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การบริหารจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. ที่มา 

  อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ พรรณพืช สัตว์ป่าและระบบนิเวศ  
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพทีส่ าคัญ เป็นแหล่งในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในวิชาการสาขาต่างๆ เช่น 
พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเวศวิทยา และธรณีวิทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับผู้นิยมธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติบางแห่ง เป็นสถานที่ซึ่งมีคุณค่าในด้านวัฒนธรรม ซึ่งช่วยบันดาลใจ  
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม และความส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว          
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ชื่นชอบธรรมชาติได้มาเยือน ซึ่งเป็นที่มาซึ่งรายได้เข้าประเทศจ านวนมหาศาล   
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถิตินักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2563 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยจ านวน 3.81 ล้ านคน  (กระทรวงท่องเที่ ยวและกีฬา, 2563) ซึ่ งขยายตัวร้อยละ 2.46                
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้  0.19 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดีผลกระทบ       
จากการระบาดของไวรัส COVID-19 และค าสั่งของรัฐบาลจีนให้บริษัทน าเที่ยวหยุดให้บริการ ตั้งแต่วันที่        
24 มกราคม 2563 สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามได้มีการ
คาดการณ์ ว่า หากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ภาคธุรกิจ            
การท่องเที่ยวก็จะกลับฟ้ืนตัว และสามารถจะกลับมาสร้างรายได้ให้กับประเทศในสัดส่วนที่ส าคัญของรายได้
ประเทศเหมือนเช่นเดิม ขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่จะมีในส่วนของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในระดับ     
มหภาคเท่านั้น  ในส่วนของชุมชน หรือราษฎรในท้องถิ่น จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น การผลิต และ 
ขายของทีร่ะลึก หรือธุรกิจท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง ก็จะสามารถสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างมั่นคง  

           จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมา พบว่าการบริหารจัดการระบบ  
การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ สามารถขับเคลื่อนไปได้ในระดับหนึ่ง มีการพัฒนาในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาบ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องน้ า 
ตลอดจนการพัฒนาระบบและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย แต่เนื่องจากในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้า         
ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้การติดต่อ สื่อสาร คมนาคมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
การบริหารจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นแนวคิดการพัฒนา             
ด้านการบริการ โดยพุ่งเป้ าไปสู่การบริการประชาชน  ที่มีความคุ้น เคยกับระบบเทคโนโลยีต่ าง ๆ                    
ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น การใช้นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในอุทยานแห่งชาติ  จึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านการอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ                       
ที่การท่องเที่ยวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบในเชิงลบต่ออุทยานแห่งชาติ และยังคง
ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน   
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2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

  อุทยานแห่งชาติของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมี  3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1) เพ่ือการ
อนุรักษ์คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ ให้คงอยู่          
ตามธรรมชาติ ป้องกันการรบกวนโดยมนุษย์ โดยเฉพาะทรัพยากรที่ส าคัญ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะ
ธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ รวมทั้งแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมที่ส าคัญ  2) เพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัย พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติสามารถจัดเป็นห้องทดลองทางธรรมชาติกลางแจ้ง ที่สามารถค้นคว้าวิจัยไม่มีที่สิ้นสุด        
ของนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป และ 3) เพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากใน    
เขตอุทยานแห่งชาติมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยว เพ่ือช่วยผ่อนคลายความเครียด
จากภารกิจงานประจ า นอกจากคุณค่าความส าคัญตามวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
อุทยานแห่งชาติยังมีความส าคัญในด้านสังคมและวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติบางแห่งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถานที่ยังคงความส าคัญในด้านประวัติศาสตร์ ท าให้ประชาชนส านึกถึงความส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ ด้วยการเปลี่ยน
วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่จากการเกษตรมาเป็นการค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง หรือการน าเที่ยว เป็นการ        
สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น  

  ด้านสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่ในการช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม สร้างความ
มั่นคงแก่กระบวนการทางอุทกวิทยา  ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศช่วยรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ต่อสิ่งมีชีวิต ช่วยคุ้มครองรักษาประสิทธิภาพของระบบนิเวศให้ได้ผลผลิต
ยั่งยืนตลอดไป  โดยทรัพยากรที่อยู่ภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาตินั้น ประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศซึ่งพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติของไทย ได้ประกาศครอบคลุมพ้ืนที่กระจายอยู่ทุกภาค ทั้งจากยอดเขา
ที่สูงสุดของประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ไล่ระดับความสูงมาถึงที่ต่ าลงไปถึงปากแม่น้ า เช่น 
อุทยานแห่งชาติกระบุรี ไปถึงชายทะเลและจนถึงกลางทะเล เช่น  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ส าหรับ 
ความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์และพันธุกรรมนั้น จากการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์ 
และพันธุกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ท าให้ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านั้น ได้รับ 
ความคุ้มครอง ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการควบคู่กันไปแล้ว ในอนาคต
ประเทศไทยของเรา จะสามารถน าทรัพยากรชีวภาพที่เรามีอย่างหลากหลายมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

  และภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและ      
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
ระยะเวลาบังคับใช้นานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 โดยในส่วนของการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ นั้นจะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ข้อ 5) ด้านการสร้าง
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การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากจะต้องธ ารงไว้ซึ่งคุณค่าและความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการวางระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการบริหารจัดการให้อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งส าคัญที่สร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับ
ชุมชนระดับรากหญ้าไปจนถึงผู้ประกอบการ โดยหัวใจส าคัญคือการรักษาฐานทรัพยากรให้คงอยู่ควบคู่ไปกับ
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างรายได้ให้ขยายไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ 
ให้กับประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

  ในส่วนของการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช       
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการควบคุมและจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ      
โดยได้มีข้อสั่งการให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ด าเนินการส ารวจศักยภาพในการรองรับได้ด้านนันทนาการของ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งอุทยานแห่งชาติทั้ง 155 แห่ง ทั่วประเทศ ได้ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวไว้แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่การควบคุมจ านวน
นักท่องเที่ยวให้อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับนั้นยังเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เนื่องจากที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเอง ยังไม่มีระบบการจองเข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  ยังผลให้เกิดการแออัด        
ของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันหยุดยาวอ่ืน ๆ   

  สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้น ปี 2563 เกิดผลกระทบต่อ  
การด ารงชีวิตประจ าวัน ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการประกาศปิดการ
ท่องเที่ยว    ในอุทยานแห่งชาติ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีการเปิดให้มีการ
ท่องเที่ยว อีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา สถานการณ์ COVID -19 ดังกล่าวจึงถือเป็นโอกาส  
อันดีที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ในการฟ้ืนฟูทรัพยากร ให้กลับมามี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมกับคิดหานวัตกรรมหรือวิธีการที่จะควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว เช่น การวาง
ระบบการจองเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เพ่ือจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว ซึ่งจะรวมไปถึงการจองที่พักใน
อุทยานแห่งชาติ การจองเต็นท์หรือพ้ืนที่ลานกางเต็นท์ในอนาคต และหากการด าเนินการดังกล่าวนี้สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะท าให้อุทยานแห่งชาติของประเทศไทยสามารถควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้อยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลดีในหลาย ๆ ด้าน เช่น สภาพของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไม่เสียหาย      
เสื่อมโทรม นักท่องเที่ยวก็จะได้รับความพึงพอใจไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดและได้รับประสบการณ์ที่ดี เกิดความ
เรียนรู้และประทับใจ อยากกลับมาเยือนอีกหรือไปท่องเที่ยวธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน
จ านวนจ ากัดของผู้มาเยือนในแต่ละอุทยานแห่งชาตินั้น เท่ากับเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มองหาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ จากอุทยานแห่งชาติใกล้เคียงหรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องต่อธุรกิจ
ชุมชน  ผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นที่จะมีรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้  ซึงการท่องเที่ยวที่ไม่แออัด
เกินกว่า ขีดความสามารถในการรองรับได้นี้จะเป็นการรักษาฐานทรัพยากร  ให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับ
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป   
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3. วิเคราะห์สถานการณ์ (Preliminary Investigation) 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นสาขาหลักในการน าเงินตราเข้าสู่ประเทศ การให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์             
ที่นักท่องเที่ยวนิยมในการเข้าไปประกอบกิจกรรมนันทนาการ  พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ          
จากประมาณ 11 ล้านคนในปี พ.ศ.2556 เป็นจ านวนมากกว่า 20 ล้านคนในปี พ.ศ.2562 (ภาพที่ 1) แต่ที่ผ่านมา  
ยังมีข้อจ ากัด ในการควบคุม “ขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ”              
ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ท าให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องประสบ
กับปัญหาความเสื่อมโทรม  จนในที่สุดไม่อาจจะฟ้ืนคืนสภาพเดิมได้ ดังนั้นเพ่ือรักษาสมบัติทางธรรมชาติไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการต่อไป การท่องเที่ยวและนันทนาการในพ้ืนที่        
อุทยานแห่งชาติ ต้องบริหารจัดการให้เกิดสมดุลกับความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับได้เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมธรรมชาติให้ทรงคุณค่าได้ตลอดไป 

 
ภาพที่ 1 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยว ช่วงปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2563 

 ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2563) 

  จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว สภาพความแออัดของนักท่องเที่ยว และพฤติกรรมที่              
ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม การไม่ควบคุมปริมาณและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของ
นักท่องเที่ยว ภาครัฐจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา โดยการวิเคราะห์และก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปิดเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ให้กลับคืนสู่
ความสมบูรณแ์ละรองรับนักท่องเที่ยวได้ในช่วงเวลาต่อไป เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติคงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
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หลักการและแนวคิดของขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการ 

 ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการ (Recreation Carrying Capacity : RCC) 
หมายถึง ระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดของมนุษย์ด้านนันทนาการ ซึ่งพ้ืนที่สามารถรองรับได้โดยที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้  ทั้งยังสามารถให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว ในการ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังคงพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่พบเห็น   

 แนวคิดการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวด้านนันทนาการ มีองค์ประกอบ
ที่ต้องพิจารณา คือ 1) ประเภทและระดับของผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ เพ่ือท่องเที่ยวและ
นันทนาการ ซึ่ งสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปริมาณและลักษณะการใช้ประโยชน์  2)  สภาพการใช้ประโยชน์                
ด้านท่องเที่ยว/นันทนาการ  ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวและการก าหนดปัจจัยและเกณฑ์ในการชี้วัด         
ที่แสดงถึงเป้าหมายที่ต้องการทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สังคมวัฒนธรรม  และประสบการณ์นันทนาการ       
ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติควรประกอบ ด้วยปัจจัยชี้วัด         
5 ด้าน คือ    

  1) ด้ านนิ เวศวิทยา  (Ecological  Carrying  Capacity, ECC) เป็ นการก าหนดระดับ
ความสามารถสูงสุดซึ่งระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมจะสามารถรองรับได้โดยไม่เกิดอันตราย หรือส่งผลเสียหาย
ถาวรต่อระบบนั้น ๆ เช่น คุณภาพน้ า ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ เป็นต้น  
  2) ด้ านจิตวิทยา  (Psychological  Carrying  Capacity  Determination, PsCC) มุ่ งเน้ น   
การก าหนดการยอมรับได้ของการใช้ประโยชน์ (Use  Level) ด้านนันทนาการ หรือการท่องเที่ยวที่มีผลมาจากการ
พบปะผู้คนอ่ืน ๆ  ในขณะประกอบกิจกรรม โดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกแออัดและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ          
  3) ด้านกายภาพ  (Physical  Carrying  Capacity,  PCC)   เป็นการพิจารณาถึงระดับการใช้
ประโยชน์ด้านท่องเที่ยวหรือนันทนาการ ที่เน้นขนาดเนื้อที่ที่ใช้ในการรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว/นันทนาการ  
ในช่วงเวลาหนึ่งเป็นหลัก โดยพิจารณาจากขนาดเนื้อที่ที่สามารถเปิดให้ใช้ประโยชน์เพ่ือนันทนาการและ          
ค่ามาตรฐานด้านขนาดเนื้อที่ซึ่งกิจกรรมนันทนาการแต่ละชนิดต้องการ  ตัวอย่างเช่น จ านวนนักท่องเที่ยว 12 คน
ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรในการเดินป่าในแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติกึ่งสันโดษ เป็นต้น  

  4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  (Facility  Carrying  Capacity,  FCC)  เป็นการประเมินความจุ
ของสิ่งอ านวยความสะดวกแต่ละประเภทในแหล่งท่องเที่ยว ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดในช่วงเวลา
ที่ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีการประเมิน ได้แก่ บ้านพัก พ้ืนที่กางเต็นท์ พ้ืนที่นั่งรับประทานอาหาร  ลาน
จอดรถ ท่าจอดเรือ ห้องน้ า-ห้องสุขา เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านค้า เป็นต้น โดยมี
หน่วยที่วัดเป็นจ านวนผู้ที่ใช้สิ่งอ านวยความสะดวก ต่อช่วงเวลา (People At One Times,PAOT)  

