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 บทที่ 7  
การวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

 
7.1 กรอบในการวิเคราะห์ 
 ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนแม่บทการท่องเท่ียวชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบไปด้วยสาระสําคัญดังน้ี 

1. การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความที่เก่ียวข้องกับ
การท่องเที่ยวในกลุ่มพ้ืนที่ ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาพ้ืนที่และกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ในกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว
และจําแนกเขตการท่องเท่ียวและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว 
(Route) ในกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียว พร้อมกําหนดโครงข่ายแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่เหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ และวิถีชีวิต 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต ได้แก่ ปริมาณหรือจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนที่ รวมทั้งลักษณะ 
ภูมิหลัง รูปแบบการเดินทาง พฤติกรรมการใช้ประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4. ประมวลสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาตลอดจน
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และการบริหารด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพ่ือ
เสนอแนะรูปแบบการบริหาร โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา และ
บริหาร รวมทั้งติดตามประเมินผลที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในกลุ่มพ้ืนที่ 

 
ข้อมูลต่างๆ ได้นําเสนอในบทก่อนหน้าน้ีมาโดยลําดับ และนํามาสู่การวิเคราะห์เพ่ือการจัดทําแผน

แม่บทเพ่ือการพัฒนาเฉพาะกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมจัดทํา
แผนงาน/โครงการที่จัดลําดับความสําคัญตามผลการศึกษา ประกอบด้วย โครงการหลักที่มีผลต่อ 
การผลักดันประสิทธิภาพการบริหารการท่องเท่ียวในกลุ่มพ้ืนที่ เพ่ือเสนอแนวทางการดําเนินงานแก่กลุ่ม
พ้ืนที่ท่องเท่ียว จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามศักยภาพทางพื้นที่จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดๆ 
ละไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยมีการศึกษาสํารวจ ออกแบบและวางผังสังเขป ประกอบเป็นโครงการนําร่อง  
เพ่ือนําไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
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ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากการดําเนินการจัดทําแผนแม่บทในคร้ังน้ี อย่างน้อยจะประกอบไปด้วย 
(1) มีการจัดรูปแบบและเสนอรูปแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามันในปัจจุบัน ตลอดจนทางเลือกโอกาสและความเป็นไปได้ของชุมชนในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวในอนาคต 

(2) มีข้อมูลพ้ืนฐานและแผนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรูปแบบ/กิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ โดยสามารถนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
บทเรียนการดําเนินงาน ความเหมาะสม ตลอดจนการกําหนดมาตรการและแนวทางแก้ไข 

(3) เส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกิดขึ้นใหม่ที่มีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวของ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 

7.2 ศักยภาพในการพัฒนาทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอันดามัน 
7.2.1 ความโดดเด่นเชิงนิเวศอันเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะของอันดามัน 

 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นส่วนหน่ึงของวิชาชีวภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกระบวนการทางชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography processes) เกิดขึ้นมากมายหลาย
กระบวนการ โดยมาบรรจบรวมกันอยู่ในพ้ืนที่ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กในเชิงภูมิศาสตร์ และครอบคลุมเขต 
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography transition zones) ที่สําคัญหลายเขต ทะเลอันดามัน
เป็นศูนย์รวมของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกไว้ ได้แก่ 

 การผสมผสานกันของสิ่งมีชีวิตจากสองมหาสมุทร คือ ระบบนิเวศทางทะเลของอันดามัน
เหนือผสมกับสิ่งมีชีวิตที่มากับกระแสนํ้าทางใต้จากอินโดนีเซีย 

 สันทรายชายฝั่งและระบบนิเวศป่าสันทรายท่ีไม่เหมือนที่ใด ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของเต่า
มะเฟือง ที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายบนชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 แนวปะการังที่เพ่ิงถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ 

 ระบบนิเวศป่าชายเลนด้ังเดิมซึ่งส่วนใหญ่ได้หายไปจากบริเวณอ่ืนของภูมิภาคน้ีแล้ว 

 แหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรพะยูนฝูงใหญ่แห่งอันดามันตะวันออก ลักษณะเกาะเขาโดด
หินปูน (Karts inselbergs) 

 ภูมิประเทศชายฝั่งผาหินปูน (Drowned karst landscape) ที่แสดงถึงประวัติหรือลําดับ
เหตุการณ์ทางชีววิทยาและธรณีวิทยาที่น่าสนใจ 

 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นจํานวนมาก 
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 พ้ืนที่บนคาบสมุทรไทยแห่งน้ีจึงมีความหลากหลายทางลักษณะชีวภาพ เป็นแหล่งอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตมากมาย นักชีววิทยาทั่วโลกเรียกพ้ืนที่น้ีว่า “ชีวภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทย” ซึ่งมีลักษณะ
สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 6 นิเวศภูมิภาค ซึ่งความโดดเด่นอันเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละเขตนิเวศภูมิภาคต่างๆ ที่แตกต่างกันดังน้ี 

1) นิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งตอนบน 
ลักษณะทางธรณีวิทยาของบริเวณภูมิภาคป่าชายเลนตอนเหนือน้ีประกอบไปด้วยภูเขา หินแกรนิต 

และหินตะกอนเนื้อประสมจําพวกหินทรายหินโคลน มีลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนของผาชันและหุบเขา
เน่ืองจากมีกลุ่มรอยเลื่อนใหญ่ที่ยังมีการเคล่ือนตัวอยู่ คือ บริเวณกลุ่มรอยเลื่อนระนอง ซึ่งวางตัวในแนวลํานํ้า
กระบุรีที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ ป่าชายเลนพ้ืนใหญ่ในเขตอนุรักษ์อยู่ติดกับ
พ้ืนที่ป่าชายเลนเก่าแก่ด้ังเดิมที่ไม่ถูกรบกวน ผืนใหญ่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกทําให้มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ความสําคัญส่วนหน่ึงของป่าเก่าแก่ด้ังเดิมคือความเป็นธรรมชาติที่แท้จริง  
ต้นไม้ในป่ามีขนาดและอายุต่างๆ กัน (รวมถึงต้นที่คิดว่าน่าจะมีอายุมากที่สุดในป่าชายเลนเมืองไทย) พรรณไม้
ในป่ามีความหลากหลายตามธรรมชาติและมีสังคมพืชพ้ืนล่างและระดับเรือนยอดซึ่งหาได้ยากหรือหายไป 
จากป่าบริเวณอ่ืน พ้ืนที่ชายฝั่งที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเกาะพ้ืนราบและป่าเสม็ดบนหาดทราย 

2) นิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึกตอนบน 
หมู่เกาะนอกชายฝั่งในเขตตอนเหนือสุดในทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นแนวต่อเน่ืองกับส่วน

ตอนใต้ของหมู่เกาะเมอร์กุย (Mergui Archipelago) ซึ่งเป็นแนวของกลุ่มเกาะเขาหินแกรนิตที่ต่อเน่ือง 
ลงมาจากเทือกเขาสูงที่เป็นเขตแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์
ออกไปถึงไหล่ทวีปของทะเลอันดามัน นิเวศภูมิภาคน้ีวางตัวอยู่ในตําแหน่งที่มีการบรรจบรวมกันของ
สิ่งมีชีวิตในทะเลท่ีได้รับอิทธิพลจากสองมหาสมุทร คือสิ่งมีชีวิตจากฝั่งทะเลจีนใต้และสิ่งมีชีวิตจาก 
อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณน้ีเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรอินเดียที่
ชัดเจนกว่าสิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปออสเตรเลียหรืออินโดนีเซีย กระแสนํ้าประจํา
บริเวณทะเลอันดามันในอ่าวเบงกอลน้ีมีลักษณะทิศทางไหลตามเข็มนาฬิกาโดยได้รับอิทธิพลจากมวลนํ้า
ของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ผ่านเข้ามาทางช่องแคบมะละกาตามฤดูกาล ทําให้เกิดการผสมผสานกันอย่าง
สลับซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ในมหาสมุทรเขตร้อนซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พบในบริเวณอ่ืนของโลก 

การผสมผสานกันจากอิทธิพลของสองมหาสมุทรน้ี หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันมีแนว
ปะการังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย และมีความ
หลากหลายของชนิดพันธ์ุปลาทะเลมากกว่า 700 ชนิด สัตว์ในกลุ่มกุ้ง ปูหรือครัสเตเซียนอย่างน้อย 140 
ชนิด และปะการังแข็ง 160 ชนิด นอกจากน้ียังสามารถพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในบริเวณท้องทะเลระหว่าง
เกาะต่างๆ ได้เป็นประจํา ได้แก่ ฉลามวาฬ กระเบนราหู วาฬ และโลมาหลากหลายชนิด 
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3) นิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่งตอนกลาง 
ลักษณะธรณีสัณฐานของบริเวณนิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่งตอนกลาง ส่วนใหญ่

เป็นลักษณะของสันทรายและเนินทรายชายฝั่ง มีแนวปะการังริมฝั่ง (Fringing reef) อยู่ห่างจากชายฝั่ง
ประมาณครึ่งกิโลเมตรทอดตัวยาวขนานกับชายฝั่งลงไปถึงเกาะภูเก็ตทางทิศใต้ มีบทบาทเปรียบเสมือน 
แนวปะการังแบบแบริเออร์ (Barrier reef) คือมีบทบาทเป็นแนวกําบังแรงของคลื่นลมจากมหาสมุทรอินเดีย
และทําให้เกิดการสะสมตัวของสันทรายชายฝั่งที่เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของภูมิประเทศเขตน้ี และ
ต่อเน่ืองลงไปในทะเลยังมีแนวหญ้าทะเลในบริเวณริมชายฝั่ง 

