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Global Sustainable Tourism Criteria  
FOR 

Destinations 

หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนส าหรับแหล่งท่องเที่ยว 

 

บทน า 

 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก าลังเป็นกระแสทีส่ าคัญ จากการที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากข้ึน ภาคธุรกจิก็พยายาม

พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆกไ็ด้พัฒนานโยบายทีส่นับสนุน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเช่นกัน แต่ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จรงิๆแล้วแปลว่าอะไร? จะวัดได้อย่างไรและจะมหีลักประกัน

อะไรที่แสดงถึงความยั่งยืน เพื่อจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บรโิภค ส่งเสริมการเตบิโตของธุรกิจ สนับสนุนประโยชน์ต่อ

ชุมชน และ ป้องกันการแอบอ้างความยั่งยืน? 

 หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรบัแหล่งท่องเที่ยว (GSTC) คือ ความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจดัการแหล่ง

ท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนสามารถถือปฏิบัติได้ และเพื่อจะตอบสนองค านิยามของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยว

จะต้องบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมองภาพรวมที่ครอบคลมุทัง้ 4 มิติ คือ 1) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 2) เพิ่ม

ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น 3) เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทาง

วัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเทีย่ว และ 4) เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดลอ้ม โดยหลักเกณฑ์นี้

ได้รับการออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาด 

 การพัฒนาหลักเกณฑ์นีเ้ป็นหนึ่งในการตอบสนองความท้าทายระดบัโลกตามเป้าหมายการพัฒนาขององค์การ

สหประชาชาติ (United Nations’ Millennium Development Goals) การแก้ไขปญัหาความยากจน ความเท่าเทียมทาง

เพศสภาพ และ ความยั่งยืนทางสิง่แวดล้อม ซึ่งรวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ถือเป็นประเด็นส าคญัที่ได้รับ

การพูดถึงในหลักเกณฑ์นี ้
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 หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดตา่งๆได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ต่างๆที่ไดร้ับการยอมรับแล้ว เช่น ตัวช้ีวัด

ระดับแหล่งท่องเที่ยวของ UNWTO (UNWTO destination level indicators) หลักเกณฑ์ด้านการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

ส าหรับแหล่งโรงแรมและบริษัทน าเที่ยว (Global Sustainable Tourism Criteria for Hotel and Tour Operator) และ 

แนวทางการรับรองต่างๆ ซึ่งสะทอ้นถึงมาตรฐานการรับรอง ตัวช้ีวัด หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศจากบริบททาง

วัฒนธรรม ภูมศิาสตร์และการเมืองที่แตกต่างกันทั่วโลก ตัวช้ีวัดต่างๆไดร้ับการพิจารณาในเรื่องความเกี่ยวข้อง  ความสามารถ

ในการน าไปใช้ไดจ้ริง และความสามารถในการประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

 หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรบัแหล่งท่องเที่ยวฉบับนี้ ด าเนินการโดย Global Sustainable 

Tourism Council 

 ความคาดหวังในการน าหลักเกณฑ์นี้ไปใช้โดยองค์กรทีร่ับผดิชอบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มดีงันี้ 

 เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานส าหรับแหล่งท่องเที่ยวท่ีต้องการมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน 

 ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 ช่วยให้สื่อมวลชนสามารถให้ข้อมลูและสื่อสารต่อสาธารณชนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจน 

 ช่วยให้โปรแกรมการรับรองคุณภาพในแต่ละที่มีมาตรฐานในการพัฒนาหลักเกณฑ์ 

 ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ NGOs สามารถมีแนวทางการพัฒนาโครงการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 

 เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานส าหรับการอบรมและพัฒนาบุคคลากร เช่น มหาวิทยาลยั เป็นต้น 

 หลักเกณฑ์นี้ให้แนวทางสิ่งที่ควรท า มิใช่วิธีการว่าควรท าอย่างไรหรือประเมินวา่สิ่งที่ท าไปแล้วส าเร็จหรอืไม่ บทบาท

นี้เป็นหน้าท่ีของตัวช้ีวัด เอกสารประกอบ และ เครื่องมือต่างๆซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ NGOs สามารถพัฒนาขึ้น

เพื่อประกอบการใช้หลักเกณฑ์นี้ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 

 หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรบัแหล่งท่องเที่ยวได้รับการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

กระบวนการพัฒนาให้ความยั่งยืนกลายเป็นมาตรฐานส าหรับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

การน าหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวไปใช้ 

 ©COPYRIGHT Global Sustainable Tourism Council. ลิขสิทธิแ์ละทรัพยส์ินทางปัญญาที่อยู่ในเอกสารนี้เป็น

ของ Global Sustainable Tourism Council มีการประกาศใช้สิทธิความเป็นเจ้าของโดย Global Sustainable Tourism 

Council อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ภาครัฐ หน่วยงานชุมชน และ บุคคล สามารถใช้หลักเกณฑ์นีเ้ปน็พ้ืนฐานในการมุ่งสู่ความ

