บทที่ 7
การวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
7.1

กรอบในการวิเคราะห์

ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบไปด้วยสาระสําคัญดังนี้
1. การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาพื้นที่และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
2. การวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ในกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
และจําแนกเขตการท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
(Route) ในกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว พร้อมกําหนดโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ และวิถีชีวิต
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต ได้แก่ ปริมาณหรือจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งลักษณะ
ภูมิหลัง รูปแบบการเดินทาง พฤติกรรมการใช้ประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น
4. ประมวลสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อ
เสนอแนะรูปแบบการบริหาร โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา และ
บริหาร รวมทั้งติดตามประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่
ข้อมูลต่างๆ ได้นําเสนอในบทก่อนหน้านี้มาโดยลําดับ และนํามาสู่การวิเคราะห์เพื่อการจัดทําแผน
แม่ บทเพื่อการพัฒนาเฉพาะกลุ่ มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมจัดทํา
แผนงาน/โครงการที่ จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ตามผลการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย โครงการหลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ
การผลักดันประสิทธิภาพการบริหารการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ เพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานแก่กลุ่ม
พื้นที่ ท่องเที่ ยว จั งหวัด องค์ การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง รวมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามศักยภาพทางพื้นที่จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดๆ
ละไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยมีการศึกษาสํารวจ ออกแบบและวางผังสังเขป ประกอบเป็นโครงการนําร่อง
เพื่อนําไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป
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ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดําเนินการจัดทําแผนแม่บทในครั้งนี้ อย่างน้อยจะประกอบไปด้วย
(1) มีการจัดรูปแบบและเสนอรูปแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่ ง อัน ดามั น ในปั จจุ บัน ตลอดจนทางเลื อกโอกาสและความเป็ น ไปได้ ของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การ
ท่องเที่ยวในอนาคต
(2) มีข้อมูลพื้นฐานและแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรูปแบบ/กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยสามารถนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
บทเรียนการดําเนินงาน ความเหมาะสม ตลอดจนการกําหนดมาตรการและแนวทางแก้ไข
(3) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดขึ้นใหม่ที่มีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