    5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Social  Carrying  Capacity,  SCC)  เป็นการศึกษาการรับรู้และ
ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวถึงจ านวนสูงสุดของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  โดยที่ยังคงรักษา
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ประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณภาพ และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวได้  
นอกจากนี้ยังรวมถึงการรับรู้และความรู้สึกของราษฎรในท้องถิ่น  ที่ต้องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบหรือ            
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชน ไปในรูปแบบที่ไม่พึงปรารถนา พร้อมกันนี้ ยังต้องมีการ
ก าหนดเกณฑ์ว่าผลกระทบขนาดไหน จะเป็นค่าสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นซึ่งถ้าผลกระทบมีค่าสูงไปกว่านี้เมื่อใด  
จะก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์นันทนาการ หรือที่เรียกว่าค่าวิกฤติ 
(Treshold level) ซ่ึงในแหล่งหรือจุดท่องเที่ยวหนึ่งๆ ต้องน าขีดความสามารถในการรองรับสูงสุดแต่ละ
ประเภทมาพิจารณาร่วมกัน  โดยมีเงื่อนไขว่าค่าขีดความสามารถรองรับได้ที่มีระดับวิกฤติสูงสุด จะเป็นตัวบ่งชี้
ระดับสูงสุดของขีดความสามารถท่ีรองรับได้ด้านนันทนาการในพ้ืนที่นั้น ๆ    

 ตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        
ได้ท าการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ โดยการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและก าหนดวิธีการประเมินขีดความสามารถในการ
รองรับด้านนันทนาการ พร้อมตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐาน  ประเมินผลกระทบจากการใช้ประโยชน์              
ด้านนันทนาการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว การสร้างระบบติดตามและประเมินผล
กระทบจากการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยว  ตลอดจนแนวทางและมาตรการเพื่อควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว
ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  และในปีงบประมาณ 2551  ได้มีการศึกษา
ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเพ่ิมเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552            
ได้ด าเนินการโครงการติดตามขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง  
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จากผลการศึกษา
ในช่วงต้น พบว่า แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากในอุทยานแห่งชาติ อยู่ในภาวะเกินขีดความสามารถในการรองรับฯ  
(Exceed  carrying  Capacity) ซ่ึงเป็นผลกระทบเนื่องปริมาณนักท่องเที่ยวที่สูงมาก ซึ่งจากผลการศึกษาในแต่
ละพ้ืนที่ได้ก าหนดมาตรการเพื่อจัดการผลกระทบ ให้เหมาะสมกับแตล่ะสภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  

 ตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส านัก
อุทยานแห่งชาติ ได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง  ด าเนินการส ารวจขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการสรุปรายงานจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม ตามขีดความสามารถในการรองรับได้
ด้านนันทนาการ โดยใช้กรอบการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในอุทยานแห่งชาติ  ในการประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติอย่างรวดเร็ว (rapid assessment for 
Maximum Number of visitors) ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ 



 7  

 

 ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติทั้ง 155 แห่ง  ได้มีการวิเคราะห์และก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการควบคุมจ านวน
นักท่องเที่ยวให้อยู่ในขีดความสามารถที่รองรับได้ เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเพียง
ระบบการควบคุมการจองที่พักค้างแรมและกางเต็นท์  โดยเปิดจองผ่าน website กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ซึ่งต้องลงทะเบียน เพ่ือยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ โดยสามารถเลือกอุทยานแห่งชาติ ที่ประสงค์
จะเข้าพักเลือกวันที่จะเข้าและออกจากที่พัก เลือกบ้านพัก ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน และเลือกวิธีการช าระเงิน 
โดยช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือช าระเงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ ท าการพิมพ์ใบช าระเงิน ช าระเงินตาม
ช่องทางที่เลือก ได้แก่ การช าระผ่านหน่วยงานในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือการ
ช าระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  เท่านี้นักท่องเที่ยวก็จะสามารถเดินทางไปที่ อุทยานแห่งชาติที่จองที่พักไว้  
โดยน าใบเสร็จไปยืนยันเพ่ือเข้าที่พักและในส่วนของการจองเต็นท์และพ้ืนที่ลานกางเต็นท์ก็จะเป็นไปในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งการเข้าพักค้างจะสามารถควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จองบ้านพัก  
เต็นท ์และพ้ืนที่ลานกางเต็นทเ์ท่านั้น  

 

 
 ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการจองที่พักเข้าอุทยานแห่งชาติ  

            ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2563) 

  ในส่วนของการจองเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ  ยังไม่มีระบบการจองล่วงหน้า แต่เดิม
นักท่องเที่ยวจะหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่าน website ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออาจ
โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลล่วงหน้าก่อนเดินทางกับอุทยานแห่งชาตินั้น ๆ หรือหน่วยงานอ่ืนที่จัดบริการข้อมูล
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แต่ยังมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เดินทางท่องเที่ยวโดยไม่มีการวางแผนหรือหาข้อมูล
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ล่วงหน้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันหยุดยาวที่มีจะนักท่องเที่ยว
เดินทางไปท่องเที่ยวหนาแน่น และเข้าไปในอุทยานแห่งชาติจนเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่  
ซึ่งที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติบางแห่ง จ าเป็นต้องอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเนื่องจากเกรงข้อร้องเรียน  และ
บางครั้งเกิดจากความเห็นใจกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นระยะทางไกล  ซึ่งการปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้า
ไปจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นทีน่ั้น  ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนี้ 

ความเสียหายจากการที่นักท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ 

  1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติได้รับผลกระทบจากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มากเกินไป ทรัพยากร ธรรมชาติ อันได้แก่ ต้นไม้ และสัตว์ป่า เป็นสิ่งที่มีความเปราะบาง 
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ นั้น อุทยานได้จัดเตรียมแหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติที่มีความเหมาะสมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้ธรรมชาติ  โดยจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของเส้นทาง ทั้งนี้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติดื่มด่ าธรรมชาติได้อย่าง
แท้จริง จ านวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร เช่น อาจมีการเดินนอกเส้นทาง         
เหยียบย่ าพันธุ์พืช หรือหากจ านวนนักท่องเที่ยวมากเกินไปเส้นทางจะถูกเหยียบย่ า จนรากไม้โผล่   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสัตว์ป่าเมื่อมีจ านวนผู้คนมากเกินไปก็จะหลบหนีไปที่อ่ืน  ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถพบเห็นตัวหรือ
แม้แต่การได้ยินเสียง  และก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจ        