ยั่งยืน 

 หลักเกณฑ์ (และตัวช้ีวัด) สามารถได้รับการผลิตซ้ า (แต่ต้องประกอบด้วยส่วน ‘การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ’์ ด้านล่าง) 

โดยมีการอ้างอิง GSTC ในฐานะเจา้ของและผู้เขียนงานช้ินนี้ (โดยระบุ “…สามารถดู www.gstcouncil.org ส าหรับหลักเกณฑ์ 
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GSTC ที่เป็นปัจจุบัน ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง และค านิยามตา่งๆ) เราสนบัสนุนให้มีการใช้หลักเกณฑ์และตวัช้ีวัดนี้เป็นพื้นฐานใน

การพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดบัท้องถิ่น หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด GSTC นี้สามารถใช้เป็นกรอบ

แนวคิดบางส่วน หรือใช้หลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยท้องถิ่นหรือภาคส่วนต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดได้ตามความเหมาะสม 

การพิมพ์หลักเกณฑ์บางส่วนเพ่ือการอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษานั้นไมไ่ด้รับอนญุาตและจะถูกพิจารณาเป็นการละเมดิสิทธิของ 

GSTC  

หมายเหต:ุ GSTC มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดเป็นประจ าตามความคิดเห็น ความรู้ใหม่ๆ และกระแส

ความยั่งยืน ผู้ใช้หลักเกณฑ์ควรตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้หลักเกณฑ์ที่ใช้มีความเป็นปัจจุบันท่ีสดุ 
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การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ 

 เราแนะน าให้ใช้หลักเกณฑ์ทั้งหมดในการน าไปปฏบิัติ นอกเหนือจากในบางกรณีที่หลักเกณฑไ์มส่ามารถประยุกต์ใช้

ได้โดยมเีหตผุลที่เหมาะสม อาจจะมีบางสถานการณ์ที่หลักเกณฑ์ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในบางแหล่งท่องเที่ยวหรือหน่วยงาน

บริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อปฏิบัติของท้องถิ่นนั้น หรือเง่ือนไขทางสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ

หรือวัฒนธรรม ในกรณีของแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนขนาดเล็ก ทรพัยากรที่จ ากัดอาจจะท าให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้

หลักเกณฑ์ได้ทั้งหมด 

 เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยหน่วยงานและบุคคลที่หลากหลาย การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ควรจะ

ค านึงถึงผลกระทบในภาพรวม การประเมินผลกระทบต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวมักจะมองในภาพรวม โดยการประเมินผล

กระทบนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนือ่ง 

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนส าหรับแหล่งท่องเที่ยว 

 ตัวช้ีวัดที่น าเสนอในที่น้ีไดร้ับการออกแบบเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินการปฏิบัตติามหลักเกณฑด์้านการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับแหล่งท่องเที่ยว ไม่ใช่ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ และไม่ได้จ ากัดการปฏิบตัิแค่ในตัวช้ีวัดระบุ แตเ่ป็นการ

ยกตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับผู้ที่จะน าหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวไปพัฒนาตัวช้ีวัดของตนเอง

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ตัวช้ีวัดนี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นประจ าเนื่องจากข้อมลูต่างๆที่ไดร้บัการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ หากท่านต้องการ

เสนอแนะตัวช้ีวัดใหม่ๆ หรือ การพัฒนาต่างๆ สามารถส่งข้อมลูมาได้ที่ td@gstcouncil.org  

หมวด A: การบริหารจัดการด้านความย่ังยืนที่มีประสิทธิภาพ 
หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด 

A1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน 
แหล่งท่องเที่ยวมีการด าเนินตามยทุธศาสตรร์ะยะ
ยาวในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่ง
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนมีการพิจารณา
ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิ สังคม 
วัฒนธรรม คณุภาพ สุขอนามยั ความปลอดภัย 
และความงดงาม โดยแผนยุทธศาสตร์นั้นไดร้ับการ
พัฒนาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

IN‐A1.a. มีการด าเนินยุทธศาสตรข์องแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาว ซึง่
เน้นไปท่ีความยั่งยืนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุม
ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพ สุขภาพ 
และความปลอดภัย 

IN‐A1.b. มีการด าเนินยุทธศาสตรห์รือแผนงานของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระยะยาวท่ีมีความเป็นปัจจุบันและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได ้

IN‐A1.c. แผนยุทธศาสตรห์รือกลยุทธ์ของแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาว 
ได้รับการพัฒนาจากการมสี่วนร่วมของประชาชน 

IN‐A1.d. มีสัญญาประชาคม (สญัญาเชิงการเมือง) ในการน าเอา
แผนงานของแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาวไปปฏิบัติ และมหีลักฐานแสดง
การน าเอาไปปฏิบัตจิริง 

A2 มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว 

IN‐A2.a. หน่วยงาน(องค์กร)มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานภาคีใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

mailto:td@gstcouncil.org
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แหล่งท่องเที่ยวมีหน่วยงาน ฝ่าย กลุ่ม หรือ 
คณะกรรมการรับผิดชอบการประสานการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกลุ่มตัวแทนนีม้ี
ขนาดที่เหมาะกับขนาดของแหล่งท่องเที่ยว และมี
การก าหนดบทบาทหน้าท่ี ภารกิจ และการ
ด าเนินงานในการบรหิารจดัการประเด็นทาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ 
กิจกรรมต่างๆของกลุ่มมีงบประมาณที่เหมาะสม 

