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เรื่อง น้ําตกคลองน้ําไหลกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

รายละเอียด

บทนํา

         น้ําตกคลองน้ําไหลตัง้อยูในทองที่อาํเภอคลองลาน และอาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร ครอบคลมุพื้นที่ป า

คลองลานอันสมบูรณแหลงสุดทายของจังหวัดกําแพงเพชร แมจะพื้นที่อันสมบูรณแหลงสุดทายของจังหวัด

กําแพงเพชรแตก็ยังมีการเปิดเป็นสถานที่ทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม ซึ่งถือวาเป็นแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติอีกแหงหน่ึงที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร

         การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวที่เป็นการบงบอกถึง การทองเที่ยวแบบยัง่ยืน (sustainable

tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยว แบบยัง่ยืน

วา "การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเป็นเจาของทองถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการ

ปกป องและสงวน รักษาโอกาสตาง ๆ ของอนุชนรุนหลังดวย การทองเที่ยวน้ีมีความหมายรวมถึงการจัดการ

ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษา

เอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย" โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ เป็นการทองเที่ยวที่ดําเนินการภายใต
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ขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาติ และตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว อีกทัง้ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิด

จากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และตองชีนํ้าภายใตความปรารถนาของประชาชนทองถิ่นและ

ชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยวนัน้ๆ

         จากการลงพื้นที่น้ําตกคลองน้ําไหลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของน้ําตกคลองน้ําไหล และการจัดการพื้นที่

สําหรับการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงการอนุรักษ

ความเป็นมาของน้ําตกคลองน้ําไหล

         สบืเน่ืองจากผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายเทพ ไสยานนท) ไดมีหนังสอืที่ กส. 0215/230

ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2521 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานผลการไปตรวจราชการที่จังหวัด

กําแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2521 วาน้ําตกคลองลาน อําเภอคลองลาน เป็นบริเวณปาตนน้ําลําธาร

ขาดการดูแลรักษา ซึ่งเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ และมีการลักลอบตัดไมไปใชสอย หากปลอยทิง้ไวบริเวณปา

ตนน้ําลําธารก็จะถูกทําลายลงไป ทัง้น้ีอยูในเขตของศูนยพัฒนาสงเคราะหชาวเขา

         กรมปาไมจงึมีหนังสอืที่ กส.0808/1114 ลงวนัที่ 14 เมษายน พ.ศ.2521 แจงใหป าไมเขตนครสวรรคตรวจ

สอบ ไดรับรายงานตามหนังสือที่ กส.0809 (นว)/1596 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2521 วาไดทําการสํารวจสภาพ

พื้นที่บริเวณน้ําตกคลองลานไวแลว เพื่อจะขออนุมัติกรมปาไมจัดตัง้เป็นวนอุทยาน เพราะเห็นวา มีทิวทัศน

สวยงามเป็นที่พักผอนหยอนใจของประชาชน ซึ่งน้ําตกคลองลานอยูในพื้นที่สงวนไวเป็นพื้นที่ป าไม 40 เปอรเซ็น

ต ของเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาสงเคราะหชาวเขากําแพงเพชร กรมประชาสงเคราะห ป าไมเขตนครสวรรคจึงได

ประสานงานกับจังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการขอกรมประชาสงเคราะหใชพื้นที่บริเวณน้ําตกคลองลาน จํานวน

5,000 ไร ที่อยูในพื้นที่สงวนไวเป็นพื้นที่ป าไม 40 เปอรเซ็นต เพื่อจัดเป็นวนอุทยาน ซึ่งกรมประชาสงเคราะหไม

ขัดของ จังหวัดกําแพงเพชรจึงมีหนังสือที่ มท. 0714/13/13438 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2521 แจงใหกรมปา

ไมดําเนินการจัดตัง้วนอุทยานเพื่อสงวนปาตนน้ําลําธารแหงน้ี กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไมไดมีคําสัง่ที่

192/2523 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2523 ใหนายปรีชา จันทรศิริตานนท นักวิชาการป าไม 4 ไปสํารวจและจัด

พื้นที่บริเวณปาคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นอุทยานแหงชาติ ปรากฏวาพื้นที่ดังกลาวมีสภาพปาทัง้ไมสัก

และไมกระยาเลยสมบูรณมาก เป็นภูเขาสูง มีธรรมชาติสวยงาม เป็นป าตนน้ําลําธารเหมาะสมที่จะจัดตัง้เป็น

อุทยานแหงชาติ

         กองอุทยานแหงชาติกรมปาไม ไดนําเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติมีมติในการประชุมครัง้ที่ 1/2525

