บทที่ 1
บทนํา
1.1

หลักการและเหตุผล
จากการที่กลุ่ มภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรั พยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมี ศั กยภาพสูง
โดยเฉพาะทรั พยากรการท่ องเที่ ยวทางทะเลที่ มี ชื่ อเสี ยงติ ดอั นดั บโลก โดยมี ปั จจั ยพื้ นฐานที่ สํ าคั ญ คื อ
ความโดดเด่ น และเอกลั กษณ์ ของมรดกธรรมชาติ ในพื้ นที่ ที่ มี ความสวยงามตั้ งแต่ ท้ องทะเลถึ งภู เขาสู ง
มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายตามประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่มีการผสมผสานทางอารยธรรม
ระหว่างพุ ทธ-พราหมณ์-จี น-อิ สลาม ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่จํานวนนักท่องเที่ยวเท่านั้น
ที่ จะเป็ นตั วชี้ วั ดศั กยภาพด้ านการท่ องเที่ ยวของกลุ่ มจั งหวั ดฯ หากแต่ จํ านวนวั นที่ นั กท่ องเที่ ยวเข้ าพั ก
ณ สถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้ าร่ วม และใช้ เวลาในการพั กผ่ อนอั นก่ อให้ เกิ ดรายได้ ที่ เพิ่ มขึ้ นกั บภาคธุ รกิ จ และประชาชนในพื้ นที่
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความนิยมจากนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และในแผนพัฒนา
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันที่เน้นการยกกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวเชิงรุกและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาและรักษาฐานการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกเน้นการสร้างรายได้
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying
Capacity) ภายใต้ วิ สั ยทั ศน์ “เป็ นศู นย์ กลางการท่ องเที่ ยวทางทะเลระดั บโลก บนพื้ นฐานของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติภาคการเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน” ทั้งนี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยว
อย่ างมี คุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ ชุมชนได้ เข้ ามามี บทบาทสํ าคั ญ
ในการบริ หารจั ดการการท่ องเที่ ยว และมี ความเป็ นเจ้ าของการท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ ควบคู่ ไปกั บการสร้ าง
ความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทร
อินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ
มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เช่น ดําน้ํา ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น “Andaman
Paradise หรือ มรกตเมืองใต้” โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน“ไข่มุกอันดามัน” และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น
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อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่
แหล่งนิเวศป่าชายเลน และนิเวศธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง และแหล่งน้ําแร่ธรรมชาติ
ในจังหวัดระนองที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสปา มีบริการพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนําของโลก (World Class) ที่สําคัญ คือ สนามบินนานาชาติ 2 แห่ง ที่กระบี่และภูเก็ต
มีท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ และท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวก และทันสมัยที่ภูเก็ต มีสถาบันการศึกษาที่มี
หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หรือ Green Tourism ที่จะขยายฐานความเจริญเติบโตไปอย่างมีศักยภาพมีทิศทางและสร้างความยั่งยืน
และมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางการท่องเที่ยวน้อยที่สุด โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้ นที่ ทุ กๆ ด้ าน ทั้ งในด้ านจํ านวนนั กท่ องเที่ ยว สถานที่ ท่ องเที่ ยว ชุ มชน และสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
จึ งมี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องมี การศึ กษาและจั ดทํ าแผนแม่ บทการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศของกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) ขึ้น
1.2

วัตถุประสงค์
1.2.1 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง)
1.2.2 ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดแนวทาง รูปแบบ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) ทั้งผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว และตลาดการท่องเที่ยว
1.2.3 เพื่อให้มีระบบ และทิศทางการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน และเอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในกลุ่มจังหวัด
1.3

ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 การจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ และตรัง)
1.3.1.1 รวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาพื้นที่และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวด้านต่างๆ ในกลุ่มพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว และจําแนกเขตการท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงเส้นทาง
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การท่องเที่ยว (Route) ไม่น้อยกว่า 2 เส้นทางในกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว พร้อมกําหนดโครงข่ายแหล่ง
ท่ องเที่ ยวและการท่ องเที่ ยวที่ เหมาะสมเชื่ อมโยงระหว่ างจั งหวั ด ภู มิ ภาค และระดั บประเทศ หรื ออื่ นๆ
ตามเหมาะสม โดยมีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลั กของจั งหวัด กลุ่มจั งหวัด รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม หรืออื่นๆ
2) การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบัน
และการคาดคะเนสู่อนาคต ได้แก่ ปริมาณหรือจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ างประเทศ รวมทั้งลักษณะภูมิหลัง รูปแบบการเดิ นทาง พฤติกรรมการใช้ประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
3) ประมวลสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคการพั ฒ นา นโยบายของรั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว แผนพัฒนาอื่นๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารด้านการท่องเที่ยว
ในปั จ จุ บั น พร้ อ มวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ เ พื่ อ เสนอแนะรู ป แบบการบริ ห าร โดยเน้ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา และบริหาร รวมทั้งติดตามประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่
1.3.1.2 การจัดทําแผนแม่บท กําหนดทิศทางเพื่อการพัฒนาเฉพาะกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
โดยผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมจัดทําแผนงาน/โครงการที่จัดลําดับความสําคัญ ทั้งแผนงาน/โครงการ
ในระยะเร่งด่วน (ระยะสั้น)/ระยะยาว เพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานแก่กลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยว จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามศักยภาพทางพื้นที่ของจังหวัด เชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ตลอดจนแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

โครงการพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia
Thailand Growth Triangle Development Project: IMT-GT)

กรอบความร่วมมือ BIMSTEC (Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka,
Thailand Economic Cooperation)

กรอบความร่วมมือท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism) เป็นต้น

กรอบความร่วมมืออื่นๆ ในทวียุโรป หรือภูมิภาคอื่นๆ ที่เป็นตลาดการท่องเที่ยว
1.3.1.3 การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 100 คน และ
การประชุมในระดั บกลุ่ม จั งหวัดอย่ างน้ อย 1
ครั้ง โดยมีผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้ าร่วมประชุม
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
ผู้ ประกอบการภาคเอกชน กลุ่ ม เครื อข่ ายทางการท่ องเที่ ยว ผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง และประชาชนในพื้ นที่
การท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ จะต้องยึดกระบวนการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนและองค์กรเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน กลุ่มเครื อข่ ายทางการท่องเที่ยว
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในกลุ่มพื้นที่
1.3.2 การบริหารโครงการศึกษา และจัดทําโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามั น ทั้ งการจัดเตรี ยม และทําเอกสาร สถานที่ อุ ปกรณ์ ต่างๆ ในการประชุมสั มมนา/ฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม
ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับผลงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางสํารวจ
พื้นที่โครงการฯ ของเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการกํากับติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
1.3.3 การนําเสนอรูปแบบ วิธีการบริหารจัดการศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น รวมทั้ ง การจั ดข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศภายในอาคารศู น ย์ ก ลาง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จํานวน 1 ป้าย
1.3.4 เอกสารแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จํานวน 50 ชุด
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน 200 แผ่น และเอกสารสรุปสําหรับผู้บริหารพิมพ์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
จํานวน 500 ชุด
1.3.5 การศึกษาออกแบบ และจัดให้มีระบบ Software ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแผน
แม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยให้มีความพร้อมทั้งด้าน Software,
Hardware และ People ware ณ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ให้สามารถดําเนินการต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.3.5.1 การจัดทําระบบซอฟต์แวร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การดําเนินการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และหน้าจอการทํางาน
หลักของระบบแบบ UML (Unified Modeling Language) นําเสนอต่อคณะกรรมการ
2) การจัดทําระบบซอฟต์แวร์ ที่สามารถนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