IN‐A2.b. หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐมสี่วนร่วมกับองค์กร และ
การประสานงานด้านการท่องเที่ยว 

IN‐A2.c. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวมีขนาดที่เหมาะสมกับแหล่ง
ท่องเที่ยว 

IN‐A2.d. บุคลากรในหน่วยงานไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้าน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

IN‐A2.e. หน่วยงานมีเงินทุนท่ีเหมาะสม 

A3 การติดตามประเมินผลแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการตดิตามประเมินผล 
รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ และตอบสนอง
ต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสิทธิมนุษยชน 
ทั้งนี้ ระบบการตดิตามประเมินผลดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการทบทวนและประเมินอยา่งสม่ าเสมอ 

IN‐A3.a. มีการติดตามประเมินผลเชิงรุก และมรีายงานด้านสิ่งแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสิทธิมนุษยชน เผยแพร่สู่
สาธารณะ 

IN‐A3.b. มีการทบทวนและประเมินผลระบบติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

IN‐A3.c. มีการจดัสรรเงินทุนให้แก่กระบวนการบรรเทาปัญหา
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว และมีด าเนินกระบวนการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง 

A4 การบริหารจัดการฤดูกาลท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวมีการจดัเตรียมทรพัยากรในการลด
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของฤดูกาล
ท่องเที่ยว โดยมีการด าเนินการเพือ่สร้างสมดุล
ระหว่างความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน  
สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
เพื่อวิเคราะหโ์อกาสทางการท่องเที่ยวตลอดป ี

IN‐A4.a. มียุทธศาสตร์ท าตลาดการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลให้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวไดต้ลอดป ี
 

A5 การปรับตัวต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบประเมินความเสีย่งและ
โอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภมูิอากาศ โดยระบบนี้สนับสนุนกลยุทธ์การ
ตอบสนองต่อสภาวะความเปลีย่นแหลงทางสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อการพัฒนา การออกแบบ และการ
บริหารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบนี้เป็น
ส่วนหน่ึงในความยั่งยืนและความสามารถในการ
ฟื้นตัวของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับสภาวะความเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิ
อากศแกค่นในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 

IN‐A5.a. มีระบบการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (การ
ปรับตัวและสิ่งรอบๆตัว รวมถึงชุมชนให้มีความสามารถในการรับมือ
และสร้างภูมคิุ้มกันต่อสภาพภมูิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการ
สร้างโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆเพื่อรบัมือต่อสถานการณ์และสภาพปญัหา) 
และมีการประเมินความเสี่ยง 

IN‐A5.b. มีกฎหมายหรือนโยบายเพื่อการบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนเทคโนโลยสี าหรับการการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

IN‐A5.c. มีโปรแกรมให้ความรู้และสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
และนักท่องเที่ยว 

A6 การประเมินทรัพยากรและสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว 

IN‐A6.a. มีการจัดท ารายชื่อและแบ่งชนิดของทรัพยากรและสิ่ง
ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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แหล่งท่องเที่ยวมีการประเมินทรัพยากรและสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ และมีการเผยแพร่ข้อมลูให้สาธารณชน
รับทราบ 

 

A7 ข้อก าหนดในการวางแผนแหล่งท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเที่ยวมีแนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือ
นโยบายในการวางแผนซึ่งเกิดจากการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และ
บูรณาการกับแนวทางการใช้พื้นที่ การออกแบบ 
การสร้าง และการรื้อถอนให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ 
แนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายต้องไดร้ับ
การออกแบบเพื่อปกป้องรักษาทรพัยากรธรรมชาติ 
และมรดกทางวัฒนธรรม และจะตอ้งพัฒนาขึ้นโดย
กระบวนการการมสี่วนร่วมของท้องถิ่น และมีการ
ประชาสมัพันธ์ให้สาธารณชนทราบและมีการ
บังคับใช้อย่างจริงจัง 

IN‐A7.a. มีแนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือ นโยบาย การจัดผังเมืองหรือ
จัดโซน ในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

IN‐A7.b. มีแนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือ นโยบาย ท่ีจัดการการใช้ทีด่ิน 
การออกแบบ การก่อสรา้ง และรือ้ท าลาย อย่างยั่งยืน 

IN‐A7.c. แนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือ นโยบาย ของการจัดผังเมือง
จัดท าขึ้นจากการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นจากชุมชน และมี
กระบวนการทบทวนอย่างละเอียด 

IN‐A7.d. แนวทาง ข้อบังคับ และ/หรือ นโยบาย ของการจัดผังเมือง 
ได้รับการสื่อสารเผยแพร่สูส่าธารณะ และมีการบังคับใช้จริง 

