
การจดัการอุทยานแห่งชาตทิางทะเลโดยภาครัฐ
Marine National Park Management

โดย นายณัฐพล รัตนพันธุ์
ผู้อ านวยการส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ส านักอุทยานแห่งชาติ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช



อุทยานแห่งชาติ

• พระราชบญัญตัิอทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 ระบวุา่...

อุทยานแห่งชาต ิหมายถงึ “ ท่ีดินซึง่รวมความทัง้พืน้ท่ีดินทัว่ไป ภเูขา 
ห้วย หนอง คลอง บงึ บาง ล าน า้ ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเล  ท่ีได้รับ
การก าหนดให้เป็นอทุยานแห่งชาต ิลกัษณะท่ีดินดงักลา่ว เป็นท่ีท่ีมีสภาพ
ธรรมชาตท่ีิน่าสนใจ และมิได้อยูใ่นกรรมสทิธ์ิหรือครอบครองโดยชอบ ด้วย
กฎหมายของบคุคลใด ซึง่มิใช่ทบวงการมเมือง ทัง้นีก้ารก าหนดดงักลา่วก็
เพื่อให้คงอยูใ่นสภาพธรรมชาต ิเพ่ือสงวนให้เป็นแหลง่การศกึษา และ
ความร่ืนรมย์ของประชาชนสืบไป” 



เจตนารมณ์ ในการประกาศจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ 
เพื่อสงวน คุม้ครอง ปกป้องรักษา ใหค้งสภาพเดิม



1. เพ่ือคุ้มครองพืน้ท่ีธรรมชาติท่ีมีทรัพยากรโดดเดน่ และหาได้ยากในพืน้ท่ี

2. เพ่ือให้เป็นสถานท่ีส าหรับการศกึษาธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
ของนกัเรียน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป อทุยานแหง่ชาติเป็นเหมือน
ห้องเรียนกลางแจ้ง สามารถค้นคว้าวิจบัโดยไมส่ิน้สดุ 

3. เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจของประชาชน 
โดยทัว่ไปอทุยานแหง่ชาติมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  ซึง่อาจจะเป็นภเูขา หน้าผา ถ า้ 
ชายหาด ทะเล ฯลฯ

วตัถุประสงค์ของการจัดการอุทยานแห่งชาต ิ



1. ทรัพยากรธรรมชาต ิด้านกายภาพ  (ดนิ หนิ แร่ น า้ อากาศ)

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม



2. ทรัพยากรชีวภาพ

ป่าไม้...ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชืน้ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ 
ป่าเขาหินปนู 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม



สตัว์ป่า...สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม สตัว์เลือ้ยคลาน สตัว์ปีก สตัว์สะเทิน
น า้สะเทินบก ผีเสือ้ แมลง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม



ระบบนิเวศชายหาด...หาดทราย หาดหิน หาดโคลน

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม



ระบบนิเวศในแนวปะการัง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม



ทรัพยากรมนษุย์

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม



การตัง้ถ่ินฐาน...ชาวเล ชาวมอร์แกน ชาวอรัุกลาโว้ย ชาวไทย

เศรษฐกจิและสังคม



เศรษฐกจิและสังคม
อาชีพ...ประมงพืน้บ้าน  ประมงพาณิชย์



เศรษฐกจิและสังคม
วฒันธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิต



อทุยานแห่งชาต ิประกาศ

แลว้ จ านวน 22 แห่ง

พื้นที่ 3,854,329.52 ไร่

พื้นที่น า้ 2,691,659 ไร่

มทีรพัยากรปะการงั 

ประมาณ 46,102.06 ไร่

เตรียมการ อทุยาน

แห่งชาติ จ านวน 4 แห่ง

พื้นท่ี 283,245.25 ไร่

อทุยานแห่งชาตทิางทะเล  จ านวน 26  แห่ง



1. ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ด้านการศกึษาและวิจยั

3. ด้านการทอ่งเที่ยวและนนัทนาการ

4. ด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน

หลกัการบริหารจัดการ พืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติ



1.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

อทุยานแหง่ชาติ น าไปปฏิบตัิ ดงันี ้

1) การปอ้งกนั

2) การปราบปราม

3) การจดัการและฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) มวลชนสมัพนัธ์