บริเวณหาดท้ายเหมืองเป็นตัวอย่างของชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่งของยุคสมัยโฮโลซีน 
แหล่งสุดท้ายที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นบริเวณทีมีเอกลักษณ์ 
ไม่เหมือนที่อ่ืนใด ลักษณะภูมิประเทศสันทรายบริเวณกว้างและหาดยาวต่อเน่ืองที่มีสังคมพืชชายฝั่งและ 
ป่าเสม็ดครอบคลุมพ้ืนที่ด้านติดทะเล สลับกับสังคมไม้พุ่มหาดทรายและสังคมไม้ยืนต้นหาดทรายที่มีพืช
คลุมดินและพืชอิงอาศัยขึ้นบนพ้ืนป่าและตามโคลนต้นไม้ ที่เรียกว่า “Coastal health forest” บริเวณน้ี
ยังเป็นแหล่งวางไข่ที่สําคัญมากของเต่าทะเลและสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธ์ เป็นแหล่งวางไข่ของเต่า
มะเฟืองที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวบนชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย และอาจจะ
เป็นชายหาดที่ใช้เป็นแหล่งวางไข่ประจําแห่งสุดท้ายบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ด้วย 

4) นิเวศภูมิภาคอ่าวพังงา 
ภูมิประเทศของภูมิภาคน้ี ส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขาสลับกับเขาหินปูนสูงชันโผล่ย่ืนขึ้นมาจากพ้ืนที่ 

ในลักษณะภูมิประเทศแบบคาร์ส (Karts Topography) หลุมยุบในพ้ืนที่ทําให้เกิดลํานํ้าใต้ดินและถ้ําจํานวน
มากมาย และมีป่าชายเลนปกคลุมพ้ืนที่บริเวณแนวชายฝั่งของอ่าว เขาโดดหินปูนมีแนวต่อเน่ืองลงมาทาง
ทิศใต้ย่ืนลงไปในอ่าวพังงาและเกิดเป็นเกาะเขาหินปูนที่มีหน้าผาสูงชันจํานวนมาก (บางเกาะสูงถึง  
300 เมตร) บริเวณอันกว้างใหญ่ของภูมิประเทศเกาะคาร์สหินปูนที่มีนํ้าล้อมรอบของนิเวศภูมิภาคอ่าวพังงา
น้ี เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศแบบคาร์สที่โดดเด่นชัดเจน ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา
หินปูนแบบคาร์สที่แยกจากกันน้ี ทําให้บริเวณท้ังบนฝ่ังและในอ่าวน้ีมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งเก็บรักษา 
หรือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นและสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดจากการคุกคามในบริเวณอ่ืน  
และตามหมู่เกาะเขาหินปูนตามชายฝ่ังที่มีลักษณะสูงชันมีถ้ําจํานวนมากยังเป็นแหล่งเก็บรังนกตามแบบวิถี
ชีวิตด้ังเดิมของประชาชนในบริเวณน้ี สังคมพืชชายเลนนํ้าเค็ม (Mangrove swamp forest) ที่ต่อเน่ืองกัน
เป็นผืนขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหน่ึง 

บริเวณชายฝั่งของจังหวัดตรังมีแนวหญ้าทะเลผืนใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของพะยูนและ
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนหลากหลายชนิดรวมทั้งปลาในแนวปะการัง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากิน 
ของประชากรพะยูนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่สุดท้ายที่เหลืออยู่ของประชากร 
ที่ครั้งหน่ึงเคยมีอยู่ตลอดแนวคาบสมุทรไทย-มาเลเซีย 
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5) นิเวศภูมิภาคป่าชายฝั่งตอนล่าง 
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบชายฝั่งและป่าดิบแล้งบนเกาะตะรุเตา ซึ่งเป็นเกาะท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

และปราศจากการรบกวนจากมนุษย์ บริเวณน้ีอยู่ในเขตการเปลี่ยนแปลงทางพฤกษศาสตร์ระหว่างพรรณไม้ 
เขตอินโดจีนและพรรณไม้เขตซุนดา เป็นบริเวณท่ีเป็นจุดเปล่ียนของสภาพภูมิอากาศระหว่างภูมิอากาศ 
แบบลมมรสุมซึ่งเป็นลักษณะของบริเวณคาบสมุทรทางตอนเหนือ และภูมิอากาศแบบศูนย์สูตรซึ่งเป็น 
ลักษณะเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อพืชและสัตว์ทางตอนใต้ พบพรรณพืชดอกจํานวนมากที่มีขอบเขตการกระจายพันธ์ุ 
อยู่บริเวณขอบชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย โดยพันธ์ุพืชป่าดิบแล้งแบบไม่ผลัดใบเขตซุนดาทางใต้กระจาย
พันธ์ุมาเหนือสุดถึงบริเวณน้ี และพันธ์ุพืชป่าดิบช้ืนเขตอินโดจีนทางเหนือกระจายพันธ์ุลงมาทางใต้สุดถึงบริเวณ
น้ี บริเวณจุดเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชน้ีเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของเขตการกระจายพันธ์ุ หุบเขาชันในบริเวณ
น้ีทําให้เกิดบริเวณอับฝนชายฝั่งและเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลันระหว่างสังคม 
พืชในป่าดิบช้ืนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ Physiological succession 

 
6) นิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึกตอนล่าง 
หมู่เกาะนอกฝั่งตอนล่างน้ีมีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตคล้ายหมู่เกาะนอกฝั่งตอนบน 

 แต่มีเกาะหินตะกอนเนื้อประสมจําพวกหินทรายหินโคลนสลับอยู่บ้าง และครอบคลุมถึงหมู่เกาะหินปูน 
แห่งหน่ึงที่กลุ่มเกาะห้าทางเหนือ ความแตกต่างกับหมู่เกาะนอกฝั่งตอนบนอย่างชัดเจนคือตําแหน่งที่ต้ัง 
ทางภูมิศาสตร์และอิทธิพลต่อพ้ืนที่จากกระแสนํ้าจากอินโดนีเซียผ่านทางช่องแคบมะละกา กลุ่มเกาะเหล่าน้ี 
มีผืนเกาะสุมาตรากําบังคลื่นลมโดยตรงจากมหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตก เกาะต่างๆ มีการพัฒนา 
ของแนวปะการังริมฝั่งเป็นบริเวณกว้าง และสังคมปะการังมีลักษณะและองค์ประกอบแตกต่างจาก 
แนวปะการังทางเหนือมีความหลากหลายและมีความสมบูรณ์ทําให้เป็นระบบนิเวศแนวปะการังที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงและสําคัญมาก 

หมู่เกาะเหล่าน้ีได้รับอิทธิพลจากกระแสนํ้าจากอินโดจีนซึ่งมีความเช่ือมต่อกับทะเลจีนใต้และ 
เข้ามาสู่มหาสมุทรอินเดียโดยผ่านทางช่องแคบมะละกา บริเวณน้ีจึงมีความสําคัญอย่างมากในทาง 
ชีวภูมิศาสตร์และแสดงถึงการบรรจบกันของอิทธิพลทางชีวภาพมากมาย นอกจากน้ันนิเวศภูมิภาคน้ี ยังมี
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลสูง มีปลามากกว่า 400 ชนิด มีจํานวนชนิดของปะการังแข็งเกือบ
ทั้งหมดที่พบในเขตทะเลอันดามันมากกว่า 160 ชนิด โดยนอกจากปะการังชนิดที่พบในมหาสมุทรอินเดีย 
ซึ่งพบทางเหนือแล้ว ยังพบชนิดที่มาจากฝั่งศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพในอินโดนีเซีย ทําให้
บริเวณน้ีมีปะการังแข็งที่หลากหลายแห่งหน่ึงของประเทศ 
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 ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเท่ียวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านความโดดเด่นเชิงนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอันดามัน  
มีสาระสําคัญที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์พื้นที่ทางการท่องเท่ียวชีวภูมิศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก รับรู้ในวงกว้างทั่วโลก 
2) การสร้างเส้นทางของการท่องเท่ียวทางทะเล โดยเฉพาะการดําน้ําชมปะการัง และปลา

สวยงาม หรือชมแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรพะยูนฝูงใหญ่แห่งอันดามันตะวันออก   
3) การส่ งเสริมการท่องเที่ ยวเชิ งการศึกษา เรี ยนรู้พฤกษศาสตร์ ระหว่างพรรณไม้ 

เขตอินโดจีน และพรรณไม้เขตซุนดา 
 
7.2.2 คุณค่าสําหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีต้องนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 คาบสมุทรภาคใต้และทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของระบบ
นิเวศ และมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการและรูปแบบ 
การท่องเที่ยวได้หลากหลาย เน่ืองจากลักษณะความโดดเด่นของลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ต้ังอยู่บริเวณ 
แนวแผ่นดิน ซึ่งแบ่งระหว่างสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตก และอ่าวไทย ซึ่งเป็นส่วน
หน่ึงของทะเลจีนใต้ทางด้านทิศตะวันออก จากสภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวทําให้พ้ืนที่น้ีได้รับอิทธิพลจาก
มหาสมุทรทั้งสองด้านที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในแต่ละฤดูกาลเป็นบริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ 
ความช้ืน ลมมรสุมที่จําเพาะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ มีระบบนิเวศท่ีแตกต่างเฉพาะตัวและ
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายท้ังที่อาศัยอยู่บนบกและในนํ้า ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของสังคม
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ี อาทิ ระบบนิเวศป่าดงดิบของหมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ระบบนิเวศถํ้าในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนธารา- 
หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี ระบบนิเวศป่าชายหาดของอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ระบบนิเวศหญ้า
ทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง และระบบนิเวศปะการังนํ้าลึกและนํ้าต้ืนของอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์น้ีนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่แล้ว ยังส่งผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพ้ืนทีที่พ่ึงพาทรัพยากรจากทะเล 
อันดามัน ซึ่งสามารถพบเห็นได้จากความหลากหลายของกลุ่มคนท้องถิ่นในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามัน ต้ังแต่
ชาวเล มอแกน หรือชาวเลกลุ่มต่างๆ รวมทั้งชาวบ้านเกาะปันหยี และชาวประมงพ้ืนบ้านที่ประกอบอาชีพ
ประมงและเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ในช่วงฤดูมรสุม การทําสวนยางพารา สวนผลไม้ การขุดแร่ และ
พ่อค้าที่เดินทางค้าขายขึ้นล่องตลอดแนวคาบสมุทร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
ผู้คนที่ปรับตัวอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อประกอบกับการมีอยู่ 
ของระบบนิเวศที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ 
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การนันทนาการและการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยของภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถดึงดูดนักเดินทาง
ทั้งจากภายในประเทศ และชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมระบบนิเวศที่หลากหลาย ภูมิประเทศที่แปลกตา  
และการทัศนศึกษาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันไม่เพียงแต่มีบทบาทสําคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางทะเล 
และการวิจัยที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน แต่จากความหลากหลายของทรัพยากรของระบบนิเวศต่างๆ ยังมีส่วนสําคัญ
ต่อกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งเป็นการเอ้ือโอกาสแก่สาธารณชนใน
การศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนด้านธรรมชาติวิทยาและระบบนิเวศต่างๆ โดยกิจกรรมนันทนาการ 
ที่สามารถกระทําได้ในพ้ืนที่ทะเลดันดามันน้ันมีอยู่หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่
และความสนใจของนักท่องเท่ียว อาทิ การพักผ่อนบนชายหาด การข่ีจักรยาน กิจกรรมดูนกและสัตว์ป่า 
การทัศนศึกษาทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม พายเรือแคนูหรือเรือคายัค แคมป์ป้ิง กิจกรรมปีนเขา  
การดํานํ้าต้ืนและการดํานํ้าลึก (Snorkeling และ SCUBA Diving) เป็นต้น 
 