7.2

ศักยภาพในการพัฒนาทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

7.2.1 ความโดดเด่นเชิงนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอันดามัน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกระบวนการทางชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography processes) เกิดขึ้นมากมายหลาย
กระบวนการ โดยมาบรรจบรวมกันอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กในเชิงภูมิศาสตร์ และครอบคลุมเขต
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography transition zones) ที่สําคัญหลายเขต ทะเลอันดามัน
เป็นศูนย์รวมของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกไว้ ได้แก่
 การผสมผสานกันของสิ่งมีชีวิตจากสองมหาสมุทร คือ ระบบนิเวศทางทะเลของอันดามัน
เหนือผสมกับสิ่งมีชีวิตที่มากับกระแสน้ําทางใต้จากอินโดนีเซีย
 สัน ทรายชายฝั่ งและระบบนิ เ วศป่ าสั น ทรายที่ไ ม่เ หมือ นที่ ใ ด ซึ่ งเป็ นแหล่ งวางไข่ข องเต่ า
มะเฟือง ที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายบนชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 แนวปะการังที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้
 ระบบนิเวศป่าชายเลนดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่ได้หายไปจากบริเวณอื่นของภูมิภาคนี้แล้ว
 แหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรพะยูนฝูงใหญ่แห่งอันดามันตะวันออก ลักษณะเกาะเขาโดด
หินปูน (Karts inselbergs)
 ภูมิประเทศชายฝั่งผาหินปูน (Drowned karst landscape) ที่แสดงถึงประวัติหรือลําดับ
เหตุการณ์ทางชีววิทยาและธรณีวิทยาที่น่าสนใจ
 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นจํานวนมาก
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พื้นที่ บ นคาบสมุ ท รไทยแห่งนี้ จึงมี ความหลากหลายทางลั ก ษณะชี ว ภาพ เป็ น แหล่ งอาศัย ของ
สิ่งมีชีวิตมากมาย นักชีววิทยาทั่วโลกเรียกพื้นที่นี้ว่า “ชีวภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทย” ซึ่งมีลักษณะ
สภาพทางภู มิ ศาสตร์ และสิ่ งมี ชีวิตแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 6 นิเวศภูมิ ภาค ซึ่งความโดดเด่นอันเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละเขตนิเวศภูมิภาคต่างๆ ที่แตกต่างกันดังนี้
1) นิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งตอนบน
ลักษณะทางธรณีวิทยาของบริเวณภูมิภาคป่าชายเลนตอนเหนือนี้ประกอบไปด้วยภูเขา หินแกรนิต
และหินตะกอนเนื้อประสมจําพวกหินทรายหินโคลน มีลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนของผาชันและหุบเขา
เนื่องจากมีกลุ่มรอยเลื่อนใหญ่ที่ยังมีการเคลื่อนตัวอยู่ คือ บริเวณกลุ่มรอยเลื่อนระนอง ซึ่งวางตัวในแนวลําน้ํา
กระบุรีที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ ป่าชายเลนพื้นใหญ่ในเขตอนุรักษ์อยู่ติดกับ
พื้นที่ป่าชายเลนเก่าแก่ดั้งเดิมที่ไม่ถูกรบกวน ผืนใหญ่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกทําให้มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ความสําคัญส่วนหนึ่งของป่าเก่าแก่ดั้งเดิมคือความเป็นธรรมชาติที่แท้จริง
ต้นไม้ในป่ามีขนาดและอายุต่างๆ กัน (รวมถึงต้นที่คิดว่าน่าจะมีอายุมากที่สุดในป่าชายเลนเมืองไทย) พรรณไม้
ในป่ามีความหลากหลายตามธรรมชาติและมีสังคมพืชพื้นล่างและระดับเรือนยอดซึ่งหาได้ยากหรือหายไป
จากป่าบริเวณอื่น พื้นที่ชายฝั่งที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเกาะพื้นราบและป่าเสม็ดบนหาดทราย
2) นิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึกตอนบน
หมู่เกาะนอกชายฝั่งในเขตตอนเหนือสุดในทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นแนวต่อเนื่องกับส่วน
ตอนใต้ของหมู่เกาะเมอร์กุย (Mergui Archipelago) ซึ่งเป็นแนวของกลุ่มเกาะเขาหินแกรนิตที่ต่อเนื่อง
ลงมาจากเทือกเขาสูงที่เป็นเขตแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์
ออกไปถึงไหล่ท วีปของทะเลอันดามัน นิเวศภู มิ ภาคนี้วางตั วอยู่ ในตําแหน่งที่มีการบรรจบรวมกันของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในทะเลที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสองมหาสมุ ท ร คื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต จากฝั่ ง ทะเลจี น ใต้ แ ละสิ่ ง มี ชี วิ ต จาก
อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณนี้เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรอินเดียที่
ชัดเจนกว่าสิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปออสเตรเลียหรืออินโดนีเซีย กระแสน้ําประจํา
บริเวณทะเลอันดามันในอ่าวเบงกอลนี้มีลักษณะทิศทางไหลตามเข็มนาฬิกาโดยได้รับอิทธิพลจากมวลน้ํา
ของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ผ่านเข้ามาทางช่องแคบมะละกาตามฤดูกาล ทําให้เกิดการผสมผสานกันอย่าง
สลับซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ในมหาสมุทรเขตร้อนซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พบในบริเวณอื่นของโลก
การผสมผสานกัน จากอิท ธิ พ ลของสองมหาสมุ ท รนี้ หมู่เกาะสุ ริน ทร์แ ละหมู่ เกาะสิ มิลันมี แ นว
ปะการังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และมีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาทะเลมากกว่า 700 ชนิด สัตว์ในกลุ่มกุ้ง ปูหรือครัสเตเซียนอย่างน้อย 140
ชนิด และปะการังแข็ง 160 ชนิด นอกจากนี้ยังสามารถพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในบริเวณท้องทะเลระหว่าง
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
และทําให้ เกิดการสะสมตัวของสันทรายชายฝั่งที่เป็นลักษณะเฉพาะพิ เศษของภูมิประเทศเขตนี้ และ
ต่อเนื่องลงไปในทะเลยังมีแนวหญ้าทะเลในบริเวณริมชายฝั่ง
บริ เ วณหาดท้ า ยเหมื อ งเป็ น ตั ว อย่ า งของชายหาดและป่ า สั น ทรายชายฝั่ ง ของยุ ค สมั ย โฮโลซี น
แหล่งสุดท้ายที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นบริเวณทีมีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนที่อื่นใด ลักษณะภูมิประเทศสันทรายบริเวณกว้างและหาดยาวต่อเนื่องที่มีสังคมพืชชายฝั่งและ
ป่าเสม็ดครอบคลุมพื้นที่ด้านติดทะเล สลับกับสังคมไม้พุ่มหาดทรายและสังคมไม้ยืนต้นหาดทรายที่มีพืช
คลุมดินและพืชอิงอาศัยขึ้นบนพื้นป่าและตามโคลนต้นไม้ ที่เรียกว่า “Coastal health forest” บริเวณนี้
ยังเป็นแหล่งวางไข่ที่สําคัญมากของเต่าทะเลและสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธ์ เป็นแหล่งวางไข่ของเต่า
มะเฟืองที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวบนชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย และอาจจะ
เป็นชายหาดที่ใช้เป็นแหล่งวางไข่ประจําแห่งสุดท้ายบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ด้วย
4) นิเวศภูมิภาคอ่าวพังงา
ภูมิประเทศของภูมิภาคนี้ ส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขาสลับกับเขาหินปูนสูงชันโผล่ยื่นขึ้นมาจากพื้นที่
ในลักษณะภูมิประเทศแบบคาร์ส (Karts Topography) หลุมยุบในพื้นที่ทําให้เกิดลําน้ําใต้ดินและถ้ําจํานวน
มากมาย และมีป่าชายเลนปกคลุมพื้นที่บริเวณแนวชายฝั่งของอ่าว เขาโดดหินปูนมีแนวต่อเนื่องลงมาทาง
ทิ ศ ใต้ ยื่ น ลงไปในอ่ า วพั ง งาและเกิ ด เป็ น เกาะเขาหิ น ปู น ที่ มี ห น้ า ผาสู ง ชั น จํ า นวนมาก (บางเกาะสู ง ถึ ง
300 เมตร) บริเวณอันกว้างใหญ่ของภูมิประเทศเกาะคาร์สหินปูนที่มีน้ําล้อมรอบของนิเวศภูมิภาคอ่าวพังงา
นี้ เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศแบบคาร์สที่โดดเด่นชัดเจน ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา
หินปู นแบบคาร์ส ที่ แยกจากกั นนี้ ทํา ให้บริเวณทั้งบนฝั่งและในอ่าวนี้มี โอกาสที่จะเป็ นแหล่งเก็ บรักษา
หรือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นและสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดจากการคุกคามในบริเวณอื่น
และตามหมู่เกาะเขาหินปูนตามชายฝั่งที่มีลักษณะสูงชันมีถ้ําจํานวนมากยังเป็นแหล่งเก็บรังนกตามแบบวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในบริเวณนี้ สังคมพืชชายเลนน้ําเค็ม (Mangrove swamp forest) ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นผืนขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง
บริเวณชายฝั่งของจังหวัดตรังมีแนวหญ้าทะเลผืนใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของพะยูนและ
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนหลากหลายชนิดรวมทั้งปลาในแนวปะการัง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากิน
ของประชากรพะยูนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่สุดท้ายที่เหลืออยู่ของประชากร
ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ตลอดแนวคาบสมุทรไทย-มาเลเซีย
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5) นิเวศภูมิภาคป่าชายฝั่งตอนล่าง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบชายฝั่งและป่าดิบแล้งบนเกาะตะรุเตา ซึ่งเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์
และปราศจากการรบกวนจากมนุษย์ บริเวณนี้อยู่ในเขตการเปลี่ยนแปลงทางพฤกษศาสตร์ระหว่างพรรณไม้
เขตอิ นโดจี นและพรรณไม้ เขตซุ นดา เป็นบริ เวณที่ เป็ นจุ ดเปลี่ ยนของสภาพภู มิ อากาศระหว่ างภู มิ อากาศ
แบบลมมรสุ มซึ่ งเป็ นลั กษณะของบริ เวณคาบสมุ ทรทางตอนเหนื อ และภู มิ อากาศแบบศู นย์ สู ตรซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อพืชและสัตว์ทางตอนใต้ พบพรรณพืชดอกจํานวนมากที่มีขอบเขตการกระจายพันธุ์
อยู่บริเวณขอบชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย โดยพันธุ์พืชป่าดิบแล้งแบบไม่ผลัดใบเขตซุนดาทางใต้กระจาย
พันธุ์มาเหนือสุดถึงบริเวณนี้ และพันธุ์พืชป่าดิบชื้นเขตอินโดจีนทางเหนือกระจายพันธุ์ลงมาทางใต้สุดถึงบริเวณ
นี้ บริเวณจุดเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชนี้เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของเขตการกระจายพันธุ์ หุบเขาชันในบริเวณ
นี้ทําให้เกิดบริเวณอับฝนชายฝั่งและเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลันระหว่างสังคม