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2525 เห็นสมควรใหออกพระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นที่ป าคลองลานเป็นอุทยานแหง

ชาติโดยไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป าคลองลาน ในทองที่ตําบลโปงน้ํารอน ตําบลคลองลาน และ

ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ใหเป็นอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2525 ซึ่ง
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 99 ตอนที่ 191 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2525 เป็นอุทยานแหงชาติ แหงที่

44 ของประเทศ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562, ออนไลน)

         น้ําตกคลองน้ําไหลตัง้อยูในทองที่อาํเภอคลองลาน และอาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร ครอบคลมุพื้นที่ป า

คลองลานอันสมบูรณแหลงสุดทายของจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวยภูเขาสูงชันสลับซับซอนเป็นป า

ตนน้ําลําธาร ตนกําเนิดของน้ําหลายสาย เชน คลองขลุง คลองสวนหมาก ซึ่งไหลรวมกันลงสูแมน้ําปิงและ

เป็นตนน้ํา น้ําตกคลองลานไหลลงสูคลองขลุง เน้ือที่ประมาณ 187,500 ไร

         สภาพภมูิประเทศ น้ําตกคลองน้ําไหลตัง้อยูในอทุยานแหงชาติคลองลาน เป็นภเูขาสงูสลบัซบัซอน ดานทศิ

ตะวันออกเป็นที่ราบ ดินรวนปนทราย ภูเขาแตละลูกเชื่อมโยงติดตอกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณน้ี

สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,439 เมตร สภาพปาสมบูรณ

         สภาพภมูิอากาศในเขตอทุยานแหงชาติ อณุหภมูิเฉลีย่ตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซยีส ในฤดูรอนอากาศ

รอนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 38 องศาเซลเซียส ดู ฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ

ตํ่าสุดในเดือนธันวาคม 17 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรตอปี

         น้ําตกคลองน้ําไหล หรอือกีชื่อเรยีกหน่ึงคอื น้ําตกปางควาย อยูหางจากทีท่าํการประมาณ 25 กโิลเมตร จาก

เสนทางสายอุมผาง-คลองลาน กอนถึงอําเภอคลองลาน มีทางแยกดานขวาเขาสูน้ําตก เรียกวา “ถนนปางควาย”

ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ถึงน้ําตกคลองน้ําไหล ซึ่งเป็นน้ําตกขนาดกลาง สายน้ําไหลลดหลัน่กันลงมา มีทัง้หมด

9 ชัน้ แตละชัน้มีแองน้ําและความสูงตางกัน

         น้ําตกคลองน้ําไหล มีลานหนิที่น่ีกวางมากเป็นสีนิลวาววบัเมื่อตดักบัสายน้ํา ลาํธารสวยดวยโขดหนิ ในชัน้ที่ 3

น้ําตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงามทางฝ่ังขวาไหลลงสูแองน้ํากวางประมาณ 3 เมตร สามารถลงเลนน้ําไดแคชัน้

ที่ 1-3 เทานัน้ (โครงการจัดระบบฐานขอมูลทรัพยากรในเขตอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวป าและ

พันธพืช, ม.ป.ป.)

         โดยระหวางทางไปน้ําตกแตละชัน้ยงัมีเสนทางศกึษาธรรมชาติระยะสัน้ ระยะทางโดยประมาณ 1 กโิลเมตร

เป็นเสนทางศึกษาระบบนิเวศปาภายในเสนทางมีธรรมที่สวยงาม และมีพรรณไมชนิดตาง ๆ ในเสนทาง

         โดยมีป ายสื่อความหมายใหรายละเอียดที่นาสนใจรวมทัง้สิน้ 12 สถานี นักทองเที่ยวสามารถเดินศึกษา

ธรรมชาติไดดวยตนเอง ประกอบไปดวย

         สถานีที่ 1 “ไผ” หญามหัศจรรย

         สถานีที่ 2 “สังคมพืช” โครงสรางความหลากหลายทางชีวภาพ

         สถานีที่ 3 “ไทร” นักบุญแหงผืนป า นักฆาแหงพงไพร

         สถานีที่ 4 ยางนา

         สถานีที่ 5 “ไลเดน” เพราะเราคูกัน
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         สถานีที่ 6 โป ง

         สถานีที่ 7 ฟองน้ําธรรมชาติสถานี

         สถานีที่ 8 พืชเบิกนํา

         สถานีที่ 9 “พูพอน” ธรรมชาติผูหยัดยืน

         สถานีที่ 10 เมื่อตนไมลมเอง

         สถานีที่ 11 ตนยวนผึ้ง

         สถานีที่ 12 กลวยปา 

การจัดการพืน้ที่สําหรับการทองเที่ยว

         ในสวนของการจัดการพื้นที่นัน้จะมีการแบงสวนดานนอกกอนเขาบริเวณน้ําตกคลองน้ําไหล ซึ่งจะแบงเป็น