A8 การท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ ทุกคนมีสิทธ์ิเขา้ถึง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้พิการหรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษ หาก
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใดๆ ไมส่ามารถเข้าถึงได้ 
สามารถใช้การออกแบบที่ค านึงถึงลักษณะของ
แหล่งท่องเที่ยว และความสมเหตสุมผลในการ
เข้าถึงได ้

IN‐A8.a. มีนโยบายที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ท้ังแหล่งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อใหผู้้พิการ
และผูต้้องการความช่วยเหลือ สามารถเข้าถึงได้ อย่างเหมาะสม 

IN‐A8.b. วิธีการจัดการกับเรื่องความสามารถในการเข้าถึงของแหลง่
ท่องเที่ยวนั้นจะต้องค านึงถึงความกลมกลืนเข้ากันกับแหล่งท่องเที่ยว 
และมีการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการให้เหมาะสมอย่าง
สมเหตุสมผล 

A9 การได้มาซ่ึงท่ีดินแหล่งท่องเที่ยว 
กฎหมายและกฎข้อบังคับอันสืบเนื่องมาจากการ
ได้มาซึ่งท่ีดินแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการบังคับใช้
อย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับสิทธิของชุมชน
และคนพ้ืนเมือง มีกระบวนการการรับฟังความ
คิดเห็นของสาธารณชน และการยา้ยถิ่นจะต้องท า
ภายใต้การยินยอมและการจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็น
ธรรมและสมเหตุสมผล  

IN‐A9.a. มีนโยบายหรือตัวบทกฎหมายที่มีการบังคับใช้ได้จริง 

IN‐A9.b. มีนโยบายหรือตัวบทกฎหมายที่ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของคน
พื้นเมือง ค านึงถึงการหารือในวงสาธารณะ และให้การยินยอมในการตั้ง
รกรากเฉพาะเมื่อได้รับการเห็นชอบและ/หรือมีการจ่ายคา่ชดเชยอยา่ง
สมเหตุสมผล 

A10 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบติดตามประเมินผลความพึง

IN‐A10.a. มีการเก็บข้อมูลและรายงานผลความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวสู่สาธารณะ 
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พอใจของนักท่องเที่ยวทีส่าธารณชรสามารถเข้าถึง
ได้ เพื่อท่ีจะด าเนินการปรับปรุงใหเ้กิดความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยว 

IN‐A10.b. ระบบท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจะต้องด าเนินการบนฐานของข้อมูลการติดตามประเมินผล 

A11 มาตรฐานความยั่งยืน 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการส่งเสรมิมาตรฐานเพื่อ
ความยั่งยืนท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GSTC 
ส าหรับผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวมีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ยั่งยืนต่างๆเผยแพร่ใหส้าธารณชนรับรู ้

IN‐A11.a. มีการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือการ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไดร้ับการสนับสนุนจากภาคธรุกิจ 

IN‐A11.b. การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือการ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไดร้ับการยอมรับจาก GSTC 

IN‐A11.c. มีการตรวจสอบประเมนิธุรกิจการท่องเที่ยวท่ีเข้าร่วมในการ
รับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวหรือการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

IN‐A11.d. มีเอกสารเผยแพร่รายช่ือสถานประกอบการทีไ่ดร้ับการ
รับรอง 

A12 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบติดตาม ปอ้งกันและ
ตอบสนองต่อภัยทางด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่งมีการรายงานให้
สาธารณชนรับรู ้

IN‐A12.a. มีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคภีัย ความสะอาด
ของอาหาร และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยวอยา่ง
จริงจังอยู่เป็นประจ า 

IN‐A12.b. มีการด าเนินการป้องกนัและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
เบื้องต้น เช่นการตั้งศูนย์ปฐมพยาบาลบนชายหาด/แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ  

IN‐A12.c. มีระบบป้องกันและตอบสนองต่ออาชญากรรม 

IN‐A12.d. มีระบบการให้ใบอนุญาตการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้อง การมี
ราคาที่ชัดเจน และมรีะบบจดุขึ้น-ลง ณ จุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 

IN‐A12.e. มีการรายงานด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 

A13 การจัดการสภาวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน 
แหล่งท่องเที่ยวมีแผนการรับมือกับสภาวะวิกฤติ
และสภาวะฉุกเฉินอย่างทีเ่หมาะสม โดยหลักแล้ว
คือ การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว 
และผูป้ระกอบการเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว ซึ่ง
แผนการดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนชัดเจน มีการ
ก าหนดเครื่องมือและการฝึกซ้อมส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
นักท่องเที่ยว และ ประชาชนท้องถิ่น อีกท้ังแผนยัง
มีความเป็นปัจจุบันด้วย 

IN‐A13.a. มีแผนการรับมือกับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ 

IN‐A13.b. มีทรัพยากรบุคคลและเงินทุนส าหรับการน าแผนการรับมอื
กับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉินไปปฏบิัติใช้ 

IN‐A13.c. มีการดึงภาคเอกชนเขา้มาร่วมในการออกแบบแผนการ
รับมือกับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉิน และมีกระบวนการสื่อสารทั้งก่อน
และหลังเหตุวิกฤตหิรือเหตุฉุกเฉิน 