พืชในป่าดิบชื้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ Physiological succession
6) นิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึกตอนล่าง
หมู่เกาะนอกฝั่งตอนล่างนี้มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตคล้ายหมู่เกาะนอกฝั่งตอนบน
แต่มีเกาะหินตะกอนเนื้อประสมจําพวกหินทรายหินโคลนสลับอยู่บ้าง และครอบคลุมถึงหมู่เกาะหินปูน
แห่งหนึ่งที่กลุ่มเกาะห้าทางเหนือ ความแตกต่างกับหมู่เกาะนอกฝั่งตอนบนอย่างชัดเจนคือตําแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์และอิทธิพลต่อพื้นที่จากกระแสน้ําจากอินโดนีเซียผ่านทางช่องแคบมะละกา กลุ่มเกาะเหล่านี้
มีผืนเกาะสุมาตรากําบังคลื่นลมโดยตรงจากมหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตก เกาะต่างๆ มีการพัฒนา
ของแนวปะการั ง ริ ม ฝั่ ง เป็ น บริ เ วณกว้ า ง และสั ง คมปะการั ง มี ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบแตกต่ า งจาก
แนวปะการังทางเหนือมีความหลากหลายและมีความสมบูรณ์ทําให้เป็นระบบนิเวศแนวปะการังที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงและสําคัญมาก
หมู่เกาะเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ําจากอินโดจีนซึ่งมีความเชื่อมต่อกับทะเลจีนใต้และ
เข้ า มาสู่ ม หาสมุ ท รอิ น เดี ย โดยผ่ า นทางช่ อ งแคบมะละกา บริ เ วณนี้ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากในทาง
ชีวภูมิศาสตร์และแสดงถึงการบรรจบกันของอิทธิพลทางชีวภาพมากมาย นอกจากนั้นนิเวศภูมิภาคนี้ ยังมี
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลสูง มีปลามากกว่า 400 ชนิด มีจํานวนชนิดของปะการังแข็งเกือบ
ทั้งหมดที่พบในเขตทะเลอันดามันมากกว่า 160 ชนิด โดยนอกจากปะการังชนิดที่พบในมหาสมุทรอินเดีย
ซึ่งพบทางเหนือแล้ว ยังพบชนิดที่มาจากฝั่งศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพในอินโดนีเซีย ทําให้
บริเวณนี้มีปะการังแข็งที่หลากหลายแห่งหนึ่งของประเทศ
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ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวชิงนิเวศของกลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ด้ า นความโดดเด่ น เชิ ง นิ เ วศอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของอั น ดามั น
มีสาระสําคัญที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี้
1) การประชาสัมพันธ์พื้นที่ทางการท่องเที่ยวชีวภูมิศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก รับรู้ในวงกว้างทั่วโลก
2) การสร้างเส้นทางของการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะการดําน้ําชมปะการัง และปลา
สวยงาม หรือชมแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรพะยูนฝูงใหญ่แห่งอันดามันตะวันออก
3) การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การศึ ก ษา เรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ ร ะหว่ า งพรรณไม้
เขตอินโดจีน และพรรณไม้เขตซุนดา
7.2.2 คุณค่าสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ต้องนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คาบสมุทรภาคใต้และทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของระบบ
นิเ วศ และมี ค วามสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมนั น ทนาการและรู ป แบบ
การท่องเที่ยวได้หลากหลาย เนื่องจากลักษณะความโดดเด่นของลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณ
แนวแผ่นดิน ซึ่งแบ่งระหว่างสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตก และอ่าวไทย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของทะเลจีนใต้ทางด้านทิศตะวันออก จากสภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวทําให้พื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลจาก
มหาสมุทรทั้งสองด้านที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในแต่ละฤดูกาลเป็นบริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ
ความชื้น ลมมรสุมที่จําเพาะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ มีระบบนิเวศที่แตกต่างเฉพาะตัวและ
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายทั้งที่อาศัยอยู่บนบกและในน้ํา ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของสังคม
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ อาทิ ระบบนิเวศป่าดงดิบของหมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ระบบนิเวศถ้ําในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ระบบนิเวศป่าชายหาดของอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ระบบนิเวศหญ้า
ทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง และระบบนิเวศปะการังน้ําลึกและน้ําตื้นของอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพทางกายภาพของพื้นที่แล้ว ยังส่งผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นทีที่พึ่งพาทรัพยากรจากทะเล
อันดามัน ซึ่งสามารถพบเห็นได้จากความหลากหลายของกลุ่มคนท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่
ชาวเล มอแกน หรือชาวเลกลุ่มต่างๆ รวมทั้งชาวบ้านเกาะปันหยี และชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพ
ประมงและเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นๆ ในช่วงฤดูมรสุม การทําสวนยางพารา สวนผลไม้ การขุดแร่ และ
พ่อค้าที่เดินทางค้าขายขึ้นล่องตลอดแนวคาบสมุทร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
ผู้คนที่ปรับตัวอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อประกอบกับการมีอยู่
ของระบบนิเวศที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
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การนันทนาการและการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยของภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถดึงดูดนักเดินทาง
ทั้งจากภายในประเทศ และชาวต่ างชาติ ม าเยี่ย มชมระบบนิ เ วศที่ ห ลากหลาย ภูมิ ป ระเทศที่ แ ปลกตา
และการทัศนศึกษาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันไม่เพียงแต่มีบทบาทสําคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางทะเล
และการวิจัยที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่จากความหลากหลายของทรัพยากรของระบบนิเวศต่างๆ ยังมีส่วนสําคัญ
ต่อกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งเป็นการเอื้อโอกาสแก่สาธารณชนใน
การศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนด้านธรรมชาติวิทยาและระบบนิเวศต่างๆ โดยกิจกรรมนันทนาการ
ที่สามารถกระทําได้ในพื้นที่ทะเลดันดามันนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติของพื้นที่
และความสนใจของนักท่องเที่ยว อาทิ การพักผ่อนบนชายหาด การขี่จักรยาน กิจกรรมดูนกและสัตว์ป่า
การทั ศ นศึ ก ษาทางธรณี วิ ท ยาและวั ฒ นธรรม พายเรื อ แคนู ห รื อ เรื อ คายั ค แคมป์ ปิ้ ง กิ จ กรรมปี น เขา
การดําน้ําตื้นและการดําน้ําลึก (Snorkeling และ SCUBA Diving) เป็นต้น
จากข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ตลอดจนรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆ ในแต่ ละบริเวณ สามารถที่ จะแบ่งกลุ่มของแหล่ ง่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
โดยภาพรวมสรุปได้ดังนี้
1) ผืนป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งอันดามันตอนบน ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณนี้ คือ ผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่บริเวณปากคลองละอุ่น หรือป่าชายเลนบนเกาะต่างๆ กลางลําน้ํา
กระบุรี รวมถึงพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์สูง ส่วนใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติลําน้ํา
กระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง และอุทยานแห่งชาติแหลมสน มีความสวยงามของวิวทิวทัศน์ตาม
เกาะต่ า งๆ ในแม่ น้ํ า กระบุ รี เช่ น เกาะเสีย ด เกาะขวาง เกาะยาว เกาะโขน เกาะปลิ ง เกาะนกเปล้ า
ตลอดจนหมู่เกาะตามแนวชายฝั่ง เช่น เกาะช้าง เกาะเหลา เกาะค้างคาว และหมู่เกาะกําใหญ่ นอกจากนี้
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น บ่อน้ําร้อนหาดยาย หรือถ้ําญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บนเกาะขวาง เป็นต้น
2) หมู่เกาะทะเลลึกทะเลอันดามันตอนบน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีความโดดเด่น คือ น้ําทะเลใส หาดทรายขาวสะอาด เป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลทั้งแนวปะการังน้ําตื้นและปะการังน้ําลึก ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นแนวปะการั ง จั ด เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสํ า หรั บ การดํ า น้ํ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก ซึ่ ง แต่ ล ะปี
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก นอกจากทรัพยากรทาง
ทะเลแล้วทั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันยังมีป่าดิบชื้นบนเกาะที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่ เช่น นกชาปีไหน ปูไก่ เป็นต้น นอกจากนี้บนเกาะสุรินทร์ใต้
ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอแกน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ อาศั ยอยู่ตามหมู่เกาะต่ างๆ ในทะเลอันดามัน
โดยมอแกนเป็นชนเผ่าที่มีวิถีการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมหาเลี้ยงชีพด้วยงานงมหอย แทงปลา ช่วงฤดูมรสุม
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ชาวมอแกนจะอาศัยอยู่บนเรือที่เปรียบเสมือนบ้าน แต่พอถึงช่วง
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ระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน จะเปลี่ยนที่อยู่มาอาศัยอยู่บนบกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ จากวิถี
การดํารงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มีความเชื่อในเรื่องของภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษก็นับว่าเป็น
จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่นักท่องเที่ยวในความสนใจศึกษา
3) ชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง ส่วนใหญ่แนวชายหาดจะวางตัวตลอดทั้งคาบสมุทร พื้นที่
สําคัญ ประกอบด้วย พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่
อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณนี้ คือ ระบบนิเวศของพื้นที่ป่าชายหาดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพื้นที่หาดท้ายเหมือง
จัดเป็นพื้นป่าชายหาดตามธรรมชาติแหล่งสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นแหล่งสุดท้ายในพื้นที่แหลมมลายู
ที่มีความเก่าแก่ของพรรณไม้ รวมถึงการพบพรรณไม้หายากบางชนิดตามธรรมชาติมาอยู่รวมกันเป็นระบบ
นิเวศป่าชายหาดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทั้งนี้ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ อุทยานแห่งชาติเขา
ลําปี-หาดท้ายเหมืองยังมีพื้นที่ป่าดิบชื้นบริเวณเขาหลัก เขาลํารู่ เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลาย
บางโต๊ะ และเทือกเขาลําปีที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานชนิด นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่
บนบกแล้ว ยังมีทรัพยากรทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่ง แนวปะการัง
แหล่งหญ้าทะเล ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อยใจและศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลได้เป็นอย่างดี
4) อ่าวพังงา ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ตังแต่จังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล ตลอด
แนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยาน
แห่ งชาติ ธารโบกขรณี อุท ยานแห่ งชาติ หาดนพรั ตน์ ธารา-หมู่ เกาะพี พี อุท ยานแห่งชาติหมู่ เกาะลัน ตา
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โดยเป็น
บริเวณที่อยู่ใกล้แนวทิวเขาแกรนิตที่เรียกว่าทิวเขาตะนาวศรีและทิวเขาภูเก็ตทอดยาวไปจนถึงจังหวัดพังงาภูเก็ต และพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังมีลักษณะโครงสร้างที่เรียกว่ารอยเลื่อนที่มีชื่อเสียงทางธรณีว่า ลอยเลื่อน
คลองมะรุ่ยและรอยเลื่อนพังงา ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างหินแกรนิตจะนําพาเอาแร่ธาตุที่มีค่า
มาสะสมตกผลึก เช่น แร่ดีบุก ตะกั่ว วุลแฟรม เป็นต้น ส่วนพื้นที่ที่มีการยุบตัวของแผ่นดินทางตะวันตก
ทําให้เกิดเป็นชายฝั่งทะเลเว้าๆแหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะ ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดกระจายทั่วไปตาม
แนวชายฝั่ง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง และสตูล จากข้อมูลทางธรณีวิทยาของพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา พบว่าลักษณะพื้นทะเลเป็นดินเลน โคลน และทราย มีภูเขาหินปูนโผล่อยู่กลางน้ําที่มี
รูปร่างแปลกๆ หรือลักษณะของโพรงถ้ําตามเกาะก่อให้เกิดความสวยงามของวิวทิวทัศน์ มีความโดดเด่น
ของพื้นที่ป่าชายเลขนาดใหญ่ในแอ่งเขาหินปูน เขาหินเซลล์และควอทไซท์ และเขาหินทราย แหล่งหญ้า
ทะเลขนาดใหญ่บริเวณอ่าวพังงา รวมถึงการท่องเที่ยวชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ และวิถีของชุมชน
ท้องถิ่นบนเกาะปันหยี ส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบตั้งอยู่
ระหว่างหุบเขา พื้นที่บางส่วนมีลักษณะแบบคาร์ส (Karts Topography) ที่มีบ่อหรือพื้นยุบตัวของหิน
เบื้องล่าง (Sink hole) เป็นลักษณะของธารน้ําใต้ดิน สภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นทั้งลอนลาดและลอนชัน
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มีเขาโดดเตี้ยของหินปูนลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันกระจายอยู่ทั่วไป เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีธารน้ํา
ไหลลอดผ่านภูเขาเหมาะสําหรับการพักผ่อนเล่นน้ํา รวมทั้งปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งศิลปะภายในถ้ํา
จํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนสีโบราณที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรม รวมถึงเกาะต่างๆ ที่มีความ
สวยงาม เช่น เกาะเหลาบิเละหรือเกาะห้องที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีอ่าวห้องเปรียบเสมือนสระน้ําขนาด
ใหญ่ ผ นัง เป็น หน้ า ผาชั น โดยรอบ ลั ก ษณะคล้า ยห้ อ งมีท างเข้า เพีย งทางเดี ย วกว้า งประมาณ 10 เมตร
สามารถนํ า เรื อ เข้ า ไปได้ พื้ น เป็ น ทรายขาวสะอาดราบเรี ย บ น้ํ า ตื้ น และใสมาก นอกจากนี้ ใ นพื้ น ที่
การท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงาม
ตามธรรมชาติ รอบๆ เกาะมี ปะการั ง กัล ปั งหา ทิ วทัศ น์ใ ต้ท ะเลที่งดงามและเอกลัก ษณ์ท างธรรมชาติ
คือ ภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นชั้นๆ ถ้ําที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด เช่น เกาะพีพีดอน เกาะ
พีพีเล เกาะไม้ไผ่ เกาะยูง เป็นต้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรณี คือ พื้นที่สุสานหอยบ้านแหลมโพธิ์
ส่วนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนี้ คือ ระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยพื้นที่
ป่าดงดิบผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงป่าเขาหินปูน ป่าชายหาด ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเลขนาด
ใหญ่ครอบคลุ ม พื้ นที่ประมาน 3,975 ไร่ ระหว่างแหลมหยงหลิ งและเกาะมุกต์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ
ฝูงพะยูน จากการสํารวจพบหญ้าทะเลถึง 8 ชนิด และมีการกระจายตัวของแหล่งหญ้าทะเลจนถึงพื้นที่ของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา นอกจากนี้ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ยังเป็นที่อยู่อาศัยของ
นกอพยพในช่วงหน้าหนาวจํานวนมาก
ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านความโดดเด่นคุณค่าของการท่องเที่ยวชิงนิเวศ มีสาระสําคัญที่ควร
คํานึง ดังต่อไปนี้
1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่เน้น
การเรียนรู้ และชื่นชมธรรมชาติ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
2) การส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวชายหาด การล่องเรือ และการกีฬาในชายหาดที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติรองรับนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อ
3) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งเป็นการเอื้อ
โอกาสแก่สาธารณชนในการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนด้านธรรมชาติวิทยาและระบบ
นิเวศต่างๆ อาทิ การพักผ่อนบนชายหาด การขี่จักรยาน กิจกรรมดูนกและสัตว์ป่า การ
ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม พายเรือแคนูหรือเรือคายัค แคมป์ปิ้ง กิจกรรมปีน
เขา การดําน้ําตื้นและการดําน้ําลึก (Snorkeling และ SCUBA Diving) เป็นต้น
4) การสร้ า งมู ล ค่ า ทางการท่ อ งเที่ย วจากวิถี ชี วิต ที่เ ป็ น เอกลัก ษณ์ข องคนในพื้ น ทีที่ พึ่งพา
ทรัพยากรจากทะเลอันดามัน ซึ่งสามารถพบเห็น ได้จากความหลากหลายของกลุ่มคน
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ท้ องถิ่ น ในพื้ น ที่ฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ตั้งแต่ช าวเล มอแกน หรือ ชาวเลกลุ่มต่า งๆ รวมทั้ ง
ชาวบ้านเกาะปันหยี และชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพประมง
7.2.3 ศักยภาพและทิศทางในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวในเชิงนโยบายระหว่างประเทศ
ความร่ วมมือในการพัฒนาตามแนวทางของเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT) ซึ่งเป็นนโยบายและแผนงานที่สําคัญที่มีส่วนในการผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในลั ก ษณะไตรภาคี ระหว่ า งภาคใต้ ข องไทย ภาคเหนื อ ของมาเลเซี ย และพื้ น ที่ บ นเกาะสุ ม าตราของ
อินโดนีเซีย โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ทําการศึกษา
ความเป็ น ไปได้ แ ละกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งาน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นความร่วมมือด้านการผลิต ส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ IMT-GT นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค
ระหว่างประเทศ พื้นที่ความร่วมมือประกอบด้วย พื้นที่ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ได้แก่ แคว้น
อาเจะห์ จังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก จังหวัดสุมาตราใต้ จังหวัดบังลาเบลิตุง จังหวัดเรียว
จังหวัดจัมบี จังหวัดลัมปุง และจังหวัดเรียวไอร์แลนด์ พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย ได้แก่
เคดาห์ เปรัก ปีนัง เปอร์ลิส เซลังงอร์ กลันตัน เมลากา และ เนกรี เซมบิลัน และพื้นที่ 14 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา
กระบี่ ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเองก็ได้มีการกําหนดนโยบายให้มีความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคเอเชีย ดังนี้
 ด้านตะวันตกและด้านเหนือ สร้างความเชื่อมโยงด้านอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย โดย
การพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transportation) ที่มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลกับพม่า และประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน
และบังกลาเทศ ขณะเดียวกันเชื่อมโยงการขนส่งทางบกจากท่าเรือน้ําลึกด้านทะเลอันดามันผ่านภาคเหนือ
ไปยังพื้นที่ภาคกลาง และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
 ด้านตะวันออก ปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าเรือสงขลา ท่าเรือสุราษฎร์ธานี และใช้ประโยชน์
ท่าเรือน้ําลึกของเอกชนที่บางสะพาน เพื่อเปิดเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลสู่ภูมิภาคอินโดจีน และ
เอเชียตะวันออก
 ด้านใต้ เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
378