พื้นที่จอดรถ และพื้นที่รานคา และเมื่อบริเวณดานในจึงจะจัดการพื้นที่สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน

หองสุขา และที่อาบน้ํา รวมถึงลานการเต็นท ซึ่งถูกจัดอยูบริเวณดานลางกอนทางขึ้นน้ําตก

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

         การทองเทีย่วเชงิอนรุกัษเป็นแนวความคดิที่เกดิขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากแนวโนม 2 ประการมาบรรจบกนัคอื

แนวโนมเกี่ยวกับการอนุรักษและแนวโนมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยมีสาระ

สําคัญเรื่องแนวโนมเรื่องการอนุรักษ เกิดจากการที่ประชาชนเพิ่มขึ้น และภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยในหลายประ

เทศ กิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน การตัดไมทําลายปา การทําเหมืองแร และการเกษตรเกิดขึ้นภายในบริเวณทัว่

ไป ซึ่งสวนใหญสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศ จนทําใหธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

และผลที่ตามมาคือความไมยัง่ยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหประเทศตางๆ ไดพยายามผสมผสานเรื่องของ

การอนุรักษเขากับการพัฒนาเศรษฐกิจ

         ความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดมีบุคคลหรือองคกรตาง ๆ ใหความหมายและคําจํากัดความไว

มากมาย เป็นที่ยอมรับในระดับหน่ึงและไดรับการอางอิงถึงเสมอ ที่สําคัญมีดังน้ี

         Ceballos Lascurain (1991) อาจจะเป็นคนแรกที่ไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา

"เป็นการทองเที่ยว รูปแบบหน่ึงที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ โดยไมใหเกิดการรบกวนหรือ

ทําความเสียหายแกธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงค เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพพืชพร

รณ และสัตวป า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาติ เหลานัน้"

         Elizabeth Boo (1991) ใหคาํจาํกดัความการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษวา "การทองเทีย่วแบบองิธรรมชาติที่เอื้อ

ประโยชนตอการอนุรักษ อันเน่ืองมาจากการมีเงินทุนสําหรับการปกป องดูแลรักษาพื้นที่ มีการสรางงานใหกับ

ชุมชนหรือทองถิ่น พรอมทัง้ใหการศึกษาและ สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม"
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         The Ecotourism Society (1991) ไดใหคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา "การเดินทางไปเยือน

แหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูถึงวัฒนธรรม และประวัติศาสตรดวยความระมัดระวัง ไมให

เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาของ ระบบนิเวศและในขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่สง

ผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกิดประโยชนตอประชาชนทองถิ่น"

         Western (1993) ไดปรบัปรงุคาํจาํกดัความการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษของ The Ecotourism Society ใหสัน้

และกะทัดรัด แตมีความหมายสมบูรณมากขึ้นคือ "การเดินทางทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติซึ่งมีการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม และทําใหชีวิตความเป็น อยูของประชาชนทองถิ่นดีขึ้น"

         The Commonwealt Department of Tourism (1994) ไดใหคาํจาํกดัความการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษคอื การ

ทองเที่ยว ธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงสาระดานการศึกษา การเขาใจธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการจัดการเพื่อรักษา

ระบบนิเวศใหยัง่ยืน คําวา ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมยังครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นดวย สวน

คําวาการรักษาระบบนิเวศใหยัง่ยืนนัน้หมายถึง การปันผลประโยชนตางๆ กลับสูชุมชนทองถิ่นและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

         เสรี เวชบุษกร (2538) ใหคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา "การทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอ

แหลงทองเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติและตอสิ่งแวดลอมทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนในทองถิ่น

ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยูใน ทองถิ่นดวย"

         จากการใหความหมายและคาํจาํกดัความการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษดงักลาวขางตน พอจะสรปุไดวา การทอง

เที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ และแหลง

วัฒนธรรมอยางมีความรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิด การรบกวนหรือทําความเสียหายแกทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม แตมีวัตถุประสงคอยางมุงมัน่เพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพร

รณ และสัตวป า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาตินัน้ อีกทัง้ชวยสรางโอกาส ทาง

เศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่นดวย (สฤษฏ

แสงอรัญ, ม.ป.ป.)