IN‐A13.d. ในแผนการรับมือกับเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉินจะต้องมี
จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นและการอบรมให้แก่พนักงาน นักท่องเที่ยว 
และผู้อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว 

IN‐A13.e. แผนการรับมือกับเหตวุิกฤติและเหตุฉุกเฉินจะต้องมีการท า
ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

A14 การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
การส่งเสริมและประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

IN‐A14.a. ข้อความการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสื่อ
ออกไปด้วยความจริงแท้และความเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและ
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จะต้องค านึงถึงความถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็น
การให้ข้อมูลในเรื่องของผลิตภณัฑ ์การบริการและ
ความยั่งยืนในการท่องเที่ยว ข้อความ
ประชาสมัพันธ์นั้นจะต้องสื่อออกไปด้วยความจริง
แท้และความเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยว  

นักท่องเที่ยว  

IN‐A14.b. ข้อความการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสื่อ
ออกไปอย่างตรงไปตรงมาทั้งในรายละเอยีดของผลติภณัฑ์และการ
บริการ 

หมวด B: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น 
หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด 

B1 การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ 
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นได้รบัการตดิตามประเมินผล
และมีการรายงานให้สาธารณชนรบัรู้อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง โดยมีการวัดผลและรายงานข้อมูลการ
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รายได้ต่อห้องพัก การจ้าง
งาน และการลงทุน เป็นประจ า 

IN‐B1.a. มีการวัดผลและรายงานข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 
รายได้ต่อห้องพัก การจ้างงาน และการลงทุน เป็นประจ า 

IN‐B1.b. มีการวัดผลและรายงานการลงทุนทางตรงและทางอ้อมด้าน
การท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

IN‐B1.c. มีการเก็บข้อมลูและรายงานเผยแพร่ข้อมลูการจ้างงานใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นเพศและอาย ุ

B2 โอกาสการจ้างงานในท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวเปิดโอกาสใหเ้กิด
การจ้างงาน การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพ และรายได้ที่เป็นธรรมอย่างเท่า
เทียมส าหรับทุกคน 

IN‐B2.a. มีข้อกฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนใหเ้กิดโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการจ้างงานท้ังผู้หญิง เยาวชน ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย และ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ  

IN‐B2.b. มกีารฝึกอบรมที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมทั้งผู้หญิง 
เยาวชน ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย และประชาชนผูด้้อยโอกาสอื่นๆ 

IN‐B2.c. มีข้อกฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนใหเ้กิดความปลอดภยัใน
การท างาน 

IN‐B2.d. มีข้อกฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนในเกดิการให้
ผลตอบแทนการจ้างงานท่ีเป็นธรรม ส าหรับท้ังผู้หญิง เยาวชน ผู้พิการ 
ชนกลุ่มน้อย และประชาชนผูด้้อยโอกาสอื่นๆ 

B3 การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบทีส่นับสนุนการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชนในการวางแผน และตดัสินใจใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ 

IN‐B3.a. มีระบบอ านวยให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และผูม้ีส่วนได้เสีย
ในชุมชนมีส่วนในการวางแผนและการตัดสินใจในการจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

IN‐B3.b. ในแต่ละปี มีการประชุมหารือสาธารณะเพื่อหารือประเด็นการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว 

B4 รับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่น 
แรงบันดาลใจ ข้อห่วงใย และความพึงพอใจของคน
ท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการประเมิน บันทึก และรายงานต่อ
สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ 

IN‐B4.a. มีการเก็บ ตรวจสอบ บันทึก และเผยแพร่รายงานข้อมูลของ
ความต้องการ ข้อกังวล และความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยต่อการจัดการ
แหล่งท่องเทีย่วอยู่เป็นประจ า 

IN‐B4.b. การเก็บ ตรวจสอบ บันทึก และเผยแพร่รายงานข้อมูลเกดิขึ้น
ในเวลาที่เหมาะสม 
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B5 การเข้าถึงทรัพยากรของคนในท้องถิ่น 
แหล่งท่องเที่ยวมีการประเมิน ปกป้อง และหาก
จ าเป็น ก็ต้องมีการด าเนินการฟื้นฟูการเข้าถึง
ทรัพยากรทั้งในแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
คนในท้องถิ่น  

IN‐B5.a. มีแผนงานการตรวจสอบ ป้องกัน และฟื้นฟู หรือซ่อมแซม 
การเข้าถึงแหล่งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยวในประเทศ 

IN‐B5.b. มีการติดตามประเมินพฤติกรรม และคณุลักษณะของคน
ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวท้ังจากในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว 

B6  ความตระหนักรู้และการศึกษาด้านการ
ท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมเพิ่มพูนความเข้าใจใน
โอกาสและความท้าทายของการทอ่งเที่ยว รวมทั้ง
ความส าคญัของความยั่งยืน ให้กับชุมชนที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  

