






การมีสวนรวมรับผิดชอบตอหลงทองทีไยว: กรณีศึกษาอาวมาหยา  
อุทยานหงชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมูกาะพีพี 

 
1. ความชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

อุทยานหงชาติมีบทบาทส าคัญตอการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน ทัๅง฿นมิติสิไงวดลຌอม สังคมละศรษฐกิจ 
ดຌานสิไงวดลຌอม อุทยานหงชาติปຓนหลงรวมของสรรพสิไงทีไมีชีวิตละเมมีชีวิต  ซึไงมีปฏิสัมพันธ์ตอกันอยางปຓน
กระบวนการละมีระบบทีไน าเปสูการผลิตละควบคุมตนองตามธรรมชาติ  อันสงผลตอการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ทัๅงทางตรงละทางอຌอมทีไส าคัญ เดຌก ปຓนหลงตຌนนๅ าล าธาร ศูนย์รวมของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ชวยควบคุมสภาพภูมิอากาศ บรรทาความรุนรงของอุทกภัย วาตภัย ละความหຌงลຌง ละชวยลดการพังทลาย
ของดิน ดຌานสังคม จากบทบาทดຌานสิไงวดลຌอมดังกลาว อุทยานหงชาติจึงมีความส าคัญตอสังคมนานัปการ  

ปຓนหลงก านิดของนๅ า฿ชຌสอย฿นครัวรือนกษตรกรรม อุตสาหกรรมละพลังงาน ปຓนหลงอาหารละวัสดุ฿ชຌสอย
ของชุมชนทຌองถิไน ปຓนสถานทีไทองทีไยวละนันทนาการ ละอืๅอตอการคຌนควຌาวิจัยละการศึกษาหาความรูຌ  
฿นศาสตร์ขนงตางโ ดยฉพาะรืไองความหลากหลายของชนิดพันธุ์ละสายพันธุกรรมทีไจะปຓนประยชน์ตอ
กษตรกรรม การพทย์ ละอุตสาหกรรม฿นอนาคต ละดຌานศรษฐกิจ นืไองจากอุทยานหงชาติมีคุณคาดຌาน 

ความงดงามละความดดดนของทรัพยากรธรรมชาติทีไหลากหลาย จึงมีศักยภาพสูงส าหรับ฿ชຌปຓนฐาน฿นการ
สงสริมละพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืนละการบริการ ซึไงจะปຓนทีไมาของรายเดຌของราษฎร฿นทຌองถิไน ท า฿หຌ
กิดการกระจายรายเดຌสูชนบท รวมทัๅงกิดประยชน์ดຌานศรษฐกิจตอชุมชนทຌองถิไนละ฿นระดับชาติ  การทองทีไยว
ยังชวย฿หຌงินตราจากตางประทศเหลขຌาสูประทศ กระตุຌน฿หຌกิดอุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌอง กอ฿หຌกิดการหมุนวียน 

ทางศรษฐกิจ ละการจຌางงาน  

฿นการปງองกันการสืไอมทรมหรือการสูญสิๅนของทรัพยากรธรรมชาติ ฿หຌอืๅอตอการด ารงชีวิต  กิด 

ความสมดุล฿นการพัฒนา ปຓนรากฐาน฿นการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศอยางยัไงยืน ละสามารถ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ ฿นการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน การสริมสรຌางการพัฒนาทีไยัไงยืน 

ละการกຌเขปัญหาความยากจน ดยการสรຌางสมดุลระหวางการ฿ชຌประยชน์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ฿หຌปຓนเปตามนยบายละยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ผนปฏิบัติราชการ 4 ป รวมเปถึงยุทธศาสตร์ชาติ฿นระยะ 20 ป ดยฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการอุทยานหงชาติอยางยัไงยืนบบบูรณาการ ซึไงมุงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿หຌพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิวศบนพืๅนฐานของการมีสวนรวมของชุมชน฿นการดูลรักษา
ละ฿ชຌประยชน์ ควบคูเปกับการตรียมความพรຌอมรองรับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ พืไอ฿หຌสังคมมีภูมิคุຌมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจ ละยกระดับคุณภาพชีวิต฿หຌคน  

฿นสังคมเทย ดย฿หຌความส าคัญกับการอนุรักษ์ฟຕนฟู  ละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิไงวดลຌอม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาละขับคลืไอนประทศเปสูการปຓนศรษฐกิจละสังคมคาร์บอนตไ า
ละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ยกระดับความสามารถ฿นการรับมือละปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
ละภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมละลดมลพิษ ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละปຓนธรรมอยางบูรณาการ สรຌางภูมิคุຌมกันดຌานการคຌาจากงืไอนเข  

ดຌานสิไงวดลຌอมละวิกฤตภาวะลกรຌอน ละพิไมบทบาทประทศเทย฿นวทีประชาคมลกทีไกีไยวขຌองกับกรอบ
ความตกลงละพันธกรณีดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศ 
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ดังนัๅน ฿นการศึกษารืไอง การมีสวนรวมรับผิดชอบตอหลงทองที ไยว : กรณีศึกษาอาวมาหยา 
อุทยานหงชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมูกาะพีพี  จึงมีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ทัๅง฿นดຌาน 

การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน ละดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓน
มิตรกับสิไงวดลຌอม ซึไงจ าปຓนตຌองมีการจัดระบบอนุรักษ์ ฟຕนฟูละปງองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
การกระจายรายเดຌกทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง พืไอน าเปสูการทองทีไยวทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละสรຌางรายเดຌ
฿หຌกับประทศเดຌอยางมัไนคงละยัไงยืน นืไองจากประทศเทยเดຌประสบปัญหาการทองทีไยวระดับประทศ เดຌก 
ปัญหาคุณภาพนักทองทีไยวทีไเมมีความสมดุลตอสถานทีไทองทีไยว฿นประทศเทย ขาดการกຌเขปัญหาบบยัไงยืน 
(Sustainable solutions) ละขาดการจัดการทีไปຓนระบบบบองค์รวม (holistic system) รวมถึงขาดมาตรการ
พืไอรองรับนักทองทีไยวทีไมีปริมาณมาก ปຓนระยะวลานานทีไประทศเทย฿หຌความส าคัญกับปริมาณนักทองทีไยว
มากกวา คุณภาพของนักทองทีไยว พราะความขຌา฿จทีไวาปริมาณมากทากับรายเดຌทีไมาก ตผลกระทบทีไเดຌรับ
จากปริมาณนักทองทีไยวจ านวนมาก กอ฿หຌกิดความสืไอมทรมตอสถานทีไทองทีไยวละสิไงวดลຌอม สิไงส าคัญทีไสุด
คือธรรมชาติทีไถูกท าลายอยางรวดรใว ฿นกรณีอุทยานหงชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมูกาะพีพี ปຓนตัวอยางสถานทีไ
ทองทีไยว฿นชิงกรณีศึกษา ทีไปຓนผลกระทบจากการนຌนปริมาณนักทองทีไยวมากกวาคุณภาพของนักทองทีไยวอยาง
หในเดຌชัด 

2. วิคราะห์สถานการณ์ (Preliminary Investigation) 