 จากข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ตลอดจนรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆ ในแต่ละบริเวณ สามารถท่ีจะแบ่งกลุ่มของแหล่ง่องเท่ียวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน  
โดยภาพรวมสรุปได้ดังน้ี 

1) ผืนป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งอันดามันตอนบน ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณน้ี คือ ผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่บริเวณปากคลองละอุ่น หรือป่าชายเลนบนเกาะต่างๆ กลางลํานํ้า
กระบุรี รวมถึงพ้ืนที่ตามแนวชายฝ่ังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์สูง ส่วนใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติลํานํ้า 
กระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง และอุทยานแห่งชาติแหลมสน มีความสวยงามของวิวทิวทัศน์ตาม
เกาะต่างๆ ในแม่นํ้ากระบุรี เช่น เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะยาว เกาะโขน เกาะปลิง เกาะนกเปล้า 
ตลอดจนหมู่เกาะตามแนวชายฝ่ัง เช่น เกาะช้าง เกาะเหลา เกาะค้างคาว และหมู่เกาะกําใหญ่ นอกจากน้ี 
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น บ่อนํ้าร้อนหาดยาย หรือถ้ําญี่ปุ่นที่ต้ังอยู่บนเกาะขวาง เป็นต้น 

2) หมู่เกาะทะเลลึกทะเลอันดามันตอนบน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีความโดดเด่น คือ นํ้าทะเลใส หาดทรายขาวสะอาด เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลทั้งแนวปะการังนํ้าต้ืนและปะการังนํ้าลึก ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับการดํานํ้าที่มีช่ือเสียงระดับโลก ซึ่งแต่ละปี 
มีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก นอกจากทรัพยากรทาง
ทะเลแล้วทั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันยังมีป่าดิบช้ืนบนเกาะที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่ เช่น นกชาปีไหน ปูไก่ เป็นต้น นอกจากน้ีบนเกาะสุรินทร์ใต้ 
ยังเป็นที่ต้ังของชุมชนชาวมอแกน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน  
โดยมอแกนเป็นชนเผ่าที่มีวิถีการดํารงชีวิตแบบด้ังเดิมหาเลี้ยงชีพด้วยงานงมหอย แทงปลา ช่วงฤดูมรสุม
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ชาวมอแกนจะอาศัยอยู่บนเรือที่เปรียบเสมือนบ้าน แต่พอถึงช่วง
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ระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน จะเปลี่ยนที่อยู่มาอาศัยอยู่บนบกในพ้ืนที่ที่มีแหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ จากวิถี
การดํารงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มีความเช่ือในเรื่องของภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษก็นับว่าเป็น
จุดเด่นอีกประการหน่ึงที่นักท่องเที่ยวในความสนใจศึกษา 

3) ชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง ส่วนใหญ่แนวชายหาดจะวางตัวตลอดทั้งคาบสมุทร พ้ืนที่
สําคัญ ประกอบด้วย พ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ 
อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณน้ี คือ ระบบนิเวศของพ้ืนที่ป่าชายหาดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพ้ืนที่หาดท้ายเหมือง
จัดเป็นพ้ืนป่าชายหาดตามธรรมชาติแหล่งสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นแหล่งสุดท้ายในพ้ืนที่แหลมมลายู 
ที่มีความเก่าแก่ของพรรณไม้ รวมถึงการพบพรรณไม้หายากบางชนิดตามธรรมชาติมาอยู่รวมกันเป็นระบบ
นิเวศป่าชายหาดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทั้งน้ีในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ อุทยานแห่งชาติเขา
ลําปี-หาดท้ายเหมืองยังมีพ้ืนที่ป่าดิบช้ืนบริเวณเขาหลัก เขาลํารู่ เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลาย 
บางโต๊ะ และเทือกเขาลําปีที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธ์ุพืชและสัตว์ป่านานชนิด นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่
บนบกแล้ว ยังมีทรัพยากรทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น พ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่ง แนวปะการัง 
แหล่งหญ้าทะเล ที่นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหย่อยใจและศึกษาหาความรู้
เก่ียวกับระบบนิเวศทางทะเลได้เป็นอย่างดี 

4) อ่าวพังงา ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ตังแต่จังหวัดพังงา กระบ่ี ตรัง และจังหวัดสตูล ตลอด
แนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยาน
แห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โดยเป็น
บริเวณที่อยู่ใกล้แนวทิวเขาแกรนิตที่เรียกว่าทิวเขาตะนาวศรีและทิวเขาภูเก็ตทอดยาวไปจนถึงจังหวัดพังงา-
ภูเก็ต และพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวยังมีลักษณะโครงสร้างที่เรียกว่ารอยเลื่อนที่มีช่ือเสียงทางธรณีว่า ลอยเลื่อน
คลองมะรุ่ยและรอยเลื่อนพังงา ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างหินแกรนิตจะนําพาเอาแร่ธาตุที่มีค่า
มาสะสมตกผลึก เช่น แร่ดีบุก ตะก่ัว วุลแฟรม เป็นต้น ส่วนพ้ืนที่ที่มีการยุบตัวของแผ่นดินทางตะวันตก 
ทําให้เกิดเป็นชายฝั่งทะเลเว้าๆแหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะ ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดกระจายทั่วไปตาม
แนวชายฝั่ง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพังงา กระบ่ี ตรัง และสตูล จากข้อมูลทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา พบว่าลักษณะพ้ืนทะเลเป็นดินเลน โคลน และทราย มีภูเขาหินปูนโผล่อยู่กลางนํ้าที่มี 
รูปร่างแปลกๆ หรือลักษณะของโพรงถ้ําตามเกาะก่อให้เกิดความสวยงามของวิวทิวทัศน์ มีความโดดเด่น 
ของพ้ืนที่ป่าชายเลขนาดใหญ่ในแอ่งเขาหินปูน เขาหินเซลล์และควอทไซท์ และเขาหินทราย แหล่งหญ้า
ทะเลขนาดใหญ่บริเวณอ่าวพังงา รวมถึงการท่องเที่ยวชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ และวิถีของชุมชน
ท้องถิ่นบนเกาะปันหยี ส่วนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบต้ังอยู่
ระหว่างหุบเขา พ้ืนที่บางส่วนมีลักษณะแบบคาร์ส (Karts Topography) ที่มีบ่อหรือพ้ืนยุบตัวของหิน 
เบ้ืองล่าง (Sink hole) เป็นลักษณะของธารนํ้าใต้ดิน สภาพพ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นทั้งลอนลาดและลอนชัน  
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มีเขาโดดเต้ียของหินปูนลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันกระจายอยู่ทั่วไป เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีธารนํ้า
ไหลลอดผ่านภูเขาเหมาะสําหรับการพักผ่อนเล่นนํ้า รวมทั้งปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งศิลปะภายในถํ้า
จํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนสีโบราณที่สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้ในพิธีกรรม รวมถึงเกาะต่างๆ ที่มีความ
สวยงาม เช่น เกาะเหลาบิเละหรือเกาะห้องที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีอ่าวห้องเปรียบเสมือนสระน้ําขนาด
ใหญ่ผนังเป็นหน้าผาชันโดยรอบ ลักษณะคล้ายห้องมีทางเข้าเพียงทางเดียวกว้างประมาณ 10 เมตร 
สามารถนําเรือเข้าไปได้ พ้ืนเป็นทรายขาวสะอาดราบเรียบ นํ้าต้ืนและใสมาก นอกจากน้ีในพ้ืนที่ 
การท่องเที่ยวกลุ่มน้ียังมีอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงาม
ตามธรรมชาติรอบๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  
คือ ภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นช้ันๆ ถ้ําที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด เช่น เกาะพีพีดอน เกาะ 
พีพีเล เกาะไม้ไผ่ เกาะยูง เป็นต้น รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทางด้านธรณี คือ พ้ืนที่สุสานหอยบ้านแหลมโพธ์ิ 
ส่วนพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ี คือ ระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยพ้ืนที่
ป่าดงดิบผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงป่าเขาหินปูน ป่าชายหาด ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเลขนาด
ใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาน 3,975 ไร่ ระหว่างแหลมหยงหลิงและเกาะมุกต์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ 
ฝูงพะยูน จากการสํารวจพบหญ้าทะเลถึง 8 ชนิด และมีการกระจายตัวของแหล่งหญ้าทะเลจนถึงพ้ืนที่ของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา นอกจากน้ีในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ยังเป็นที่อยู่อาศัยของ 
นกอพยพในช่วงหน้าหนาวจํานวนมาก 

