
ขอต้อนรับสู ่Asian Ecotourism Network (AEN) ! เรามีโครงการรวบรวมข้อมลูองค์กรและประกอบการการด้านการท่องเทียวยงัยืนในภมูิภาคเอเชีย 

และรวบรวมเพือจดัทํารายงาน‘State of Ecotourism in Asia’. 

โอกาสนี คณุสามารถเป็นสว่นหนึงของ AEN รายงานนีจะนําไปเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษและภาษาอืนๆด้วย 
ข้อมลูเพิมเติม 

E-mail: asianecotourismnetwork@gmail.com. 

เว็บไซต์: http://amormasa.wix.com/ecotourismasia 

Facebook:https://www.facebook.com/groups/asianecotourismnetwork/  

 
PRESS RELEASE (June 2, 2015) 
Asian Ecotourism Network ตงัสํานกังานทีกรุงเทพฯ 
สมาชิกกลุม่ผู้ ก่อตงั AENและผู้ เชียวชาญด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศน์จากนานาชาติเข้าร่วมจํานวนมากเข้าร่วมในพิธีเปิดสํานกังานAsian Ecotourism Network 
(AEN)ประเทศไทย 
 
พนัเอกดร.นาฬิกอติภคัแสงสนิทผู้ อํานวยการองค์การบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียว อยา่งยงัยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสํานกังานAsian 
Ecotourism Network หรือAEN ซงึตงัอยูใ่นพืนทีบริเวณสํานกังานใหญ่ของอพท. กรุงเทพมหานครพร้อมทงัได้ลงนามหนงัสือร่วมสนบัสนนุการจดัตงักลุม่AEN 
ในระยะเวลา๒ปีและมีแนวโน้มจะขยายเวลา ต่อไป 
 
อพท. สนบัสนนุสถานทีสําหรับสํานกังานภมูภิาคAEN ตงัอยูที่ชนั๓๐อาคารทิปโก้กรุงเทพฯรวมถึงใช้ห้องประชมุต่างๆและอปุกรณ์สํานกังานเพือสนบัสนนุการดําเนินงานของAEN 
 
นายมาซารุทากายามะประธานผู้ ก่อนตงักลุม่AEN และประธานบริหารสมาคมธุรกิจทีพกัด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ได้กลา่ววา่AEN 
เป็นการรวมกลุม่ของผู้ เชียวชาญและผู้ เกียวข้องด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ทงัจากภาครัฐและเอกชนไมว่า่จะเป็นตวัแทนนําเทียวผู้ประกอบการNGO 
สถาบนัการศึกษาและนกัวิชาการจะประสานเชือมโยงผู้ เชียวชาญด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ในเอเชียรวมถึงโอกาสทางธุรกิจสําหรับสมาชิกในการแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์ข้อมลูระ
หวา่งกนัในกลุม่เครือขา่ย 
“AEN 
จะขยายเครือขา่ยและขยายโอกาสทางธุรกิจข้อมลูสําคญัๆเอกสารการอบรมต่างๆรวมถึงโอกาสทีจะเชือมโยงกลัป์เครือขา่ยระหวา่งองค์กรทงัขนาดกลางและขนาดเล็กในภมูิภาคเอเชีย” 
 
คณะกรรมการAEN 
ได้มีการวางแผนยทุธศาสตร์ในการประชมุสามญัวนัที๓มิถนุายน๒๕๕๘โดยให้ความสําคญักบัการสืบค้นข้อมลูเพือให้ได้ทราบการมีอยูข่องหน่วยงานด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ในภมูภิาคเ

อเชียเป็นลําดบัแรกโดยเฉพาะอยา่งยิงประเทศทีมีสมาชิกAEN จะเป็นเวทีสําคญัอตุสาหกรรมด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ 
 
สมาชิกผู้ ก่อตงัประกอบด้วยประเทศ/เขตเศรษฐกิจทงัในเอเชียและภมูิภาคอืนๆได้แก่ประเทศไทยญีปุ่ นมาเลเซียศรีลงักาลาวเกาหลีใต้บงัคลาเทศปากีสถานออสเตรเลียฟิลปิปิน
ส์มองโกเลียอินโดนีเซียภฏูานอินเดียเนปาลฮ่องกงและไทเปและกําลงัขยายฐานสมาชิกอย่างตอ่เนือง 
 