คุณลักษณะเฉพาะ (Functional and Non – Functional Requirement)
1) ระบบซอฟต์แวร์มีการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยแบ่งตามจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยสามารถแสดงแผนที่และจุดของแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียด
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของ GIS ของ Google Map ได้
2) ระบบซอฟต์แวร์สามารถนําเสนอรายละเอียดกิจกรรม รูปแบบการท่องเที่ยว
ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
3) ระบบซอฟต์แวร์สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว (VDO Streaming) และ
ภาพนิ่งของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสามารถบริหารจัดการระบบได้ (Back End)
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4) ระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถการเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือหน่วยงาน
ท่องเที่ยวได้
5) ระบบซอฟต์แวร์สามารถนําเสนอรายละเอียดการติดต่อผู้ประกอบการของ
ร้านอาหาร โรงแรม ปั้มน้ํามัน ร้านค้าที่สําคัญๆ หรือแหล่งอํานวยความสะดวกในในแต่ละ
สถานที่ท่องเที่ยวได้
6) ระบบซอฟต์แวร์สามารถจัดการผู้ใช้งาน โดยสามารถแบ่งระดับ และหน้าที่
การทํางาน การกําหนดสิทธิการเข้าถึงของแต่ละส่วนงาน โดยสามารถบริหารจัดการใน
เบื้องหลังโดยผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายได้
7) ระบบซอฟต์แวร์สามารถสนับสนุนให้ผู้ใช้งานมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง
และลบ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ได้
8) ระบบซอฟต์ แ วร์ มี ส่ ว นสํ า หรั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ในรูปแบบ Electronic Forms และมีระบบกรองคําที่ไม่เหมาะสม
9) ระบบซอฟต์แวร์ มีระบบจัดเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ในลักษณะฐานข้อมูล และมีแบบฟอร์มตามที่กําหนด
10) ระบบซอฟต์แวร์สามารถนํ าเสนอรายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร และเผยแพร่
แก่ประชาชนทั่วไป โดยจะทําการรวบรวมข้อมูลความต้องการและนําเสนอต่อคณะกรรมการ
1.3.6 ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจําทํา Application สําหรับอุปกรณ์พกพา
ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Android, iPhone OS, Windows Mobile พร้อมเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้
Download บน Web Store ของระบบปฏิบัติการค่ายต่างๆ ดังนี้
1.3.6.1 การดํ าเนิ นการออกแบบระบบของซอฟต์ แวร์ รวมทั้ งฐานข้ อมู ล และหน้ าจอ
การทํางานหลัก ของระบบแบบ UML (Unified Modeling Language) นําเสนอต่อคณะกรรมการ
1.3.6.2 การจัดทําระบบซอฟต์แวร์ ที่สามารถนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

คุณลักษณะเฉพาะ (Functional and Non – Functional Requirement)
1) สามารถตรวจสอบสภาพภูมิอาการตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการเดินทางได้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
2) ระบบสามารถดูข้อมูลการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันได้
3) ระบบสามารถเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อดูข้อมูลต่างๆ ได้ คือ

ผจญภัย/ธรรมชาติ

ศาสนา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์

นิเวศ/เกษตร
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สุขภาพ/กีฬา
4) ระบบสามารถกลั่นกรองเลือกดูรายการสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในข้อ 3) ได้
5) ระบบสามารถแสดงข้อมูลการรายการสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของแผนที่ได้
6) ระบบสามารถแสดงข้อมูลเส้นทางแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว โดยผู้ใช้สามารถ
ปรับเพิ่ม/ลบ ข้อมูลเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้แนะนําไว้ตามต้องการ
7) ระบบสามารถเลือกดูข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากข้อ 3) ดังนี้

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่พัก

ของที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ OTOP

ศิลปะและบันเทิง

อาหารและเครื่องดื่ม

การขนส่ง

อื่นๆ
8) Application สามารถเพิ่มเติมคะแนนความนิยม หรือแสดงรายการถูกใจ
ไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวได้
9) ระบบต้องมีเมนูค้นหาสถานที่ภายใน Application
10) ระบบแชร์ภาพผ่านโปสการ์ด มีคุณสมบัติย่อย ดังนี้

ผู้ใช้สามารถแชร์ภาพโปสการ์ดผ่าน Social Media ได้

ผู้ใช้สามารถเลือกรูปในโปสการ์ดได้โดยระบบสามารถแสดงข้อมูล
ให้ผู้ใช้เลือกรูปที่ต้องการแชร์จากในอัลบั้มของผู้ใช้หรือต้องการถ่ายรูปใหม่ได้

ระบบสามารถให้ ผู้ ใช้ แสดงข้อมูลความคิดเห็นเกี่ ยวกั บสถานที่ นั้นๆ
เพื่อทําการแชร์ได้
11) ระบบสามารถแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม 10 อันดับได้
12) ระบบสามารถแสดงข้อมูลกิจกรรมที่สําคัญๆ ของจังหวัดได้

คุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Requirement Specification)
1) ระบบซอฟต์แวร์สามารถทํางานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
2) ระบบซอฟต์แวร์เป็นระบบที่มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database
Management System) ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
3) ระบบซอฟต์แวร์สามารถทํางานในลักษณะ Internet Community หรือ
สังคมเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงผ่านทาง Web Browser และอุปกรณ์มือ
ถือ (iPhone OS, Windows Mobile)
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4) สนับสนุนระบบภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถรองรับการนําเสนอผ่านทาง
เว็บไซต์ www.youtube.com
5) ระบบซอฟต์แวร์มีการเชื่อมต่อไปยัง Social Network Website
6) ระบบซอฟต์แวร์ เป็นระบบที่สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ และ
ระบบฐานข้อมูลแบบ Open Source รวมทั้งเป็น Software ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดเป็น
องค์ประกอบ

