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การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบไปทัว่ทั้งโลกและประเทศไทยเองก็ประสบปัญหา

มากมายจากการระบาดคร้ังน้ี จงัหวดักระบ่ีเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ Covid-
19 เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดย
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้สองประเด็นหลกั คือผลกระทบของ Covid-19  ต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซ่ึงจากการศึกษาสามารถสรุป
ได้ว่า Covid-19 ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวกเช่น พบ
ส่ิงมีชีวิตหายากออกมาหากิน เช่น หมึกไดม่อน ปูไก่ ปูก้ามดาบ เป็นต้น นอกจากน้ียงัท าให้
สภาพแวดล้อมได้ฟ้ืนฟู โดยเฉพาะแนวปะการังท่ีฟ้ืนฟูถึง 70% เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดบ้ ารุงฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ผลกระทบเชิงลบเช่น เกิดการลกัลอบทิ้งหนา้กาก
อนามยัลงในทะเลและชายหาด ลกัลอบล่าสัตวท์ะเลหายาก เป็นตน้ 

ส่วนในดา้นของการท่องเท่ียวนั้นจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า Covid-19 ส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเท่ียวในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีทั้งผลกระทบเชิงบวก
และผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกัน โดยท าให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวในบริเวณพื้นท่ีอุทยานฯ 
นอ้ยลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการทั้งโรงแรม ร้านอาหาร รถและเรือน าเท่ียวรวมถึงอุทยานฯ เองก็
ไดรั้บผลกระทบ  ศูนยเ์สียรายไดไ้ปถึง 90%  ในขณะท่ีผลกระทบเชิงบวกคือความสวยงามดา้นการ
ทรัพยากรทางทะเล น ้าทะเลใส หาดทรายขาว คนนอ้ย ไม่มีคนมารบกวนการท่องเท่ียว เป็นตน้ 



โดยรวมแลว้การท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ีนั้นเป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้ธรรมชาติเป็นหลกั 
ซ่ึงมีความเก่ียวโยงกับส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้ นการพัฒนาการท่องเท่ียวควบคู่ไปกับ
ส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง ถา้หากส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงจะส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเท่ียวด้วย การระบาดของ Covid-19 จึงเป็นบทเรียนส าคัญท่ีท าให้เรียนรู้และน ามาพัฒนา
สภาพแวดลอ้มรวมถึงการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราใหมี้ความพร้อมสู่
ระดบัสากล  
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The Covid-19 pandemic has had a global impact, and Thailand is dealing with a number 

of issues as a result of it.  Krabi Province is a province that has been significantly affected by the 
outbreak, especially Hat Noppharat Thara - Mu Koh Phi Phi National Park. The focus of this 
research is on two major concerns: the impact of Covid-19 on the environment and tourism in Hat 
Noppharat Thara - Mu Koh Phi Phi National Park 

According to the findings, Covid-19 has an environmental impact on the ecosystem in the 
Hat Nopparat Thara - Phi Phi Islands National Park region where there are both positive and 
negative consequences. The example of positive impacts is that the rare creatures, such as diamond 
squid, hairy leg mountain crab, fiddler crab, are found as they come out to forage. Also, it helped 
the ecosystem to rehabilitate where 70% of coral reefs have been recovered, giving authorities and 
other agencies from relevant sectors the opportunity to nurture and repair the ecosystem. The 
examples of negative impacts are the masks disposal in ocean or on the beach and poaching of rare 
marine species.  

With regards to tourism, it can be concluded that Covid-19 has had both positive and 
negative effects on tourism in the Hat Nopparat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park. By reducing 
the number of people that visit the park, the business owners of hotels, restaurants, automobiles, 
and boat excursions lost 90% of income. However, the tourist destination can restore itself, resulting 
in the natural beauty of the places such as clear waterways, white sand beaches. Also, since the 
number of people is fewer, there are less disruptions for the visitors and tourists. 