สําหรับข้อมลูอืนๆผู้สนใจสามารถตดิตามในหน้าเฟสบุ้คAsian Ecotourism Network Facebook page 
ทีจะเสนอข้อมลูลา่สดุแลกเปลียนระหว่างสมาชิกจนกว่าเว็บไซต์ทางการจะเสร็จสมบรูณ์ 



 

Asian Ecotourism Network (AEN) 

Ecotourism Organization Profile Questionnaire 

แบบสํารวจหน่วยงานด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism) 
Basic Information/ข้อมลูพืนฐาน 

Organization name 

ชือองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท 
 

Establishment year 

ปีทีก่อตงั 
 

Target area 

พนืทเีป้าหมาย 
Internationalต่างประเทศ 

 Nationalในประเทศ 
 Regionalภมิูภาค  

 เช่น อินโดจีน หรือ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

Type of organization 

(please choose one) 

ประเภทองค์กร 

Government funded organization ภาครัฐ 
Academicgroupภาคการศกึษา 
Business association สมาคมธุรกิจ 
NGO or not-for-profit เอ็นจีโอ (กลุม่ไมแ่สวงหาผลกําไร) 
Community based organizationองค์กรชมุชน 

Other (please specify) อืนๆ (ระบ)ุ: 

Websiteเว็บไซต์  

Postal addressทีอยูส่ง่ไปรษณีย์  

Number of staff 

จํานวนพนกังาน 

Full timeประจํา : 

Part time ชวัคราว: 

Internshipฝึกงาน: 

Annual budget 

งบประมาณประจําปี 

(US$/year)(ดอลลา่ร์/ ปี) 

Membership 

สมาชิก 
Total number of membersจํานวนสมาชิก:  

Type ประเภท Fee(US$/year) 
คา่ธรรมเนียมตอ่ปี 

  



Main Funding Source(s) 

แหลง่เงินทนุสนบัสนนุหลกั 

External funding (including from International 

organizations) 

แหลง่สนบัสนนุจากภายนอก (รวมถงึองค์กรตา่งประเทศ) 
Government subsidy 

เงินอดุหนนุจากหน่วยงานภาครัฐ 
Membership feeคา่ธรรมเนียมสมาชิก 
 Project(s)โครงการ 
 Product(s) selling (please specify)จากแหล่งธุรกิจ 

Brief description of your organization 

ข้อมลูองค์กรเบืองต้น 

Objectiveจดุมุง่หมาย :  

 

Main interest(s) ความสนใจหลกั: 
Conservationการอนรัุกษ์ 

Local community developmentการพฒันาชมุชน 
Education/Training การศกึษา/ อบรม 

Other (please specify):อืนๆ 

Activities Information/ ข้อมลูการปฏิบติังาน 

Please check project(s) which your 

organization have involved in. 

โครงการทีองค์กรได้เข้าร่วมแล้ว 

Policy development พฒันานโยบาย 
Certification program development (standard 

development) and/or management of the program 
พฒันาโปรแกรมการรับรองมาตรฐาน หรือ  บริหารโปรแกรม 

Community based tourism development 
พฒันาการทอ่งเทียวโดยชมุชน 

Training/Education การศกึษา/อบรม 
Business developmentพฒันาธุรกิจ 
Other (please specify) อืนๆ (ระบ)ุ:  

Does your organization have ecotourism 

related certification program? 

องค์กรของคณุมี 
การรับรองมาตรฐานทางด้าน 
การทอ่งเทียวเชิงนิเวศน์ หรือ ไม่ 

Yesใช ่
- Targetเป้าหมาย 

 

Destinationสถานททีอ่งเทียว 
 Accommodationทีพกั 

Touroperatorsผู้ประกอบการด้าน
การทอ่งเทียว 

 Toursทวัร์ 
Others(please specify) 

อืนๆ (ระบุ): 
Noไม ่

 

 Plan to develop or it is in progress 



แผนงานในอนาคต หรือยูใ่นระหวา่งดาํเนินการ 
 

Do you have ecotourism guidelines 

and/or Code of conduct? 