 
 ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเท่ียวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านความโดดเด่นคุณค่าของการท่องเท่ียวชิงนิเวศ มีสาระสําคัญที่ควร
คํานึง ดังต่อไปนี้ 

1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่เน้น
การเรียนรู้ และชื่นชมธรรมชาติ เจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม 

2) การส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวชายหาด การล่องเรือ และการกีฬาในชายหาดที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติรองรับนักท่องเท่ียวที่มีกําลังซ้ือ 

3) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการท่องเท่ียวทั้งทางบกและทางทะเล ซ่ึงเป็นการเอ้ือ
โอกาสแก่สาธารณชนในการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนด้านธรรมชาติวิทยาและระบบ
นิเวศต่างๆ อาทิ การพักผ่อนบนชายหาด การขี่จักรยาน กิจกรรมดูนกและสัตว์ป่า การ
ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม พายเรือแคนูหรือเรือคายัค แคมป์ปิ้ง กิจกรรมปีน
เขา การดําน้ําต้ืนและการดําน้ําลึก (Snorkeling และ SCUBA Diving) เป็นต้น 

4) การสร้างมูลค่าทางการท่องเท่ียวจากวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นทีที่พึ่งพา
ทรัพยากรจากทะเลอันดามัน ซ่ึงสามารถพบเห็นได้จากความหลากหลายของกลุ่มคน
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ท้องถ่ินในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ต้ังแต่ชาวเล มอแกน หรือชาวเลกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง
ชาวบ้านเกาะปันหยี และชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพประมง  
 

7.2.3 ศักยภาพและทิศทางในการพัฒนาทางด้านการท่องเท่ียวในเชิงนโยบายระหว่างประเทศ 
 ความร่วมมือในการพัฒนาตามแนวทางของเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  
(IMT-GT) ซึ่งเป็นนโยบายและแผนงานที่สําคัญที่มีส่วนในการผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพ้ืนที่บนเกาะสุมาตราของ
อินโดนีเซีย โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ทําการศึกษา 
ความเป็นไปได้และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นความร่วมมือด้านการผลิต ส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ IMT-GT นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นให้มี 
การพัฒนาการเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค
ระหว่างประเทศ พ้ืนที่ความร่วมมือประกอบด้วย พ้ืนที่ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ได้แก่ แคว้น 
อาเจะห์ จังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก จังหวัดสุมาตราใต้ จังหวัดบังลาเบลิตุง จังหวัดเรียว 
จังหวัดจัมบี จังหวัดลัมปุง และจังหวัดเรียวไอร์แลนด์ พ้ืนที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย ได้แก่ 
เคดาห์ เปรัก ปีนัง เปอร์ลิส เซลังงอร์ กลันตัน เมลากา และ เนกรี เซมบิลัน และพ้ืนที่ 14 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา 
กระบ่ี ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
 ในส่วนของการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยเองก็ได้มีการกําหนดนโยบายให้มีความเช่ือมโยง
ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคเอเชีย ดังน้ี 

 ด้านตะวันตกและด้านเหนือ สร้างความเชื่อมโยงด้านอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย โดย 
การพัฒนาระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multi-modal Transportation) ที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยงการขนส่งทางทะเลกับพม่า และประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน 
และบังกลาเทศ ขณะเดียวกันเช่ือมโยงการขนส่งทางบกจากท่าเรือนํ้าลึกด้านทะเลอันดามันผ่านภาคเหนือ
ไปยังพ้ืนที่ภาคกลาง และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 ด้านตะวันออก ปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าเรือสงขลา ท่าเรือสุราษฎร์ธานี และใช้ประโยชน์
ท่าเรือนํ้าลึกของเอกชนที่บางสะพาน เพ่ือเปิดเส้นทางเช่ือมโยงการขนส่งทางทะเลสู่ภูมิภาคอินโดจีน และ
เอเชียตะวันออก 

 ด้านใต้ เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
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(IMT-GT) ซึ่งมีโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก (ทางรถยนต์, ทางรถไฟ) ทางทะเลและทางอากาศที่มี 
การพัฒนาในระดับดีอยู่แล้ว 

 
 ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเท่ียวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านศักยภาพและทิศทางในการพัฒนาทางด้านการท่องเท่ียวมีสาระสําคัญ 
ที่ควรคํานงึ ดังต่อไปนี้ 

1) การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อการพัฒนา 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของฝั่งอันดามัน 

2) การพัฒนา และสร้างโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก (ทางรถยนต์, ทางรถไฟ) ทางทะเลและ 
ทางอากาศให้สามารถเช่ือมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง ประเทศเพื่อนบ้าน และนานาชาติ 

3) การเชื่อมโยงเส้นทางและกิจกรรมการท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้านสู่ฝั่งอันดามัน 
  

7.3 สภาพปญัหาในการบริการจัดการการท่องเท่ียว 
7.3.1 สภาพปญัหาและภัยคุกคามต่อทรัพยากรในพ้ืนที่ทะเลอันดามัน 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้ทําการศึกษาในโครงการจัดทําแผนแม่บท 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและภัยคุกคามต่อพ้ืนที่แหล่งทะเลอันดามัน ดําเนินการโดยการรวบรวมประเด็น
ปัญหาจากข้อมูลพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ในเล่มข้อมูลพ้ืนฐาน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและชุมชน  
การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ เพ่ือประมวลหารากของปัญหาโดยการวิเคราะห์ลูกโซ่ปัญหา (Causal 
chain analysis) การรับฝังความคิดเห็นและรวบรวมปัญหาจากกลุ่มผู้เก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ
ของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนที่ 
แหล่งทะเลอันดามัน สามารถจําแนกกลุ่มปัญหาที่เป็นภัยคุกคามในการอนุรักษ์สภาพความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรของพ้ืนที่ทะเลอันดามันได้ดังน้ี 

1. กลุ่มปัญหาท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ของชุมชน 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าจืดและตะกอนที่ไหลลงทะเล ซึ่งส่งผลให้มีตะกอนไหลลงทะเล
และความเค็มของนํ้าทะเลเปล่ียนในพ้ืนที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบปิด ซึ่งมีสาเหตุจากการเกิดความ 
เสื่อมโทรมและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่ชุ่มนํ้า การชลประทาน การเปลี่ยนแปลงเส้นทางนํ้า เป็นต้น 

 การทําประมงและการเก็บหาของป่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 การลักลอบการทําประมงแบบทําลายล้างโดยเรือประมงพาณิชย์ เช่น เรือป่ันไฟ อวนราก 

อวนรุน ในพ้ืนที่ที่ห้ามทําการประมง การระเบิดปลา 
 การเก็บของป่าและการประมงยังชีพของชุมชนเกินกําลังการผลิตของธรรมชาติ และ 

ในบางพ้ืนที่ส่งผลต่อสัตว์หายาก เช่น พะยูน 
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2. กลุ่มปัญหาร่วมระหว่างการใช้ประโยชน์ของชุมชนและการท่องเท่ียว 

 การใช้พ้ืนที่ระบบนิเวศโดยตรง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาดทราย และทะเล เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเพาะเลี้ยง อุตสาหกรรม ชุมชน ถนน รีสอร์ท ท่าเรือ เหมืองแร่ เป็นต้น 

 มลพิษทางนํ้า ได้แก่ นํ้าทิ้งจากชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว ของเสียและคราบนํ้ามันจากเรือ 
จากห้องส้วม และการเททิ้ง ในอดีตที่ผ่านมายังมีปริมาณนํ้าทิ้งน้อย ธรรมชาติยังคงบําบัดได้ แต่ปัจจุบัน
ปริมาณนํ้าทิ้งมีมากเกินกว่าที่กระบวนการทางธรรมชาติจะบําบัดได้ทัน 

 ขยะในแนวปะการัง หาดทราย และผิวหน้านํ้าทะเล ซึ่งมาจากชุมชน แหล่งท่องเที่ยว  
เรือท่องเที่ยว และขยะข้ามพรมแดนที่มาจากช่องแคบมะละกา พ้ืนที่ที่พบปัญหาขยะในทะเลมาก พบต้ังแต่
ในอ่าวพังงา เกาะพีพี เกาะลันตา จนถึงเขตอันดามันตอนล่าง ได้แก่ เกาะตะรุเตา เป็นต้น 

 ตะกอนทับถม และลดปริมาณแสงบนแนวปะการัง และหญ้าทะเล ตะกอนเหล่าน้ีมาจาก
การกัดเซาะหน้าดิน จากการเปิกหน้าดินบนเกาะ เพ่ือการก่อสร้าง และพัฒนาต่างๆการกัดเซาะชายฝั่งจาก
การสร้างท่าเรือ ขุดลอกร่องนํ้า และการก่อสร้างริมทะเล 

 

3. กลุ่มปัญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาการท่องเท่ียว 

 การแล่นเรือ การจอดเรือบริเวณแนวปะการังและหญ้าทะเล และชายหาด เน่ืองจากมี 
การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เปราะบาง เช่น ตามเกาะต่างๆ ที่มีแนวปะการัง หญ้าทะเล และขายหาด 

 การเหยียบยํ่าของนักท่องเท่ียว และการรบกวนวงชีวิตสัตว์ ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เปราะบาง ง่ายต่อการถูกทําลาย เช่น แนวปะการังนํ้าต้ืนที่สามารถยืนได้ถึง ตลอดจน 
การรบกวนชีวิต และวิถีชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว 