Generally, Krabi tourism mostly focuses on nature which is highly related to the 
ecosystem. Thus, tourism development along with environmental protection is crucial. If the 



environment is damaged, it will affect tourism as well. The Covid-19 pandemic is therefore a 
significant lesson that can be brought to improve the environment and tourism in the Hat Nopparat 
Thara - Phi Phi Islands National Park to be ready to serve as the international tourist destination. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

 
 เดือนธนัวาคม 2019 ไดเ้กิดการระบาดคร้ังใหญ่ของเช้ือของไวรัส Covid-19 หรือโคโรน่าไวรัสขึ้น
ทัว่โลกกลายเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณะสุขระหว่างประเทศท่ีทุกภาคส่วนให้ความส าคญัและเร่งแกไ้ข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน จากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกในเดือนสิงหาคม 2021 พบผูติ้ดเช้ือรวมทั้งหมด 
ประมาณ 219 ล้านคน และเสียชีวิตแล้วถึง 4.55 ล้านคน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 ในประเทศไทยมีการระบาดของ Covid-19 ซ่ึงปัจจุบันในเดือนสิงหาคม 2021 จากข้อมูลกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขระบุตวัเลขผูป่้วยสะสมทั้งส้ิน 1,204,729 ราย โดยการติดเช้ือในประเทศ
ไทยนั้นเกิดขึ้นสามระลอก โดยระลอกแรกระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 และสถานการณ์ค่อยๆ ดีขึ้น
เร่ือยๆ จ านวนผูป่้วยเป็นศูนยติ์ดต่อกนัเป็นเดือน เร่ิมมีการท่องเท่ียว การใชจ่้าย เกิดการหมุนเวียนเงินตราใน
ประเทศกนัอยา่งคึกคกั ทวา่ช่วงตน้ปี 2021 กลบัเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นมาอีกคร้ัง ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจท่ี
ก าลงัฟ้ืนฟูชะงกัลงโดยเฉพาะทางดา้นของการท่องเท่ียวท่ีซบหนกั และในช่วงเดือนเมษายนพบการระบาด
ลอกท่ีสามซ่ึงเป็นสายพนัธุ์กลายพนัธุ์ 
 จงัหวดักระบ่ีเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19  สาธารณะสุขจงัหวดัพบ
ผูป่้วยติดเช้ือรวมทั้งหมด 1,281 คน โดยติดเช้ือจากระลอกแรก 21 คน ระลอกสอง 8 คน และระลอกสาม อีก 
1,252 พบผูเ้สียชีวิตจ านวน 3 ราย แมส้ถานการณ์ภายในจงัหวดัจะดีขึ้น แต่ตลอดระยะเวลาการระบาดของ 
Covid-19  ท าให้การท่องเท่ียวซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของจังหวดัติดลบเม่ือเทียบกบัหลายปีท่ีผ่านมา ขอ้มูลจาก
ส านักงานการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ีนั้นยอดนักท่องเท่ียวน้อยลงถึง 83% ยอดจองรองแรมท่ีพกัในลดลง
ประมาณ 80% ทั้งๆ ท่ีจงัหวดักระบ่ีเคยเป็นจงัหวดัท่ีมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวถึงปีละไม่ต ่ากวา่หน่ึงแสนลา้น
บาท ในขณะเดียวกนัท่ีดา้นเศรษฐกิจไดรั้บผลผระทบ สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลก แต่ก็มีความเส่ือมโทรมลงในทุกปี ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อน
หลกัของการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี ประจวบกบัเป็นช่วงท่ีมีการระบาดของ  Covid-19 ท าให้ผูว้ิจยัมีความ
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ประสงค์ศึกษาการระบาดของ Covid-19  จะส่งผลอย่างไรบา้งต่อส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวในอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

 1.2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของ Covid-19  ต่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์

ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี 

 1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของ Covid-19  ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี 
 

1.3. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.3.1  Covid-19  : โรคติดต่อซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการคน้พบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบติั

ใหม่น้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัเลยก่อนท่ีจะมีการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนในเดือนธนัวาคมปี 2019 ขณะน้ีโรคโค

วิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทัว่โลก  

 1.3.2  ส่ิงแวดลอ้ม ทางธรรมชาติ ( National Environmental) : ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและ

ชีวภาพ ท่ีอยู่ รอบตัวมนุษย์ซ่ึ ง เ กิดขึ้ นโดยธรรมชา ติและ ส่ิ ง ท่ีม นุษย์ได้ท าขึ้ น  ในทาง วิชาการ

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ลอ้มรอบตวัมนุษย ์มีทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต  ทั้งส่ิงท่ีเป็น

รูปธรรมและส่ิงท่ีเป็นนามธรรม มีทั้งส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น  มีอิทธิพลเก่ียว

โยงถึงกัน เป็นปัจจยัในการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกัน  ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลาย

ปัจจยัอ่ืนอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ เป็นวงจรหรือวฏัจกัรท่ีเก่ียวเน่ืองกนัทั้งระบบ 

  1.3.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact) : คือผลกระทบต่อมนุษยชาติ ระบบนิเวศ

ทางธรรมชาติ และส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือการ

กระท าจากน ้ามือมนุษย ์(European Environmental Agency : EEA ) 

 1.3.4 ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว (tourism Impact) : คือผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบท่ีส่งผล
ต่อการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะท าใหดี้ขึ้นหรือเส่ือมโทรมลง ทั้งท่ีเกิดจากน ้ามือมนุษยแ์ละเกิด
จากธรรมชาติ 
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 1.4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อ  าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  

 1.4.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา : มกราคม 2564 ถึง สิงหาคม 2564 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 1.5.1 ไดท้ราบถึงผลกระทบของ Covid-19  ต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในจงัหวดักระบ่ี ว่ามีผลดี 

ผลเสียอย่างไร มีการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างไรในช่วงการระบาดของ Covid-19  และมีการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรในอนาคต 

 1.5.2 ได้ทราบถึงผลกระทบของ Covid-19  ต่อการท่องเท่ียวในจังหวดักระบ่ี ว่ามีผลดี ผลเสีย

อย่างไร มีการจดัการการท่องเท่ียวอย่างไรในช่วงการระบาดของ Covid-19  และมีการจดัการการท่องเท่ียว

อยา่งไรในอนาคต 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ลกัษณะท่ัวไปของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพพี ี
 

 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี มีเน้ือท่ี
ทั้งหมดประมาณ 242,437.17 ไร่ หรือ 387.90 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีน ้ าประมาณ 203,725 ไร่ (83% ของ
พื้นท่ีทั้งหมด) ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณสุสานหอย 45 ลา้นปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกลเ้คียง 
ในทอ้งท่ีต าบลหนองทะเล ต าบลอ่าวนาง ต าบลไสไทย และต าบลปากน ้า อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ซ่ึง
เน้ือท่ีของอุทยานฯ จะแสดงดงัภำพท่ี 1 ไดรั้บการประกาศจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 100 ตอนท่ี 160 ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับท่ี 47 ของประเทศไทย 
(อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี, 2564 ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ภำพท่ี 2 : ภาพหมู่เกาะพีพี  
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ภำพท่ี 1 : เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี (ส านกังานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี, 2562) 
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2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ  
 

(ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2560) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีประกอบดว้ยพื้นท่ี
ภาคพื้นดินบนชายฝ่ัง ไดแ้ก่ บริเวณ เขาอ่าวน ้าเมา และปากอ่าวนาง-หางนาค และหมู่เกาะต่างๆ ธรณีสัณฐาน
ของพื้นท่ีเป็นเทือกเขามีความสูงชนัเรียงตวัยาวไปตามแนวทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
บริเวณชายฝ่ังเป็นเขาสูงชัน ทางด้านตะวนัตกมีความลาดชันมากกว่าตะวนัออก ธรณีสัณฐานของพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลและหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอนัดามนั ได้รับอิทธิพลจากแนวการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกท่ี
เรียกวา่ Indonesia Tectonic Movement ลกัษณะเป็นชายฝ่ังทะเลจมตวัหรือยบุตวั (Submerged Shoreline) อนั
เกิดจากการยุบตวัของเปลือกโลกใกล ้ๆ กบัแนวแผ่นดิน มีลกัษณะเวา้แหว่งสูงชนัต่างกนั บางบริเวณมีภูเขา
ติดกบัชายฝ่ังทะเล และมีเกาะนอ้ยใหญ่เป็นจ านวนมาก ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นภูเขาหินปูนสลบักบัป่า
ชายเลนติดกบัทะเล สร้างความงดงามทาง ธรรมชาติ ท าใหเ้กิดแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ เช่น หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา หาดไร่เลย ์เกาะไก่ เกาะปอดะ เกาะพีพี 
อ่าวมาหยา ทะเลแหวก เป็นตน้ และใน บริเวณป่าชายเลนเขาหางนาค ริมฝ่ังทะเลมีล าคลองเขากลม ไดรั้บน ้ า
จืดท่ีระบายมาจากบึงขนาดใหญ่ ท่ี เรียกว่า "หนองทะเล" ท าให้เกิดสภาพป่าชายเลน และท่ีราบต ่าป่าเสม็ด
บริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติ ท่ี เรียกวา่ "คลองแหง้" (หาดนพรัตน์ธารา) 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีมีเกาะใหญ่ท่ีส าคญั 2 เกาะคือ เกำะพีพีเล และเกำะพี
พีดอน นอกจากน้ียงัมีเกาะเล็กเกาะน้อยอีกเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ เกาะไมไ้ผ่ เกาะยูง เกาะบิด๊ะ เป็นตน้ หมู่
เกาะพีพีวางตวัอยูใ่นแนวเหนือ-ใต ้โดยทางดา้นตะวนัตกของเกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล และเกาะยงู มีลกัษณะ
เป็นภูเขาหินปูนสูงชนั หรือภูมิประเทศแบบคาร์ส (Karst topography) ส่วนทางดา้นตะวนัตกของ เกาะไมไ้ผ่ 
เป็นภูเขาหินทรายท่ีมีความลาดชนัไม่มาก และเม่ือมองลงมาจากจุดชมวิวบนเกาะนอกจะเห็นสัน ทรายเช่ือม
เกาะ (Tombolo) ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมระหวา่งเกาะนอกและเกาะในเกิดเป็นเกาะพีพีดอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3 : เกาะพีพี โดยภาพซ้ายคืออ่าวไผ ่ภาพขวาคือชายหาดเกาะพีพีเล 
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2.3 ลกัษณะภูมิอำกำศ  
 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน (Tropical 
monsoon climate) เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลลมมรสุมเขตร้อน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนตุลาคม มีลม 
มรสุมตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัผ่าน จึงแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (จากตน้เดือนพฤษภาคม-เดือนธันวาคม) 
และ (ฤดูร้อนจากตน้เดือนมกราคม-เดือนเมษายน) อุณหภูมิโดยทัว่ไปอยู่ระหว่าง 17-37 องศาเซลเซียส 
ปริมาณ น ้าฝนในรอบปีเฉล่ียประมาณ 2,231 มิลลิเมตร  

 

2.4 ทรัพยำกรธรรมชำติ  
 

2.4.1 พืชพรรณ สังคมพืชท่ีเกิดขึ้นเองในธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่ 
เกาะพีพี ประกอบดว้ย 

    1. ป่ำดงดิบ ปรากฏพบบริเวณท่ีเป็นเขาสูงชนั บริเวณเขาหางนาค บริเวณเขาอ่าวนาง บริเวณ
ทิศ ตะวนัตกของเกาะพีพีดอน และบริเวณเกาะพีพีเลส่วนใหญ่ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี 33 ตารางกิโลเมตรเป็นไม้
แคระ แกร็นเน่ืองจากพื้นท่ีเป็นเขาหินปูนซ่ึงมีชั้นดินบางและรับลมแรง พนัธุ์ไมท่ี้พบ ไดแ้ก่ ตะเคียนหิน 
ตะเคียนทอง ยางนา และพืชชั้นล่างพวก หวาย ไทร และเถาวลัยช์นิดต่าง ๆ 

          2. ป่ำชำยเลน มีอยู่ในบริเวณคลองแห้ง ใกลท่ี้ท าการอุทยานแห่งชาติทางดา้นทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้ของเขาหางนาค และบริเวณคลองย่านสะบา้ ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของบริเวณสุสานหอย 
ครอบคลุม พื้นท่ีประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร พนัธุ์ไมท่ี้พบไดแ้ก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบ ใหญ่ แสมขาว 
แสมทะเล ตะบูนด า  แสมด า ตะบูนขาว ถัว่ด า (ถัว่ขาว  

          3. ป่ำพรุ เป็นสังคมพืชเด่นท่ีพบต้นเสม็ดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสมบูรณ์ ปรากฏอยู่เฉพาะ
บริเวณหาด นพรัตน์ธาราเป็นบริเวณแคบ ๆ ประมาณ 0.32 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเป็นหาดทรายผสม
ดินร่วนไดรั้บ อิทธิพลจากน ้ าทะเลหรือเป็นพื้นท่ีท่ีน ้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน พนัธุ์พืชท่ีพบนอกจาก เสม็ด
ขาว ท่ีขึ้นอยูห่นาแน่นแลว้ ยงัสามารถพบพนัธุ์พืช ไดแ้ก่ พะยอมนนทรี หวา้หิน  