อาวมาหยา ตัๅงอยูบนกาะพีพีล กาะขนาด฿หญอันดับสองของหมูกาะพีพี อยู ฿นขตอุทยานหงชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมูกาะพีพี จังหวดกระบีไ ปຓนอุทยานหงชาติทีไมีนักทองทีไยวมากทีไสุด฿นประทศเทย มีทะลละ 
หมูกาะทีไสวยงามปຓนจ านวนมาก อาวมาหยากิดจากการพังทลายของหนຌาผาทีไหวงวຌาปຓนวิๅงอาวขนาดลใกรูป
พระจันทร์สีๅยวทีไอบลຌอมดຌวยขาหินปูน นืไองดຌวยความงามของธรรมชาติ หาดทรายขาวละอียดหมือนผงปງง นๅ า
ทะล฿สสีขียวมรกต ละมีนวปะการังปกคลุมเปทัไวบริวณอาว จึงท า฿หຌอาวมาหยา มีชืไอสียงปຓนทะลเทยทีไสวย
ติดอันดับลก ดย฿นป พ.ศ. 2560 มีจ านวนนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ ประมาณ 1.7 ลຌานคน   (จาก
สถิตินักทองทีไยวป พ.ศ. 2560, กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช) ซึไง฿นอดีตอุทยานหงชาติหาดนพรัตน์
ธารา-หมูกาะพีพี มีจ านวนนักทองทีไยว฿นตละป฿นปริมาณเมมากนัก จนกระทัไงป พ.ศ. 2542 เดຌมีการ฿ชຌสถานทีไ
บริวณอาวมาหยาปຓนสถานทีไถายท าภาพยนต์รืไอง The Beach ซึไงดงดังเปทัไวลก จึงท า฿หຌอาวมาหยาปຓนทีไรูຌจัก
พรหลายเปยังนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ  ดย฿นชวง 5 ปทีไผานมา อาวมาหยาตຌองรองรับ
นักทองทีไยวจ านวนมากจากหลากหลายประทศทีไหลัไงเหลกันขຌามายีไยมชมความงดงามของอาวมาหยา ดยฉพาะ
นักทองทีไยวจีนทีไมีปริมาณพิไมขึๅนมากปຓนพิศษ นืไองจากอาวมาหยานับปຓนสถานทีไทองทีไยวทีไปຓนทีไนิยมของ
นักทองทีไยวจีน฿นอันดับตຌนโ  

ปัญหาทีไกิดขึๅนตามมา คือ นักทองทีไยวทีไเมมีคุณภาพละขาดความรับผิดชอบ กิดการกระจุกตัวของ
หลงทองทีไยว อาวมาหยาปຓนหลงทีไสรຌางรายเดຌละผลประยชน์฿หຌกับผูຌประกอบการจ านวนมากทัๅง฿นจังหวัด
กระบีไ ภูกใต ละจังหวัด฿กลຌคียง ดยท ากิจการบริษัทน าทีไยว รือน าทีไยว รຌานคຌา สถานทีไพัก ละอืไนโ หนึไง฿น
สาหตุทีไท า฿หຌบริวณอาวมาหยา ปຓนจุดทีไมีปริมาณนักทองทีไยวกระจุกตัวปຓนปริมาณมาก฿นตละวัน  คือการ
จัดการทองทีไยวหรือทัวร์บบหมารวม ดยผูຌประกอบการทีไขาดความขຌา฿จ฿นผลกระทบของระบบ (domino effect) 
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การทองทีไยวหรือทัวร์บบหมารวม หมายถึงการทีไยวชมกาะตางโ (อยางนຌอย 8 กาะ) ฿นระยะวลา 5-7 ชัไวมง
ตอวัน การทีไนักทองทีไยวจะขຌามาทีไยวชมหมูกาะตางโ หรือมาทีไอาวมาหยาเดຌสวน฿หญตຌองอาศัยบริษัททองทีไยว
หรือจຌาของกิจการรือน าทีไ ยว ตการน าทีไ ยวบบหมารวม จะค านึงถึงตปริมาณของนักทองทีไยว 

ทีไผูຌประกอบการตຌองการ ดยเมค านึงถึงสภาพพืๅนทีไอันจ ากัดของหลงทองทีไยว การขาดการควบคุมจ านวน
ผูຌประกอบการละจัดระบียบ กอ฿หຌกิดผลกระทบตอนักทองทีไยวทีไมาทีไยวอาวมาหยา ทีไมีพฤติกรรมการทีไยว
บบตักตวงผลประยชน์ของตัวอง฿นวลาทีไจ ากัด ผลกระทบจากการทองทีไยวจึงขยายตัวอยางรวดรใว ละ
ปริมาณนักทองทีไยวทีไพิไมมากขึๅนจนกินขีดความสามารถ฿นการรองรับเดຌของพืๅนทีไ  ท า฿หຌการควบคุมดูลของ
ภาครัฐเมสามารถท าเดຌอยางมีประสิทธิภาพ อาทิชน การดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ 
การดูลความปลอดภัยของนักทองทีไยว ละสิไงอ านวยความสะดวก฿นพืๅนทีไเมพียงพอ ฯลฯ จึงสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติทีไสืไอมทรมอยางรวดรใว กิดสภาพความออัดของนักทองทีไยว฿นตละวัน ซึไงกอ฿หຌกิดปัญหา
ตาง โ ทีไส าคัญตามมา เดຌก 
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2.1   ปัญหาผลกระทบตอสิไงวดลຌอมทางทะล  

มืไอมีการทองทีไยวอยางหนานน จึงกิดภาพรือทีไขຌามารับ-สงนักทองทีไยวจ านวนมาก฿นตละ 

วัน การขຌาจอดละการทิๅงสมอรือบนพืๅนทรายละปะการังวันละหลายรຌอยครัๅง จึงสงผลกระทบดยตรงตอการฟຕน
ตัวละการจริญติบตของปะการัง อีกทัๅงครืไองยนต์รือทีไขຌามาจะปัດนทรายออกเป ท า฿หຌทรายยุบตัว นๅ าลึกอยาง
รวดรใว พราะมืไอนักทองทีไยวขึๅนสูชายหาด การหยียบยไ าทรายจากชายหาดท า฿หຌทรายเหลลงสูทะล ละระดับ
หาดทรายทรุดตัว สิไงทีไกิดขึๅนคือ ทรายบริวณหนຌาหาดจะเมสามารถพิไมขึๅนเดຌทันตามฤดูกาล นินทรายหนຌา
ชายหาดกิดการพังทลาย การหยียบยไ าของนักทองทีไยวยังสงผลกระทบตอพืชบริวณชายหาด ลดอกาส฿นการ
จริญติบตของกลຌาเมຌ หรือพืชตຌน฿หม นอกจากนัๅนรือจ านวนมากทีไขຌามาสงนักทองทีไยวทีไหนຌาชายหาด฿นตละ
วันยังทิๅงคราบนๅ ามันจากรือ กอ฿หຌกิดมลภาวะ฿นทຌองทะล 

2.2  ปัญหานักทองทีไยวลຌนอาว  

  นืไองจากรูปบบการทองทีไยวทีไอาวมาหยาขาดระบบบบองค์รวม (holistic system) การทีไมี
นักทองทีไยวจ านวนมากหลัไงเหลขຌามาทีไยว฿นจังหวัดกระบีไ ผูຌประกอบการเดຌ฿ชຌอกาสตักตวงผลประยชน์ละ
รายเดຌ ดยการน าสนอผนการทองทีไยว฿หຌนักทองทีไยวบบเรຌระบบละความขຌา฿จ฿นผลกระทบบบตอนืไอง 
(domino effect) อันนืไองมาจากการขาดการจัดระบียบการ฿ชຌประยชน์ของพืๅนทีไ฿นซนตางโ เดຌอยางถูกตຌอง 
ชน ซนพักผอน ซนรับประทานอาหาร ซนวายนๅ า ละการด านๅ าชมปะการัง จึงกิดภาพของความออัดของ
นักทองทีไยวบริวณชายหาด  

2.3  ปัญหาการขาดความขຌา฿จของผูຌประกอบการ 

การขาดความขຌา฿จของผูຌประกอบการ฿นการสรຌางกลยุทธ์ละผนพัฒนาธุรกิจทางการทองทีไยว 
ทีไค านึงถึงนักทองทีไยวทีไมีคุณภาพ การสรຌางรายเดຌจากการทองทีไยว฿นชิงอนุรักษ์ การทองทีไยวทีไนຌนกิจกรรม 

ของนักทองทีไยว การทองทีไยว฿นชิงศึกษา ละการทองทีไยวทีไนຌนการสรຌางประสบการณ์ทีไประทับ฿จ จึงกิดการ
ทองทีไยวทีไนຌนตปริมาณตขาดคุณภาพ ละสงผลสียตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

2.4  ปัญหาปริมาณขยะ  

ปริมาณนักทองทีไยวทีไพิไมมากขึๅน฿นตละวัน จึงท า฿หຌมีการทิๅงถุงพลาสติก ขวดนๅ า ละกลองฟม  
ซึไงสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ปะการัง รวมทัๅงสัตว์ทะลจ านวนมาก ดยฉพาะกลุมนักทองทีไยวซึไงขຌามาทีไยว 