 การจับปลาและสัตว์นํ้าจากแนวปะการัง และสัตว์ป่าโดยกลุ่มแรงงานต่างถ่าน ตลอดจน
การเก็บหาสัตว์นํ้าและสัตว์เพ่ือสนองความต้องการบริโภคของนักท่องเที่ยว นอกจากน้ี ยังพบการจับสัตว์นํ้า
เพ่ือการเลี้ยงเป็นปลาตู้ 

4. กลุ่มปัญหาท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

 ปะการังฟอกขาว (โลกร้อน) พายุ คลื่นลม ดวงมงกุฎหนาม โรค ประชากรสัตว์หายาก
ลดลง และการพบสัตว์นํ้าต่างถิ่น เช่น สัตว์นํ้าจากทะเลลึก เป็นต้น ปัญหาน้ีเป็นปัญหาระดับโลก ไม่
สามารถแก้ไขได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม แนวปะการังที่สมบูรณ์จะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมได้ดี 

นอกจากน้ี  ในการศึกษาดังกล่าว ยังได้ทําการวิเคราะห์ลูกโซ่ปัญหา เป็นการวิเคราะห์ลําดับ
ช้ันของสาเหตุของปัญหาเพ่ือสืบสาวไปให้ถึงรากของปัญหาที่นําไปสู่ความเสื่อมโทรมขอทรัพยากรธรรมชาติ
ในแหล่งทะเลอันดามัน และจัดวางโครงสร้างการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งทะเลอันดามันเพ่ือเน้นการแก้ไข
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ปัญหาที่รากของปัญหา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ารากของปัญหาที่นําไปสู่
สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มีดังน้ี 

(1) ประชาชนขาดความสนใจ และขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและมีทัศนคคติเชิงลบต่อการประกาศเขตอนุรักษ์ ส่งผลให้ประชาชนไม่ใส่ใจในกติกา
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ ขาดการทํางานร่วมกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติซึ่งมักมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

(2) ประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลในการบริการจัดการ และงบประมาณไม่เพียงพอ  
ซึ่งนําไปสู่การขาดเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนไม่เช่ือมั่นในอุทยาน
แห่งชาติ และการไม่มีกติกาที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติที่เหมาะสม 

(3) มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามรถไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งจํานวน
บุคลากรที่มีไม่เพียงพอและความรู้ความสามารถที่ไม่เพียงพอ 

(4) นโยบาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการอนุรักษ์ 
การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งทะเลอันดามัน จึงไม่สามารถสร้างกติกาที่เหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน การป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งรอบเขต และภายในอุทยาน และกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การควบคุมนํ้าทิ้งจากเรือ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และขยะซึ่งมีปริมาณมากเกินความสามารถใน 
การจัดการของอุทยานแห่งชาติและชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ 

(5) ขาดกลไกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
เน่ืองจากยังไม่มีแนวทางและนโยบายที่เหมาะสม หรือยังไม่ได้นํานโยบายที่เหมาะสมที่เคยใช้พ้ืนที่อ่ืนๆ  
ได้ดีมาใช้ในพ้ืนที่ 

(6) ขาดการจัดการองค์ความรู้ที่มีความจําเป็นต่อการบริหารการจัดการพื้นที่แหล่งทะเล
อันดามัน เช่น เกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ และการป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ  
เช่น นํ้าทิ้งและขยะ การแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร 
งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และการตรวจวัดสภาพทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้
ภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาในพ้ืนที่เปราะบาง 

(7) ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน และประชาชนทั่วไปขาดทักษะ และความรู้ความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากความไม่รู้ถึงวิธีการ 
ที่เหมาะสม ตลอดจนค่านิยมของประชาชนและภาครัฐที่ไม่เหมาะสม 

(8) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระดับโลก ไม่สามารถป้องกันได้ และ
ระบบนิเวศอยู่ในสภาวะเครียด และมีความเสี่ยงต่อการตายสูง เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
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ในเบ้ืองต้นเมื่อพิจารณาจากการศึกษาดังกล่าว สามารถกําหนดแนวทางทั่วไปที่จะแก้ไขปัญหา 
ได้แก่ เสริมสร้างการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน สร้างองค์ความรู้และ 
นําข้อมูลทางวิชาการมาเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะต้องสร้างความตระหนัก และเสริมความรู้ที่ เหมาะสมสําหรับภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างกลไกการบริหารการจัดการองค์กรภายในอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ให้มีระบบการบริหารงานและการจัดการทั่วไปที่มีประสิทธิภาพและ 
มีธรรมาภิบาล ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากน้ียังต้องเร่งฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม และ 
สร้างภูมิคุ้มกันของระบบนิเวศในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้งจากมาตรการในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิเวศทะเล 
อันดามันคงความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

 
7.3.2 การสํารวจและรวบรวมปญัหาจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 จากการสํารวจรายงานการศึกษาวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รายงานการปฏิบัติงานประจําปี แผนงานและนโยบายของหน่วยงาน ข้อร้องเรียนต่างๆท่ีมีเอกสารบันทึกไว้ 
ร่วมกับการสํารวจในพื้นที่ศึกษาภายใต้กรอบที่กําหนด ได้แก่ การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การสํารวจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม การสํารวจรูปแบบหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ศึกษา รวมทั้ง 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงการของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้นําชุมชน (สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่การศึกษา ) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (เรือนําเที่ยว 
การดํานํ้า ธุรกิจรีสอร์ท) ชาวประมง เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กรมประมง กรมที่ดิน ต่อปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาด้านการใช้ที่ดิน ปัญหาด้านทรัพยากรและการจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และแนวทางการจัดการพ้ืนที่ในระดับชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบด้านสังคมและผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ โดยการวิเคราะห์กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝ่ังทะเล ความรู้  
การรับรู้ข่าวสาร วัฒนธรรมและชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ รายได้ ความผูกพันกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง รวมถึง รูปแบบและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ประเภท
ของกิจกรรมท่ีมีการใช้ประโยชน์และจัดลําดับประเภทของกิจกกรมท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอันดามันและความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ของกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
 จากข้อมูลปัญหาและภัยคุกคามที่ได้รับจากลุ่มผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ พบว่าสภาพปัญหาของพ้ืนที่
แหล่งโดยรอบและต่อเน่ืองกับทะเลอันดามันที่เป็นปัญหาเร่งด่วน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังน้ี 
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1. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน 

 พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกทําลาย เพ่ือขยายพ้ืนที่ทําการเกษตร ทําสวนยางพาราหรือสวนผลไม้  
ซึ่งเป็นการทําลายถิ่นอาศัยและแหล่งากินของสัตว์ป่า  

 ระบบนิเวศทางทะเลมีสภาพเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทําลาย เน่ืองจากการใช้ประโยชน์
จากการท่องเท่ียวและชุมชน การก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง และการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แนวปะการังนํ้าต่ืน
ใกล้ฝั่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม แนวปะการังในบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะสุรินทร์ถูกทําลาจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ พ้ืนที่ป่าชายเลนในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาถูกเปลี่ยน
สภาพเป็นสวนยางพารา 

 แหล่งน้ําจืดในแผ่นดินและนํ้าทะเลชายฝั่งคุณภาพตํ่าลง เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากน้ํา
ทิ้งจากแผ่นดินและปนเปื้อนของสารเคมีทางเกษตร เช่น บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา –  
หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานแห่งชาติโบกขรณี เป็นต้น 

กิจกรรมที่ทําให้เกิดการฟุ้งกระจายและการเปลี่ยนทิศทางของตะกอน เช่น การขุดลอกคูคลอง 
การทําเหมืองแร่ สิ่งก่อสร้างที่ทําให้กระแสนํ้าเปลี่ยนปลงทิศทาง การเปิดหน้าดินเพ่ือการก่อสร้างเกิดการ
ฟุ้งกระจายของตะกอนและทับถมลงบนแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง ทําให้ปะการังและหญ้าทะเล 
ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และตายลงในที่สุด 

 ปัญหาขยะ ทั้งขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุทยานแห่งชาติ เช่น เศษอาหาร ขวดน้ํา 
กล่อง โฟม ฯลฯ ขยะจากชุมชนใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติ เช่น ถึงพลาสติก โฟม กระดาษ ฯลฯ ขยะ 
จากชาวประมง เช่น เศษอวน เครื่องมือประมงเก่า ฯลฯ ซึ่งขยะจากแหล่งต่างๆ เหล่าน้ีเมื่อไม่มีการจัดการ 
ที่เหมาะสมจะถูกทิ้งลงในทะเลหรือมีการกําหนดพ้ืนที่ทิ้งขยะขึ้นมาในเขตอุทยานแห่งชาติทําให้มีขยะลอย
ขึ้นมาเกยหาด หรือมีที่ทิ้งขยะอยู่ในแหล่งธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะพีพี เกาะหลีเป๊ะ ขยะปริมาณมากตกค้างอยู่บนเกาะ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
บริเวณหาดหยงหลิงมีสภาพกลายเป็นที่ทิ้งขยะ เป็นต้น 

 การเก็บปะการังหรือจับสัตว์นํ้าสวยงามไปขาย ทําให้ปริมาณสัตว์นํ้าในแหล่งธรรมชาติ
ลดลง เช่น ปลาการ์ตูน ปลาสลิด ปลาผีเสื้อ เป็นต้น 

 ชุมชนบริเวณรอบพ้ืนที่อนุรักษ์ยังมีการลักลอบเก็บของป่า ล่าสัตว์ บุกรุกป่าไม้และ 
ตัดต้นไม้ เพ่ือนําไปขายหรือเป็นอาหาร  