5) การบริหารงาน



1.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

• พนกังานสายตรวจออกลาดตระเวนทกุวนัๆ อยา่งตอ่เน่ือง

• การจดัท าแนวเขตท่ีชดัเจน

• การแจ้งขา่วมายงักรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 
www.dnp.go.th หรือ โทรสายดว่น 1362

• การจดัชดุไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าในเขตอทุยานแห่งชาติ

• การจดัตัง้หน่วยพิทกัษ์อทุยานแห่งชาติ

1) การปอ้งกนั

http://www.dnp.go.th/


• จดัรวบรวมข้อมลูทรัพยากรส าคญั

• จดัระบบข้อมลูเรือประมงและเรือน าเที่ยวที่เข้ามา
ในอทุยานแหง่ชาติ 

• ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ เช่น ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ การใช้ 
GPS กล้องระบบเซน็เซอร์ 

• การสร้างแนวร่วมในการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• ให้ความรู้ความเข้าใจในกลุม่เปา้หมาย เช่น 
ชมุชน นกัเรียน นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบการ



• การแบง่เขตการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี (Zoning) ให้ชดัเจน
โดย อทุยานแห่งชาตทิางทะเล ให้มีการจดัท าเขตการใช้ประโยชน์หลกั ดงันี ้

ที่ เขตการจัดการ แนวทางการจัดการ

1 เขตหวงห้าม (Strict 

Nature Reserve 
Zone)

- รักษาอยา่งเข็มงวด
- ห้ามกิจกรรมการใช้ประโยชน์

2 เขตป่าเปลี่ยว/เขตสงวน
สภาพธรรมชาติ 
(Primitive Zone)

- รักษาสภาพธรรมชาติดัง้เดิม
- อนญุาตให้ประกอบกิจกรรมด้านการวิจยั
และศกึษาธรรมชาติ

3 เขตฟืน้ฟสูภาพธรรมชาติ
(Recovery Zone)

- ควบคมุมิให้มีการบกุรุกท าลายเพิ่มขึน้/ควบคมุผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเปิดโอกาสให้ธรรมชาติฟืน้ตวั



ที่ เขตการจัดการ แนวทางการจัดการ

4 เขตท่องเท่ียวและ
นนัทนาการ
(Recreation 
Zone)

-พฒันาเส้นทางเข้าถงึ และสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน
- เปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์ เพื่อนนัทนาการใน           ลกัษณะไป-
กลบั
- ควบคมุ ตรวจผลกระทบจากกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง

5 เขตบริการ
(Intensive 
Use Zone)

- ก าหนดผงับริเวณในขัน้รายละเอียด
- พฒันาเส้นทางเข้าถงึ และสิง่อ านวยความสะดวก ท่ีจ าเป็นตอ่ผู้มา
เยือน และการจดัการพืน้ท่ี
- ใช้เป็นจดุศนูย์กลางในการกระจายกิจกรรมการใช้ประโยชน์
- ตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์อยา่งตอ่เน่ือง

6 เขตการใช้ประโยชน์
เพ่ือวตัถปุระสงค์
พิเศษ/เขตกิจกรรม
พิเศษ (Special 
Use Zone)

- ควบคมุอยา่งเข้มงวดมิให้มีการขยายพืน้ท่ี
- ควบคมุ ตรวจสอบกิจกรรมการใช้ประโยชน์ เพ่ือปอ้งกนั/ลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดกบัพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติ
- ประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบักลุม่ผู้ใช้ประโยชน์ เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการจดัการอทุยานแหง่ชาติ เช่น สถานีโทรทศัน์ตา่งๆ



• การที่เจ้าหน้าที่ ได้จับกุมผู้กระท าความผิด กระท าความเสียหายแก่
ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ เช่น

- การบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดิน

- สร้างสิ่งปลูกสร้าง

- ปลูกพืชผลอาสิน

- ตัดไม้ แปรรูปไม้ เก็บหาของป่า 

- ล่าสัตว์ ท าการประมง ฯลฯ

2) การปราบปราม



• จดัท าแผนลาดตระเวน 

• จดัชดุลาดตระเวนอยา่งน้อย 2 ชดุ เพ่ือสนบัสนนุการท างานของ
อทุยานแหง่ชาติ การตรวจหา หาขา่ว และประชาสมัพนัธ์