IN‐B6.a. มีแผนงานการเพิ่มความตระหนักรู้ทั้งในระดับชุมชน โรงเรยีน 
และมหาวิทยาลัยในเรื่องของบทบาทการท่องเที่ยวท่ีมีพื้นท่ี 

B7 การป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
แหล่งท่องเที่ยวมีกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผดิกฎหมาย 
การค้าประเวณี หรือการกระท าผดิต่อบุคคลใดๆ 
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย 
ทั้งนี้กฎหมายและข้อปฏิบัตไิดร้ับการสื่อสารให้
สาธารณชนไดร้ับรู ้

IN‐B7.a. มีกฎหมายหรือแผนงานในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบท้ังในเชิงการค้า(ของผิดกฎหมาย) การค้าประเวณี หรือใน
รูปแบบอื่นๆ / หรือการเลือกปฏิบตัิ หรือการล่วงละเมิดใดๆ จากคนใน
ชุมชนและตัวนักท่องเที่ยว 

IN‐B7.b. กฎหมายหรือแผนงานมกีารสื่อสารออกไปในระดับสาธารณะ 

B8 สนับสนนุชมุชน 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบทีส่นับสนุนและช่วยให้
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และสาธารณชน
สามารถร่วมสนับสนุนโครงการของชุมชนและ
โครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ 

IN‐B8.a. มีแผนงานในการริเริม่ใหผู้้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และ
บุคคลทั่วไป สนับสนุนการท านุบ ารุงชุมชน และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ/หรือการพัฒนาสาธารณูปโภค 

B9 สนับสนนุผู้ประกอบการท้องถิ่นและการค้าที่
เป็นธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบทีส่นับสนุนผู้ประกอบ
ท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลาง และส่งเสรมิ
ผลิตภณัฑ์อย่างยั่งยืนของท้องถิ่น และหลักการ
การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ซึ่งมีรากฐานบน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ซึ่งอาจรวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม หัตถกรรม 
ศิลปะการแสดง ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ 

IN‐B9.a. มีแผนงานการสนับสนุนและเพิ่มขดีความสามารถให้แก่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 

IN‐B9.b. มีแผนงานการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการซื้อสินค้าและบริการ
จากชุมชน 

IN‐B9.c. มีแผนงานในการส่งเสรมิและพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนที่ยั่งยืน 
จากฐานทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเอง 

IN‐B9.d. มีแผนงานในการน าช่างฝีมือท้องถิ่น เกษตรกร และผูผ้ลิต
ต่างๆ มาอยู่ในห่วงโซ่คณุค่าของการท่องเที่ยว 

หมวดC: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว 
หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด 

C1 การป้องกันสถานที่ท่องเท่ียว IN‐C1.a. มีระบบการจัดการเพื่อปกป้องแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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แหล่งท่องเที่ยวมีนโยบายและระบบท่ีจะประเมิน 
ฟื้นฟู และอนุรักษ์สถานท่ีท่องเที่ยวท้ังเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงมรดกสิ่งปลูก
สร้าง (เชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี) และ 
ทิวทัศน์ของชนบทและเมือง 

รวมถึงการสร้างสภาพทิวทัศน์ที่ดีให้แก่แหล่งมรดก ชนบท และเขตเมือง 

IN‐C1.b. มีระบบการจดัการเพื่อตรวจสอบ วัดผล และบรรเทา
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวท่ีมีตอ่แหล่งท่องเที่ยว 

C2 การจัดการนักท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการจัดการนักท่องเที่ยว
ส าหรับแหล่งดึงดดูใจทางการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึง
มาตรการในการอนุรักษ์ ปกป้อง และเชิดชู
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

IN‐C2.a. มีกลไลเชิงบริหารที่รับผดิชอบน าเอาแผนและการปฏิบัติการ
จัดการนักท่องเที่ยวไปใช้ 
 

C3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวมีการเผยแพร่และจัดเตรียม
แนวทางที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีเปราะบางต่างๆ 
แนวทางดังกล่าวไดร้ับการออกแบบให้ช่วยลด
ผลกระทบในแง่ลบต่อแหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด 
และสนบัสนุนให้เกดิพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิง
บวก 

IN‐C3.a. มีคู่มือข้อควรปฏิบตัิของนักท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวใน
แหล่งที่มีความอ่อนไวทั้งทางด้านวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

IN‐C3.b. มีข้อกฎเกณฑ์การปฏิบตัิงานของมัคคุเทศก์และบริษัทน าเที่ยว 

C4 การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวมีกฎหมายควบคุมการซื้อขาย 
แลกเปลีย่น จัดแสดง หรือให้ของก านัลที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุทางประวัติศาสตร์และโบราณคด ี

IN‐C4.a. มีกฎหรือข้อบังคับเพื่อปกปอ้งแหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี รวมถึงแหล่งใต้น้ า และมีหลักฐานการบังคับใช้กฎหรือ
ข้อบังคับนั้นจริง 

IN‐C4.b. มีแผนงานเพื่อปกป้องและประกาศยกย่องมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (เช่น เพลง ดนตรี การแสดง ความสามารถ
พิเศษต่างๆ และหัตถกรรม) 