         ซึ่งจะเหน็ไดวาน้ําตกคลองน้ําไหลนัน้เป็นสถานที่ทองเทีย่วทางธรรมชาติที่มีความอดุมสมบรูณอกีทัง้น้ําตก

คลองน้ําไหลจะมีการจัดการพื้นที่การทองเที่ยวอยางเป็นสัดสวนเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ หากแตปฏิเสธไมไดเลยวาสังคมไทยนัน้มีความเชื่อมากมายซึ่งหลากหลายความเชื่อนัน้อาจสงผลกระทบ

ทัง้ทางตรงและทางออมกับธรรมชาติ เห็นไดจากระหวางทางเดินขึ้นน้ําตกนัน้มีการใชไมคํ้ากอนหินรวมถึงการ

สลักขอความบนตนไมอีกดวย

         ซึ่งสะทอนถงึความเชื่อวาไมมาคํ้ากอนหนิใหญ จะทาํใหมีผใูหญคํ้าชู ชวยตออายุใหยนืยาว เพื่อสขุภาพที่แขง็

แรง คํ้าดวงชะตาไมใหตกตํ่า ซึ่งการนําไมมาคํ้าหินเชนน้ีเป็นการทําลายธรรมชาติโดยตรง เพราะจะทําใหกอนหิน
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เสียสมดุล (มติชนออนไลน, 2561)

         การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการคือ

         1) การสรางจติสาํนึกเกีย่วกบัการอนรุกัษธรรมชาติและสิง่แวดลอม เพราะธรรมชาติและสิง่แวดลอมถอืวาเป็น

ปัจจัยพื้นฐานสําคัญของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ หากธรรมชาติและระบบนิเวศไดรับผลกระทบจากการใช

ประโยชนในรูปแบบใดก็ตาม โอกาสที่ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะเสื่อมโทรมลงหรือถูกทําลายลงก็มีอยูสูง การ

ใหความรูความเขาใจหรือการสรางจิตสํานึกแกนักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนจึงเป็นสิ่งสําคัญ

         2) ความพงึพอใจของนักทองเทีย่ว ซึ่งมีความสมัพนัธกบัองคประกอบแรกโดยตรง เพราะนักทองเทีย่วเชงิ

อนุรักษมักเป็นกลุมนักทองเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณะตางๆ

และสภาพภูมิทัศนตามธรรมชาติ ตลอดจนธรรมชาติที่ยากลําบากตอการเดินทางและทาทาย

         3) การมีสวนรวมของชมุชนทองถิน่ เพราะการทองเทีย่วมีบทบาทสาํคญัอยางยิง่ตอการพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมของชุมชนทองถิ่นในระยะยาวมากวากิจกรรมอื่นๆ การเปิดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการทอง

เที่ยวเชิงอนุรักษในรูปแบบตาง ๆ จะชวยใหชุมชนไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว ทัง้ทางตรงและทางออม

รูปแบบของการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การลงทุนเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกขนาดเล็กที่สงผลกระทบสิ่ง

แวดลอมตํ่า การเป็นมัคคุเทศก การนําสินคาที่เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบานมาขาย แกนักทองเที่ยว และการจาง

งานในสวนบริการอื่นๆ เป็นตน 

บทสรุป

         จากการศึกษาพื้นที่น้ําตกคลองน้ําไหล พบวาเป็นแหลงน้ําทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณอีกทัง้มีพื้นที่

บางลักษณะเป็นแองน้ําเหมาะแกงการเป็นสถานที่ทองเที่ยว อีกทัง้ยังมีเสนทางศึกษาธรรมชาติในระยะทางไม

ไกลมากนัก อีกทัง้การจัดการพื้นที่นัน้มีการจัดการอยางเป็นสัดสวนเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการรักษา

ธรรมชาติและการจัดเป็นสถานที่ทองเที่ยว หากแตตองยอมรับวาเมื่อเปิดพื้นที่ทางธรรมชาติเป็นแหลงทองเที่ยว

แลวนัน้ การควบคุมคนและการกระทําตางๆ เป็นไปไดยาก อีกทัง้คนทัว่ไปอาจยังขาดความเขาใจในการทอง

เที่ยวเชิงอนุรักษ แมปัจจุบันจะสามารถทําความเขาใจและมีการจัดการระหวางชุมชนไดอยางลงตัว แตชุมชนกับ

เป็นกลุมคนเล็กๆ เมื่อเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาสรางผลกระทบตอสถานที่ได ดังนัน้การสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงการอนุรักษจึงเป็นสิ่งสําคัญเกินกวาจะมองขามได เพื่อใหเกิดความสมดุลอยางยัง่ยืนในการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวและรักษาธรรมชาติไปดวยกัน

คําสําคัญ : น้ําตกคลองน้ําไหล, การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ, การทองเที่ยว

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=น้ําตกคลองน้ําไหลกับการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ
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