          4. ป่ำชำยหำด พบบริเวณชายฝ่ังทะเล ท่ีเป็นดิน หรือดินทรายจดัท่ีน ้ าทะเลท่วมไม่ถึง พบ
ปรากฏ บริเวณอ่าวมาหยา พนัธุ์ไมท่ี้พบมกัเป็นพืชทนเค็ม เช่น โพทะเล  หูกวาง เข็มพวง เงาะหนู เลียบ 
มะเด่ือ ปลอ้ง ปอสองสี  ดูกคา้ง มะนาวผี โกงกางหูชา้ง และเตยทะเล เป็นตน้ 

2.4.2 สัตว์ป่ำ จากสภาพภูมิอากาศและสังคมพืชท่ีเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติท าให้เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีเหมาะสมแก่ สัตวบ์างประเภท สามารถจ าแนกออกได ้ดงัน้ี  

        1. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม ไดแ้ก่ หมูป่า กระจงควาย  ลิง  ค่าง  
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      2. นก พบนกบนเกาะพีพีอย่างนอ้ย 22 ชนิด เป็นนกน ้ า นกชายเลน อย่างนอ้ย 9 ชนิด นกประจ า
ถ่ิน 14 ชนิด ไดแ้ก่ นกยางทะเล เหยีย่วแดง  เหยีย่วเพเรกริน นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพนัธุ์ 6 ชนิด ไดแ้ก่ 
นกโจรสลดัใหญ่ เหยี่ยว ออสเปร นกกระเต็นหัวด า นกอพยพตามฤดูกาล 2 ชนิด ไดแ้ก่ เหยี่ยวนกเขาพนัธุ์
ญ่ีปุ่ น นกจบัแมลงสีน ้ าตาลแดง ชนิดท่ีอยู่ใน สถานภาพถูกคุกคามของโลก และอยู่ในสถานภาพใกลสู้ญ
พนัธุ์ ของ ประเทศไทยได้แก่ นกหัวโตมลายู  นกโจรสลดัเกาะคริสต์มาส ชนิดท่ีอยู่ในสถานภาพใกลถู้ก
คุกคาม ไดแ้ก่ นกออก นกแอ่นกินรัง นกแอนหางส่ีเหล่ียม  เหยี่ยวแดง ในบริเวณหาด นพรัตน์ธารามีหาด
โคลน และหาดทรายเป็นท่ีอาศยัหากิน ของนกชายเลนจ านวนมาก ไดเ้แก่ นกหวัโตมลาย ูนกอีกอ้ยเลก็ นกอี
กอ้ยใหญ่ และนกคอสั้นตีนไว  

         3. สัตว์เล้ือยคลำน ไดแ้ก่ ตะพาบหวักบ ตุ๊กแกป่า  จ้ิงจก  จ้ิงเหลน และงูชนิดต่าง ๆ 
         4. สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก ไดแ้ก่ คางคกบา้น อ่ึงอ่าง กบ เขียด และปาด  
2.4.3 ทรัพยำกรทำงทะเล  
         1. พืชทะเล ชนิดของพืชทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีมีหลาก

ชนิด สาหร่ายท่ีพบทัว่ไปบริเวณอ่าว ป่าชายเลน คือ สายใบ ซ่ึงสาหร่ายสีแดงในสกุล Porphyra และพบ
สาหร่าย ชนิดต่างๆ ตามแนวปะการังท่ีตายแล้ว เช่น สาหร่ายในสกุล Lyngbya, Oscillatoria, Caulerpa 
รวมทั้ง สาหร่ายผมนางซ่ึงเป็นสาหร่ายสีแดงในสกุล Gracilaria เป็นตน้ แหล่งหญา้ทะเลมีพบท่ีบริเวณ
อ่าวทึง ปากคลองม่วง ต าบลหนองทะเล บริเวณหาดนพรัตน์ธารา อ่าว  ไร่เลย ์ต าบลอ่าวนาง และบริเวณอ่าว
น ้ าเมา สุสานหอย บา้นแหลมโพธ์ิ ปากคลองจิหลาด ต าบลไสไทย โดย พบทั้งส้ิน 11 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ใบ
มะกรูด หญา้เงาใส หญา้เงาใบเล็ก หญา้เงาแคระ หญา้กุยช่ายทะเล หญา้กุยช่ายเข็ม หญา้คาทะเล หญา้ชะเงา
เต่า หญา้ชะเงาใบฟันเล่ือย หญา้ชะเงาใบมน (และหญา้ตน้หอมทะเล  