  2) สิ่งอ านวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวไม่ เพียงพอ  เช่น ห้องน้ า ลานจอดรถ         
ร้านจ าหน่ายอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น จ านวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป จะก่อให้เกิดความ
แออัด แย่งกันกินแย่งกันใช้  สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เต็ม
ศักยภาพ   

  3) ปัญหาเรื่องขยะ  โดยปกติอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งจะจัดเตรียมถังขยะ ในระดับที่
เหมาะสมกับปริมาณขยะที่นักท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับได้ กรณีที่มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
จะท าให้ เพ่ิมปริมาณขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะมีผลต่อการก าจัดหรือการแยกขยะ โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวลักษณะเช้าไปเย็นกลับ จะสร้างปัญหาปริมาณขยะมากกว่านักท่องเที่ยวแบบค้างคืน ซึ่งขยะส่วนใหญ่  
ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ถึงแม้ว่าอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่จะมีการรณรงค์   ให้นักท่องเที่ยวน าขยะ
กลับออกไปทิ้งข้างนอกอุทยานแห่งชาติแล้วก็ตาม  แต่ส่วนหนึ่งก็ยังคงทิ้งไว้เป็นภาระให้กับอุทยานแห่งชาติ 
ต้องหาทางก าจัด     

  4) ปัญหาน  าเสีย ลักษณะน้ าเสียในอุทยานแห่งชาติเกิดมาจากการใช้ครัวของร้านอาหาร  
ห้องน้ า ห้องสุขา ตลอดจนคราบน้ ามันเรือท่ีรั่วไหลลงสู่ทะเล และพัดมาท่ีชายหาดจนกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว
ในอุทยานแห่งชาติ การจัดการน้ าเสียอุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
ขนาดเล็กติดกับที่ (Onsite treatment) เช่น บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ ถังกรองไร้อากาศ ซึ่งระบบเหล่านี้       



 9  

 

จะรองรับน้ าเสียเพ่ือบ าบัดก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถลดความสกปรกของน้ าเสียลงได้และในช่วงที่มี
นักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดน้ าทิ้งจนเกินกว่าศักยภาพในการบ าบัดของน้ าเสีย ดังนั้นการ
จัดการน้ าเสียของอุทยานแห่งชาติ นอกจากให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดแล้ว จะต้องมีแผนการ
ด าเนินการให้การเกิดน้ าเสียนั้นอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะกับระบบที่ติดตั้งไว้  รวมถึงการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดน้ าเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว เพ่ือให้น้ าเสียที่เกิดขึ้นได้รับ 
การจัดการที่เหมาะสม  และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

  5) ปัญหาระบบการควบคุมการท่องเที่ยวทางทะเลยังไม่สมบูรณ์ครบวงจร  อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล จะมีระบบการบริหารจัดการที่แตกต่างจากอุทยานแห่งชาติทางบก ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวทาง
ทะเลมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นชายหาด เกาะ แก่งได้สะดวก
หลากหลายเส้นทาง ที่ผ่านมาในการประกอบกิจการเรือน าเที่ยวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
ผู้ประกอบการจะต้องมีการจดทะเบียนผู้ประกอบการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชก าหนด  ซึ่งจะมีตัวเลขจ านวนเรือที่ขึ้นทะเบียนไว้แน่นอน แต่ในช่วงเวลาของการท่องเที่ยวนั้น 
เป็นการยากที่จะควบคุมเรือที่จะเข้าไปในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เนื่องจากทางอุทยานแห่งชาติไม่สามารถ
ระบุต าแหน่งพิกัดที่เรือจะเข้าไปได้ชัดเจน และอาจมีการลักลอบเข้าไปในแหล่งที่ปิดหรือไม่อนุญาตให้มีการ
ท่องเที่ยว  จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบติดตามเรือเพ่ือการควบคุมขีดความสามารถในการรองรับ  
นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกและปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว  และเรื่องของความโปร่งใส
ในการควบคุมการจัดเก็บค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติอีกด้วย    

  6) ปัญหาเรื่องการจัดเก็บเงินรายได้รั่วไหล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติทางทะเล
นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือเข้าไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ ได้หลายทาง  บางครั้งไม่อาจเก็บเงินค่าบริการอ านวย      
ความสะดวกเข้าอุทยานแห่งชาติได้ทั่วถึง ต่างจากอุทยานแห่งชาติทางบกที่มีด่านเก็บค่าบริการในเส้นทางถนน
หลักที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างชัดเจน ประกอบกับบริษัททัวร์หรือผู้ประกอบการพยายามหลบเลี่ยง           
ไม่ช าระเงิน  เนื่องจากผลประโยชน์ของบริษัททัวร์มีมูลค่าจ านวนมาก โดยเฉพาะค่าบริการของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมีตั้งแต่ระดับ 200-400 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่อนข้างสูง เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ประกอบการหลบเลี่ยงไม่ช าระเงิน  
นอกจากนี้ปัญหาการรั่วไหลเกิดจากอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดเก็บ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่นอกจากดูแลด้านการท่องเที่ ยวแล้ว  จ าเป็นต้องแบ่งก าลั งในงานด้านการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ได้ออกมาตรการและข้อเสนอแนะป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี       
เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเงินรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ โดยมีข้อเสนอแนะส าคัญ เช่น การปรับปรุง  
การจัดเก็บรายได้เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ รวมถึงชี้แนะปัญหาด้านการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะ       
การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง 
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  7) ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  ปกติจะมีเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว      
เพ่ือดูแลคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เช่น  ร้านอาหาร จะต้องมีการด าเนินการเพ่ือความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว  ที่พักแรม หรือบ้านพักของอุทยานแห่งชาติ ต้องมีการจัดเตรียม
ความพร้อม เพ่ือความปลอดภัยรวมถึงสุขอนามัย  นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับค าแนะน า ในการปฏิบัติตัว          
เพ่ือความปลอดภัยในขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  เช่น การเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ต้องเตรียม
ตัวเรื่องของข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การแต่งกายหรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติที่เหมาะสม  หากนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ  ในระหว่างการท่องเที่ยว  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
จะต้องมีความพร้อมในการเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี   ซึ่งจากจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีจ ากัด 
เพราะส่วนหนึ่งอัตราก าลังจะถูกน าไปใช้ในงานด้านการป้องกัน   และอีกเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ดูแล
นักท่องเที่ยว  ดังนั้นหากจ านวนนักท่องเที่ยวมากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ดูแล  มีเมื่อเกิดปัญหา หรือเกิดอุบัติเหตุ
จะไม่สามารถดูแลให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที 