• จดัหาผู้ มีสว่นร่วมในการหาข่าว และตรวจสอบผู้ มีอิทธิพลใน
พืน้ที่



• การจบักมุด าเนินคดี

• การด าเนินตามมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัิอทุยานแหง่ชาติ 
2504,  มาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัิป่าสงวนแหง่ชาติ 2507

• การควบคมุของกลาง



• การฟืน้ฟแูหล่งปะการังและที่อยูอ่าศยัของสตัว์น า้

• การฟืน้ฟแูหลง่หญ้าทะเล

3)การจดัการและฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม



• การติดตัง้ทุน่จอดเรือ 

• การจดัท าเขตอนรัุกษ์ปะการัง



• การติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถานภาพของแนวปะการัง

• การควบคมุการด าน า้ลกึ การด าน า้ตืน้

ติดตัง้เคร่ืองบนัทกึอณุหภมูิ
และความเข้มแสง (data 
logger) ในแนวปะการัง 



• การศกึษาวจิยั : การตดิตามการฟ้ืนตวัและจดัการแนวปะการงั
ภายหลงัปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาว

• การศกึษาวจิยั : การศกึษาการเปลีย่นแปลงชายหาดในพืน้ที่
อุทยานแหง่ชาตทิางทะเล



• การศกึษาความสามารถในการรองรับได้ของพืน้ที่



• รวบรวมข้อมลูแหลง่ด าน า้ เพ่ือการบริหารจดัการ

ตวัอยา่งจดุด าน า้ ในอทุยาน
แห่งชาตหิมูเ่กาะสริุนทร์



• การจดัท าฐานข้อมลูเรือที่เข้าและออกในอทุยานแหง่ชาติ

• การตรวจสอบเส้นทางและควบคมุเวลาในการเข้าออกของเรือ

• จดัท าคูมื่อปฏิบตัิตนในการด าน า้ และประสานสร้างความเข้าใจ
กบัผู้ประกอบการ



• ประกาศปิดเขตหรือแหลง่ทอ่งเท่ียว เพื่อการฟืน้ฟู

• การปลกูป่าเสริมทดแทน ในพืน้ที่ถกูบกุรุกท าลาย หรือมีสภาพ
เสื่อมโทรม

• การบรูณะฟืน้ฟแูหลง่น า้ธรรมชาติ รวมทัง้การปอ้งกนัความเสื่อม
โทรมของแหลง่น า้และคณุภาพน า้ เช่น การลอกตะกอน การสร้าง
อาคารให้ไกลจากแหลง่น า้ ไมท่ิง้ขยะลงแมน่ า้

• สง่เสริมการใช้พลงังานสะอาด



• ตรวจสอบไมใ่ห้มีพืช หรือสตัว์ตา่งถ่ินในอทุยานแหง่ชาติ

• ก าหนดพืน้ที่หวงห้ามให้ชดัเจน

• การจดัการพืชหายาก ศกึษาปัจจยัคกุคาม เพาะขยายพนัธุ์และ
ปลกูซอ่มบ ารุงพืชหายาก และพืชเฉพาะถ่ิน

• การส ารวจและรวบรวมข้อมลูระบบนิเวศป่าชายเลน แนวปะการัง
หญ้าทะเล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัคกุคาม เพื่อ
ปอ้งกนัและฟืน้ฟรูะบบนิเวศ



โครงการฟ้ืนฟูประชากรม้าน า้ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ณ  อช.หาดเจ้าไหม  จังหวัดตรัง



การจดัการสตัว์ป่า เช่น การเก็บข้อมลูสตัว์หายาก การเพาะเลีย้ง
สตัว์หายาก การอนรัุกษ์ การปลอ่ยคืนสูธ่รรมชาติ เป็นต้น