(IMT-GT) ซึ่งมีโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก (ทางรถยนต์, ทางรถไฟ)
การพัฒนาในระดับดีอยู่แล้ว

ทางทะเลและทางอากาศที่มี

ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านศักยภาพและทิศทางในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวมีสาระสําคัญ
ที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี้
1) การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อการพัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของฝั่งอันดามัน
2) การพัฒนา และสร้างโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก (ทางรถยนต์, ทางรถไฟ) ทางทะเลและ
ทางอากาศให้สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง ประเทศเพื่อนบ้าน และนานาชาติ
3) การเชื่อมโยงเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านสู่ฝั่งอันดามัน

7.3

สภาพปัญหาในการบริการจัดการการท่องเที่ยว
7.3.1 สภาพปัญหาและภัยคุกคามต่อทรัพยากรในพืน้ ที่ทะเลอันดามัน
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ได้ ทํ า การศึ ก ษาในโครงการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ท
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและภัยคุกคามต่อพื้นที่แหล่งทะเลอันดามัน ดําเนินการโดยการรวบรวมประเด็น
ปั ญ หาจากข้อ มู ล พื้ น ฐานในด้ า นต่ า งๆ ในเล่ ม ข้อ มู ล พื้ น ฐาน ทั้ง ทรัพ ยากรธรรมชาติ สั ง คมและชุ ม ชน
การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ เพื่อประมวลหารากของปัญหาโดยการวิเคราะห์ลูกโซ่ปัญหา (Causal
chain analysis) การรับฝังความคิดเห็นและรวบรวมปัญหาจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
ของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่
แหล่งทะเลอันดามัน สามารถจําแนกกลุ่มปัญหาที่เป็นภัยคุกคามในการอนุรักษ์สภาพความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรของพื้นที่ทะเลอันดามันได้ดังนี้
1. กลุ่มปัญหาที่เป็นการใช้ประโยชน์ของชุมชน
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําจืดและตะกอนที่ไหลลงทะเล ซึ่งส่งผลให้มีตะกอนไหลลงทะเล
และความเค็มของน้ําทะเลเปลี่ยนในพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบปิด ซึ่งมีสาเหตุจากการเกิดความ
เสื่อมโทรมและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ชุ่มน้ํา การชลประทาน การเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ํา เป็นต้น
 การทําประมงและการเก็บหาของป่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 การลักลอบการทําประมงแบบทําลายล้างโดยเรือประมงพาณิชย์ เช่น เรือปั่นไฟ อวนราก
อวนรุน ในพื้นที่ที่ห้ามทําการประมง การระเบิดปลา
 การเก็ บ ของป่ า และการประมงยั ง ชี พ ของชุ ม ชนเกิ น กํ า ลั ง การผลิ ต ของธรรมชาติ และ
ในบางพื้นที่ส่งผลต่อสัตว์หายาก เช่น พะยูน
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2. กลุ่มปัญหาร่วมระหว่างการใช้ประโยชน์ของชุมชนและการท่องเที่ยว
 การใช้พื้นที่ระบบนิเวศโดยตรง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาดทราย และทะเล เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเพาะเลี้ยง อุตสาหกรรม ชุมชน ถนน รีสอร์ท ท่าเรือ เหมืองแร่ เป็นต้น
 มลพิษทางน้ํา ได้แก่ น้ําทิ้งจากชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ของเสียและคราบน้ํามันจากเรือ
จากห้องส้วม และการเททิ้ง ในอดีตที่ผ่านมายังมีปริมาณน้ําทิ้งน้อย ธรรมชาติยังคงบําบัดได้ แต่ปัจจุบัน
ปริมาณน้ําทิ้งมีมากเกินกว่าที่กระบวนการทางธรรมชาติจะบําบัดได้ทัน
 ขยะในแนวปะการัง หาดทราย และผิวหน้าน้ําทะเล ซึ่งมาจากชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
เรือท่องเที่ยว และขยะข้ามพรมแดนที่มาจากช่องแคบมะละกา พื้นที่ที่พบปัญหาขยะในทะเลมาก พบตั้งแต่
ในอ่าวพังงา เกาะพีพี เกาะลันตา จนถึงเขตอันดามันตอนล่าง ได้แก่ เกาะตะรุเตา เป็นต้น
 ตะกอนทับถม และลดปริมาณแสงบนแนวปะการัง และหญ้าทะเล ตะกอนเหล่านี้มาจาก
การกัดเซาะหน้าดิน จากการเปิกหน้าดินบนเกาะ เพื่อการก่อสร้าง และพัฒนาต่างๆการกัดเซาะชายฝั่งจาก
การสร้างท่าเรือ ขุดลอกร่องน้ํา และการก่อสร้างริมทะเล
3. กลุ่มปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
 การแล่ นเรื อ การจอดเรื อบริ เวณแนวปะการั งและหญ้ าทะเล และชายหาด เนื่ องจากมี
การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง เช่น ตามเกาะต่างๆ ที่มีแนวปะการัง หญ้าทะเล และขายหาด
 การเหยียบย่ําของนักท่องเที่ยว และการรบกวนวงชีวิตสัตว์ ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง ง่ายต่อการถูกทําลาย เช่น แนวปะการังน้ําตื้นที่สามารถยืนได้ถึง ตลอดจน
การรบกวนชีวิต และวิถีชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว
 การจับปลาและสัตว์น้ําจากแนวปะการัง และสัตว์ป่าโดยกลุ่มแรงงานต่างถ่าน ตลอดจน
การเก็บหาสัตว์น้ําและสัตว์เพื่อสนองความต้องการบริโภคของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังพบการจับสัตว์น้ํา
เพื่อการเลี้ยงเป็นปลาตู้
4. กลุ่มปัญหาที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 ปะการังฟอกขาว (โลกร้อน) พายุ คลื่นลม ดวงมงกุฎหนาม โรค ประชากรสัตว์หายาก
ลดลง และการพบสั ตว์น้ําต่างถิ่ น เช่ น สัตว์น้ําจากทะเลลึก เป็นต้น ปั ญหานี้เป็ นปัญหาระดับโลก ไม่
สามารถแก้ไขได้ โดยง่าย อย่ างไรก็ ตาม แนวปะการั งที่สมบูรณ์จะมี ความทนทานต่อการเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อมได้ดี
นอกจากนี้ ในการศึกษาดังกล่าว ยังได้ทําการวิเคราะห์ลูกโซ่ปัญหา เป็นการวิเคราะห์ลําดับ
ชั้นของสาเหตุของปัญหาเพื่อสืบสาวไปให้ถึงรากของปัญหาที่นําไปสู่ความเสื่อมโทรมขอทรัพยากรธรรมชาติ
ในแหล่งทะเลอันดามัน และจัดวางโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งทะเลอันดามันเพื่อเน้นการแก้ไข
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ปัญหาที่รากของปัญหา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ารากของปัญหาที่นําไปสู่
สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มีดังนี้
(1) ประชาชนขาดความสนใจ และขาดการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและมีทัศนคคติเชิงลบต่อการประกาศเขตอนุรักษ์ ส่งผลให้ประชาชนไม่ใส่ใจในกติกา
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ ขาดการทํางานร่วมกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติซึ่งมักมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
(2) ประสิ ท ธิ ภ าพ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ก ารจั ด การ และงบประมาณไม่ เ พี ย งพอ
ซึ่งนําไปสู่การขาดเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนไม่เชื่อมั่นในอุทยาน
แห่งชาติ และการไม่มีกติกาที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติที่เหมาะสม
(3) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งจํานวน
บุคลากรที่มีไม่เพียงพอและความรู้ความสามารถที่ไม่เพียงพอ
(4) นโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องยัง ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการอนุรักษ์
การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งทะเลอันดามัน จึงไม่สามารถสร้างกติกาที่เหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน การป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งรอบเขต และภายในอุทยาน และกิจกรรมต่างๆ
เช่น การควบคุมน้ําทิ้งจากเรื อ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และขยะซึ่งมีปริมาณมากเกินความสามารถใน
การจัดการของอุทยานแห่งชาติและชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ
(5) ขาดกลไกในการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
เนื่องจากยังไม่มีแนวทางและนโยบายที่เหมาะสม หรือยังไม่ได้นํานโยบายที่เหมาะสมที่เคยใช้พื้นที่อื่นๆ
ได้ดีมาใช้ในพื้นที่
(6) ขาดการจัดการองค์ความรู้ที่มีความจําเป็นต่อการบริหารการจัดการพื้นที่แหล่งทะเล
อันดามัน เช่น เกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ และการป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ
เช่น น้ําทิ้งและขยะ การแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร
งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และการตรวจวัดสภาพทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
ภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาในพื้นที่เปราะบาง
(7) ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน และประชาชนทั่วไปขาดทักษะ และความรู้ความตระหนัก
ในการอนุ รั ก ษ์ และการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี พื้ น ฐานมาจากความไม่ รู้ ถึ ง วิ ธี ก าร
ที่เหมาะสม ตลอดจนค่านิยมของประชาชนและภาครัฐที่ไม่เหมาะสม
(8) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระดับโลก ไม่สามารถป้องกันได้ และ
ระบบนิเวศอยู่ในสภาวะเครียด และมีความเสี่ยงต่อการตายสูง เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
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ในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาจากการศึกษาดังกล่าว สามารถกําหนดแนวทางทั่วไปที่จะแก้ไขปัญหา
ได้แก่ เสริมสร้างการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างองค์ความรู้และ
นําข้อมูลทางวิชาการมาเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยจะต้ อ งสร้ า งความตระหนั ก และเสริ ม ความรู้ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ภาครั ฐ
ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างกลไกการบริหารการจัดการองค์กรภายในอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารงานและการจั ด การทั่ ว ไปที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มี ธ รรมาภิ บ าล ปรั บ ปรุ ง นโยบาย แผนงาน และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนจั ด หาบุ ค ลากรที่ มี
ประสิท ธิภ าพและเพี ย งพอต่ อความต้ อ งการ นอกจากนี้ ยัง ต้อ งเร่ง ฟื้นฟู ร ะบบนิเ วศที่ เ สื่อ มโทรม และ
สร้างภูมิคุ้มกันของระบบนิเวศในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้งจากมาตรการในระยะสั้น
และระยะยาวอย่ างจริงจั ง ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ท รัพยากรธรรมชาติแ ละคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิเวศทะเล
อันดามันคงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
7.3.2 การสํารวจและรวบรวมปัญหาจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จากการสํา รวจรายงานการศึก ษาวิ จัย ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รายงานการปฏิบัติงานประจําปี แผนงานและนโยบายของหน่วยงาน ข้อร้องเรียนต่างๆที่มีเอกสารบันทึกไว้
ร่วมกับการสํารวจในพื้นที่ศึกษาภายใต้กรอบที่กําหนด ได้แก่ การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การสํารวจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม การสํารวจรูปแบบหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง
การสัมภาษณ์แบบมีโครงการของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้นําชุมชน (สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่การศึกษา ) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (เรือนําเที่ยว
การดําน้ํา ธุรกิจรีสอร์ท) ชาวประมง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กรมประมง กรมที่ดิน ต่อปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านการใช้ที่ดิน ปัญหาด้านทรัพยากรและการจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และแนวทางการจัดการพื้นที่ใ นระดั บชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบด้านสังคมและผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ โดยการวิเคราะห์กลุ่ม ที่มีส่วนได้ส่ วนเสียต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ความรู้
การรับรู้ข่าวสาร วัฒนธรรมและชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รายได้ ความผูกพันกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง รวมถึง รูปแบบและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ประเภท
ของกิจกรรมที่ มี การใช้ ประโยชน์ แ ละจั ดลําดับประเภทของกิจ กกรมที่ส่ งผลกระทบต่ อทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอันดามันและความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลปัญหาและภัยคุกคามที่ได้รับจากลุ่มผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ พบว่าสภาพปัญหาของพื้นที่
แหล่งโดยรอบและต่อเนื่องกับทะเลอันดามันที่เป็นปัญหาเร่งด่วน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
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1. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน
 พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทําลาย เพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตร ทําสวนยางพาราหรือสวนผลไม้
ซึ่งเป็นการทําลายถิ่นอาศัยและแหล่งากินของสัตว์ป่า
 ระบบนิเวศทางทะเลมีสภาพเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทําลาย เนื่องจากการใช้ประโยชน์
จากการท่องเที่ยวและชุมชน การก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง และการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แนวปะการังน้ําตื่น
ใกล้ฝั่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม แนวปะการังในบริเวณอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์ถูกทําลาจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ พื้นที่ป่าชายเลนในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาถูกเปลี่ยน
สภาพเป็นสวนยางพารา
 แหล่งน้ําจืดในแผ่นดินและน้ําทะเลชายฝั่งคุณภาพต่ําลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ํา
ทิ้งจากแผ่นดินและปนเปื้ อนของสารเคมีทางเกษตร เช่น บริเวณอุ ทยานแห่งชาติหาดนพรั ตน์ ธารา –
หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานแห่งชาติโบกขรณี เป็นต้น
กิจกรรมที่ทําให้เกิดการฟุ้งกระจายและการเปลี่ยนทิศทางของตะกอน เช่น การขุดลอกคูคลอง
การทําเหมืองแร่ สิ่งก่อสร้างที่ทําให้กระแสน้ําเปลี่ยนปลงทิศทาง การเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างเกิดการ
ฟุ้งกระจายของตะกอนและทับถมลงบนแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง ทําให้ปะการังและหญ้าทะเล
ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และตายลงในที่สุด
 ปัญหาขยะ ทั้งขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุทยานแห่งชาติ เช่น เศษอาหาร ขวดน้ํา
กล่ อง โฟม ฯลฯ ขยะจากชุ มชนใกล้เคียงอุท ยานแห่งชาติ เช่น ถึงพลาสติ ก โฟม กระดาษ ฯลฯ ขยะ
จากชาวประมง เช่น เศษอวน เครื่องมือประมงเก่า ฯลฯ ซึ่งขยะจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้เมื่อไม่มีการจัดการ
ที่เหมาะสมจะถูกทิ้งลงในทะเลหรือมีการกําหนดพื้นที่ทิ้งขยะขึ้นมาในเขตอุทยานแห่งชาติทําให้มีขยะลอย
ขึ้นมาเกยหาด หรือมีที่ทิ้งขยะอยู่ในแหล่งธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะพีพี เกาะหลีเป๊ะ ขยะปริมาณมากตกค้างอยู่บนเกาะ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