4. ความต้องการของ User และ Stakeholder 

 1) นักท่องเที่ยวอยากได้รับความสะดวกสบาย และความมั่นใจในการท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติโดยจากการส ารวจความต้องการ (Empathize) นักท่องเที่ยวขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช พัฒนาระบบการจองบ้านพักและ รวมถึง การจองเข้าไปท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ โดยขอให้พัฒนา
ระบบการจอง ทั้งการเข้าไปในอุทยานและบ้านพัก ให้มีการจ่ายเงินได้ในอย่างสะดวกสบายและทันสมัยผ่าน
การใช้แอพพลิเคชั่น เช่นเดียวกับ Application การท่องเที่ยวอ่ืนๆที่มีการจองบ้านพักเช่น Booking หรือ 
Agoda 

 2) นักท่องเที่ยวต้องการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติและข้อมูลทั่วของอุทยานแห่งชาติ  โดยเฉพาะข้อมูลด้าน           
การท่องเที่ยวเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ข้อมูลรายละเอียดยังไม่ชัดเจน การน าเสนอไม่น่าสนใจ และเว็บไซต์         
ไม่เสถียรบางช่วงเวลาเว็บไซด์ล่ม ท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยาก 

 3) นักท่องเที่ยวมีความต้องการ ที่จะเห็นทัศนียภาพ อันสวยงามของธรรมชาติ ที่ปราศจาก
การบดบังเนื่องจากจ านวนท่องเที่ยวที่หนาแน่นมากเกินไป ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ นักอนุรักษ์ รวมถึงภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง มีความต้องการให้ธรรมชาติไม่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่แออัด อยากให้
ธรรมชาติได้มีเวลาฟื้นตัวจากการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 

 5) ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ไม่ขัดข้องหากอุทยานแห่งชาติจะใช้ระบบการ
จองและจ่ายเงินล่วงหน้า เพ่ือการเข้าไปท่องเที่ยว   แต่ขอให้มีความชัดเจนในเรื่องของระบบการจองเข้าโดย
ขอให้ค านึงถึงผู้ประกอบการ ที่จะสามารถจองและได้สิทธิ์ในการน านักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าของบริษัทเข้าไป
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 
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 6)  นักท่องเที่ยวอยากให้ ทางอุทยานแห่งชาติจัดเตรียมความพร้อมเรื่องของระบบรักษา
ความปลอดภัย การกู้ชีพ กู้ภัย ในกรณีที่นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ จะต้องจัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น           
พร้อมประสานหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น หน่วยกู้ภัย สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล เพ่ือที่จะน าส่งไปไปยัง
หน่วยงานใกล้เคียงด้วยความรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย  

 7) ในส่วนของงานบริการบ้านพักนั้น โดยภาพรวมนักท่องเที่ยว จะไม่ค านึงถึงสิ่งสะดวก 
สบายในบ้านพักหรือการด าเนินความสะดวกอ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น  มากนัก แต่อยากให้บ้านพักของ        
อุทยานแห่งชาติ มีความสะอาด และความปลอดภัย อุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้านพักสามารถใช้งานได้ดี รวมถึง
อยากให้มีระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 8)  ในส่วนของชุมชน หรือผู้ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติ อยากให้อุทยาน
แห่งชาติ ช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นของเอกชนหรือของชุมชนให้ด้วย โดยส่วนหนึ่งอาจจะขอ
เข้ามาจ าหน่าย สินค้าหรือผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองของชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านท้องถิ่น 

5. ทางเลือกในการสนองตอบความต้องการของ User (Opportunity Identification)  

 ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนซึ่งถือเป็นผู้ใช้บริการ  (User) เป็นสิ่งที่
อุทยานแห่งชาติทุกแห่งต้องให้ความส าคัญและพยายามตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด  
อย่างไรก็ตามการตอบสนองนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนงบประมาณ ที่มีอยู่โดย
จะต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของนักท่องเที่ยวและ ด าเนินการวางแผนหรือจัดท า
โครงการต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง   

 1) นักท่องเที่ยวต้องการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปรับปรุงเว็บไซต์       
แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและข้อมูลของอุทยานแห่งชาติ ในส่วนของเว็บไซต์อุทยานแห่งชาตินั้น     
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีการพัฒนาระบบ ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ 2550 เป็นต้นมา ซึ่งได้มี
การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์  ซึ่งเจตนารมณ์ในการจัดจ้างเพ่ือด าเนินการ          
ในระยะแรกนั้นจะเป็นเรื่องของการรวบรวมฐานข้อมูลอุทยานแห่งชาติในมิติด้านต่างๆ ไว้เป็นส่วนใหญ่  ต่อมา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง ต่อนักท่องเที่ยวในการเข้ามาหาข้อมูล
การท่องเที่ยวมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของข้อมูลจะยังคงเป็น ข้อมูลที่ดูเป็นทางการและเหมาะกับ 
การเป็นระบบข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลในการท ารายงาน  ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ในอนาคตจะต้องมีการ
ปรับแก้โดยดึงเอาจุดเด่นของสถานที่ต่างๆ  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวน ามาใช้ประชาสัมพันธ์รวมถึงการแนะน า  
การท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ต้องปรับให้มีความน่าสนใจขึ้น   

 2) นักท่องเที่ยวต้องการความมั่นใจ ในการไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติว่า จะได้เข้าไป
ท่องเที่ยว รวมถึงการจองบ้านพัก ลานกางเต็นท์ และรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ และเหมาะสมกับ
ความต้องการ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เรื่องนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีบริการ
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อ านวยความสะดวกในด้านการจองที่พัก ลานกางเต็นท์ หรือเต็นท์บริการกับนักท่องเที่ยวรวมถึงค่ายเยาวชน
อ่ืนๆซึ่งสามารถจองผ่านเว็บไซต์ www.dnp.go.th แต่ในส่วนของการจองเพ่ือเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาตินั้น กรมอุทยานฯ ได้จัดบริการข้อมูลในเว็บไซต์  เพ่ือที่จะแนะน าข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ แต่ยังมิได้มี
ระบบการจองและเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ รวมถึงระบบการจ่ายเงิน ท าให้ในที่ผ่านมา การท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติ จะมีปัญหาในเรื่องของนักท่องเที่ยวไม่สามารถจองเข้าล่วงหน้าได้ ท าให้เกิดความไม่สะดวก
และไม่มั่นใจต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้นในการพัฒนาจะต้องจัดท าระบบการจองล่วงหน้า ซึ่งประโยชน์โดยตรง     
ที่ไดร้ับ คือ จะสามารถจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง 