C5 การสื่อความหมายสถานที่ทอ่งเที่ยว 
มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานทีท่องเที่ยว
ทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ขอ้มูลมีความ
เหมาะสมในเชิงวัฒนธรรม ไดร้ับการพัฒนาจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชน และได้รบัการถ่ายทอดใน
ภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได ้

IN‐C5.a. มีข้อมูลสื่อความหมายแก่นักท่องเที่ยวในศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว  
และ ในแหล่งท่องเที่ยวท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

IN‐C5.b. มีข้อมูลสื่อความหมายทีม่ีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม 

IN‐C5.c. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลสื่อความหมาย 

IN‐C5.d. มีข้อมูลสื่อความหมายเป็นภาษาท่ีนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่
สามารถเข้าใจได ้

IN‐C5.e. มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ในเรื่องการใช้ข้อมูลสื่อความหมาย 
C6 ทรัพย์สินทางปัญญา 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบที่ก่อให้เกดิการป้องกันและ
คุ้มครองสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาของบุคคลและ
ท้องถิ่น 

IN‐C6.a. มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแผนงาน เพื่อปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้กับคนในชุมชนและชุมชน 

หมวด D: การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม 
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หลักเกณฑ ์ ตัวชี้วัด 
D1  ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยวได้ระบุความเสีย่งทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและมีระบบในการจัดการความเสี่ยง 

IN‐D1.a. ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีการประเมินดา้นความยั่งยืน และการ
(ค้นหา)ระบุความเสีย่งด้านสิ่งแวดล้อม 

IN‐D1.b. มีระบบท่ีจะรับมือกับความเสี่ยงท่ีได้ระบุนั้นๆ 
D2 การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบาง 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการตดิตามประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยว ปกป้อง
แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต สายพันธุ์ และระบบ
นิเวศ และป้องกันการรุกรานของสายพันธ์ุต่างถิ่น  

IN‐D2.a. มีการเก็บข้อมลูรายการสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์
ป่าหายากและถูกคุกคาม ซึ่งมีการท าให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

IN‐D2.b. มีระบบการจดัการส าหรับการตรวจสอบผลกระทบและ
ปกป้องระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมท่ีเปราะบาง และสิ่งมีชีวิตตา่งๆ  

IN‐D2.c. มีระบบป้องกันการเข้ามาของสายพันธ์ุต่างถิ่น 
D3 การปกป้องพืชพันธุ์และสัตวป์่า 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบทีส่อดคล้องกับกฎหมาย
และมาตรฐานท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติในการลา่ จับ จัดแสดง และซื้อขาย
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า  

IN‐D3.a. มีการใช้อนุสัญญา CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้
สูญพันธ์ุ) 

IN‐D3.b. มีข้อบังคับและมาตรฐานเพื่อควบคุมการเลี้ยง จับ แสดง และ
ขาย พืชและสัตว ์

D4 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบการมีการวัดผล ตดิตาม ลดผลกระทบ 
และรายงานให้สาธารณชนรับรู้ ในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินการด้าน
ต่างๆ (รวมถึงการปลดปล่อยจากผู้ให้บริการต่างๆ)  

IN‐D4.a. มีแผนงานในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการวดั ตรวจสอบ 
ลด และรายงานการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

IN‐D4.b. มีระบบเพื่อช่วยผู้ประกอบการในการลดการปลดปล่อยกา๊ซ
เรือนกระจก 

D5 การอนุรักษ์พลังงาน 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบการมีการวัดผล ตดิตาม ลดผลกระทบ 
และรายงานให้สาธารณชนรับรู้ ในการบริโภค
พลังงาน และการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอซซิล  
 

IN‐D5.a. มีแผนงานท่ีจะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมีการวัด การ
ตรวจสอบ การลด และการเผยแพร่รายงานปริมาณการใช้พลังงาน 

IN‐D5.b. มีนโยบายและระบบแรงจูงใจในการลดการใช้พลังงานฟอซซิล 
ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในมีการ
เปลี่ยนและใช้เทคโนโลยีการน าพลังงานกลับมาใช้อีกครั้ง 

D6 การจัดการน้ า 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบการมีการวัดผล ตดิตาม ลดผลกระทบ 
และรายงานให้สาธารณชนรับรู้ ในการบริโภคน้ า 

IN‐D6.a. มีแผนงานการช่วยเหลือผู้ประกอบการในวัด ตรวจสอบ ลด 
และเผยแพรร่ายงานปรมิาณการใช้น้ า 

D7 การป้องกันการขาดแคลนน้ า 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบในการติดตามประเมิน
ทรัพยากรแหล่งน้ าเพื่อให้มั่นใจว่าการบริโภคน้ า
ของผู้ประกอบการต่างๆเป็นไปตามข้อก าหนดการ
ใช้น้ าของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