          2. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนมในทะเล พบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในทะเล ไดแ้ก่ โลมาปากขวด โลมา
หวับาตร โลมาลายจุดและโลมาเผือก  

          3. สัตว์เล้ือยคลำน ไดแ้ก่  เต่าตนุ เต่ากระ เต่าสังกะสีหรือเต่าหญา้  
          4. ปลำในแนวปะกำรัง พบปลาอย่างนอ้ย 57 ชนิด พบปลาในกลุ่มปากะรัง 11 ชนิด กลุ่มปลา

กะพง 8 ชนิด ท่ีพบมาก ไดแ้ก่ ปลากะรังลายนกยูง ปลา กะรังลายเส้นขาว ท่ีเกาะพีพีดอน และพีพีเล มีความ
อุดมสมบูรณ์ของ ประชากรปลามากท่ีสุด ปลาอ่ืนๆ ในห้วงทะเล ไดแ้ก่ ปลากระเบน ปลาไหลทะเล ปลา
ตะเพียน ปลากระบอก มา้น ้าเป็นตน้ 

          5. ปะกำรัง ในบริเวณอุทยานแห่งชาติพบแนวปะการังครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณ เกาะดา้มหอก 
เกาะดา้มขวาน เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะยูง เกาะไมไ้ผ่ เกาะบิดะใน และเกาะบิด๊ะนอก ปะการังท่ีพบ 
ไดแ้ก่ ปะการังโขด ปะการังน้ิวมือผิวขรุขระ ปะการังเขากวาง ปะการังกาแล็กซ่ี ปะการังผิวยู่ยี่ ปะการังลาย
ดอกไม ้ปะการังดอกกะหล ่า ปะการังลายกลีบดอกไม ้ปะการังช่องเหล่ียม ปะการังวงแหวน ปะการังดอก
เห็ด ปะการัง ดอกไมท้ะเล ปะการังถว้ยสมอง ปะการังแผ่นเปลวไฟ ปะการังใบร่องหนาม ปะการังไฟ 
ปะการังถว้ย ปะการัง ผิวเกลด็น ้าแขง็ ปะการังอ่อน และ กลัปังหา  
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          เกำะแดง เกาะมีขนาดเล็ก แนวปะการังก่อตวัไดท้างฝ่ังตะวนัออก โดยกระจายถึงความลึก
ประมาณ 5 เมตร อยู ่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ดี แต่ก็พบเศษปะการังกระจายทัว่ไปบนพื้นทราย มีปะการังท่ี
มีชีวิต 35% ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางทรงพุ่ม ปะการังโต๊ะ และปะการังโขด พื้นท่ี
แนวปะการังรวมทั้งหมดประมาณ 0.02 ตารางกิโลเมตร ชายฝ่ังด้านตะวนัตกเป็นแนวโขดหินท่ีมีแนว
ปะการังขึ้นอยู่เล็กนอ้ย ไดแ้ก่ ปะการังโต๊ะ และปะการังสมองร่องใหญ่  ส่วนทางหัวเกาะตอนเหนือเป็นพื้น
ทรายมี ปะการังขึ้นอยู่เป็นกลุ่มโดยทัว่ไป เกาะดา้มหอก แนวปะการังก่อตวัรอบเกาะ ยกเวน้บริเวณหัวเกาะ
ตอนเหนือซ่ึงเป็นพื้นทรายลว้นๆ และหัวเกาะดา้น ตะวนัตกจนถึงหัวเกาะทิศใตซ่ึ้งเป็นแนวโขดหิน ในส่วน
ท่ีเป็นแนวปะการังโดยทัว่ไปกระจายถึงระดบัความลึก 0.5 – 4 เมตร พื้นท่ีแนวปะการังรวมทั้งหมดประมาณ 
0.38 ตารางกิโลเมตร โดยทัว่ไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปาน กลาง มีปะการังท่ีมีชีวิต 35-55% (เฉล่ีย 47±7%) 
ชนิดปะการังท่ีพบมาก ไดแ้ก่ ปะการังโขด ปะการังเขากวาง (ปะการังเขากวางทรงพุ่ม  ปะการังโต๊ะ ปะการัง
สีน ้าเงิน ปะการังช่องเลก็แบบแผน่ และปะการังสมองร่องใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          เกำะด้ำมขวำน แนวปะการังก่อตวัไดดี้รอบเกาะ แต่บางส่วนของดา้นตะวนัตกและทิศใตเ้ป็น