฿นลักษณะชຌาเปยในกลับ จะสรຌางปัญหาปริมาณขยะมากกวานักทองทีไยวบบพักคຌางคืน (อาวมาหยาเมอนุญาต 

฿หຌมีการพักคຌางคืนบนกาะ) ขยะทีไพบสวน฿หญ เดຌก ถุงพลาสติก ละขวดพลาสติก จะลอยปຓนพตามกระสนๅ า
ละหในกลืไอนตามชายหาด จຌาหนຌาทีไกรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช ตຌองกใบกวาดพืๅนทีไทุกวัน ดังนัๅน 
หากจຌาหนຌาทีไสามารถ฿หຌค านะน ากนักทองทีไยว สรຌางความตระหนัก (awareness) ละรณรงค์อยางจริงจังเม฿หຌ
ทิๅงขยะบนชายหาดหรือ฿นนๅ า ดยการติดปງายหຌามการทิๅงขยะ การกใบขยะสวนตัวกลับเปกับรือน าทีไยว การรณรงค์
฿ชຌถุงผຌาทนถุงพลาสติก กในาจะชวยกຌปัญหาเดຌ฿นระดับหนึไง 
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2.5  ปัญหาการจอดรือละจ านวนรือ  

ดຌวยสภาพภูมิประทศของอาวมาหยาทีไการขຌามาทียบรือทีไหนຌาหาดจะตຌองรอ฿นชวงนๅ าขึๅน ซึไงม ี

ระยะวลาจ ากัด฿นตละวัน ท า฿หຌรือทองทีไยวทีไขຌามาจอดจะมา฿นชวงวลาดียวกันจ านวนมาก กอ฿หຌกิดปัญหา
ความออัด฿นการจอดรือทีไหนຌาหาด  บดบังทัศนียภาพความสวยงามทีไดຌานหนຌาของอาวมาหยา ท า฿หຌนักทองทีไยว
ขาดพืๅนทีไ฿นการลงลนนๅ าทะลละท ากิจกรรมอืไนโ นอกจากนัๅน การขຌา-ออกของรือยังกอ฿หຌกิดอันตรายตอ
นักทองทีไยว ละทีไส าคัญคือ  การท าลายปะการัง ทีไกิดจากการทิๅงสมอรือละตะกอนทรายทีไตกทับถมจากรือรใว
ทีไวิไงขຌา-ออกหนือนวปะการังกวา 200 ล าตอวัน ดยรือหลานัๅนจะปัດนตะกอนทราย฿หຌฟุງงกระจายตกทับปะการัง
ตายหมด  หนวยงานของรัฐจึงควรทีไจะมีมาตรการ฿นการควบคุมจ านวนรือ ประภทของรือ ขนาดของรือ 
ชวงวลา฿นการน ารือมาสงนักทองทีไยวทีไอาว ระยะวลา฿นการจอดรือ วิธีการทิๅงสมอวลาจอดรือ ละการขาย
ทัวร์บบเมจ ากัดจ านวน  

2.6  ปัญหาสิไงอ านวยความสะดวกทีไสืไอมทรมละเมพียงพอ    

  อาวมาหยามีจ านวนหຌองนๅ าทัๅงชายละหญิงเมพียงพอกับปริมาณนักทองทีไยว อีกทัๅงยังขาด
สุขลักษณะ มีกลิไนหมใน นืไองจากตຌอง฿ชຌนๅ าคใม฿นการท าความสะอาดละขาดการบ าบัดนๅ าสีย นอกจากนัๅนหຌอง
ปฐมพยาบาลกใมีขนาดลใก ขาดอุปกรณ์ละครืไองมือทางการพทย์ทีไมีความพรຌอม฿นการชวยหลือนักทองทีไยว฿น
กรณีกิดหตุฉุกฉิน อาคารละสิไงกอสรຌางอืไนโ ชน  รຌานคຌา บຌานพักจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน มีความทรุดทรมละเม
ปຓนระบียบรียบรຌอย  

2.7  ปัญหาดຌานความปลอดภัย  

จากลักษณะของชายหาดของอาวมาหยาทีไปຓนวิๅงอาวขนาดลใก การลงลนนๅ าทีไหนຌาอาวของ 
นักทองทีไยวตຌองสีไยงกับการขຌาออกของรือรับ-สงนักทองทีไยว  ดยฉพาะอันตรายจากชือกทีไยึดสมอรือ 
มักกอ฿หຌกิดอุบัติหตุกับนักทองทีไยวปຓนประจ า ส าหรับบริวณอาวลຍะซามะทางดຌานหลังกาะ นักทองทีไยวกใอาจเดຌรับ
อันตรายจากการปนชือกเตขึๅนหนຌาผา ละการกระดดวายนๅ ากลับเปยังรือทีไจอดรออยู นืไองจากพืๅนทีไบริวณดังกลาว
ปຓนหนຌาผาสูงละมีคลืไนรง นอกจากนัๅน อาวมาหยายังขาดหอดูลความปลอดภัยกนักทองทีไยวทีไเดຌมาตรฐาน
รวมทัๅงจຌาหนຌาทีไประจ าหอฯ ละขาดระบบการจຌงตือนภัยทีไมีประสิทธิภาพกนักทองทีไยว ละกลຌองวงจรปຂด฿น
พืๅนทีไสีไยงอันตราย  

 

3. ความตຌองการของ User ละ Stakeholder  

ความงดงามของอาวมาหยาท า฿หຌนักทองทีไยวจ านวนมากอยากทีไจะมาสัมผัส ตการมายือน 

ของนักทองทีไยวนัๅนยังมีหลายภาคสวนทีไมีความกีไยวขຌอง ทัๅงตัวนักทองทีไยวอง (user)  ผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย 

(stakeholder) ชุมชนทຌองถิไน ผูຌประกอบการน าทีไยว ตลอดจนหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง ซึไงจากการประชุม
หารือพืไอสรุปถึงนวทางการกຌเขปัญหาจ านวนนักทองทีไยวทีไมีจ านวนมากทีไสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมทีไอาวมาหยา หนวยงานภาครัฐ อาทิ กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุพืช จังหวัดกระบีไ การ
ทองทีไยวหงประทศเทย กรมจຌาทา ต ารวจนๅ า ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย อาทิ ผูຌประกอบการรือ รงรม บริษัทน าทีไยว  
ซึไงจากการออกบบสอบถามนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ฿นพืๅนทีไอาวมาหยา ท า฿หຌคณะท างานศึกษา
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รืไอง การมีสวนรวมรับผิดชอบตอหลงทองทีไยว: กรณีศึกษาอาวมาหยา อุทยานหงชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมูกาะ
พีพี ทราบถึงความตຌองการของภาคสวนตางโ ทีไมีตออาวมาหยา สรุปเดຌดังนีๅ 

3.1  การรณรงค์รืไองความตระหนัก (awareness campaign) พืไอ฿หຌหในถึงความส าคัญของ 
สิไงวดลຌอมละการอนุรักษ์  

หนวยงานภาครัฐควรทีไจะรณรงค์รืไองความตระหนัก (awareness campaign) ดยอาศัยสืไอ 
สิไงพิมพ์ สืไอดิจิทัล ละซชียลมีดีย ฿หຌกับนักทองทีไยว ผูຌประกอบการ ละคน฿นทຌองทีไเดຌตระหนักถึงความส าคัญ
฿นการอนุรักษ์ละรักษาสิไงวดลຌอม฿หຌอยูอยางยัไงยืน ดยจัดกิจกรรมดຌานอนุรักษ์สิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌนักทองทีไยว
ละผูຌประกอบการมีสวนรวม ชน การอนุรักษ์ปะการัง พืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการทองทีไยวอยางยัไงยืน 
(sustainable) นอกจากนัๅน การ฿ชຌกฎหมายละขຌอบังคับอยางมีประสิทธิภาพปຓนสิไงจ าปຓนอยางหนึไงทีไจะท า฿หຌ
นักทองทีไยว ผูຌประกอบการ ละคน฿นทຌองถิไนหในถึงความตัๅง฿จจริงของภาครัฐ 