IN‐D7.a. มีระบบการจัดการเพื่อรกัษาสมดลุและการอยูร่่วมกันในการ
ใช้น้ าของผู้ประกอบการกับปรมิาณความต้องการน้ าของชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว  
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D8 คุณภาพน้ า 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพ
ของน้ าท่ีใช้บริโภคและน้ าที่ใช้ในกิจกรรม
นันทนาการต่างๆโดยมาตรฐานคณุภาพน้ า ผลการ
ตดิตามประเมินผลสามารถเข้าถึงได้โดย
สาธารณชน และแหล่งท่องเที่ยวมรีะบบการรับมือ
กับประเด็นเรื่องคณุภาพน้ าท่ีทันทว่งทีภายในเวลา
ที่เหมาะสม 

IN‐D8.a. มีระบบการจัดการเพื่อตรวจสอบและเผยแพรร่ายงานคณุภาพ
น้ าดื่มและน้ าใช้ในการนันทนาการ  

IN‐D8.b. มีการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ 

IN‐D8.c. มีระบบการรับมือกับประเด็นเรื่องคุณภาพน้ าท่ีทันท่วงที
ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

D9 การบ าบัดน้ าเสีย 
แหล่งท่องเที่ยวมีแนวทางที่ชัดเจนและใช้ได้จริง
ส าหรับการก าหนดพื้นท่ี การบ ารุงรักษา และการ
ทดสอบการปลดปล่อยน้ าเสียจากบ่อเกรอะ และ
ระบบบ าบดัน้ าเสีย มีการควบคุมให้มีการบ าบดัน้ า
เสีย และน ากลบัไปใช้ใหม่ หรือปลดปล่อยอย่าง
ปลอดภัย โดยมีผลกระทบเชิงลบตอ่ประชากร
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด      

IN‐D9.a. มีข้อบังคับในเรื่องการวางสถานท่ี การบ ารุงรักษา และการ
ทดสอบการปล่อยของเสียออกจากบ่อเกรอะ และระบบการบ าบดัน้ า
เสีย และมีหลักฐานว่ามีการใช้ข้อบังคับนั้นจริง 

IN‐D9.b. มีข้อบังคับในการก าหนดขนาดและชนิดของระบบการบ าบัด
น้ าเสียใหเ้หมาะสมและเพียงพอกับสถานท่ี และมีหลักฐานว่ามีการใช้
ข้อบังคับนั้นจริง 

IN‐D9.c. มีแผนงานการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบ าบดัน้ าเสีย
และน าน้ าท่ีบ าบดัแล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิผล 

IN‐D9.d. มีแผนงานในดูแลการบ าบัด การน ากลับมาใช้ หรือการปล่อย
น้ าเสียใหม้ีผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ 

D10 การลดปริมาณขยะ 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบในการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการลด น ากลับมาใช้ใหม่ และรไีซเคิล
ขยะ ขยะที่ไมไ่ดร้ับการน ากลับมาใช้ใหม่หรือรี
ไซเคลิก็ต้องได้รับการด าจดัอย่างปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

IN‐D10.a. มีระบบการเก็บขยะทีม่ีการแจ้งบันทึกปริมาณของขยะทีเ่ก็บ
ได้อยู่เสมอ 

IN‐D10.b. มีแผนการการจดัการขยะที่มีการไปปฏิบตัิจริง และมี
เป้าหมายเชิงปริมาณในการลดขยะให้เหลือน้อยท่ีสุด รวมถึงการจัดการ
ขยะที่ไมส่ามารถน ามาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้อย่างปลอดภยั  

IN‐D10.c. มีแผนงานการช่วยเหลอืผู้ประกอบการในการลดขยะ การน า
ขยะกลับมาใช้ใหม่ การรไีซเคลิขยะ 

IN‐D10.d. มีแผนงานในการลดการใช้ขวดน้ าทั้งจากสถานประกอบการ
และนักท่องเที่ยว 

D11 มลภาวะทางแสงและเสียง 
แหล่งท่องเที่ยวมีแนวทางและข้อบังคับในการลด
มลภาวะทางเสียงและแสง แหล่งท่องเที่ยวส่งเสรมิ
ให้ผู้ประกอบการปฏิบตัิตามแนวทางและข้อบังคับ
นั้น  

IN‐D11.a. มแีนวทางและข้อบังคับในการลดมลภาวะทางเสยีงและแสง
ลงให้น้อยท่ีสุด 

IN‐D11.b. มีแผนงานในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์และข้อบังคับในการลดมลภาวะทางเสียงและแสงลงให้น้อย
ที่สุด 

D12 ระบบขนส่งท่ีส่งผลกระทบต่ า 
แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการเพิ่มการใช้ระบบขนส่งท่ี
ส่งผลกระทบต่ า รวมถึงระบบขนสง่สาธารณะ และ
ระบบขนส่งท่ีไม่ต้องใช้พลังงาน เช่น การเดิน หรือ 

IN‐D12.a. มีแผนงานในการเพิ่มการใช้การขนส่งท่ีมีผลกระทบต่ า 

IN‐D12.b. มีแผนงานในการท าใหแ้หล่งท่องเที่ยวมีขีดความสามารถใน
การน าเอาระบบการเดินทางที่ได้ออกก าลังมาใช้ (เช่น เดิน หรือปั่น
จักรยาน) 
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ปั่นจักรยาน 
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