บริเวณหาดหยงหลิงมีสภาพกลายเป็นที่ทิ้งขยะ เป็นต้น
 การเก็บปะการังหรือจับสัตว์น้ําสวยงามไปขาย ทําให้ปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งธรรมชาติ
ลดลง เช่น ปลาการ์ตูน ปลาสลิด ปลาผีเสื้อ เป็นต้น
 ชุ ม ชนบริ เ วณรอบพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ยั ง มี ก ารลั ก ลอบเก็ บ ของป่ า ล่ า สั ต ว์ บุ ก รุ ก ป่ า ไม้ แ ละ
ตัดต้นไม้ เพื่อนําไปขายหรือเป็นอาหาร
 การออกเอกสารสิ ท ธิ์ โ ดยมิ ช อบในบางพื้ น ที่ ผู้ ค รอบครองอ้ า งว่ า มี เ อกสารสิ ท ธิ์ และ
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบขอบเขตพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ จึงต้องผ่านขั้นตอนการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินการที่ใช้เวลานาน ทําให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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 กฎระเบียบของพื้นที่อนุรักษ์มีความเข้มงวดในด้านการใช้ประโยชน์และรักษาทรัพยากร
ซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยโดยรอบ เช่น เรื่องพื้นที่ทํากิน การทําประมงพื้นบ้าน การใช้พื้นที่
เพื่อการพักผ่อนและนันทนาการ รวมถึงปัญหาการเก็บค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
 ประชาชนขาดความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังขาดการสนับสนุนและแนะนํา
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง จึงทําให้ประชาชนมีส่วนในการทําลายทรัพยากรโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีวิธีการอนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสม
 การลักลอบทําประมงอวนลาก อวนรุกของเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ทะเล
รวมถึงชายฝั่ง ที่แม้จะมีการสร้างปะการังเทียมและวางทุ่นแสดงเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ก็ยังมีการลักลอบ
เข้ามาทําประมงในบริเวณชายฝั่ง ทั้งยังมีการขัดแย้งเรื่องพื้นที่ใช้ประโยชน์ระหว่างประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์อีกด้วย
2. ปัญหาด้านนันทนาการ และการให้บริการการท่องเที่ยว
 อุท ยานแห่ ง ชาติ ส่ ว นใหญ่ มีเ ส้ น ทางเข้า แหล่ งท่ อ งเที่ย วได้ ห ลายทาง ทั้ งทางบกและ
ทางทะเลจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตอุทยานแหง่ชาติไว้
 นักท่องเที่ยวและผู้ปกครองการท่องเที่ยวบางส่วนขาดการตระหนักและความรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เช่น ใช้เครื่องขยายเสียง
ในอุทยานแห่งชาติ เก็บสิ่งของกลับไปเป็นที่ระลึก เหยียบยืนบนปะการัง
 ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตกอยู่กับภาพกลุ่มนายทุน ชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ไม่ได้มี ส่ วนร่วมหรือรับผลประโยชน์ ใดๆ แต่ต้องเป็ นผู้รับผลกระทบและความเสื่อมโทรมจาก
การท่องเที่ยว
 การสื่ อความหมายธรรมชาติ แ ละการประชาสั ม พัน ธ์ก ารท่ องเที่ ย วธรรมชาติ ยัง ไม่ ไ ด้
มาตรฐาน
 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังน้ําตื้นจะถูกเหยียบแตกหัก
ได้ง่าย เมื่อมีการท่องเที่ยวดําน้ําในช่วงน้ําลง อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางบกยังไม่ได้รับการส่งเสริม
 หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ไม่เข้าใจรูปแบบการท่องเที่ยว ไม่เข้าใจ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร เช่น
การจัดแข่งขันตกปลา ในจังหวัดสตูล
 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของเอกชนในเขตอุทยานแห่งชาติขาดการจัดการและ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติ เช่น
ความเป็ น ระเบี ย บของร้ า นค้ า ความผสมกลมกลื น ไปกั บ ธรรมชาติ การจั ด การขยะและน้ํ า เสี ย จาก
ร้านอาหาร
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3. ปั ญ หาด้า นคุ ณ ภาพการบริการของสถานบริการทางการท่ องเที่ ยว ผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 โรงแรม ที่พัก ขาดมาตรฐานในการดูแลนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น ไม่มีทางลาดแก่
ผู้พิการ ไม่มีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีการดูแลนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิม
 การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ไม่แจ้งราคาที่เป็นจริง เก็บค่าใช้จา่ ยที่ไม่เป็นธรรม
 ผู้ให้บริการไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่นักท่องเที่ยวใช้ และไม่รู้วัฒนธรรม
ของนักท่องเที่ยวในประเทศนั้น
 ผู้ ป ระกอบการไม่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ไม่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั น ในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศ โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะ
4. ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยของท่องเที่ยว
 การคมนาคมไม่มีระเบียบวินัย สภาพเส้นทางมีความเสี่ยง โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต และ
เส้นทางการการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด โดยเฉพาะจากพังงาน ไปยังจังหวัดระนอง
 การขาดการเฝ้าระวังในความปลอดภัยในการเดินทางทางทะเล ไม่มีเสื้อชูชีพ เรือไม่อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ผู้ให้บริการไม่มีทักษะการช่วยเหลือ
 ในบางพื้นที่ท่องเที่ยวนานาชาติไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนานาชาติ บางพื้นที่มีความ
สุ่มเสี่ยงต่ออาชญากรรม
 ปัญหาการถูกคุกคามจากผู้ประกอบการในการเช่าใช้บริการของนักท่องเที่ยว
ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่ มีสาระสําคัญที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี้
1) การเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือการถูกบุกรุกทําลายพื้นที่สาธารณะ เพื่อขยาย
พื้นที่ทางการท่องเที่ยว โดยอาศัยกลไกของชุมชน
2) การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ปั ญ หาขยะ ทั้ ง ขยะที่ ม าจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ขยะจากชุมชน ขยะจากชาวประมง โดยการจัดหาพื้นที่ฝังกลบ การจัดทํามาตรการเชิงรุก
การจัดการที่เก็บ ถังขยะ การรณรงค์การจัดการขยะ
3) การวางมาตรการในการควบคุมปริมาณควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตอุทยาน
แห่งชาติ หรือพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางธรรมชาติ
4) การฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังน้ําตื้น
5) การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการจัดการ
การท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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6) สร้ า งมาตรฐานการบริ ก ารของโรงแรม ที่ พั ก พร้ อ มส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการที่ขาดมาตรฐานในการดูแลนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น ไม่มีทางลาดแก่
ผู้พิการ ไม่มีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีการดูแลนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิม
7) การจัดสร้างเครือข่ายคุ้มครองนักท่องเที่ยวป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
8) เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ให้บริการ พนักงานให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาที่นักท่องเที่ยวใช้ และเรียนรู้รู้วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในประเทศนั้น
9) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ปรับปรุงสภาพเส้นทางมีความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ในจังหวัดภูเก็ต และเส้นทางการการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด โดยเฉพาะจากพังงา ไปยัง
จังหวัดระนอง
10) จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนานาชาติ
7.3.3 สภาวะคุกคามเชิงนิเวศต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามัน
จากการทบทวนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พบว่า สภาวะคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่
ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย
 การะบาดของดาวมงกุฎหนาม (Aconthaster planci)
 การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) เนื่องจากอุณหภูมิน้ําทะเลเพิ่มสูง
ผิดปกติ
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์บริเวณชายหาด หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพชายฝั่ง
เช่น การก่อสร้างบ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท การสร้างเขื่อนกันคลื่น เป็นการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติที่เหมาะสมสําหรับวางไข่ของเต่าทะเล
 การเพิ่มขึ้นของตะกอนในน้ําทะเล บริเวณที่ใกล้กับการทําเหมืองแร่ การก่อสร้าง การกัดเซาะ
หน้าดินจาการเปิดหน้าดินนายฝั่ง ตะกอนเหล่านี้หากมีในปริมาณมากๆ จะไปทับถมในบริเวณแนวปะการัง
และหญ้าทะเล ทําให้ปะการังและหญ้าทะเลตาย
 คุณภาพน้ําบริ เวณใกล้ ชายฝั่ งเสื่ อมโทรมลง และการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ํ าทะเล
บริเวณชายฝั่ง เนื่องจากการปล่อยน้ําและของเสียจากแผ่นดิน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และเรือท่องเที่ยว
ลงสู่ทะเล
 การเก็บปะการังหรือจับสัตว์น้ํา เช่น ปลาสลิดหิน ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ไปขายเพื่อเป็น
สัตว์น้ําสวยงาม
 การลักลอบทําประมงอวนลาก การทําการประมงโดยวิธีระเบิดปลา จากการระเบิดปลาซึ่ง
เห็นได้ชัดที่เกาะไหง และเกาะกระดาน แต่เนื่องจากทั้งสองแห่งนี้มีปะการังโขด (porites lutea) ที่เป็น
หัวขนาดใหญ่เป็นชนิดที่เด่น จึงไม่เกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างมากนัก และสังเกตพบว่าการระเบิดปลา
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น่าจะเกิดขึ้นมากในพื้นที่ที่เป็นแนวโขดหินใต้น้ําที่มีปะการังขึ้นอยู่เป็นหย่อม เนื่องจากในพื้นที่หลายแห่ง
มักจะพบเศษและซากปะการังตกกระจายอยู่ตามพื้นทรายข้างล่าง
 การแล่นเรือ การจอดเรือ เห็นได้ชัดในเรื่องผลกระทบจากสมอเรือ โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะ
สิมิลัน ซึ่งหลายจุดมีปะการังกิ่ง ปะการังประเภทนี้มีความเปราะบางกว่าปะการังชนิดอื่นๆ จึงมักพบร่องรอย
ความเสียหายจากสมอเรือหลายแห่งที่หมู่เกาะสิมิลัน นอกจากนี้ในบริเวณแนวปะการังน้ําตื้นหลายแห่ง เช่น
เกาะสุ ริน ทร์ เกาะสิ มิ ลั น เกาะเฮ เกาะพีพี ได้รั บความเสีย หายจากการถู กนักท่ องเที่ ยวยื นเหยี ยบย่ํ า
เมื่อลงดําน้ํา
ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านสภาวะคุกคามเชิงนิเวศต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามันมี
สาระสําคัญที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี้
1) การเฝ้าระวัง และจับกุมการทําประมง และการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ท่าร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทางทะเล
2) การสร้ า งมาตรการในการปฏิบั ติข องผู้ ป ระกอบการเรื อ ท่ อ งเที่ ย ว เรื อ รั บ ส่ง ผู้ โ ดยสาร
ในการไม่ทําลายปะการัง และร่วมเป็นกลไกในการสร้างจิตสํานึกแก่นักท่องเที่ยว
3) การฟื้นฟู อนุรักษ์ และสร้างที่อยู่สําหรับปลา สัตว์น้ําเพื่อการส่งเสริมการ่องเที่ยวที่เหมาะสม
4) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมสร้าง หรือดําเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อความรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลแหล่งท่องเที่ยว
5) การบู ร ณาการ และเชื่อ มโยงการดู แลการเกิ ด ภัย พิบั ติท างธรรมชาติ ที่จ ะทํ า ให้แ หล่ ง
ท่องเที่ยวเสียหาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.3.4 สภาพการท่องเที่ยวและสภาพการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อนุรักษ์
เนื่องจากปั จจุบันการใช้ ชีวิตตามวิถีของสังคมเมื องที่มีแต่ความเร่งรีบ การแข่งขันทางด้ านธุรกิจ
การประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การดํารงชีวิตประจําวัน ล้วนก่อให้เกิดความเครียดทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องการที่จะพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักจากภารกิจประจําวันที่บั่นทอน
สุขภาพ ซึ่ งกระแสด้านการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของชุ มชนท้องถิ่นต่างๆ
ค่อนข้ างได้รับความนิ ยมเป็นอย่ างสูง ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติทั้ งใน
เขตพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ และในเขตชุนชนตามชนบทที่ยังรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นการบริหารจัดการต่างๆ
จะขึ้นอยู่กับสมาชิกและผู้นําของแต่ละชุมชนที่จะวางแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
การดูแลพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็น
แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
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และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะเป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน พบว่ามีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในหลาย
บริเวณเกิดจากผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เช่น ความเสียหายปกติจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณที่มี
ความเปราะบางของระบบบริเวณสูง จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่เกินขีดการรองรับของธรรมชาติ
ในพื้นที่ ความเสียหายจากกิจกรรมบางประเภทที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือการทิ้งของเสียในพื้นที่ที่มี
การเปิดการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งความเสียหายต่างๆเหล่านี้ ทางผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถที่จะควบคุม
ได้โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว
แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่บางบริเวณอาจจะประสบปัญหาบางประการ เช่น การขาดอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณสนับสนุนการทํางาน เพราะหลายพื้นที่เป็นทะเลต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการ
ตรวจตรา ทําให้การออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณที่สูง หรือผู้ประกอบธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่จําเป็นเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่
ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้าน สภาพการท่องเที่ยวและสภาพการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อนุรักษ์มี
สาระสําคัญที่ควรคํานึง ดังต่อไปนี้
1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการจํากัดนักท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวในบางฤดูกาล
2) การจัดการผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ที่ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่จําเป็นเพื่อการอนุรักษ์
3) การจัดการอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อการเฝ้าระวัง และการดูแลนักท่องเที่ยว
อย่างทั่วถึง

