งยืน และองค์กรที่ได้รับการรับรอง 

๒) สร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่
สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓) ก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ก ากับดูแล 

๔.๔ การสน บสนุน 

๔.๔.๑ การเสริมสร้างความรู้ัความสามารถัและความตระหน ก 

องค์กรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ โดย 

๑) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
องค์กรในทุกระดับ ดังนี ้

๑.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๑.๒) แผนการด าเนินงาน 

๑.๓) ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๑.๔) การฝึกอบรมประจ าปเีพื่อตอบสนองต่อแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤต 

๑.๕) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับ
บุคลากรใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือบุคลากรใหม่ 
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๔.๔.๒ การส ่อสารัและการตอบสนองต อข้อร้องเร ยน 

๔.๔.๒.๑ การส ่อสาร 

องค์กรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรใน
เรื่องการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง และ
เหมาะสม โดย 

๑) ก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความ
พร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒) จัดเตรียมข้อมูลและข่าวสารที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง 
ตรงต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ ์

๓) สื่อสารในประเด็นดังต่อไปนี ้

๓.๑) ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร 

๓.๒) แผนการด าเนินงาน 

๓.๓) ข้อมูลขององค์กร 

๓.๔) ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว 

๓.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กร
และผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว 

๓.๖) ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

๓.๗) กฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่
ท่องเที่ยว เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 

๓.๘) อื่นๆ ที่จ าเป็น 

๔.๔.๒.๒ การตอบสนองต อข้อร้องเร ยน 

องค์กรมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
มีกรอบเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการแก้ไขไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดย 

๑) ก าหนดแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมถึงการรับข้อ
ร้องเรียน การค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน การด าเนินการแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งการแจ้งผลการด าเนินการกลับไปยังผู้
ร้องเรียน 

๒) จัดเก็บผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 
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๔.๕ การติดตามัเฝ้าระว งัและว ดผลการด าเนินงาน 

องค์กรมีการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไวอ้ย่างจริงจัง โดย 

๑) ติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

๒) ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๓) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้

๔.๖ การทบทวนผลการด าเนินงาน 

องค์กรมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจ
แก้ไขการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอยา่งน้อยทุก ๖ เดือน 

๒) ทบทวนผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี ้

๒.๑) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 

๒.๒) ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๒.๓) ผลการติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการด าเนินงาน 

๒.๔) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

๒.๕) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน 

๒.๖) ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

๒.๗) การทบทวนผลการติดตามการด าเนินงานประจ าป ี

๒.๘) อื่นๆ ที่จ าเป็น 
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ภาคผนวกัก 
(ข้อมูล) 

กฎหมาย กฎระเบียบ เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 
 

- พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  
- พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  
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