องค์กรของคณุมีแนวทางปฏิบตัิหรือจรรยาบรรณด้านการทอ่ง
เทียวเชิงนิเวศน์หรือไม่ 

Both guidelines and code of conductมีทงัคู ่
Only guidelinesมีเฉพาะแนวทาง 
Only code of conductมีเฉพาะแบบแผนการปฏิบตั ิ

You can also check ‘yes’ in case that you adapt 

national or other organization’s guidelines/code of 

conduct/คณุสามารถเลือกคาํตอบแรก (ใช)่ ในกรณีทีได้ใช้ หรือ 
ประยกุต์ใช้แนวทางปฏิบตัิ หรือจรรยาบรรณภายในประเทศ หรือ 
แนวทางปฏบิตัิขององค์กรอืนๆ  

What’s the main project or activity at 

present? 

กิจกรรมหรือโครงการหลกัในปัจจบุนัขององค์กร 

Project/Activity Name ชือโครงการ/ กิจกรรม: 

Location(s) สถานท:ี 

Period ระยะเวลา: 
Funding source(s)แหลง่เงินสนบัสนนุ: 

Who is your main partner/ 

collaborator? (Choose one  

or two that apply) 

พนัธมติรหลกัขององคก์รคอืใคร  

Government (Central/Local)ภาครัฐ 
Tourism business sectorผู้ประกอบการด้านการทอ่งเทียว 
Local communityชมุชน 
Other NGOsเอ็นจีโอ อืนๆ 
 Other (please specify):อืนๆ (โปรดระบ)ุ 

Have you ever worked with international 

organization(s)? 

เคยร่วมงานกบัองค์กรระหวา่งประเทศ 
หรือไม่ 
 

Yes (please specify)เคย (ระบุ) : 
 

Noไมเ่คย 

Whatare your challenges? 

สิงทีเป็นอปุสรรคตอ่องค์กร 

Financial difficultiesปัญหาด้านการเงิน 

Human resourcesทรัพยากรบคุคล 
Government indifference ไมไ่ด้รับการตอบรับจากภาครัฐ 
Public indifferenceไมไ่ด้รับการตอบรับจากประชาชนทวัไป 
Other (please specify) อืนๆ (โปรดระบ)ุ 

Partnership with Asian Ecotourism Network(AEN) 

ความร่วมมือกบัAsian Ecotourism Network 

Do you have any membership(s) for other 

international organization(s)? 

(ex. TIES, STI, ATTA, GEN) 

คุณเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ 

(เช่น TIES, STI, ATTA, GEN) 

Yes(please specify all)ใช่ (โปรดระบุ): 
 

 

 

 

No ไม่ 



Would you join AEN if  

granted a free membership? 

หากAENไม่เก็บค่าสมาชิก 
คุณมีความประสงค์จะเข้าร่วมกับเราหรือไม่ 

Yes เข้าร่วม 

 

No(please explain why you don’t want to 

join)ไม่เข้าร่วม (โปรดอธิบาย เหตุผลทไีม่เข้าร่วม) 
What projects(s) would you like to 

collaborate with AEN? 

ประสงค์จะร่วมงานกบัAENในด้านใด 

Information exchangeแลกเปลียนข้อมูล/ ความรู้ 
Training/Education การศึกษา/ อบรม 
Certificationการรับรองมาตรฐาน 
Community-based tourism 

developmentพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชน 
Networkingองค์กรเครือข่าย 
Fundingการให้เงนิทุนสนับสนุน 
 Other (please specifyอืนๆ (โปรดระบุ): 

What do you expect from  

AEN? How can you best  

utilize AEN? 

ความคาดหวงัตอ่AENและจะใช้ประโยชน์ตอ่AEN อยา่งไร 

 

Comments for Asian Ecotourism Network 

ความคิดเห็นตอ่AEN 

 

 

 

 

 

Contact Details 

Contact details 

ข้อมลูผู้ติดตอ่ 
Name ชือ: 

Position ตําแหน่ง:  
Email Address อีเมล์:  

Phone number เบอร์โทรศพัท์:  

 
ขอบคณุอย่างยิงทีสง่คําตอบมาให้เรา หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพิมเตมิโปรดตดิตอ่ 

- Email: asianecotourismnetwork@gmail.com. 

- เว็บไซต์:http://amormasa.wix.com/ecotourismasia 

- Facebook:https://www.facebook.com/groups/asianecotourismnetwork/  

  