 3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เส้นทางสัญจรในอุทยานแห่งชาติ  อาคารบ้านพัก  
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณสถานที่ทองเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น 
อุทยานฯ ที่จะบริการแก่นักท่องเที่ยว จะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสะดวกสบาย         
มีความสะอาด และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 4) การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นของเอกชนหรือของชุมชนบริเวณใกล้เคียง
อุทยานแห่งชาติ ที่จะต้องมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวรองซึ่ง อาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือพ้ืนที่อนุรักษ์หรืออ่ืนๆ 
ที่อยู่ใกล้เคียง  และหากบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยว  ที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  พ้ืนที่สาธารณะอ่ืนใดซึ่งสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้    หรือเป็นรีสอร์ท      
ที่พัก โฮมเสตย์รอบ ๆ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จะเป็นแหล่งกระจายนักท่องเที่ยวไม่ให้อุทยาน
แห่งชาติเกิดความแออัด ที่ส าคัญคือเป็นการกระจายรายได้ให้กับ ชุมชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยอ่ืนๆ  ซึ่ง
อุทยานแห่งชาติจะต้องมีระบบ ฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าไปเที่ยวชม
ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างสอดคล้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักท่องเที่ยว และชุมชนที่จะมีรายได้สมดุลกับ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติตลอดไป  

6. การสร้างแนวคิดของทางเลือก (Ideation=Idea + Creation)   

  การที่ User ซึ่งได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน เสนอแนะให้
อุทยานแห่งชาติ  ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความประสงค์  แต่สิ่งเหล่านั้นอาจมีจ านวนมากมาย ซึ่งหลาย
เรื่องมีความส าคัญ  จึงจ าเป็นต้องจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน  และต้องบริหารจัดการหรือด าเนินการใดๆ 
เพ่ือตอบสนอง ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยมองผลประโยชน์ในองค์รวม ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคน       
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ   

 1) การพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติและข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ โดยดึงเอาจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ น ามาใช้ประชาสัมพันธ์ ให้มีรูปแบบ
ที่ทันสมัยน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจต้องมีการจัดจ้างบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบริษัท
หรือผู้เชี่ยวชาญ เรื่องของการประชาสัมพันธ์จัดระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเข้ามาจัดท าระบบโดยในส่วน
ของเจ้าหน้าที่นั้นจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนข้อมูล ที่จะน าไปสู่การพัฒนาระบบ 
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 2) การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานที่ลาน
กางเต็นท์ห้องน้ าที่ได้มาตรฐาน บ้านพัก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ค่ายเยาวชน ที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว   
ซึ่งอุทยานแห่งชาติจะต้องก าหนดมาตรฐาน และด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มี
ความเหมาะสมและสะดวกสบาย สะอาดและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ   

 3) การจัดท าระบบจองการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ รวมถึงการจองที่พัก เต็นท์ 
และลานกางเต็นท์ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ่ายเงินแบบครบวงจร เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยละเอียด
รอบคอบ   

7) การสร้างต้นแบบทดสอบ (Prototype and Test)   

  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของนักท่องเที่ยว ประกอบกับนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดความสมดุลและสามารถรองรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้เหมาะสม และยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คุณค่าได้ต่อไป  จึงเห็นควรที่จะ
สร้างต้นแบบการพัฒนาระบบจัดการนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ก าหนดต้นแบบ    
การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ (New Normal) ดังนี้ 

  1) การจัดท าระบบการจองล่วงหน้าและพัฒนาระบบการจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์ ในการเข้าไป
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานไว้ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

   1.1  ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะร่วมกับ แอพพลิเคชั่นคิวคิว (QueQ) ในการ
ควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว โดยก าหนดสัดส่วนให้มีการจองล่วงผ่าน แอพพลิเคชั่นคิวคิว จ านวน 70% ส่วนอีก 
30% จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้า สามารถท่องเที่ยวได้ (Walk in) แต่ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
ทัว่ไปจะต้องรับทราบว่าผู้ที่จองล่วงจะได้สิทธิ์ในการเข้าเที่ยวชมก่อน  โดยจะแบ่งช่วงเวลาการเข้าเที่ยวชมเพ่ือ
ไม่ให้จ านวนนักท่องเที่ยวแออัดในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งหากนักท่องเที่ยวที่จองมามีไม่ถึ งจ านวนขีด
ความสามารถในการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่ก าหนดไว้ อุทยานแห่งชาติก็จะสามารถเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวที่ Walk in เข้าไปได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ห้ามเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ต่อช่วงเวลา ซึ่งการ
ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นคิวคิว สามารถเข้าไปดาวน์โหลด ได้ทั้ง ระบบ IOS และ Android ซึ่งก าหนดให้
สามารถจองล่วงหน้า 15 วัน หลังจากได้ลงทะเบียนและด าเนินการไปตามข้ันตอนแล้ว ก็จะได้ใบแสดงการจอง
ระบบอิเลคทรอนิกส์ เมื่อจะเข้าชมอุทยานฯ ก็เพียงแต่เปิดใบจองให้เจ้าหน้าที่ดู ก็จะเป็นการยืนยันการจอง
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ และหลังจากที่ได้มีการจองแล้วหากประสงค์จะยกเลิก  
ก็สามารถด าเนินการได้ หลังจากที่ยืนยันการจองและช าระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว นักท่องเที่ยว    
จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป โดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพ่ือเป็นการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว     
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ให้เป็นไปจ านวนที่จ ากัด จากนั้นจะผ่านเข้าสู่จุดคัดกรอง ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 
เท่านี้ก็สามารถเข้าไปเที่ยวชม พักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติสมได้ความตั้งใจ  (ข้ันตอนสรุปดัง ภาพที่ 3)  

 
 

 
 

ภาพที่ 3  ขั้นตอนการลงทะเบียนจองในการเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ  

   1.2  การพัฒนาต่อยอดในขั้นตอนที่ 2 โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและ
ระบบการลงทะเบียนฯ  ระบบฐานข้อมูลบัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ พัฒนาระบบการจองและจ าหน่ายบัตร
ผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ  พัฒนาการเชื่อมต่อระบบช าระเงินกลาง (Payment Gateway) จัดการระบบ      
การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบรับเงินกลางของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พัฒนาระบบ          
การเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชัน “National Park Thailand” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
รวมถึงการพัฒนาระบบเปิด/ปิด การให้บริการ และการเพ่ิม/ลด จ านวนบัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ ระบบ
การขอคืนเงิน ระบบการตรวจบัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ ระบบการจัดการรายงานและน าเสนอข้อมูลแบบ 
Real time ระบบรักษาความปลอดภัย (IT Security) ระบบการจัดการ และจัดเก็บ Log ในระบบงาน ระบบ
การจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง และท้ายสุดเป็นจัดหาระบบ Cloud Server เพ่ือติดตั้งหลัง
การพัฒนาระบบแล้วเสร็จ  

