บทที่ 9
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงั่ อันดามัน
เพื่ อให้ การพั ฒนาการดํ าเนิ นงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศของกลุ่ มจั งหวั ด
ภาคใต้ ฝั่ งอั นดามั นเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ เป้ าหมายสํ าคั ญในการอํ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงได้ดําเนินการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย
และครบวงจร เพื่ อการบริ การในพื้ นที่ จั งหวั ดพั งงา พร้ อมทั้ งเชื่ อมโยงไปยั งจั งหวั ดอื่ นๆ ของกลุ่ มจั งหวั ด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ที่มีอยู่แล้วในแหล่ง
ท่องเที่ยวเขาหลักของจังหวัดพังงาแต่เน้นการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือการบริการข้อมูล
ข่าวสาร และบริการทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การเป็นศูนย์อํานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้ งในภาวะปกติ และเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินแก่ นักท่ องเที่ยว และการเป็ นแหล่ง
ประชาสั มพั นธ์ กิ จกรรมทางการท่ องเที่ ยวของกลุ่ มจั งหวั ดอั นดามั น และการเชื่ อมโยงการเดิ นทางเพื่ อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเน้นการบริหารจัดการโดยองค์กร และภาคีทุกภาคส่วนจากพื้นที่
ใกล้เคียงในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมเพื่อการจัดการและบริการศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และ
ด้านการบริหาร โดยมีประธานบริหารศูนย์ที่สลับสับเปลี่ยนกันทุก2 ปี และคณะกรรมการบริหารที่ผ่านการ
แต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประกอบด้วย
- ผู้ แ ทนจากผู้ ป ระกอบการการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง (ในนามของผู้ ป ระกอบกั บ
ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
- ผู้แทนจากบุคลากรการท่องเที่ยว
- ผู้แทนจากท้องถิ่นเทศบาล
- ผู้แทนจากสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
- ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
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ดังรูปแบบของผังโครงสร้างการบริการของศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้
ประธานที่ปรึกษา
ประธานคณะบริหารศูนย์
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
คณะบริหารศูนย์ด้าน

คณะบริหารศูนย์ด้าน

คณะบริหารศูนย์ด้านการ

การประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการท่องเที่ยว

บริหาร

3. คณะกรรมการบริหารศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- กําหนดนโยบาย แนวทางในการบริหาร และการบริ การของศู นย์ กลางการท่ องเที่ ยว
เชิงนิเวศที่เน้นการบริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามหลักการ
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันในมิติของศูนย์บริการการท่องเที่ยว
- ประสาน เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย ว และการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของ
กลุ่มจังหวัดอันดามันให้เป็นไปตามเจตนารมของแผนยุทธศาสตร์ตามที่กําหนดไว้
4. การบริหารจัดการภายในศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ที่ควรพิจารณา ดังนี้
- ให้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นสถานที่บริการทางการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจํา 1-2 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ข้อมูล และเจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว
โดยให้ความสําคัญกับการสรรหา คัดเลือกเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน โดยมีแนวทาง
ที่ควรพิจารณารูปแบบ 3 ลักษณะคือผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เป็นพนักงานของหน่วยงานท้องถิ่น
ในพื้ น ที่ หรื อ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ อ าสาทางการท่ อ งเที่ ย วของสถานประกอบการในพื้ น ที่
ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงานในลักษณะของการรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทั้งนี้วิถีการที่เหมาะสมคือการผสมผสานของ
รูปแบบที่ 1-2 นั้นคือให้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในความดูแลของท้องถิ่น โดย
ท้ องถิ่ นจั ดเจ้ าหน้ าที่ ประจํ า 1 คน และให้ ผู้ ประกอบการในพื้ นที่ ร่ วมรั บผิ ดชอบในการ
ดําเนินงาน 1-2 คน สลับสับเปลี่ยนกันไปในรูปแบบจิตอาสาทางสังคมหรือ CSR ของสถาน
ประกอบการ
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- กําหนดให้โอนทรัพย์สินของศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่องค์กรท้องถิ่น เพื่อความ
สะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารงานที่ต่อเนื่อง
- กําหนดแนวทางให้มีการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือ
งบประมาณจังหวัดเพื่อการสนับสนุนกิจกรรม และการบริการของศูนย์เป็นเวลาต่อเนื่อง
3 ปีๆละ 200,000 บาท ผ่านโครงการหรือแผนงานของท้องถิ่น
- ส่งเสริมการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นการมีส่วน
ร่ วมของผู้ ประกอบการในพื้ นที่ ในลั กษณะของการแสดงความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมของ
ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการใช้ หรือได้ประโยชน์จาก
การมีศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ เช่น การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
- การบํารุงรักษา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการนักท่องเที่ยวกําหนดให้มีการตรวจ บํารุงรักษา
ตามแผนงานทุ ก 3 เดื อ น และจั ด หา Hardware ใหม่ ใ นปี ที่ 3 ของการดํ า เนิ น งาน
โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาจากจังหวัด
- ผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ ศู นย์ ฯจากท้ องถิ่ นควรมี ประสบการณ์ ในการบริ การ หรื อการปฏิ บั ติ งาน
ในโรงแรม สถานประกอบการทางการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2 ปี (คนในพื้นที่จะเป็นประโยชน์
มากกว่า) โดยสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
- ผู้ร่วมปฏิบัติงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้แทนจากสถานประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วม
ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการของศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยจังหวัดควร
คํานึงถึงการประชาสัมพันธ์ และการยกย่องสถานประกอบการที่เสียสละในการส่งผู้ปฏิบัติงาน
เข้ าร่ วมบริ การของศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศเน้ นการสลั บสั บเปลี่ ยนกั นสถาน
ประกอบการละ 2-3 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย) หรือสลับกันสถานประกอบการ่วงเช้าและ
ช่วงบ่ายตามความเหมาะสม ประเด็นสําคัญคือการมีส่วนในการดูแลสังคม บริการสังคม และ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป
5. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานกับศูนย์อื่นๆ ในพื้นที่
ฝั่งอันดามัน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารทางการท่องเที่ยว และการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
พร้อมทั้งการประสานเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางการท่องเที่ยวกับสถานประกอบการในพื้นที่ หรือศูนย์บริการ
ทางการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสูงสุด
ปลอดภัยที่สุดเมื่อมาท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
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6. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการพัฒนาในอนาคตเมื่อมีความพร้อม คือการมีสถานที่
เพื่อการพักชั่วคราวของนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉิน 1–2 ห้องนอนแยกชาย หญิง และการพัฒนาระบบ
การช่วยเหลือฉุกเฉินในมิติอื่นๆเช่น
- การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการท่องเที่ยว
- การมีรถฉุกเฉินเพื่อการช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
- การดูแล คุ้มครองนักท่องเที่ยว
- การเป็นหรือศูนย์กลางการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว
- การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยไว้บริการนักท่องเที่ยว
- การเชื่อมโยงระบบการสื่อสารกับสถานบริการในพื้นที่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเป็นกลไกในการประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามัน
กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศข้างต้นควรเน้นการให้ความสําคัญ
กั บการมี ส่ วนร่ วมเชิ งพื้ นที่ ของท้ องถิ่ น ผู้ ประกอบการ บุ คลากรทางการท่ องเที่ ยว และการบริ การ
ที่เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ
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