 การออกเอกสารสิทธ์ิโดยมิชอบในบางพ้ืนที่ผู้ครอบครองอ้างว่ามีเอกสารสิทธ์ิ และ
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบขอบเขตพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ จึงต้องผ่านขั้นตอนการตรวจพิสูจน์สิทธ์ิ ซึ่งมีขั้นตอน 
การดําเนินการที่ใช้เวลานาน ทําให้มีการบุกรุกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
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 กฎระเบียบของพ้ืนที่อนุรักษ์มีความเข้มงวดในด้านการใช้ประโยชน์และรักษาทรัพยากร  
ซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบ เช่น เรื่องพ้ืนที่ทํากิน การทําประมงพ้ืนบ้าน การใช้พ้ืนที่
เพ่ือการพักผ่อนและนันทนาการ รวมถึงปัญหาการเก็บค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 ประชาชนขาดความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังขาดการสนับสนุนและแนะนํา
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง  จึงทําให้ประชาชนมีส่วนในการทําลายทรัพยากรโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีวิธีการอนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสม 

 การลักลอบทําประมงอวนลาก อวนรุกของเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ทะเล
รวมถึงชายฝั่ง ที่แม้จะมีการสร้างปะการังเทียมและวางทุ่นแสดงเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ก็ยังมีการลักลอบ
เข้ามาทําประมงในบริเวณชายฝั่ง ทั้งยังมีการขัดแย้งเรื่องพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ระหว่างประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์อีกด้วย 

 
2. ปัญหาด้านนันทนาการ และการให้บริการการท่องเท่ียว 

 อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่ มีเส้นทางเข้าแหล่งท่องเท่ียวได้หลายทาง ทั้งทางบกและ 
ทางทะเลจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตอุทยานแหง่ชาติไว้ 

 นักท่องเที่ยวและผู้ปกครองการท่องเท่ียวบางส่วนขาดการตระหนักและความรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เช่น ใช้เครื่องขยายเสียง         
ในอุทยานแห่งชาติ เก็บสิ่งของกลับไปเป็นที่ระลึก เหยียบยืนบนปะการัง 

 ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตกอยู่กับภาพกลุ่มนายทุน ชุมชนและประชาชน
ในพ้ืนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือรับผลประโยชน์ใดๆ แต่ต้องเป็นผู้รับผลกระทบและความเสื่อมโทรมจาก 
การท่องเที่ยว  

 การสื่อความหมายธรรมชาติและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวธรรมชาติยังไม่ได้
มาตรฐาน 

 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังนํ้าต้ืนจะถูกเหยียบแตกหัก
ได้ง่าย เมื่อมีการท่องเที่ยวดํานํ้าในช่วงนํ้าลง อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางบกยังไม่ได้รับการส่งเสริม 

 หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ไม่เข้าใจรูปแบบการท่องเที่ยว ไม่เข้าใจ
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มีการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร เช่น  
การจัดแข่งขันตกปลา ในจังหวัดสตูล 

 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของเอกชนในเขตอุทยานแห่งชาติขาดการจัดการและ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติ เช่น 
ความเป็นระเบียบของร้านค้า ความผสมกลมกลืนไปกับธรรมชาติ การจัดการขยะและนํ้าเสียจาก
ร้านอาหาร 



385 
 

3. ปัญหาด้านคุณภาพการบริการของสถานบริการทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 โรงแรม ที่พัก ขาดมาตรฐานในการดูแลนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม เช่น ไม่มีทางลาดแก่ 
ผู้พิการ ไม่มีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีการดูแลนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิม 

 การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ไม่แจ้งราคาที่เป็นจริง เก็บค่าใช้จา่ยที่ไม่เป็นธรรม 

 ผู้ให้บริการไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่นักท่องเที่ยวใช้ และไม่รู้วัฒนธรรม
ของนักท่องเที่ยวในประเทศน้ัน 

 ผู้ประกอบการไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกาะ 

 
4. ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยของท่องเท่ียว 

 การคมนาคมไม่มีระเบียบวินัย สภาพเส้นทางมีความเสี่ยง โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต และ
เส้นทางการการเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด โดยเฉพาะจากพังงาน ไปยังจังหวัดระนอง 

 การขาดการเฝ้าระวังในความปลอดภัยในการเดินทางทางทะเล ไม่มีเสื้อชูชีพ เรือไม่อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ผู้ให้บริการไม่มีทักษะการช่วยเหลือ 

 ในบางพ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติไม่มีศูนย์บริการนักท่องเท่ียวนานาชาติ บางพ้ืนที่มีความ 
สุ่มเสี่ยงต่ออาชญากรรม 

 ปัญหาการถูกคุกคามจากผู้ประกอบการในการเช่าใช้บริการของนักท่องเที่ยว 
 

 ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเท่ียวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านปัญหาการท่องเท่ียวในพื้นที่ มีสาระสําคัญที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี้ 

1) การเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือการถูกบุกรุกทําลายพื้นที่สาธารณะ เพื่อขยาย
พื้นที่ทางการท่องเท่ียว โดยอาศัยกลไกของชุมชน 

2) การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว ปัญหาขยะ ทั้งขยะที่มาจากนักท่องเท่ียว  
ขยะจากชุมชน ขยะจากชาวประมง  โดยการจัดหาพื้นที่ฝังกลบ การจัดทํามาตรการเชิงรุก 
การจัดการที่เก็บ ถังขยะ การรณรงค์การจัดการขยะ 

3) การวางมาตรการในการควบคุมปริมาณควบคุมปริมาณนักท่องเท่ียวที่เข้ามาในเขตอุทยาน
แห่งชาติ หรือพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางธรรมชาติ 

4) การฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังน้ําต้ืน  
5) การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการท่องเท่ียว ในการจัดการ

การท่องเท่ียวรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
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6) สร้างมาตรฐานการบริการของโรงแรม ที่พัก พร้อมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการที่ขาดมาตรฐานในการดูแลนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม เช่น ไม่มีทางลาดแก่ 
ผู้พิการ ไม่มีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีการดูแลนักท่องเท่ียวที่เป็นมุสลิม 

7) การจัดสร้างเครือข่ายคุ้มครองนักท่องเท่ียวป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเท่ียว   
8) เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ให้บริการ พนักงานให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาที่นักท่องเท่ียวใช้ และเรียนรู้รู้วัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวในประเทศนั้น  
9) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ปรับปรุงสภาพเส้นทางมีความเสี่ยง โดยเฉพาะ

ในจังหวัดภูเก็ต และเส้นทางการการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด โดยเฉพาะจากพังงา ไปยัง
จังหวัดระนอง 

10) จัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเท่ียวนานาชาติ  
 
7.3.3 สภาวะคุกคามเชิงนิเวศต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามัน 

 จากการทบทวนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พบว่า สภาวะคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลในพ้ืนที่
ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย 

 การะบาดของดาวมงกุฎหนาม (Aconthaster planci) 

 การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) เน่ืองจากอุณหภูมินํ้าทะเลเพ่ิมสูง
ผิดปกติ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์บริเวณชายหาด หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพชายฝ่ัง 
เช่น การก่อสร้างบ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท การสร้างเขื่อนกันคลื่น เป็นการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติที่เหมาะสมสําหรับวางไข่ของเต่าทะเล 

 การเพ่ิมขึ้นของตะกอนในนํ้าทะเล บริเวณที่ใกล้กับการทําเหมืองแร่ การก่อสร้าง การกัดเซาะ
หน้าดินจาการเปิดหน้าดินนายฝั่ง ตะกอนเหล่าน้ีหากมีในปริมาณมากๆ จะไปทับถมในบริเวณแนวปะการัง
และหญ้าทะเล ทําให้ปะการังและหญ้าทะเลตาย 

 คุณภาพนํ้าบริเวณใกล้ชายฝั่งเสื่อมโทรมลง และการเปลี่ยนแปลงความเค็มของนํ้าทะเล
บริเวณชายฝั่ง เน่ืองจากการปล่อยนํ้าและของเสียจากแผ่นดิน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และเรือท่องเที่ยว 
ลงสู่ทะเล 

 การเก็บปะการังหรือจับสัตว์นํ้า เช่น ปลาสลิดหิน ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ไปขายเพ่ือเป็น
สัตว์นํ้าสวยงาม 

 การลักลอบทําประมงอวนลาก การทําการประมงโดยวิธีระเบิดปลา จากการระเบิดปลาซึ่ง
เห็นได้ชัดที่เกาะไหง และเกาะกระดาน แต่เน่ืองจากท้ังสองแห่งน้ีมีปะการังโขด (porites lutea) ที่เป็น 
หัวขนาดใหญ่เป็นชนิดที่เด่น จึงไม่เกิดความเสียหายเป็นพ้ืนที่กว้างมากนัก และสังเกตพบว่าการระเบิดปลา
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น่าจะเกิดขึ้นมากในพ้ืนที่ที่เป็นแนวโขดหินใต้นํ้าที่มีปะการังขึ้นอยู่เป็นหย่อม เน่ืองจากในพ้ืนที่หลายแห่ง
มักจะพบเศษและซากปะการังตกกระจายอยู่ตามพ้ืนทรายข้างล่าง 

 การแล่นเรือ การจอดเรือ เห็นได้ชัดในเรื่องผลกระทบจากสมอเรือ โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะ
สิมิลัน ซึ่งหลายจุดมีปะการังก่ิง ปะการังประเภทน้ีมีความเปราะบางกว่าปะการังชนิดอ่ืนๆ จึงมักพบร่องรอย
ความเสียหายจากสมอเรือหลายแห่งที่หมู่เกาะสิมิลัน นอกจากน้ีในบริเวณแนวปะการังนํ้าต้ืนหลายแห่ง เช่น  
เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน เกาะเฮ เกาะพีพี ได้รับความเสียหายจากการถูกนักท่องเที่ยวยืนเหยียบยํ่า 
เมื่อลงดํานํ้า 
  
 ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเท่ียวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านสภาวะคุกคามเชิงนิเวศต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามันมี
สาระสําคัญที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี ้

1) การเฝ้าระวัง และจับกุมการทําประมง และการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ท่าร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทางทะเล 

2) การสร้างมาตรการในการปฏิบัติของผู้ประกอบการเรือท่องเท่ียว เรือรับส่งผู้โดยสาร 
ในการไม่ทําลายปะการัง และร่วมเป็นกลไกในการสร้างจิตสํานึกแก่นักท่องเท่ียว 