7.4

การประชุมและกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น
7.4.1 สรุปการดําเนินกิจกรรม
ในการดํ าเนิ นงานเพื่ อการจั ดทํ าแผนแม่ บทการท่ องเที่ ยวกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝั่ งอั นดามั นในครั้ งนี้
ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังนี้
1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่
เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 100 คน โดยมีผู้มีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายทางการท่องเที่ยว ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่การท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการและประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่มจังหวัด
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2. จัดให้มีการประชุมในระดับกลุ่มจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1 ครั้ง โดย
มีผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้าร่ วมประชุม ประกอบด้วย หน่ วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่การท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการและประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่มจังหวัด
ในการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละ
ไม่น้อยกว่า 100 คน และการประชุมในระดับกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งนี้ จะต้องยึดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน กลุ่มเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
ผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องและประชาชนในกลุ่ มพื้ นที่ โดยสรุ ปผลการดํ าเนิ นงานที่ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการนํ าไป
ประกอบการจัดทําแผนแม่บทต่อไป โดยการจัดประชุมเพื่อการจัดทําแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้
โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จํานวน 5 ครั้ง และการประชุมในระดับกลุ่มจังหวัด 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 635 ราย ในแต่ละพื้นที่
ตามลําดับ ดังนี้

ครั้ง

วัน

เวลา

พื้นที่ศึกษา

1

17 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00-15.30 จังหวัดกระบี่

2
3
4
5
6

18 มิถุนายน พ.ศ.2556
19 มิถุนายน พ.ศ.2556
20 มิถุนายน พ.ศ.2556
21 มิถุนายน พ.ศ.2556
6 สิงหาคม พ.ศ.2556

เวลา 13.00-15.30
เวลา 13.00-15.30
เวลา 13.00-15.30
เวลา 13.00-15.30
เวลา 13.00-15.30
รวม

สถานที่

โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา
รีสอร์ท
จังหวัดพังงา โรงแรมภูงา
จังหวัดภูเก็ต โรงแรมภูเก็ตทาวน์อินน์
จังหวัดระนอง โรงแรมระนองการ์เด้นท์
จังหวัดตรัง
โรงแรมวัฒนา พาร์ค
จังหวัดพังงา โรงแรมภูงา

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
110
103
103
107
134
78
635
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ในแต่ละพื้นที่ศึกษาได้มีการจัดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านแบบ
แสดงความคิดเห็น โดยสรุปผลการจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
จังหวัดกระบี่
มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 110 ราย มีข้อเสนอแนะที่สําคัญ ดังนี้
1) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า นอาหาร
ปลอดภัย
2) การท่องเที่ยวในทะเล ต้องมีการศึกษาพื้นที่ว่ามีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว และการจัดการ
ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว
3) จังหวัด ต้องยกระดับการจัดสรรทรัพยากรรองรับการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวคุณภาพ
สากล โดยจัดให้มีปัจจัย ดังนี้
 ห้องพิเศษรองรับนักท่องเที่ยว
 เจ้าหน้าที่รองรับบริการนานาชาติ/บุคลากรทางการแพทย์
 การพัฒนาการบริการเฉพาะ
 การพั ฒนาขีดความสามารถทางภาษาของบุคลากรเพื่ อรองรับการบริการในการปกติ
และการฉุกเฉิน
 ระบบการส่งต่อนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยฉุกเฉินจากทางทะเลสู่พื้นดิน
4) แผนยุทธศาสตร์ควรเพิ่มยุทธศาสตร์ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ดีของจังหวัด
เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5) การเชื่อมโยงการพัฒนาการบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ ในพื้นที่เกาะ และการท่องเที่ยวใน
ชุมชนเมือง
6) ควรกําหนดกลุ่มนักท่องเที่ยว Green Tourism และควรเพิ่มเติมพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุม
7) ควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มการจูงใจในการท่องเที่ยว และแสวงหาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ที่มีศักยภาพ
8) การจั ด ระเบี ย บทางการท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะพื้ น ที่ อ่ า วนาง และการสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ทาง
การท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่
9) ปรับปรุงระบบบริการรัฐรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติในพื้นที่ และการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทางการอนุรักษ์ ให้ดําเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
10) เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากสนามบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด พร้อมปรับปรุง
คุณภาพของระบบการขนส่งมวลชนในพื้นที่
11) การกระจากการท่องเที่ยวทางทะเล และเกาะสู่พื้นที่บนบก โดยการสร้างเส้นทางวิถีชีวิต และ
เส้นทางการท่องเที่ยวนิเวศป่าเขา และแหล่งจับจ่ายซื้อของ
393