การวิจยั : การติดตามพฤติกรรมของพยนู ณ อช.หาดเจ้าไหม



• การสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์

• จดักิจกรรมคา่ยอบรมการอนรัุกษ์

• จดัทีมประชาสมัพนัธ์เคลื่อนท่ีในชมุชน สถานศึกษา งาน
ประเพณี หรือเทศกาลตา่งๆ

4) มวลชนสมัพนัธ์



• การจดัรายการวิทยหุรือร่วมออกรายการวิทยอุย่างต่อเน่ือง

• จดัให้มีสารคดีเก่ียวกบัอทุยานแห่งชาติ

• การพบปะหรือร่วมประชมุในระดบัพืน้ท่ี ในการประชมุ
หมูบ้่าน ประเพณีตา่งๆ



• การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ให้แก่ชมุชนท้องถ่ิน และประชาชน

• สื่อมวลชนสมัพนัธ์ ประสานสื่อมวลชนทกุประเภท เพ่ือเชิญ
ชวนเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอทุยาน
แห่งชาติ

• ประสานหน่วยงานท่ีเก่ยวข้องด้านการสง่เสริมชมุชน



รณรงค์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในวนัส าคญัประจ าทกุปี



• การเพิ่มประสทิธภาพเจ้าหน้าท่ีอย่างตอ่เน่ือง

• การสร้างขวญัก าลงัใจ

• การสนธิก าลงั

5) การบริหารงาน



• หวัหน้าอทุยานแห่งชาติ
ต้องให้ความสนใจในการ
ร่วมวางแผน และติดตาม
การด าเนินงานอยา่งใกล้ชิด

• ให้อทุยานแห่งชาติจดัท า
ข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน
ในแตล่ะหน้าท่ีใช้เป็น
แนวทางแก่เจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบตัิงาน



อุทยานแห่งชาต.ิ..เป็นแหลง่ศกึษาวิจยั และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าคญั และน ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
เป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2.ด้านการศึกษาและวจิัย



การศึกษาวิจัยมีแนวทางการด าเนินการ 3 ขัน้ตอน

1) การก าหนดกรอบและแผนการศกึษาวิจยั

โดยมีกลยทุธ์ คือ

• สร้างฐานข้อมลูและเครือข่ายสนบัสนนุการบริหารจดัการ

• สง่เสริมความร่วมมือและใช้ประโยชน์การวิจยั



ปัจจัยความส าเร็จของการศึกษาวจิัย ได้แก่

• มีระบบฐานข้อมลูทรัพยากร 

• ความร่วมมือด้านการวิจยัและพฒันาระหว่างสถาบนัและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

• การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยัและพฒันา



2) การด าเนินการศกึษาวิจยั

แนวทางในการได้มาของข้อมลู ดงันี ้

• การรวบรวมจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ งานวิชาการตา่งๆ

• การด าเนินการวิจยัด้วยตนเอง ในงานวิจยัท่ีเร่งด่วนและเป็น
ความช านาญเฉพาะด้าน

• การวิจยัร่วมกบัสถาบนัทางวิชาการตา่งๆ

• การประสานขอความร่วมมือในการวิจยัในอทุยานแหง่ชาติ



แนวทางในการได้มาของข้อมูล (ต่อ)

• การสนบัสนนุให้นกัวิชาการเข้ามาท างานวิจยัในอทุยาน
แห่งชาติ และจดัเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมวิจยัทกุครัง้

• การติดตามผลงานวิจยั ท่ีมีผู้ด าเนินการวิจยัในพืน้ท่ีอทุยาน
แห่งชาติ

• การจดัประชมุ สมัมนา

• การเข้าร่วมประชมุสมัมนา



3) การน าผลการวิจยัไปสูก่ารจดัการอทุยานแห่งชาติ

• ใช้ในการบริหารจดัการ การบริการทอ่งเท่ียว การก าหนด
มาตรฐานการเก็บคา่บริการ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ

• ใช้ในการท าคูมื่อ เพ่ือการสื่อความหมาย เอกสารเผยแพร่

• น าข้อมลูทรัพยากร ปริมาณ สถานภาพ ความโดดเดน่ และ
ความเปราะบาง มาใช้ในการจดัการพืน้ท่ี

• ใช้ในการก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวตอ่พืน้ท่ี



• การจดัท าวารสารทางวิชาการของทางอทุยานแหง่ชาติ

• ใช้ก าหนดกิจกรรมการพฒันาอทุยานแห่งชาติ และกิจกรรม
ด้านการทอ่งเท่ียว

• ใช้ในการปิดแหลง่ท่องเท่ียว

• ใช้ก าหนดมาตราฐานการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียว



3.ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

วางแผนพฒันาขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ที่และ
ควบคุมปริมาณการใช้ประโยชน์พืน้ที่

• ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้าน
นนัทนาการ

• ควบคมุปริมาณร้านค้า ร้านอาหาร 



• ศกึษาความเป็นไปได้ในการขยายเขตบริการไปยงัจดุทอ่งเท่ียวอื่น 
เพื่อลดความแออดั

• แนะน าแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีศกัยภาพในอทุยานแหง่ชาติอื่น



• การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก

- การวางผงับริเวณ 

- ปรับภมิูทศัน์ 

- การบริการห้องน า้-ห้องสขุา 

- ที่พกั(บ้านพกั) 

- ลานกางเต้นท์ 

- ร้านอาหาร 

- ลานจอดรถ ทุน่จอดเรือ

การบริการการท่องเที่ยว



• ระบบสาธารณูปโภค

- ระบบไฟฟา้และการประหยดัพลงังาน

- ระบบปะปาและการประหยดัน า้

- ระบบการสื่อสาร



• การให้ข้อมูลข่าวสาร

- เจ้าหน้าที่ให้ข้อมลูขา่วสาร 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเที่ยว



• การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน า้เสีย



การก าจัดขยะมูลฝอย

- ระบบหมกัท าปุ๋ ย (Composting) โดยหมกัแบบใช้ออกซิเจน
หรือไม่ใช้ออกซิเจน

- ระบบการเผาในเตา (Incineration) เผาท าลายที่อณุหภมิู 
850-1,200 องศาเซลเซียส

- ระบบฝังกลบอยา่งถกูสขุาภิบาล (Sanitary Landfill) ฝังกลบ
ในที่เหมาะสม ซึง่เป็นพืน้ที่ที่ได้รับคดัเลือกไว้แล้วตามหลกัวิชาการ



• ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั ในภาวะปกติ

- ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู/ปิดประกาศ เก่ียวกบัเบอร์โทรติดต่อ สายดว่น 
1362 จดุที่จะประสานขอความช่วยเหลือ

- ก าหนดกิจกรรมนนัทนาการอย่างชดัเจน

- ติดตัง้ปา้ยบอกทาง ปา้ยสถานที่ ปา้นเตือน ปา้ยข้อแนะน า

- ตัง้ศนูย์รักษาความปลอดภยั

การจัดระบบการดแูลความปลอดภยั



• ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั ในภาวะปกติ

- จดัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัในจดุที่ลอ่แหลมตา่งๆ

- ส ารวจจดุเสี่ยงอนัตราย

- จดัฝึกอบรมกู้ภยั การรักษาความปลอดภยั



• ระบบปฏบิัตกิารกรณีเกิดอุบัตเิหตุ หรือภาวะฉุกเฉิน

- จดัตัง้ชดุกู้ภยัประจ าอทุยานแหง่ชาติ โดยระบเุจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ชดัเจน

- จดัท าแผนเผชิญเหต ุและฝึกซ้อม

- อบรมเตรียมความพร้อม และเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม



ระบบส่ือความหมาย หมายถงึ ภาพรวมของการน าเสนอขา่วสาร/
ข้อมลู/องค์ความรู้ที่เก่ียวกบัอทุยานแหง่ชาติ

การส่ือความหมายมี 2 ประเภทหลัก 

ได้แก่ การสื่อความหมายโดยใช้บคุคล และการสื่อความหมายโดยไม่
ใช้บคุคล 

การจัดการด้านการส่ือความหมาย



การส่ือความหมายโดยใช้บุคคล

- การบริการข้อมลูทางโทรศพัท์

- การตอบปัญหาทางเวปไซต์

- การใช้นกัสื่อความหมาย

- การบรรยายประกอบสไลด์

- ประชาสมัพนัธ์เคลื่อนที่

- วิทยากร



การส่ือความหมายโดยไม่ใช้บุคคล

- แผ่นพบั ใบปลิว

- คูมื่อตา่งๆ เช่น คูมื่อดนูก 

- คูมื่อดปูะการัง

- คูมื่อเดินป่า

- ปา้ยสื่อความหมายตา่งๆ

- วีดิทศัน์ วีซีดี ดีวีดี

- รายการโทรทศัน์ 

- รายการวิทยุ



การจัดการด้านการนันทนาการและกจิกรรมการท่องเที่ยว

1.การบริการด้านการท่องเที่ยว

- จดัให้มีปฏิทินทอ่งเที่ยวประจ าปี

- สร้างความหลากหลายในกิจกรรมทางเลือกในพืน้ที่อทุยานฯ

- จดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความสนใจ อาย ุทกัษะ ความสามารถ