3.2  การจ ากัดจ านวนนักทองทีไยวพืไอคัดกรองคุณภาพนักทองทีไยว      

นักทองทีไยวมีความตຌองการทีไจะหในทัศนียภาพอันสวยงามละธรรมชาติของอาว ตลอดจนชายหาด 

ทีไปราศจากการบดบังของรือละจ านวนนักทองทีไยวทีไหนานน หนวยงานภาครัฐ นักอนุรักษ์ ภาคประชาสังคมทีไ
กีไยวขຌองกใมีความตຌองการ฿หຌธรรมชาติเดຌมีวลาฟຕนตัวจากการมายือนของนักทองทีไยว พืไอ฿หຌกิดความยัไงยืนของ
การทองทีไยว (Sustainable Tourism) ตลอดเป ดังนัๅน กรมอุทยานฯ จึงเดຌประกาศเม฿หຌนักทองทีไยวขຌามาอาว 
มาหยา฿นชวงระหวางวันทีไ 1 มิถุนยาน – 30 กันยายน 2561  พืไอ฿หຌธรรมชาติเดຌฟຕนฟูตนอง หลังจากถูก฿ชຌงาน
อยางหนัก ดยฉพาะ฿นชวง 10 ปทีไผานมา อาวมาหยาตຌองรองรับนักทองทีไยวทีไหลัไงเหลขຌาเป฿นอาว 3,000-

4,000 คนตอวัน ซึไงนับวากินขีดความสามารถ฿นการรองรับของพืๅนทีไ 

3.3  การจ ากัดจ านวนรือละจัดระบียบการจอดรือ  

พืไอปຓนการสรຌางความขຌา฿จกับผูຌประกอบการ฿หຌค านึงถึงประยชน์กสวนรวมมากกวาธุรกิจ 

บบดิมโ ทีไนຌนการขายทัวร์บบหมา ละท ามาอยางตอนืไองจากความขຌา฿จทีไนຌนปริมาณนักทองทีไยว การท า
ธุรกิจบบนีๅตຌอง฿ชຌรือจ านวนมากขຌามารับ-สงนักทองทีไยว฿นตละวัน จึงกอ฿หຌกิดปัญหาความออัด บดบัง
ทัศนียภาพทีไสวยงาม ละท าลายสิไงวดลຌอม 

3.4  การออกกฎกณฑ์ทีไป็นระบบองค์รวม (holistic system) ฿หຌกับนักทองทีไยวละผูຌประกอบการ 

การมีระบบองค์รวม (holistic system) ทีไจัด฿หຌมีระบบทีไหในถึงการสอดคลຌองถึงผลทีไเดຌรับละ 

ผลสียจากทุกโ ดຌาน จะท า฿หຌนักทองทีไยวละผูຌประกอบการเดຌขຌา฿จละรับรูຌถึงผลทีไเดຌ รับละผลสียทัๅง 
฿นภาพรวมละภาพยอย ฿นภาพรวม เดຌก สิไงวดลຌอมละการทองทีไยว ฿นภาพยอย เดຌก ถຌามีนักทองทีไยว
ประภทนຌนปริมาณจะน าพาซึไงขยะ จ านวนนักทองทีไยวทีไมากจะท า฿หຌ เดຌรับการดูลจากจຌาหนຌาทีไเมพียงพอ 
ความหนานนของนักทองทีไยวจะท า฿หຌหาดทรายทรุด การน ารือขຌามาจอดจะท า฿หຌปะการังถูกท าลาย   

 

3.5  การพิไมจ านวนสิไงอ านวยความสะดวก฿หຌพียงพอละหมาะสม  

พืไอตอบสนองตอความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ บนพืๅนฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
เดຌก หຌองนๅ า หຌองปฐมพยาบาล หอดูลความปลอดภัยกนักทองทีไยว ปຓนตຌน 
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3.6  การประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยวรอง฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียง  
   พืไอปຓนการกระจายนักทองทีไยว ลดความออัด ละสรຌางทางลือก฿หม฿นการขຌาถึงหลง
ทองทีไยวอืไนโ ละปຓนการสรຌางรายเดຌ฿หຌกับคน฿นพืๅนทีไ 
 

4. ทางลือก฿นการสนองตอบความตຌองการของ User (Opportunity Identification)  

มืไอมีความตຌองการทีไมาจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไหลากหลาย จึงตຌองมีทางลือกพืไอหานวทางทีไดีทีไสุด 

฿นการสรຌางประยชน์รวมกันอยางยัไงยืน กืๅอกูลกันระหวางผูຌ฿ชຌ ผูຌดูล ละระหวางมนุษย์กับธรรมชาติ เดຌก 

4.1  ปะการังตຌองเดຌรับการฟื้นฟู 

 ปะการังบริวณหนຌาอาวมาหยาเดຌถูกท าลายเปปຓนจ านวนมากจึงตຌองเดຌรับการฟຕนฟู ดยการ 

ปลูกปะการังพิไมติม  

4.2  ประชาชนมีสวนรวม฿นการอนุรักษ์  

  การมีสวนรวมรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มืไอนักทองทีไยวหรือผูຌมายือน 

เดຌประยชน์จากการพักผอน ชมทัศนียภาพ ฿นขณะดียวกันกใตຌองรูຌจักการอนุรักษ์ทรัพยากรการทองทีไยว นืไองจาก
นักทองทีไยวปຓนผูຌ฿ชຌประยชน์ดยตรง ชุมชน ผูຌประกอบการ กใตຌองมีสวนรับผิดชอบ฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ทองทีไยวชนดียวกัน 

4.3  มีสิไงอ านวยความสะดวก  

หนวยงานภาครัฐสามารถตอบสนองกับความตຌองการของนักทองทีไยวอยางมีประสิทธิภาพ 

4.4  มีการรณรงค์ละสรຌางความตระหนัก (awareness campaign) ฿หຌกับนักทองทีไยว 

ผูຌประกอบการ ละคน฿นทຌองถิไน ฿นรืไองของขยะบนอาวมาหยา 

  การรณรงค์ละสรຌางความตระหนัก (awareness campaign) จะท า฿หຌมีการปลูกฝังจิตส านึก 

ละท า฿หຌนักทองทีไยวหในถึงคุณคา (value) ของทัศนคติของคนเทยทีไมีตอประทศตัวอง ฿นรืไองของการอนุรักษ์
ละรักษาสิไงวดลຌอม การจัดระบบการจัดการขยะ เดຌก การพิไมถังกใบขยะ การยกชนิดขยะ การรณรงค์เม฿ชຌ
ถุงพลาสติก ละการมีถังขยะอัจฉริยะทีไสามารถจຌงตือนนักทองทีไยวทีไทิๅงขยะผิดประภท 

4.5   การจัดท า฿หຌอาวมาหยาป็นสถานทีไทองทีไยวบบลักษณะพิศษ (exclusive) ดยพิไมราคา 

การมาทีไยวกาะพืไอ฿หຌมีความพิศษกนักทองทีไยว  

   การน านักทองทีไยวมาทีไอาวมาหยาควรปຓนเป฿นบบลักษณะพิศษ (exclusive) ดยมีการจัดการ
ทองทีไยวฉพาะอาวมาหยา เม฿หຌมีการหมารวมกับกาะอืไนโ พืไอลดความออัด ละลดอกาส฿นการท าลาย
ทรัพยากรทีไดิมซๅ าโ ละนักทองทีไยวจะเดຌชมทัศนียภาพทีไสวยงาม วิธีการนีๅมุงนຌน฿หຌความส าคัญกับการมาทีไยว
อาวมาหยา ปຓนการพิไมมูลคาของอาวมาหยา ดยมุงนຌน฿หຌเดຌนักทองทีไยวบบมีคุณภาพทีไ฿หຌความส าคัญกับ
ธรรมชาติ กิจกรรมบนกาะ ละการทองทีไยวชิงอนุรักษ์  
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5. การสรຌางนวคิดของทางลือก (Ideation = Idea Creation) 