12) การปรับปรุงระบบการบริการที่มีมาตรฐานนานาชาติกาผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว
หลักของจังหวัด
13) การให้การคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม/กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก
14) การส่งเสริมสถานที่เพื่อการถ่ายทําสารคดี ภาพยนตร์ โดยการอํานวยความสะดวกที่ให้ท้องถิ่น
มีบทบาทร่วมเป็นสําคัญ
15) การดูแลประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้เข้าถึง และได้ประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว
นานาชาติ ให้การคุ้มครองและสนับสนุนเพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติ
จังหวัดพังงา
มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 103 ราย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรเชื่อมโยงระบบรางจากฝั่งอ่าวไทย มายังฝั่งอันดามัน
2) ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ยมีศักยภาพในการพัฒนารองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขา มีพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ในเขตป่าสงวนทําให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําอย่างไร
3) พั ง งามี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ม าก มี ก ารเปิ ด เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วใหม่ (ภู ต าจอ)
ทํ า อย่ า งไรให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4) ท้องถิ่นควรสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในชุมชน
5) การสนับสนุนภาคเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รับควรเน้นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแนวคิดใหม่ เช่น การท่องเที่ยวโดยเน้นการสร้างจุดเด่นหลัก ความโดดเด่น
ของพื้นที่ (Landmark) ที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี (พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า
กล้วยไม้) เน้นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ และเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
6) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวผจญภัยหลังเขาช้าง
7) การส่งเสริมการสร้างกระเช้าลอยฟ้าบริเวณเขาช้าง เพื่อเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
8) ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายทางการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดใจนักที่องเที่ยวมาพักค้างมากขึ้น โดยเน้น
นักท่องเที่ยวครอบครัว นักท่องเที่ยวกลุ่มเรียนรู้ธรรมชาติ (ลดการเที่ยวพังงา กลับไปพักภูเก็ต)
9) ส่งเสริมกิ จกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะป่ าชายเลน การเดินป่าชมกล้ วยไม้
เป็นต้น
10) การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตมาเรียนรู้ หรือพักโฮมสเตย์
ในพังงา
11) การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลในหมู่เกาะพังงาน พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ
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จังหวัดภูเก็ต
มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 103 ราย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในลักษณะของการแข่งขันนานาชาติ
2) ส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีศักยภาพในการรับรู้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะ เน้นความหลากหลาย และ
คุณภาพของการระบบโลจิสติกส์ทางทะเล
4) การปรับปรุงถนน โครงสร้าง แหล่งบริการสาธารณะ และสถานที่ละมาด ให้มีความเป็นสากล
มากขึ้นทั่วทั้งเกาะ
5) จัดให้มีแลนด์มาร์คทางประเพณีวัฒนธรรม เช่น มิวเซียม วิถีชุมชน เป็นต้น
6) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ เชื่ อ มโยงและรองรั บ
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) การศึกษาหาแนวทางใหม่เพื่อการสร้างสิ่งที่น่าสนใจแก่จังหวัดภูเก็ตทดแทนกิจกรรมเดิมๆ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดิมมาใหม่
15) การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวปลอดภัย การประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อรับมือกับข้อมูลทางลบ
จังหวัดระนอง
มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 107 ราย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ระนองควรมีกิจกรรมทางด้านประเพณีเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (มหาเชงเม้ง)
2) การส่งเสริมกิจกรรมการว่ายน้ําข้ามประเทศ การจัดมหกรรมอาบน้ําแร่นานาชาติ เพื่อการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวจากกิจกรรมของจังหวัด
3) การจั ดทํ า ฐานข้ อมู ลประวั ติ ศาสตร์ ข องจั งหวั ดระนองเพื่ อส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว โดยให้
ความสําคัญกับการสร้างชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวทางประวัติสาสตร์ โดยสร้างพิพิธภัณฑ์
ขึ้นในพื้นที่พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
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4) การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายมี ก ารใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส านสนเทศ
โซเซียลมีเดีย มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
5) การส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ สารคดี โดยใช้พื้นที่จังหวัดระนอง
6) โครงสร้างพื้นฐานทางบกในเส้นทางหลัก และเส้นทางรอง เพื่อเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของระนอง
7) การพัฒนาท่าเรือมาตรฐานสากล ณ ท่าต้นสนรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะพยาม เกาะตาชัย
หมู่ เกาะสุ ริ นทร์ พร้ อมทั้ งการฟื้ นฟู ท่ าเรื อต่ างๆในพื้ นที่ ที่ ยั งใช้ ประโยชน์ ที่ ไม่ เต็ มที่ ให้ มี
มาตรฐานสากล
8) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวที่ภาครัฐดูแล เช่น พระราชวัง
9) การฟื้นฟูแหล่งปะการังเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทางทะเล จุดดําน้ํา โดยส่งเสริมการสร้างปะการังเทียม
10) การสร้างจุดชมวิว Land mark 360 องศาในพื้นที่ การสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรองรับ
ช่วง Low season
11) การเชื่อมโยงนโยบายทางการท่องเที่ยวของภาครัฐให้มีความต่อเนื่อง
12) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลน ที่ท่าด่าน
13) การป้องกัน และจัดการกับการบุกรุกทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ภูเขาหญ้า เพื่อการอนุรักษ์
ไว้สําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพัฒนาของดีของจังหวัดระนอง คือบ่อน้ําร้อนแร่ ที่ควรเน้น
การมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมของชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจากบ่อน้ําแร่ในชุมชน และควรให้ความสําคัญกับการจัดการที่มีมาตรฐาน
14) การส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางร่วมในการท่องเที่ยวเชิงการใช้ชีวิต โดยการท่องเที่ยวที่อาศัย
การเดินทาง และการท่องเที่ยวในเส้นทางหลักของฝั่งอันดามัน
15) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดระนอง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น ชาวญี่ปุ่น
16) ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองที่มีข้อจํากัดจากฤดูฝน แต่สามารถส่งเสริมกิจกรรม
ทางการกีฬาที่สอดรับกับสภาพพื้นที่ได้ เช่น มหกรรมการตกปลานานาชาติ การแข่งขันจักรยาน
การส่ งเสริ มกิ จกรรมร่ วมกั บประเทศเพื่อนบ้าน การจั ดนิทรรศการภาพถ่ายทางธรรมชาติ
กิจกรรมการดูนกนานาชาติ เทศกาลอาหารทะเลนานาชาติเมืองระนอง เป็นต้น
17) กิ จ กรรมการประมู ล ปลาระนอง ส่ ง เสริ ม ให้ เป็ น กิ จ กรรมทางการท่ องเที่ ย วเชิ ง วิ ถี ชุ ม ชน
โดยสร้างความร่วมมือกับแพปลาในพื้นที่
18) การเสริ ม สร้ างความร่ วมมื อกั บประชาชนในพื้ นที่ ใ นการส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยวในจั งหวั ด
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ หรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใหม่
ที่รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ
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19) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวที่มาพักค้างในพื้นที่เข้าร่วม
กิจกรรมสุขภาพร่วมกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
20) การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น หาดส้มแป้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหญ้า
21) การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดปฏิทินการท่องเที่ยว
22) การจัดทําถนน 4 เลนเชื่อมโยงฝั่งอันดามัน
23) ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผลผลิตหลักของจังหวัด เช่น กาหยู มุก
24) การพั ฒนาบุ คลากรทางด้ านการท่ องเที่ ยว 2 ด้ าน คื อด้ านธุ รกิ จสปา ด้ านผู้ ประกอบการ
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
25) การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล เชื่อมต่อจากภูเก็ต ถึงเกาะพยายาม และสู่ประเทศเมียนม่าร์
26) การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลโดยการพั ฒ นาท่ า เรื อ ท่ องเที่ ย วที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนานาชาติ และอาเซียน การพัฒนาเป็นเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
ทางเรือ เรือใบ เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่
จังหวัดตรัง
มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจํานวน 134 ราย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ข้อเสนอในการใช้น้ําเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ใช้ร่วมกับภาคการเกษตร แผนการ
ท่องเที่ยวควรวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยง (โครงการผันน้ําจากเขื่อนรัชประภามาใช้ในพื้นที่
ท่องเที่ยวของฝั่งอันดามัน)
2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขา ควรได้รับการส่งเสริมในจังหวัดตรัง
3) การอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4) การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมทางบกเชื่อมโยงตรังกับกระบี่ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางหลัก
ในการท่องเที่ยว
5) จังหวัดตรังมีปลาพะยูนในพื้นที่ ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรัง
6) ปัญหาชายฝั่งทางทะเลของจังหวัดตรังที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องในการให้การคุ้มครองพื้นที่ป่า
ชายเลน ป่าโกงกาง ทําอย่างไรให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม
7) วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรมีการให้คํานิยามความหมายที่สามารถเข้าใจได้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
8) ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม นําไปสู่ความยั่งยืน เสนอให้เอาจริงกับผู้ประกอบการที่ละเมิด บุกรุก
ทําลายธรรมชาติ
9) แผนยุทธศาสตร์ควรเน้นการสร้างความสมดุลทางการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์กําหนดเป้าหมายที่ยังขาดเรื่องการกระจายรายได้ที่เป็นรูปธรรม
10) การมีส่วนร่วมของการพัฒนาการท่องเที่ยวจากชุมชน กําหนดกรอบไว้อย่างไร ให้เป็นรูปธรรม
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11) มาตรฐานด้านการผลิตสินค้า บริการของชุมชนที่ส ร้างรายได้แ ก่การท่องเที่ ยวของชุมชน
ควรมีมาตรการรองรับ การให้ความสําคัญกับชุมชน ที่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียจากการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ยว การเสริ ม สร้ า งขีดความสามารถของผู้ ป ระกอบการ ชุ มชน ในการจั ด การ
ท่องเที่ยว
12) การท่องเที่ยวของตรัง รองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากกลุ่มใด การท่องเที่ยวในประเทศ
การท่องเที่ยวในภาคชุมชน ทั้ง 3 ประการนี้ควรมีมาตรการรองรับอย่างชัดเจน
13) เมืองฮันนีมูน เทศกาลกินเจ งานเทศกาลชักพระ เสนอให้เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนานาชาติ
14) การจัดโซนนิ่งที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ชุมชนให้เป็นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว
15) การพัฒนาสถานีขนส่งทางรางรองรับการท่องเที่ยว (ทัศนียภาพ)
16) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตรัง ทางอากาศ ด้วยการขยายรันเวย์ การพัฒนาระบบบริการ
จุดผ่านแดนในสนามบิน ทางเรือ การส่งเสริมให้เกาะลิบง เกาะสุกร เป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ
17) การพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยให้ให้มีแผนแม่บทรองรับ
18) การส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รองรับการเข้ามาของทุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
19) การทําการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้จากข้อเสนอแนะทั้ง 5 จังหวัด จะดําเนินการวิเคราะห์ปัญหาร่วม การเชื่อมโยงความต้องการ
การบูรณาการข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ และภาพรวม และจะได้นํามากําหนดเป็นข้อมูลในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอันดามัน ต่อไป
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