- ส ารวจ จดัล าดบั และคดัเลือกตามศกัยภาพแล้วพฒันา ก าหนด
กิจกรรมนนัทนาการเข้าไป

- จดัท าคูมื่อและแนวทางการให้บริการการท่องเที่ยว



- การจ ากดัจ านวนนกัทอ่งเที่ยว เช่น ที่อช.สิมิลนั ได้จ ากดั
นกัทอ่งเที่ยวโดยบ้านพกัที่เกาะสี่ เป็นต้น

- การให้การศกึษาแก่นกัทอ่งเที่ยว เพื่อสร้างนกัทอ่งเที่ยวที่มีคณุภาพ

- ก าหนดการใช้พืน้ที่บริการแบบหมนุเวียน เพื่อลดผลกระทบ

- สง่เสริมและปรับปรุงการบริการของอทุยานแหง่ชาติ ให้แก่คนพิการ 
และคนด้อยโอกาสตา่งๆ 



2. กิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว

- ส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวพืน้ฐาน เช่น การข่ีจกัรยาน การชม
น า้ตก การเดินป่า การดนูก การด าน า้ตืน้/น า้ลกึ การสอ่งสตัว์ การ
ลอ่งแก่ง การพายเรือ 

- พฒันากิจกรรมนนัทนาการให้ได้มาตรฐาน และตามศกัยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่

- ก าหนดข้อปฏิบตัิและข้อจ ากดัในการด าเนินกิจกรรม เช่น การด า
น า้ไม่เกิน 3 ไดฟ์ เป็นต้น

- การเปิดแหลง่ทอ่งเที่ยวใหม่ ควรเสนอให้หน่วยงานต้นสงักดัให้
ความเห็นก่อน



กรมอุทยานฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการระดับพืน้ที่ (Protected 

Area Committee :PAC) ให้อุทยานแห่งชาตทิุกแห่ง

- เพื่อเป็นกลไกเปิดโอกาสทกุภาคได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ

4.ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน



กรมอุทยานฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
จัดการอุทยานแห่งชาตทิางทะเล 
โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดงันี ้

- ให้ค าปรึกษา แนะน า ตดิตาม และให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการในการ
จดัการอทุยานแห่งชาตทิางทะเล

- ปฏิบตังิานอื่นท่ีเก่ียวข้อง ตามที่อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาตฯิมอบหมาย



1 รองอธิบดีกรมอทุยานแห่งชาตฯิ 
(ท่ีก ากบัดแูลส านกัอทุยานแหง่ชาติ)

ประธานกรรมการ

2 นายกสมาคมอทุยานแห่งชาติ กรรมการ

3 นายป่ินสกัก์ สรัุสวดี
ผู้อ านวยการสถาบนัวจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ัง
ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

กรรมการ

4 รศ.ดร.สวุลกัษณ์ สาธุมนสัพนัธุ์
คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

กรรมการ

5 ผศ.ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์
คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการจัดการอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล  องค์ประกอบ ดังนี ้



6 ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพนัธุ์
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

กรรมการ

7 ผศ.ดร. ธรรมศกัดิ ์ยีมีน
คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามค าแหง

กรรมการ

8 นายศกัดิอ์นนัต์ ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

กรรมการ

9 นายศศนิ เฉลมิลาภ
ประธานมลูนิธิสืบนาคะเสถียร

กรรมการ

10 ผู้อ านวยการส านกัอทุยานแห่งชาติ กรรมการและเลขานกุาร

11 ผู้อ านวยการสว่นจดัการอทุยานแห่งชาตทิาง
ทะเล ส านกัอทุยานแห่งชาติ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานกุาร



กลยุทธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

• มีแนวทางการบริหารจดัการใช้ประโยชน์ และดแูลรักษาพืน้ที่เป็นไป
ตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตัิ

• มีการเสริมสร้างและสนบัสนนุสง่เสริมให้เกิดการพฒันา
กระบวนการมีสว่นร่วม และจดัการพืน้ที่ป่าอนรัุกษ์ ในทกุภาคี ทกุ
ระดบั

• มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลกูจิตส านกึ และความ
ตระหนกัในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูก่บัการสร้าง
ความเข็มแข็งและคณุภาพชีวิตที่ดีของท้องถ่ิน 



แนวทางการมีส่วนร่วม

• รูปแบบการมีส่วนร่วม

1. การมีสว่นร่วมโดยตรง 

2. การมีสว่นร่วมโดยผ่านกลุม่

3. การมีสว่นร่วมโดยผ่านตวัแทน



แนวทางการมีส่วนร่วม

• ระดับการมีส่วนร่วม

1. มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ รับรู้ขา่วสาร

2. มีสว่นร่วมในการคิด และวิเคราะห์ และตดัสินใจ

3. มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน

4. มีสว่นร่วมในการแบง่ปันผลประโยชน์ หรือร่วมใช้ประโยชน์

5. มีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล



แนวทางการมีส่วนร่วม

• ลักษณะการมีส่วนร่วม

1. การร่วมประชมุวางแผนด าเนินการ โดยแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ

2. การร่วมด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือร่วมลงทนุ

3. การร่วมแบง่ปันผลประโยชน์

4. การร่วมในการติดตามประเมินผลงาน



แนวทางการมีส่วนร่วม

• ขัน้ตอนการมีส่วนร่วม

1. ประชมุ วางแผนการด าเนินงาน

2. ลงมือปฏิบตัิตามแผน

3. แบง่ปันผลประโยชน์จากการพฒันา

4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผน



แนวทางการมีส่วนร่วม

• ความส าเร็จของการมีส่วนร่วม

1. ต้องมีเวลาที่จะเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรม

2. ต้องไม่เสียคา่ใช้จ่ายมากเกินไปเกินกวา่ผลตอบแทนที่ได้

3. มีความสนใจที่สมัพนัธ์สอดคล้องกบัการมีสว่นร่วม

4. ต้องสามารถสื่อสารรู้เร่ืองกนัทัง้สองฝ่าย

5. ต้องไม่รู้สกึกระทบกระเทือนตอ่ต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานภาพ
ทางสงัคม 



ตัวอย่างการมีส่วนร่วม

Reef Guardian



ตัวอย่างการมีส่วนร่วม

ชุมชนบังหมี อช.อ่าวพังงา



Smart Marine National Park

Best PracticeK.M 4.0



4ส. 1ป
• สวยงาม

• สะอาด

• สะดวก

• สบาย

ปลอดภยั











ขอบคณุครับ



อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะช้าง



อุทยานแห่งชาตเิขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด



อุทยานแห่งชาตเิขาสามร้อยยอด



อุทยานแห่งชาตหิาดวนกร



อุทยานแห่งชาตอ่ิาวสยาม (เตรียมการ)



อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะชุมพร



อุทยานแห่งชาตธิารเสดจ็ – หมู่เกาะพะงนั



อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะอ่างทอง



อุทยานแห่งชาตหิาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)



อุทยานแห่งชาตอ่ิาวมะนาว – เขาตนัหยง (เตรียมการ)



อุทยานแห่งชาตลิ าน า้กระบุรี



อุทยานแห่งหมู่เกาะระนอง



อุทยานแห่งชาตแิหลมสน



อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสุรินทร์



อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสิมิลนั



อุทยานแห่งชาตเิขาหลกั-ล ารู่



อุทยานแห่งชาตเิขาล าปี - หาดท้ายเหมือง



อุทยานแห่งชาตสิิรินาถ



อุทยานแห่งชาตอ่ิาวพงังา



อุทยานแห่งชาตธิารโบกขรณี



อุทยานแห่งชาตหิาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพพีี



อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะลนัตา



อุทยานแห่งชาตหิาดเจ้าไหม



อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะเภตรา



อุทยานแห่งชาตติะรุเตา



อุทยานแห่งชาตทิะเลบัน