5.1  มีการฟื้นฟูปะการัง 

    จากจ านวนรือทีไมากจนสงผลกระทบละสรຌางความสียหายตอปะการัง ดังนัๅน พืไอปຓนการชวย
฿หຌปะการังเดຌกลับมามีสภาพทีไสมบูรณ์ ละสวยงาม กรมอุทยานฯ จึงมีการจัดท าปลงอนุบาลปะการัง ฿ชຌวิธีการทีไ
หมาะสมกับสภาพพืๅนทีไ ชน การขยายพันธุ์ปะการังดຌวยวิธี coral propagation ซึไงปຓนวิธีการทีไงายละกลมกลืน
กับสภาพธรรมชาติ ดยการน าศษปะการังทีไตกหักมา฿ชຌ฿นการขยายพันธุ์ ละการท า coral tree พืไอตรียมกิไง
พันธุ์ส าหรับ฿ชຌ฿นการปลูกขยายพันธุ์ปะการัง ทัๅงนีๅ ภายหลังจากทีไมีการปຂดเม฿หຌรือวิไงขຌาออกบริวณหนຌาอาว 

มาหยาปຓนการถาวรลຌว จะมีการชิญผูຌประกอบการ ภาคอกชน หนวยงานราชการ ละจิตอาสามารวมด านินการ
ปลูกปะการังพืไอฟຕนฟูระบบนิวศ฿ตຌทะล ละพืไอสรຌางจิตส านึก฿นการดูลรักษาทรัพยากรดย฿ชຌกลเกประชารัฐ 
ซึไงจะสงผล฿หຌการดูลทรัพยากรนวปะการังปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลมากยิไงขึๅน 

5.2  การสรຌางทาทียบรือดຌานหลังอาว  

   หากเม฿หຌมีการจอดรือดຌานหนຌาอาวมาหยาชนทีไกระท า฿นปัจจุบัน นักทองทีไยวจะเดຌหใน
ทัศนียภาพทีไสวยงามของอาว ละลดความสีไยง฿นการท าลายปะการังจากสมอรือทีไ ขຌาจอด ดังนัๅนจึงมี
นวความคิดออกบบทาทียบรือทีไอาวลຍะซามะทางดຌานหลังกาะ ท าการสรຌางสะพานละทางดิน฿หຌหมาะสม
ละกลมกลืนกับสภาพพืๅนทีไภาย฿นกาะ ละสงผลกระทบตอธรรมชาติ฿หຌนຌอยทีไสุด  ดยสะพานทางดินจะชวย฿หຌ
นักทองทีไยวลดการหยียบยไ าทีไพืๅนทราย รากเมຌละพืชพรรณ ระหวางการดินจากทาทียบรือเปยังชายหาด
ดຌานหนຌากาะ 

5.3  มีหຌองนๅ าทีไเดຌมาตรฐาน  

     สามารถรองรับตอความตຌองการของนักทองทีไยวเดຌอยางพียงพอ มีการก าจัดละบ าบัดของสีย 
ละกลิไนเมพึงประสงค์   

5.4  มีหลงนๅ าจืดทีไพียงพอตอความตຌองการ 

    ส าหรับ฿ชຌ฿นการอุปภคละบริภค ทัๅงจากการกใบนๅ าจืดดยธรรมชาติ ละการปลีไยนนๅ าทะล฿หຌปຓน
นๅ าจืด  

5.5  การกຌเขปัญหาการพังทลายของนินทรายหนຌาชายหาด  

    ดยการปลูกพันธุ์เมຌปຆาชายหาด มีการคัดลือกชนิดพันธุ์ทีไมีอยู฿นพืๅนทีไ ชน รักทะล ตยทะล 
สวาด คันทรง ปຓนตຌน พืไอชวยยึดหนຌาดิน ละปງองกันการพังทลายของนินทรายหนຌาชายหาด มีการติดตามการ
ปลีไยนปลงของสังคมพืชบริวณดังกลาวอยางตอนืไอง จัดท าสຌนทางดินยกระดับ (boardwalk) ตัๅงตนวสังคม
พืชชายหาดเปยังดຌาน฿นอาว พืไอลดการหยียบยไ าของนักทองทีไยว  

5.6  การจัดกิจกรรมละสถานทีไ฿หຌอืๅออ านวยกับกิจกรรมของนักทองทีไยว 

     มีการก าหนดพืๅนทีไวายนๅ าละพืๅนทีไส าหรับการท ากิจกรรมทางนๅ า ชน พายรือคยัค ด านๅ า 

ดูปะการัง ละจุดถายรูปทีไสวยงาม 
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5.7  ระบบการจองตั๋วลวงหนຌา  

    จะชวยจ ากัดปริมาณนักทองทีไยว ละสามารถควบคุมการบริหารจัดการการทองทีไยวเดຌอยาง 
ปຓนระบบ สามารถคาดการณ์ปริมาณนักทองทีไยวตละชวงวลาเดຌ พืไอทีไนักทองทีไยวองกใจะเมประสบปัญหา
ความออัดบนอาวมาหยา฿นวลาดียวกัน ซึไงจะท า฿หຌทุกคนสามารถชืไนชมความสวยงามของธรรมชาติเดຌอยางตใมทีไ 
ธรรมชาติองกใจะสามารถฟຕนตัวคงความสวยงามเดຌอยางยัไงยืน  

5.8 การจ ากัดจ านวนนักทองทีไยว  

    กิดจากสาหตุทีไจ านวนนักทองทีไยวกินขีดรองรับเดຌ ซึไงเมเดຌสงผลดีทัๅงกับนักทองทีไยวละ
ทรัพยากรธรรมชาติ นักทองทีไยวอาจเมกิดความประทับ฿จละเมสามารถซึมซับประสบการณ์฿นการทองทีไยว 

ทีไสวยงามเดຌอยางตใมทีไ นืไองจากตຌองถูกบงทรัพยากรตางโ ฿หຌกับนักทองทีไยวรายอืไนโ ดຌวย รวมทัๅงสิไงอ านวย
ความสะดวกตางโ กใจะเมพียงพอ  

 

6. การสรຌางตຌนบบละทดสอบ (Prototype and Test) 

  พืไอ฿หຌการบริหารพืๅนทีไทีไ฿ชຌประยชน์฿นกิจการทองทีไยวเดຌรับการจัดการ฿หຌอยู฿นความสมดุลกับ
ความสามารถของพืๅนทีไทีไจะรองรับกับกิจกรรมการทองทีไยว  ฿นขณะดียวกันกใสามารถรักษาสภาพวดลຌอม
ธรรมชาติ฿หຌทรงคุณคาตอเปเดຌ ดังนัๅน การพัฒนาระบบการจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ การสรຌางตຌนบบ ละการ
ทดสอบทัๅงนวัตกรรม฿หมละทคนลยีทีไทันสมัยจึงตຌองมีการปรับรูปบบ฿หຌสามารถอ านวยความสะดวกบน
พืๅนฐานของการอนุรักษ์ละสอดรับกับบริบทของพืๅนทีไเดຌอยางสมดุล 

6.1 การสรຌางรูปบบของการทองทีไยว฿นชิงอนุรักษ์ 

   การสรຌางรูปบบของการทองทีไยวอาวมาหยา฿หຌปຓนเป฿นชิงอนุรักษ์ ชน การมาทีไยวชม  

พืไอการศึกษาหาความรูຌ พืไอการพัฒนาอาวมาหยาอยางยัไงยืน พืไอมาปลูกปะการัง พืไอมาชมละศึกษาธรรมชาติ 
ละพืไอมาพักผอน 

6.2 การรณรงค์฿หຌหในถึงความตระหนัก (awareness campaign) ฿นรืไองของธรรมชาติละ 

สิไงวดลຌอม 

   การ฿ชຌสืไอตางโ พืไอสรຌางภาพลักษณ์ ละความตระหนักของธรรมชาติละสิไงวดลຌอมบนอาวมาหยา
฿หຌกับนักทองทีไยว ผูຌประกอบการ ละคน฿นทຌองถิไนเดຌรับรูຌรวมกัน 

6.3  การจัด฿หຌอาวมาหยาป็นหลงทองทีไยวบบลักษณะพิศษ (exclusive) 