คุณลักษณะระบบซอฟต์แวร์สามารถบันทึกแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1) ระบบซอฟต์แวร์สามารถบันทึกแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรูปแบบฐานข้อมูล (Database Management System)
2) ระบบซอฟต์แวร์สามารถเผยแพร่แผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันผ่าน Website
3) ระบบซอฟต์แวร์สามารถสนับสนุนให้ผู้เข้าใช้ได้เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง
แผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในลักษณะ Content
Management System
4) ระบบซอฟต์แวร์สามารถจัดการผู้เข้าใช้งาน โดยสามารถแบ่งระดับ และ
หน้าที่การทํางาน การกําหนดสิทธิการเข้าถึงของแต่ละส่วนงานได้

การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์สําหรับใช้งาน และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบซอฟต์แวร์การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยดําเนินการฝากไว้กับศูนย์ที่ให้บริการรับฝาก
Computer Server

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (4 Core) หรือดีกว่า
สํ าหรั บคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย(Server) โดยเฉพาะและมี ค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

CPU รองรับการประมวลผลแลล 64 Bit มีหน่วยความจําแบบ Cache
memory ไม่น้อยกว่า 20 MB และมีความเร็ว Bus ไม่น้อยกว่า 1,066
MHz

มีหน่วยความจําหลัก Ram ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
32 GB

สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า 0,1,5
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มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Disk ชนิด SCI หรือ SAS หรือดีกว่าที่มี
ความเร็วไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีความจุดไม่น้อยกว่า
300 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

มี DVD-ROM หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet จํานวนไม่น้อยกว่า
2 ช่อง

มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap
จํานวน 2 หน่วย

ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตามกฎหมาย
2) เครื่องสํารองข้อมูล

Hard Disk แบบติดตั้งภายนอก ความจุ 4 TB

สนับสนุนการทํางานแบบ Ethernet 10/100/1000 Mb/s

สนับสนุนการทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบ Open Source

จัดหาครุภัณ ฑ์สําหรั บการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ (โต๊ะ และเก้าอี้ปฏิบัติงาน) จํานวน 1 ชุด และสําหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
จํานวน 3 ชุด
การดําเนินการในการจัดหาบริการ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดังนี้

1) การจด Domain Name ของระบบซอฟต์แวร์การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นระยะเวลา 5 ปี
2) การจัดทําระบบป้องกันการโจมตี และโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
ของระบบซอฟต์แวร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โดยทําการเสนอรูปแบบต่อคณะกรรมการก่อน
3) การจั ดทํ าข้ อมู ลสถานที่ ท่ องเที่ ยวบนระบบซอฟต์ แ วร์ นํ าเสนอสถานที่
ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศของกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝั่ งอั นดามั น โดยมี ข้ อมู ลการท่ องเที่ ยวแผนที่
การเข้าถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยการสนับสนุนข้อมูลจากจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
4) การประชาสัมพันธ์ระบบซอฟต์แวร์นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันผ่าน Social Network Website
5) การดําเนินการรับประกันการทํางาน และแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ตามมติ
คณะกรรมการเป็นระยะเวลา 1 ปี
6) การดูแลระบบหลังการส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากส่งมอบงาน
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7) การจัดทําเอกสารการพัฒนาระบบ และเอกสารการใช้งานระบบ โดยนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการ การจัดให้มีการอบรม การดูแลระบบ การใช้งานระบบให้เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ประกอบการ โดยทําการนําเสนอรูปแบบต่อคณะกรรมการ
1.4

ระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) ใช้เวลาในการดําเนินงานรวม 120 วัน (4 เดือน) นับแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้างหรือวันที่ผู้รับจ้างกําหนดให้เริ่มทํางานตามสัญญาจ้าง
1.5

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.5.1 ข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง)
1.5.2 แนวทาง รูปแบบ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝั่ งอั นดามั น (ระนอง พั งงา ภู เก็ ต กระบี่ และตรั ง) ทั้ งผลิ ตภั ณฑ์ การท่ องเที่ ยว และ
ตลาดการท่องเที่ยว
1.5.3 ทิศทางการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และเอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในกลุ่มจังหวัด
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