  2)  การเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยในอุทยานแห่งชาติ  โดยจัดตั้งส่วนกู้ภัยอุทยาน
แห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557  โดยมีศูนยกูภัยอุทยานแห่งชาติ จ านวน 7 แหง ตามภาคต่าง ๆ  เพ่ือวางแผน
เฝาระวัง ปองกันและเตือนภัย จัดท าแผนดานการปองกันและการกูภัย การประเมินสถานการณ์ และ
อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน และปฏิบัติในการปองกันและการกูภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  โดยเฉพาะ
แหล่งทองเที่ยวทางทะเล ซึ่งเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว ซ่ึงในช่วงระยะที่ผ่านมา ส านักอุทยานแห่งชาติ        
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ได้พัฒนาและวางระบบเพ่ือการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจนเป็นยอมรับและสามารถกู้ภัยจากเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม หากจะเจาะลึกไปในส่วนของการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล  ที่มีบริบทที่แตกต่าง จากอุทยานแห่งชาติทางบก เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในทะเลจะมี
อันตรายในเรื่องของคลื่นลมตามฤดูกาลที่อาจเกิดเหตุวิกฤติได้ตลอดเวลา กรมอุทยานฯ จึงได้มีการจัดท า
โครงการจัดหาระบบติดตามเรือน าเที่ยว โดยใช้พิกัดต าแหน่งจากอุปกรณ์ลูกข่ายเครื่องรับ-ส่งระบบสื่อสารวิทยุ 
แบบดิจิทัล (Tourist Boat Tracking by Digital Trunked Radio System)  ในเขตพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติ  
โดยที่Trunked Radio หรือระบบวิทยุคมนาคมระบบ “Trunk”  เป็นเครือข่ายวิทยุสื่อสาร ที่มีการท างาน
คล้ายกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีสถานีกลาง (System Control) ท าหน้าที่จัดช่องสัญญาณให้มีจ านวน
ช่องสัญญาณเพียงพอในการรองรับการใช้งานของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในระบบ มีสถานีทวนสัญญาณ 
(Repeater Station) ท าหน้าที่เชื่อมโครงข่ายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของเครือข่ายนั้นๆ และเลือกช่องสัญญาณที่  
ว่างอยู่ให้ลูกข่ายโดยอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถเรียกเฉพาะเครื่องลูกข่ายที่ต้องการติดต่อได้ และมีระบบ           
การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม (Private Call) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีระบบการเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมอ่ืน (PCM 
Switch) และมี โปรโตคอล MPT 1327 เป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน โดยระบบนี้จะมีข้อดี คือ สื่อสารทางเสียง, 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Voice) และสามารถทราบต าแหน่งผู้แจ้งเหตุได้ทันที โดยมีการแสดงต าแหน่งปัจจุบัน        
(Real-time position) ของเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ Digital Trunk Radio แสดงประวัติ (History) การเคลื่อนที่
ของเรือในพ้ืนที่ให้บริการได้ทันที   ซึ่งระบบนี้จะสามารถเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติฯ  ควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นธรรมและเท่าเทียมสามารถตรวจสอบได้  

 
 ภาพที่ 4  แสดงการติดตั้งวิทยุสื่อสารในระบบ DTRS (Digital Trunk Radio System) เอา CAT ออก 
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  3) จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และสั่งการ (Command Center) เพ่ือดูแลความปลอดภัย 
ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยการ
สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ  ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
รวมถึงการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผน  ซ่ึงเป็นการบูรณาการงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศ อันก่อให้เกิดการสนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของประเทศ  ควบคูก่ับการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และสั่งการ 
(Command Center) ประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการ (Command Center) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชส่วนกลาง  (Central center)  ศูนย์ควบคุมส่วนภูมิภาค (Regional Center) ณ ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์รวมส านักสาขา จ านวน 21 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติงานภาคสนาม (National Park Center) ที่อุทยานแห่งชาติ
ทุกแห่ง  

 
 ภาพที่ 5  แสดงระบบควบคุมและบัญชาการ (Command Center) ของกรมอุทยานแห่งชาติ 

8. Roadmap การน าไปใช้ (น าร่อง วัดผล ขยายผล) 

  การบริหารจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  มีการก าหนด
แผนการและกระบวนการ ในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

  1) การจัดตั้งคณะท างาน ซึ่ง ประกอบไปด้วยผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนแผนงานอุทยาน
แห่งชาติ ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ส่วนจัดการทรัพยากร
อุทยานแห่งชาติ ส านักอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมี ส่วนการคลัง ส่วนการพัสดุ ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักบริหารงานกลาง กองนิติการ และผู้แทนอุทยานแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญการจัดระบบฐานข้อมูล และ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการพัฒนาระบบ Application ในการใช้งานจริง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีการ
ประชุมเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายโดยเร่งด่วน 
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  2) การจัดท าโครงการพัฒนาระบบการจ าหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ในอุทยาน
แห่งชาติ โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการแลระบบการลงทะเบียน  การ
พัฒนาระบบการจองและจ าหน่ายบัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติผ่าน Mobile Application  ระบบการตรวจ
บัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ  การพัฒนาระบบการจัดการรายงานและน าเสนอข้อมูลแบบ Real Time การ
พัฒนาระบบงานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานหรือฐานข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้งาน  (Security) การออกแบบสถาปัตยกรรมแม่ข่าย Cloud Computing  การเชื่อมต่อพัฒนาระบบ 
payment Gateway เพ่ือรองรับช่องทางการช าระเงินผ่านทางบัตรเครดิตเดบิต  ตู้ ATM  Internet Banking  
Mobile Banking และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจ ากัด  การเชื่อมต่อกับระบบรับเงินกลาง ที่ขึ้นอยู่กับส่วนการ
คลัง ส านักบริหารงานกลาง  การเชื่อมต่อกับ Application ส าหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 
Application National Park Thailand  การจัดหาค่าเช่าบริการ Cloud ส าหรับแอปพลิเคชัน ได้แก่ การใช้
บริการ Cloud service ของภาครัฐบาล (กรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)   