    การสรຌางผนธุรกิจบบ฿หมพืไอ฿หຌการมาทีไยวชมอาวมาหยาปຓนบบลักษณะพิศษ (exclusive) 
พืไอ฿หຌหนวยงานภาครัฐสามารถจ ากัดจ านวนนักทองทีไยวตอวัน จ านวนรือ ประภทของรือ ละทีไส าคัญปຓนการ
คัดกรองประภทของนักทองทีไยวทีไนຌนคุณภาพมายังอาวมาหยาอีกดຌวย 
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6.4  การสรຌางหอดูลความปลอดภัยกนักทองทีไยวดຌานหนຌาอาว (Beach Lifeguard Tower) 

    พืไอ฿หຌการดูลละชวยหลือนักทองทีไยว หอดูลความปลอดภัยจะตຌองสามารถชืไอมตอ 

กับระบบกลຌองวงจรปຂด฿นพืๅนทีไนอกรัศมีสายตาของจຌาหนຌาทีไ นอกจากนัๅนระบบการรักษาความปลอดภัยบริวณหอ
ดูลความปลอดภัยจะตຌองชืไอมตอกับศูนย์กูຌภัยบนฝัດง พืไอ฿หຌสามารถสืไอสารขอความชวยหลือ ละขอรับการ
สนับสนุนความชวยหลือเดຌอยางทันทวงที฿นกรณีทีไกิดหตุฉุกฉินทุกโ ระดับความรุนรง  

6.5  การวางทุนเขปลาหนຌาหาด฿หຌนักทองทีไยวลนนๅ า  

    พืไอปຓนการจัดระบียบละปຓนการอนุรักษ์พืๅนทีไปราะบาง การวางทุนเขปลา฿นพืๅนทีไปลอดภัย 
(safe zone) ฿นการลงลนนๅ าของนักทองทีไยว พืไอ฿หຌนักทองทีไยวเดຌรับประสบการณ์นันทนาการทีไดีละ 

พึงประสงค์ ดยปຓนพืๅนทะลทีไมีลักษณะราบรียบ เมชัน เมมีนๅ าวน ละเมมีสัตว์ทะลทีไอาจกอ฿หຌกิดอันตราย ชน 
หอยมน มงกะพรุน  ละสะดวกตอการรักษาความปลอดภัยของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน฿นการดูลความปลอดภัย
ของนักทองทีไยว 

6.6  การเม฿หຌรือขຌาจอดดຌานหนຌาอาว  

    การก าหนดเม฿หຌรือขຌามาจอดสงนักทองทีไยวบริวณดຌานหนຌาอาวเดຌหมือนทีไผานมา ตสามารถ
ลอยล า฿หຌนักทองทีไยวถายรูปเดຌ หากจะมีการจอดรือจะตຌองเปจอดทีไอาวลຍะซามะ฿นดຌานหลัง ละก าหนด฿หຌ
นักทองทีไยวดินบนสะพานสຌนทางศึกษาธรรมชาติ (boardwalk) ขຌามายังชายหาดดຌานหนຌา ดยสຌนทางการ
ดินทางเป-กลับจะปຓนลักษณะ one way นຌนการสรຌางประสบการณ์ทีไดี฿นการทองทีไยว ละปງองกันการออกนอก
สຌนทาง พืไอลดการหยียบยไ าตຌนเมຌ ซึไงอาจจะสงผลกระทบตอรากเมຌละพืช฿นพืๅนทีไ  

6.7  การจัดระบบการจองตั๋วลวงหนຌามาทีไยวอาวมาหยา  

    พืไอปຓนการอ านวยความสะดวกกนักทองทีไยว฿นยุคปัจจุบัน จึงมีนวคิด฿หຌนักทองทีไยวสามารถ
฿ชຌบริการจองตั๋วละช าระคาบริการผานระบบออนเลน์ ละคาน์ตอร์ซอร์วิส ดยนักทองทีไยวสามารถลือกวัน
ละวลาทีไก าหนดเวຌปຓนรอบโ ฿นชวงวลาทีไก าหนด ชน  08.00 น. 10.00 น. 12.00 น. ละ 14.00 น. ละมืไอ
ช าระคาบริการลຌวนักทองทีไยวจะเดຌรับตั๋วออนเลน์ทีไมีบาร์คຍดปรากฏอยู หรือ QR code ผานทางทรศัพท์มือถือ 
พืไอ฿ชຌสดงยืนยันผานครืไองสกนต๋ัวทีไทารือบนกาะ 
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   6.8  ครืไองกใบขยะอัตนมัติ  

     พืไอ฿หຌกิดภูมิทัศน์ทีไสะอาด พรຌอมรับการมายือนของนักทองทีไยว ครืไองกใบขยะอัตนมัติ
สามารถตรวจจับขยะจากการปງอนขຌอมูลละการควบคุมจากระบบคอมพิวตอร์ ครืไองกใบขยะสามารถจัดการขยะ
ทีไอยูบนทราย หรือฝังตัวอยู฿นทราย ดย฿ชຌระบบตักผิวทรายทีไมีศษขยะ ละ฿ชຌตะกรงรอนยกมใดทรายออกจาก
ศษขยะเดຌอยางรวดรใว ละมีประสิทธิภาพ มีขนาดกะทัดรัด สามารถกใบขยะ฿นบริวณนวตຌนเมຌทีไมักมีศษขยะ
สะสม ดย฿ชຌพลังงานเฟฟງา ซึไงปຓนพลังงานสะอาด ละมีการติดตัๅงผงปງองกัน พืไอเมกอ฿หຌกิดมลภาวะทางสียง 

7. Roadmap การน าเป฿ชຌ (น ารอง-วัดผล-ขยายผล) (Impact Measurement)  

7.1 การสรຌางรูปบบของของการทองทีไยว฿นชิงอนุรักษ์ 

    การสรຌางรูปบบของการทองทีไยวอาวมาหยา฿หຌปຓนเป฿นชิงอนุรักษ์ ชน  การมาทีไยวชม 

พืไอการศึกษาหาความรูຌ ปลูกปะการัง ศึกษาธรรมชาติ พักผอน ละพัฒนาอาวมาหยา 

7.2 การรณรงค์฿หຌหในถึงความตระหนัก (awareness campaign) ฿นรืไองของธรรมชาติละ 

สิไงวดลຌอมบนอาวมาหยา 

    การ฿ชຌสืไอตางโ พืไอสรຌางภาพลักษณ์ ละความตระหนักของของธรรมชาติละสิไงวดลຌอมบนอาว
มาหยา฿หຌกับนักทองทีไยว ผูຌประกอบการ ละคน฿นทຌองถิไน 

7.3 การจัด฿หຌอาวมาหยาป็นการทองทีไยวบบลักษณะพิศษ (exclusive) 

    การสรຌางผนธุรกิจบบ฿หมพืไอ฿หຌการมาทีไยวชมอาวมาหยาปຓนบบลักษณะพิศษ (exclusive) 
พืไอ฿หຌหนวยงานภาครัฐสามารถจ ากัดจ านวนนักทองทีไยว จ านวนรือ ประภทรือ ละทีไส าคัญเดຌคัดกรองประภท
ของนักทองทีไยวทีไนຌนคุณภาพมายังอาวมาหยา 

7.4  การสรຌางหอดูลความปลอดภัยของนักทองทีไยวดຌานหนຌาอาว (Beach Lifeguard Tower) 

    พรຌอมติดตัๅงอุปกรณ์สืไอสารละระบบกลຌองวงจรปຂด฿นพืๅนทีไอันตราย ซึไงจะสามารถลดความสีไยง
฿นการกิดอุบัติหตุกรณีนักทองทีไยวประสบหตุทางนๅ าละลดการสูญสีย฿หຌปຓนศูนย์  
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7.5  การวางทุนเขปลาหนຌาหาด฿หຌนักทองทีไยวลนนๅ า  

    ปຓนการก าหนดขตปลอดภัย฿นการลงลนนๅ าละกิจกรรมทางนๅ า ดยนักทองทีไยวจะเดຌรับ
ประสบการณ์การทองทีไยวทีไมีความปลอดภัย ละเมมีกิจกรรมอืไนมารบกวน 