3) การฟื้นฟู อนุรักษ์ และสร้างที่อยู่สําหรับปลา สัตว์น้ําเพื่อการส่งเสริมการ่องเท่ียวที่เหมาะสม 
4) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมสร้าง หรือดําเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อความรับผิดชอบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลแหล่งท่องเท่ียว 
5) การบูรณาการ และเชื่อมโยงการดูแลการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่จะทําให้แหล่ง

ท่องเท่ียวเสียหาย กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

7.3.4 สภาพการท่องเท่ียวและสภาพการท่องเท่ียวในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 
 เน่ืองจากปัจจุบันการใช้ชีวิตตามวิถีของสังคมเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบ การแข่งขันทางด้านธุรกิจ 
การประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การดํารงชีวิตประจําวัน ล้วนก่อให้เกิดความเครียดทั้งต่อร่างกายและจิตใจ  
ทําให้ประชาชนส่วนหน่ึงต้องการที่จะพักผ่อน  เพ่ือให้ร่างกายและจิตใจได้พักจากภารกิจประจําวันที่บ่ันทอน
สุขภาพ ซึ่งกระแสด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ 
ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ดังน้ันจึงมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากท่ีต้องการสัมผัสธรรมชาติทั้งใน 
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ และในเขตชุนชนตามชนบทที่ยังรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นการบริหารจัดการต่างๆ  
จะขึ้นอยู่กับสมาชิกและผู้นําของแต่ละชุมชนที่จะวางแนวทางปฏิบัติเพ่ือรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
  
 การดูแลพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็น
แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
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และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชจะเป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน พบว่ามีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในหลาย
บริเวณเกิดจากผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เช่น ความเสียหายปกติจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณที่มี
ความเปราะบางของระบบบริเวณสูง จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพ้ืนที่เกินขีดการรองรับของธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ ความเสียหายจากกิจกรรมบางประเภทท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือการทิ้งของเสียในพ้ืนที่ที่มี
การเปิดการท่องเที่ยว เป็นต้น  ซึ่งความเสียหายต่างๆเหล่าน้ี ทางผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถที่จะควบคุม 
ได้โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยว 
แต่เน่ืองจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่บางบริเวณอาจจะประสบปัญหาบางประการ เช่น การขาดอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณสนับสนุนการทํางาน เพราะหลายพ้ืนที่เป็นทะเลต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการ
ตรวจตรา ทําให้การออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณที่สูง หรือผู้ประกอบธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่จําเป็นเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ 

 
ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเท่ียวชิงนิเวศของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้าน สภาพการท่องเท่ียวและสภาพการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์มี
สาระสําคัญที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี้ 

1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการจํากัดนักท่องเท่ียว หรือการท่องเท่ียวในบางฤดูกาล 
2) การจัดการผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียว ที่ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ที่จําเป็นเพื่อการอนุรักษ์ 
3) การจัดการอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อการเฝ้าระวัง และการดูแลนักท่องเที่ยว

อย่างทั่วถึง 
 

7.4 การประชุมและกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเหน็ 
7.4.1 สรุปการดําเนนิกิจกรรม 
ในการดําเนินงานเพ่ือการจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในครั้งน้ี  

ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังน้ี 
1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่

เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 100 คน โดยมีผู้มีส่วนร่วม 
ทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว ผู้ประกอบการภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายทางการท่องเที่ยว ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่การท่องเที่ยว เพ่ือบูรณาการและประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่มจังหวัด 
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2. จัดให้มีการประชุมในระดับกลุ่มจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1 ครั้ง โดย 
มีผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายทางการท่องเที่ยว  
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่การท่องเที่ยว เพ่ือบูรณาการและประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่มจังหวัด 
 
 ในการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละ 
ไม่น้อยกว่า 100 คน และการประชุมในระดับกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งน้ี จะต้องยึดกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน กลุ่มเครือข่ายทางการท่องเที่ยว  
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและประชาชนในกลุ่มพ้ืนที่ โดยสรุปผลการดําเนินงานที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการนําไป
ประกอบการจัดทําแผนแม่บทต่อไป โดยการจัดประชุมเพ่ือการจัดทําแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้
โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
จํานวน 5 ครั้ง และการประชุมในระดับกลุ่มจังหวัด 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 635 ราย ในแต่ละพ้ืนที่
ตามลําดับ ดังน้ี 
 

ครั้ง วัน เวลา พ้ืนท่ีศึกษา สถานท่ี 
จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1 17 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00-15.30 จังหวัดกระบี่ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา 
รีสอร์ท 

110  

2 18 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00-15.30 จังหวัดพังงา โรงแรมภูงา 103 
3 19 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00-15.30 จังหวัดภูเก็ต โรงแรมภูเก็ตทาวน์อินน ์ 103 
4 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00-15.30 จังหวัดระนอง โรงแรมระนองการ์เด้นท์ 107 
5 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00-15.30 จังหวัดตรัง โรงแรมวัฒนา พาร์ค 134 
6 6 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-15.30 จังหวัดพังงา โรงแรมภูงา 78 

รวม 635 

 
 
 
 
 
 
 



390 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดกระบ่ี 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพังงา 
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บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดระนอง 
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บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดตรัง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับกลุ่มจังหวัด 
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 ในแต่ละพ้ืนที่ศึกษาได้มีการจัดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านแบบ 
แสดงความคิดเห็น โดยสรุปผลการจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแต่ละพ้ืนที่ ดังน้ี 
จังหวัดกระบี่  
 มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 110 ราย มีข้อเสนอแนะที่สําคัญ ดังน้ี 

1) แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาหาร
ปลอดภัย 

2) การท่องเที่ยวในทะเล ต้องมีการศึกษาพ้ืนที่ว่ามีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว และการจัดการ
ด้านการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว 

3) จังหวัด ต้องยกระดับการจัดสรรทรัพยากรรองรับการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวคุณภาพ
สากล โดยจัดให้มีปัจจัย ดังน้ี 

 ห้องพิเศษรองรับนักท่องเที่ยว 

 เจ้าหน้าที่รองรับบริการนานาชาติ/บุคลากรทางการแพทย์ 
 การพัฒนาการบริการเฉพาะ 

 การพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาของบุคลากรเพ่ือรองรับการบริการในการปกติ 
และการฉุกเฉิน 

 ระบบการส่งต่อนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยฉุกเฉินจากทางทะเลสู่พ้ืนดิน 
4) แผนยุทธศาสตร์ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ดีของจังหวัด

เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

5) การเช่ือมโยงการพัฒนาการบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดขยะ ในพ้ืนที่เกาะ และการท่องเที่ยวใน
ชุมชนเมือง 

6) ควรกําหนดกลุ่มนักท่องเที่ยว Green Tourism และควรเพ่ิมเติมพ้ืนที่พิเศษการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุม 

7) ควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ิมการจูงใจในการท่องเที่ยว และแสวงหาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ที่มีศักยภาพ 

8) การจัดระเบียบทางการท่องเท่ียว โดยเฉพาะพ้ืนที่อ่าวนาง และการสร้างจิตสํานึกทาง 
การท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพ้ืนที ่

9) ปรับปรุงระบบบริการรัฐรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติในพ้ืนที่ และการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทางการอนุรักษ์ ให้ดําเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

10) เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งจากสนามบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด พร้อมปรับปรุง
คุณภาพของระบบการขนส่งมวลชนในพ้ืนที่ 

11) การกระจากการท่องเท่ียวทางทะเล และเกาะสู่พ้ืนที่บนบก โดยการสร้างเส้นทางวิถีชีวิต และ
เส้นทางการท่องเที่ยวนิเวศป่าเขา และแหล่งจับจ่ายซื้อของ 
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12) การปรับปรุงระบบการบริการที่มีมาตรฐานนานาชาติกาผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว 
หลักของจังหวัด 

13) การให้การคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม/กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก 

14) การส่งเสริมสถานที่เพ่ือการถ่ายทําสารคดี ภาพยนตร์ โดยการอํานวยความสะดวกท่ีให้ท้องถิ่น
มีบทบาทร่วมเป็นสําคัญ 

15) การดูแลประชาชนในพ้ืนที่ท่องเท่ียวให้เข้าถึง และได้ประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว
นานาชาติ ให้การคุ้มครองและสนับสนุนเพ่ือลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติ 

  
จังหวัดพังงา 
 มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 103 ราย มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ควรเช่ือมโยงระบบรางจากฝั่งอ่าวไทย มายังฝั่งอันดามัน 

2) ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ยมีศักยภาพในการพัฒนารองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าเขา มีพ้ืนที่ส่วนหน่ึง 
ในเขตป่าสงวนทําให้การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําอย่างไร 

3) พังงามีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมาก มีการเปิดเส้นทางท่องเท่ียวใหม่ (ภูตาจอ)  
ทําอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกําหนดทิศทางการพัฒนา 
ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

4) ท้องถิ่นควรสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ในชุมชน   
5) การสนับสนุนภาคเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รับควรเน้นการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแนวคิดใหม่ เช่น การท่องเที่ยวโดยเน้นการสร้างจุดเด่นหลัก ความโดดเด่น
ของพ้ืนที่ (Landmark) ที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมี (พันธ์ุไม้ สัตว์ป่า 
กล้วยไม้) เน้นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ และเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

6) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวผจญภัยหลังเขาช้าง 

7) การส่งเสริมการสร้างกระเช้าลอยฟ้าบริเวณเขาช้าง เพ่ือเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัด 

8) ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายทางการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจนักที่องเที่ยวมาพักค้างมากข้ึน โดยเน้น
นักท่องเที่ยวครอบครัว นักท่องเที่ยวกลุ่มเรียนรู้ธรรมชาติ (ลดการเที่ยวพังงา กลับไปพักภูเก็ต) 

9) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะป่าชายเลน การเดินป่าชมกล้วยไม้  
เป็นต้น 

10) การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวจากภูเก็ตมาเรียนรู้ หรือพักโฮมสเตย์ 
ในพังงา 

11) การเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวทางทะเลในหมู่เกาะพังงาน พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวพิเศษ 
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จังหวัดภูเก็ต 
มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 103 ราย มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในลักษณะของการแข่งขันนานาชาติ 

2) ส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่มีศักยภาพในการรับรู้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือไปสู่แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่เกาะ เน้นความหลากหลาย และ
คุณภาพของการระบบโลจิสติกส์ทางทะเล 

4) การปรับปรุงถนน โครงสร้าง แหล่งบริการสาธารณะ และสถานที่ละมาด ให้มีความเป็นสากล
มากขึ้นทั่วทั้งเกาะ  

5) จัดให้มีแลนด์มาร์คทางประเพณีวัฒนธรรม เช่น มิวเซียม วิถีชุมชน เป็นต้น 

6) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเ ช่ือมโยงและรองรับ 
การท่องเที่ยวจากประชาคมอาเซียน และการท่องเที่ยวโลก 

7) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์การบริหารปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

8) การเฝ้าระวัง การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 

9) การสร้างสามัญสํานึกของคนภูเก็ตในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ  
10) การจัดการปัญหาทางสังคมที่เติบโตจากการท่องเที่ยวนานาชาติ 

11) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจากการบินตรงในกลุ่มประเทศท่องเที่ยวตลาดใหม่ เช่น
จีน อินเดีย 

12) การส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเฉพาะ การประชุม การดําเนินงานทางธุรกิจ 

13) การส่งเสริมธุรกิจสปา รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ การท่องเที่ยวสุขภาพ 

14) การศึกษาหาแนวทางใหม่เพ่ือการสร้างสิ่งที่น่าสนใจแก่จังหวัดภูเก็ตทดแทนกิจกรรมเดิมๆ 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเดิมมาใหม่ 

15) การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวปลอดภัย การประชาสัมพันธ์จังหวัดเพ่ือรับมือกับข้อมูลทางลบ 

 

จังหวัดระนอง 
มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 107 ราย มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) ระนองควรมีกิจกรรมทางด้านประเพณีเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (มหาเชงเม้ง)  
2) การส่งเสริมกิจกรรมการว่ายนํ้าข้ามประเทศ การจัดมหกรรมอาบนํ้าแร่นานาชาติ เพ่ือการ

กระตุ้นการท่องเที่ยวจากกิจกรรมของจังหวัด 
3) การจัดทําฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้

ความสําคัญกับการสร้างชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวทางประวัติสาสตร์ โดยสร้างพิพิธภัณฑ์ 
ขึ้นในพ้ืนที่พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม 
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4) การประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ  
โซเซียลมีเดีย มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

5) การส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ สารคดี โดยใช้พ้ืนที่จังหวัดระนอง 

6) โครงสร้างพ้ืนฐานทางบกในเส้นทางหลัก และเส้นทางรอง เพ่ือเช่ือมไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
ของระนอง 

7) การพัฒนาท่าเรือมาตรฐานสากล ณ  ท่าต้นสนรองรับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะพยาม เกาะตาชัย  
หมู่ เกาะสุรินทร์ พร้อมทั้งการฟ้ืนฟูท่าเรือต่างๆในพ้ืนที่ที่ ยังใช้ประโยชน์ที่ ไม่เต็มที่ ให้มี
มาตรฐานสากล 

8) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวที่ภาครัฐดูแล เช่น พระราชวัง 
9) การฟ้ืนฟูแหล่งปะการังเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวทางทะเล จุดดํานํ้า โดยส่งเสริมการสร้างปะการังเทียม 
10) การสร้างจุดชมวิว Land mark 360 องศาในพ้ืนที่  การสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรองรับ

ช่วง Low season 
11) การเช่ือมโยงนโยบายทางการท่องเที่ยวของภาครัฐให้มีความต่อเน่ือง 
12) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลน ที่ท่าด่าน 
13) การป้องกัน และจัดการกับการบุกรุกทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาหญ้า เพ่ือการอนุรักษ์

ไว้สําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพัฒนาของดีของจังหวัดระนอง คือบ่อนํ้าร้อนแร่ ที่ควรเน้น
การมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมของชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจากบ่อนํ้าแร่ในชุมชน และควรให้ความสําคัญกับการจัดการที่มีมาตรฐาน 

14) การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางร่วมในการท่องเที่ยวเชิงการใช้ชีวิต โดยการท่องเที่ยวที่อาศัย 
การเดินทาง และการท่องเที่ยวในเส้นทางหลักของฝั่งอันดามัน 

15) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์จากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น ชาวญี่ปุ่น 

16) ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองที่มีข้อจํากัดจากฤดูฝน แต่สามารถส่งเสริมกิจกรรม
ทางการกีฬาที่สอดรับกับสภาพพ้ืนที่ได้ เช่น มหกรรมการตกปลานานาชาติ  การแข่งขันจักรยาน 
การส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน การจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางธรรมชาติ 
กิจกรรมการดูนกนานาชาติ เทศกาลอาหารทะเลนานาชาติเมืองระนอง เป็นต้น 

17) กิจกรรมการประมูลปลาระนอง ส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน  
โดยสร้างความร่วมมือกับแพปลาในพ้ืนที ่

18) การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด 
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ หรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใหม่ 
ที่รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ 
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19) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวที่มาพักค้างในพ้ืนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสุขภาพร่วมกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

20) การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น หาดส้มแป้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหญ้า 
21) การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดปฏิทินการท่องเที่ยว 
22) การจัดทําถนน 4 เลนเช่ือมโยงฝั่งอันดามัน 

23) ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผลผลิตหลักของจังหวัด เช่น กาหยู มุก 
24) การพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเท่ียว 2 ด้าน คือด้านธุรกิจสปา ด้านผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
25) การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล เช่ือมต่อจากภูเก็ต ถึงเกาะพยายาม และสู่ประเทศเมียนม่าร์ 
26) การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางทะเลโดยการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล  

ที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวนานาชาติ และอาเซียน  การพัฒนาเป็นเป็นเส้นทางท่องเที่ยว 
ทางเรือ เรือใบ เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
 

จังหวัดตรัง 
มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 134 ราย มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) ข้อเสนอในการใช้นํ้าเพ่ือการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ที่ใช้ร่วมกับภาคการเกษตร แผนการ

ท่องเที่ยวควรวางแผนเพ่ือรองรับความเสี่ยง (โครงการผันนํ้าจากเข่ือนรัชประภามาใช้ในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวของฝั่งอันดามัน) 

2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขา ควรได้รับการส่งเสริมในจังหวัดตรัง 
3) การอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4) การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมทางบกเช่ือมโยงตรังกับกระบ่ี เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางหลัก 

ในการท่องเที่ยว 
5) จังหวัดตรังมีปลาพะยูนในพ้ืนที่ ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของ

จังหวัดตรัง 
6) ปัญหาชายฝั่งทางทะเลของจังหวัดตรังที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องในการให้การคุ้มครองพื้นที่ป่า 

ชายเลน ป่าโกงกาง ทําอย่างไรให้เอ้ือต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม 

7) วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรมีการให้คํานิยามความหมายที่สามารถเข้าใจได้จากผู้ที่เก่ียวข้อง  
8) ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม นําไปสู่ความย่ังยืน เสนอให้เอาจริงกับผู้ประกอบการที่ละเมิด บุกรุก 

ทําลายธรรมชาติ  
9) แผนยุทธศาสตร์ควรเน้นการสร้างความสมดุลทางการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์กําหนดเป้าหมายที่ยังขาดเร่ืองการกระจายรายได้ที่เป็นรูปธรรม 
10) การมีส่วนร่วมของการพัฒนาการท่องเที่ยวจากชุมชน กําหนดกรอบไว้อย่างไร ให้เป็นรูปธรรม 
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11) มาตรฐานด้านการผลิตสินค้า บริการของชุมชนที่สร้างรายได้แก่การท่องเที่ยวของชุมชน  
ควรมีมาตรการรองรับ การให้ความสําคัญกับชุมชน ที่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียจากการส่งเสริม
การท่องเท่ียว การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ชุมชน ในการจัดการ
ท่องเที่ยว 

12) การท่องเที่ยวของตรัง รองรับนักท่องเท่ียวต่างประเทศจากกลุ่มใด การท่องเที่ยวในประเทศ 
การท่องเที่ยวในภาคชุมชน ทั้ง 3 ประการน้ีควรมีมาตรการรองรับอย่างชัดเจน 

13) เมืองฮันนีมูน เทศกาลกินเจ งานเทศกาลชักพระ เสนอให้เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนานาชาติ 
14) การจัดโซนน่ิงที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ

ชุมชนให้เป็นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
15) การพัฒนาสถานีขนส่งทางรางรองรับการท่องเที่ยว (ทัศนียภาพ) 
16) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตรัง ทางอากาศ ด้วยการขยายรันเวย์ การพัฒนาระบบบริการ 

จุดผ่านแดนในสนามบิน ทางเรือ การส่งเสริมให้เกาะลิบง เกาะสุกร เป็นเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวพิเศษ 

17) การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยให้ให้มีแผนแม่บทรองรับ 
18) การส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รองรับการเข้ามาของทุนอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
19) การทําการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

  
 ทั้งน้ีจากข้อเสนอแนะทั้ง 5 จังหวัด จะดําเนินการวิเคราะห์ปัญหาร่วม การเช่ือมโยงความต้องการ 
การบูรณาการข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ และภาพรวม และจะได้นํามากําหนดเป็นข้อมูลในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอันดามัน ต่อไป  
 
 