  3) ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 ด าเนินการพัฒนาระบบจ าหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ในอุทยานแห่งชาติ
โดยมีช่องทางการช าระเงินจ านวน 3 ช่องทางคือ  บัตรเครดิตเดบิต internet mobile banking และ Cross 
Bank Bill payment  โดยช่องทางการจองและข้อมูลการจองด าเนินการและจัดเก็บในระบบ Cloud ของ
บริษัททีป่รึกษา พัฒนาช่องทางการเชื่อมต่อกับระบบรับเงินกลางเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินราคา  

  ระยะที่ 2 ด าเนินการถ่ายโอนระบบข้อมูลการจองเลขอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการผ่านระบบ 
Cloud ของกลุ่มโดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดขัดข้องให้เพ่ิมช่องทางการช าระเงินในระบบจ านวน 2 ช่องทางคือ  ตู้ 
ATM และ  เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจ ากัดมหาชน 

  4)  ก าหนดพ้ืนที่น าร่อง จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ        
ดอยอินทนนท์  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  
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9. Implementation Factors Checklist (แผนเตรียมการเมื่อต้องการจะขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง) 

 
ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

1. วิเคราะห์ ศึกษาความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย   

การพูดคุย  เพื่ อ  หาข้อสรุปความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (user) ซึ่งคือนักท่องเที่ยว ที่จะเข้าไป
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ การสอบถาม
นักท่องเที่ยวทั่วไป ที่ เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติ  ซึ่งเป็นการสอบถามโดยตรง หรือการ
ตรวจสอบข้อคิดเห็นใน Facebook Fan page ของ
ส านักอุทยานแห่งชาติ    และในห้องเรียน ป.ย.ป. ที่
มีจิตอาสาที่ทางส านักงาน กพ. โดยสถาบัน FYI 
จัดเตรียมไว้ในการตอบค าถาม        ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นนักท่องเที่ยวท่ีมีประสบการณ์เข้าไปท่องเที่ยวใน
อุยานแห่งชาติ 

1 เดือน - 
 

 

2. จัดท าร่างโครงการ 
การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติ ผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส์  

การจัดท าแผนโครงการระยะสั้น / ระยะยาว /         
การประชาสัมพันธ์ 

เร่งด่วน 
(ภายใน 2 
เดือน)  

  

3. จัดตั้งคณะท างาน โดย
บูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เจ้าหน้าท่ีจาก สอช. 
กองคลัง พัสดุ กองนิติ
การ ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ และ
ผู้เชีย่วชาญระบบ it 
ในการจัด 
Appilcation  

การจัดตั้งคณะท างาน และจัดประชุมเพื่อกลั่นกรอง
ระบบการพัฒนาโครงการให้ประสบความส าเร็จสู่
เป้าหมาย ท่ีสามารถให้บริการนักท่องเที่ยว สามารถ
จองจองจ่ายเงินการเข้าไปท่องเที่ยว และจองที่พัก 
เต็นท์ และลานกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ 

1 เดือน 
 

-  

4. การจัดเตรียมระบบ
ฐานข้อมูล ด้านการ
ท่องเที่ยว 

จัดเตรียมฐานข้อมลู แหล่งท่องเที่ยว ในอุทยาน
แห่งชาติ บ้านพัก เต็นท์ และลานกางเต็นท์ ของ
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 

2 เดือน  -  
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ล า 
ดับ 

กิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหต ุ

5. การปรับปรุง กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ที่
เกี่ยวข้องในระบบการ
ท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติ 

จัดประชุมคณะกรรมการ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องใน
สาขาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อยุติ เพื่อให้การด าเนินการ
สอดคล้องตามกฎ  ระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้ อง หาก
จ าเป็นต้องมีการปรับแก้กฎระเบียบบางข้อ เพื่อให้
ส าม ารถขับ เคลื่ อ น โครงก ารต่ อ ไป ได้  ก็ ต้ อ ง
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

6 เดือน -  

6. การจัดจ้างท่ีปรึกษา
เพื่อจัดระบบ การจอง
ท่องเที่ยว และบ้านพัก 
เต็นท์ และลานกาง
เต็นท์ในอุทยานฯ  

ด าเนินการจัดจ้าง ผู้เช่ียวชาญ เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ การจองเข้าท่องเที่ยว และบ้านพัก 
เต็นท์ และลานกางเต็นท์ในอุทยานฯ โดยด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามที่ระเบียบและกฎหมาย
ก าหนด 

9 เดือน 6,000,000  

7. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

จัดการฝึกอบรบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
ด้านการท่องเที่ยว เป็นการเตรียมความพร้อม ใน
การให้บริการในระบบใหม่ ที่มีการจองและจ่ายเงิน
ในระบบ อิเลคทรอนิกส์ 

1 เดือน (ด าเนินการ
โดยบริษัทที่

ปรึกษา) 

 

8. การเพิ่มระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
อุทยานแห่งชาติ 

จัดท าโครงการโครงการจัดหาระบบติดตามเรือน า
เที่ยว โดยใช้พิกัดต าแหน่งจากอุปกรณ์ ลูกข่าย
เครื่องรับ-ส่งระบบสื่อสารวิทยุ แบบดิจิตัล (Tourist 
Boat Tracking by Digital Trunked Radio 
System)  ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 

1 ปี  
6 เดือน 

  

9. สร้างระบบติดตาม
สถานการณ์และสั่ง
การ (Command 
Center) 

จัดท าโครงการสร้างศูนย์และเทคโนโลยีดูแลความ
ปลอดภัย ในการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
ความ เช่ือมั่ นด้ านความปลอดภั ยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมและทันสมัยในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือที่
ส นั บ ส นุ น ให้ เจ้ า ห น้ าที่ ส า ม า รถ ช่ ว ย เห ลื อ
นักท่องเที่ยวได้สะดวกและรวดเร็ว โดยต้องการน า
ข้อมูลที่ถูกต้องและเรียลไทม์มาใช้เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลและวางแผน 

   

 ประชาสมัพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการให้
ประชาชน นักท่องเที่ยวทั่วไปทราบ และยินดีใช้
บริการจองการท่องเที่ยวผ่าน App. 

6 เดือน 1,000,000  

8 ประเมินความส าเรจ็
ของโครงการ 

จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก 
ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ 

1 เดือน 300,000  



กลุมที่ 9

กลุมหลักสูตร ป.ย.ป.2 (รุนที่ 7) และ ป.ย.ป. 4 (รุนที่ 1)

------------------------------------

หลักสูตร

ผูนำการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
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