 

7.6 การพัฒนาทาทียบรือละสຌนทางดินศึกษาธรรมชาติ  

    ดยการติดตัๅงทุนอนกประสงค์ประกอบปຓนทาทียบรือ ขนาด 8 ชองจอดรือ พืไอ฿หຌรือจอด 

รับ-สงนักทองทีไยว มืไอรือมาสงนักทองทีไยวรียบรຌอยลຌวจะน ารือออกจากทาเปจอดยังทุนลอย พืไอ฿หຌรือล าอืไน
ขຌามาจอด รับ-สงผูຌดยสาร เมมีการจอดช ดย฿ชຌวลาจอดล าละประมาณ 10 นาที ท า฿หຌลดปัญหาความออัด 

ละเมตຌองรอวลานๅ าขึๅนนๅ าลง  

7.7 การจัดท าสຌนทางดินศึกษาธรรมชาติ (Boardwalk)  

    มืไอนักทองทีไยวลงจากรือลຌวจะ฿ชຌสะพานทางชืไอมเปยังสຌนทางดินศึกษาธรรมชาติ ซึไงปຓน
สะพานยกระดับ฿นลักษณะ one way เปยังชายหาดละกลับยังทาทียบรือ พืไอปງองกันเม฿หຌทรายนน เมท าลาย
รากเมຌทีไผลขึๅนมาละกลຌาเมຌ รวมทัๅงปຓนการปງองกันอุบัติหตุทีไอาจจะกิดขึๅน฿นระหวางสຌนทางทีไบางชวงมีความ
ลาดชัน ละมีหินหลมคม  

7.8 การจองตั๋วผานคาน์ตอร์ซอร์วิสละระบบ Application  

    พืไอปຓนการจ ากัดปริมาณนักทองทีไยวเม฿หຌกินขีดความสามารถ฿นการรองรับของพืๅนทีไทองทีไยว 
ปຓนการบริหารจัดการควบคุมจ านวนนักทองทีไยว฿หຌอยู฿นจ านวนทีไหมาะสม ละสามารถกใบขຌอมูลตัวลข สถิติ
นักทองทีไยวเดຌอยางถูกตຌอง นืไองจากมีการออกบบ฿หຌนักทองทีไยวระบุขຌอมูลของตนอง฿นระบบการจองดຌวย ซึไง
จะท า฿หຌภาครัฐมีขຌอมูลพืไอน าเป฿ชຌประยชน์เดຌตอเป ฿นสวนของบริษัทน าทีไยวจะเดຌรับรูຌการจองลวงหนຌาพืไอปรับ
จ านวนรือ฿หຌสอดคลຌองกับจ านวนนักทองทีไยว฿นตละวัน 

7.9  ครืไองกใบตั๋วอัจฉริยะ  

    ตั๋วทองทีไยวทีไซืๅอผานระบบอิลใกทรอนิกส์ สามารถปຂดดูปຓนบบบาร์คຌด฿นทรศัพท์มือถือ หรือ
พิมพ์ออกมา฿นรูป E-ticket หรือปຓนสลิปจากคาน์ตอร์ซอร์วิส พืไอ฿ชຌสกนผานครืไองอานตั๋ว ละสามารถ
ตรวจสอบจ านวนนักทองทีไยวเดຌ฿นทันที มีระบบชืไอมตอกับการจองตั๋วผานระบบออนเลน์ ซึไงจะปຓนประยชน์กับ
ภาครัฐทีไมใดงินจะขຌาถึงบัญชีของหนวยงานดยตรงลย 
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7.10 ครืไองกใบขยะอัตนมัติ  

    สามารถกใบขยะบนหาดเดຌ 15,000 ตารางมตร/ชัไวมง ทัๅงขวดนๅ า ศษกระดาษ รวมถึงพลาสติก
อืไนโ สามารถจัดการขยะทีไอยูบนทราย หรือฝังตัวอยู฿นทราย ดย฿ชຌระบบตักผิวทรายทีไมีศษขยะ ละ฿ชຌตะกรง
รอนยกมใดทรายออกจากศษขยะเดຌอยางรวดรใว มีขนาดกะทัดรัด สามารถกใบขยะ฿นบริวณนวตຌนเมຌทีไมักมีศษ
ขยะสะสม ซึไงรถกใบขยะขนาด฿หญทีไ฿ชຌกันอยูนัๅน เมสามารถขຌาถึงเดຌ ดย฿ชຌพลังงานเฟฟງา฿นการขับคลืไอน ซึไงปຓน
พลังงานสะอาด ละมีการติดตัๅงผงปງองกัน พืไอเมกอ฿หຌกิดมลภาวะทางสียง 

 

 

   

ซึไงระบบบริหารจัดการการทองทีไยว อาวมาหยา อุทยานหงชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมูกาะพีพี ทัๅงหมด
นีๅสามารถน าเปปรับ฿ชຌกับหลงทองทีไยวทางทะลอืไนโ ทีไประสบปัญหาคลຌายคลึงกันเดຌ อาทิชน  อุทยานหงชาติ
หมูกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา นืไองจากความสวยงามปຓนอกลักษณ์ฉพาะตัว ทัศนียภาพอันงดงาม ละมีระบบนิวศ
นวปะการังนๅ าลึกทีไมีความอุดมสมบูรณ์ท า฿หຌเดຌรับความนิยม฿นการขຌาเปประกอบกิจกรรมนันทนาการ การ
พักผอนหยอน฿จของนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติจ านวนมาก น ามาซึไงการพิไมขึๅนของจ านวน



15 
 

นักทองทีไยวจนกินขีดความสามารถ฿นการรองรับเดຌของพืๅนทีไอุทยานหงชาติ ดย฿นปงบประมาณ 2560 

มีนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติปຓนจ านวนถึง 6.2 สนคน จนกิดภาวะนักทองทีไยวลຌนกาะ กิดความ
ออัดของนักทองทีไยว กิดปัญหาการจอดรือละจ านวนรือ ปัญหาผลกระทบตอสิไงวดลຌอมทางทะล ละปัญหา
รืไองสิไงอ านวยความสะดวกทีไเมพียงพอ นอกจากนัๅนการมายือนของนักทองทีไยวยังน าเปสูปัญหาปริมาณขยะ 

ทีไพิไมมากขึๅน ทีไรองรับละการก าจัดขยะ รวมเปถึงปัญหาการก าจัดของสียจากหຌองนๅ า 

8. Implementation Factors Checklist 

ผนการบริหารจัดการการทองทีไยว อาวมาหยา อุทยานหงชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมูกาะพีพี 

ล าดับ
ทีไ 

กิจกรรม รายละอียดของกิจกรรม ระยะวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
หตุ 

1 จัดท าผน
ประชาสัมพันธ์สรຌางสืไอ 

-จัดท าผน ระยะสัๅน –ระยะ
ยาว฿นการประชาสัมพันธ์ 

รงดวน 
(ภาย฿น 4 ดือน) 

 
        - 

 

2 E-tickets -การซืๅอตั๋วผานระบบการจอง
ออนเลน์ พืไอ฿หຌสามารถจ ากัด 

ปริมาณนักทองทีไยว 

รงดวน 
(ภาย฿น 4 ดือน) 

 
         - 

 

3 ก าหนดขีดความสามารถ
รองรับการทองทีไยว 

-ศึกษาศักยภาพของหลง
ทองทีไยว สภาพของทรัพยากร
ทีไบอบบาง กิจกรรมการ฿ชຌ
ประยชน์ดຌานการทองทีไยวทีไ
กิดขึๅน ตลอดจนการก าหนด
ประภทของกิจกรรมทองทีไยว
ทีไหมาะสม 

รงดวน 
(ภาย฿น 4 ดือน) 

  500,000  

4 สรຌางกลเกการท างาน
บบบูรณาการรวมกัน
กับภาคอกชน ภาค
ประชาชน ละ
หนวยงานกีไยวขຌอง  

-จัดวทีพบปะหารือ ละกຌเข
ปัญหารวมกันกับ
ผูຌประกอบการอยางสมไ าสมอ   
-สรຌางกลุม อาสาสมัครพิทักษ์
ทองทีไยวทะลเทย  
-จัดกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์
ทีไดีระหวางผูຌประกอบการละ
จຌาหนຌาทีไ 
-สนับสนุนคาตอบทนละ
คา฿ชຌจายทีไจ าปຓนกผูຌ
ชวยหลือพนักงานจຌาหนຌาทีไ฿น
การปฏิบัติงาน 

รงดวน  
(ภาย฿น 4 ดือน) 
 

รงดวน  
(ภาย฿น 8 ดือน) 

ระยะยาว 

(ภาย฿น 1 ป ) 
 

ระยะยาว 

(ภาย฿น 1 ป ) 
 

 200,000  

5 พัฒนาละปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 

-ก าหนดขตรับประทานอาหาร 
-ก าหนดพืๅนทีไสูบบุหรีไ 
-ก าหนดพืๅนทีไพักผอน 
 

รงดวน 
(ภาย฿น 4 ดือน) 

 
 

2,000,000  
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-ปรับปรุงรຌานอาหารเดຌ
มาตรฐานความสะอาดละการ
บริการ 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 1 ป ) 

 

6 พัฒนาละปรับปรุงสิไง
อ านวยความสะดวกละ
ระบบดูลความ
ปลอดภัย 

-ปรับปรุงหຌองพยาบาล 
 
-สรຌางหอดูลความปลอดภัย
ของนักทองทีไยวดຌานหนຌาอาว 
(Beach Lifeguard Tower) 
-ติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂดละ
อุปกรณ์สืไอสารกับหนวยกูຌภัย
ชายฝัດง 
 

รงดวน 
(ภาย฿น 4 ดือน)

ระยะยาว 
(ภาย฿น 1 ป ) 

 
ระยะยาว 

(ภาย฿น 1 ป ) 
 
 

10,000,000  

7 พัฒนาทักษะของ
จຌาหนຌาทีไดຌานภาษาละ
การสืไอความหมาย 

-ฝຄกอบรมดຌานภาษาละการ
สืไอความหมาย฿หຌกับจຌาหนຌาทีไ 
ผูຌปฏิบัติงาน  
-ลกปลีไยนจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติ 
งานกับอุทยานหงชาติทาง
ทะล฿นประทศอืไน โ พืไอฝຄก
ประสบการณ์ ละการสรຌาง
ครือขายการท างาน 

รงดวน  
(ภาย฿น 4 ดือน) 
 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 2 ป ) 

1,000,000 

 
 

3,000,000 

 

8 การติดตามละ
ประมินผล 

- ส ารวจความพึงพอ฿จของ
นักทองทีไยว พืไอน าขຌอมูลเป
฿ชຌ฿นการปรับปรุงการบริการ 
 

รงดวน 
(ภาย฿น 8 ดือน) 

100,000  

9 ประชาสัมพันธ์ทีไ
หลากหลายหมาะสมกับ
กลุมปງาหมาย 

-ประชาสัมพันธ์ผานสืไอสิไงพิมพ์ 
-ประชาสัมพันธ์ผานสืไอ
ออนเลน์ 
-ประชาสัมพันธ์ผาน Line 
Application 
-SMS จຌงตือนขຌอก าหนด฿น
การทองทีไยว มืไอขຌาขต
รับผิดชอบ 
- การจัดท าคูมือการทองทีไยว
หลายภาษา 

รงดวน 
(ภาย฿น 8 ดือน) 

8,000,000  

10 ระบบการจัดการขยะบน
กาะบบหลือศูนย์ (zero 
waste) ละ 3 Rs  
ละระบบบ าบัดนๅ าสีย 

-การงด฿ชຌพลาสติกละฟม 
ละรณรงค์ความรวมมือ฿นการ
ลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ตาง โ 
ทีไเมปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
-การติดตัๅงระบบท าลายขยะ 
 

รงดวน 
(ภาย฿น 8 ดือน) 

 
 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 2 ป ) 

20,000,000  
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-ปรับปรุงระบบบ าบัดนๅ าสีย
ทุกจุดทีไมีการปลอยนๅ าสีย 

 ระยะยาว 
(ภาย฿น 2 ป ) 

11 พัฒนาทาทียบรือละ
สะพานสຌนทางศึกษา
ธรรมชาติ  
(boardwalk) 

-สรຌางทาทียบรือดຌานอาวลຍะ
ซามะ ยกลิกการจอดรือ
บริวณหนຌาอาวมาหยา พืไอ฿หຌ
รือทองทีไยวพานักทองทีไยว
เปสงยังทาทียบรือ 
-สรຌางสຌนทางศึกษาธรรมชาติ
ชืไอมตอจากทาทียบรือเปยัง
หนຌาหาด 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 1 ป ) 

 
 
 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 1 ป ) 

50,000,000  

12 ปรับปรุง กฎหมาย 
ระบียบ/ประกาศทีไ
กีไยวขຌอง฿นรูปของ
คณะกรรมการ  
 
 

- ระบียบอนุญาตรือประภท
ตาง โ ละยกระดับสรຌาง
กณฑ์มาตรฐานขຌอก าหนดการ
ออก฿บอนุญาต (รือทัวร์ รือ
พักคຌาง รือ live a-board  
รือยอร์ชฯ)   
- ระบียบ฿หຌบุคลากรกีไยวขຌอง
กับการทองทีไยว฿นอุทยาน
หงชาติทางทะลตຌองมี
฿บอนุญาต ชน มัคคุทศก์ นัก
ด านๅ าตืๅน จຌาหนຌาทีไประจ ารือ 
การปฐมพยาบาลผูຌปຆวย 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 1 ป ) 

 
 
 
 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 1 ป ) 

 
      - 

 

13 ปรับปรุงระบียบ/
ประกาศ กีไยวกับ
คาบริการ฿หຌความ
สะดวกตางโ ฿น อช.  

-คาตอบทนอนุญาต฿นการพัก
อาศัย฿น อช.   
-คาธรรมนียม฿นการขຌา
ด านินกิจการ฿น อช.  
-ปรับปรุงงินคาปรับตามทีไ
พนักงานจຌาหนຌาทีไปรียบทียบ
ปรับ 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 1 ป ) 

 
      - 

 

14 ปรับปรุงหຌองนๅ า/หຌอง
สุขาตามมาตรฐานสากล
ละปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

-ปรับปรุงระบบหຌองนๅ าทีไเดຌ
มาตรฐาน ปຓนสากล  
-ติดตัๅงระบบก าจัดละบ าบัด
ของสีย  
-สรຌางหลงกใบนๅ าจืด ละครืไอง
ปลีไยนนๅ าทะล฿หຌปຓนนๅ าจืด 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 1 ป ) 

 
 

ระยะยาว 
(ภาย฿น 2 ป ) 

30,000,000  

15 พัฒนาทักษะของ
จຌาหนຌาทีไดຌานการกูຌชีพ
ละการปຓน life guard 

-ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการขึๅน
พืๅนฐานละขัๅนสูง฿นดຌานการกูຌ
ชีพ฿หຌกับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน 

ระยะยาว 

(ภาย฿น 2 ป ) 
3,000,000  
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รายชืไอคณะท างานการศึกษารืไอง การมีสวนรวมรับผิดชอบตอหลงทองทีไยว : กรณีศึกษาอาวมาหยา  
อุทยานหงชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมูกาะพีพี 

1. นางสาวนิภา ล าจียกทศ                      รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
2. นางชนิดา กมลนาวิน             อัครราชทูต ณ กรุงเคร ปฏิบัติราชการทีไกรมพิธีการทูต 

3. นายจงคลຌาย วรพงศธร   รองอธิบดีกรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช 
4. นายดิรก บุญทຌ    รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. นายนิสิต ชายภักตร์   รองศึกษาธิการภาค 7 

6. วาทีไรຌอยตรีอภินันท์ ผือกผอง  รองผูຌวาราชการจังหวัดกระบีไ 
7. นายสมภพ สมิตะสิริ   รองผูຌวาราชการจังหวัดพิจิตร 

 

 

 

 