แนวโขดหินท่ีมีปะการัง ปะปนอยู่ ทางฝ่ังตะวนัออกแนวปะการังก่อตวัต่อเน่ืองตลอดไปถึงเกาะเล็กๆ สอง
เกาะท่ีอยู่ทางทิศเหนือ และ ออ้มลงมาทางทิศตะวนัตกของเกาะดา้มขวาน แนวปะการังของส่วนดงักล่าวน้ี
ก่อตวัถึงระดบัลึกสุด 0.5-3 เมตร อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง มีปะการังท่ีมีชีวิต 20-60% (เฉล่ีย 43±13%) 
(บริเวณท่ีมีปะการังนอ้ยนั้นเป็นกลุ่มปะการังบนพื้นทราย ท่ีอยู่ดา้นตะวนัออกตรงส่วนท่ีเป็นร่องน ้ าระหวา่ง
เกาะดา้มขวานกบัเกาะเลก็) พื้นท่ืแนวปะการังรวมทั้งหมดประมาณ 0.31 ตารางกิโลเมตร ชนิดปะการังท่ีพบ
มาก ไดแ้ก่ ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางทรงพุ่ม ปะการังโต๊ะ ปะการังลายดอกไมป้ะการังโขด  และ
ปะการังสีน ้ าเงิน บริเวณร่องน ้ าพบปะการังเขากวางมาก ห่างออกไปทางดา้นตะวนัตกของเกาะดา้มขวานมี
กลุ่มเกาะขนาดเลก็ 6 ลูก มีแนวปะการังก่อตวั เฉพาะบางเกาะเท่านั้น เป็นแนวปะการังท่ีก่อตวัลึกสุดท่ีระดบั 
3-8 เมตร ซ่ึงแนวปะการังดงักล่าวน้ีอยู่ในสภาพ สมบูรณ์ปานกลางจนถึงสมบูรณ์ดี ในบางจุดมีปะการังท่ีมี
ชีวิตมากถึง 50-60% ชนิดปะการังท่ีพบมากในกลุ่ม เกาะน้ี ไดแ้ก่ ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังช่อง

ภำพท่ี 4 : เกาะแดง  
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เลก็แบบแผน่ปนเคลือบ และปะการังโขด  พื้นท่ีแนวปะการังรวมทั้งหมดของกลุ่มเกาะประมาณ 0.04 ตาราง
กิโลเมตร 

 เกำะไม้ไผ่ แนวปะการังก่อตวัเป็นพื้นท่ีกวา้งรอบเกาะ ยกเวน้ทางฝ่ังตะวนัออกในบริเวณท่ีอยู่
ใกลห้ัวเกาะทิศ เหนือซ่ึงเป็นบริเวณท่ีปะการังขึ้นกระจายอยู่อย่างประปรายบนพื้นทราย พื้นท่ีแนวปะการัง
รวมทั้งหมด ประมาณ 1.16 ตารางกิโลเมตร โดยภาพรวมแลว้แนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง
เป็นส่วนใหญ่ ปะการังท่ีมีชีวิตอยูใ่นช่วง 0-65% (เฉล่ีย 36.6±15.1%) ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ปะการังโขด ปะการัง
น้ิวมือผิวขรุขระ ปะการังผิวยูย่ี ่ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ และปะการังช่องเลก็แบบแผ่น โดยกระจายถึง
ระดบัลึกสุด 3-7 เมตร 

 

 
 
ภำพท่ี 5 : เกาะไมไ้ผ ่
แหล่งท่ีมำ : Krabi view tour, 2564 

  
          เกำะยูง แนวปะการังก่อตวัไดห้นาแน่นทางชายฝ่ังดา้นตะวนัออก แนวปะการังอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ดีเป็นส่วน ใหญ่ มีปะการังท่ีมีชีวิต 35-80% (เฉล่ีย 59.3±9.3%) ส่วนใหญ่ได้แก่ ปะการังสีน ้ าเงิน 
ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังน้ิวมือผิวขรุขระ  ปะการังผิวยู่ยี่ และปะการังเขากวาง ชายฝ่ังดา้นทิศ
เหนือและตะวนัตกเป็นแนวโขดหินท่ีมีปะการังขึ้นอยู่ไดม้ากพอสมควร และยงัอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ดี มี
ปะการังท่ีมีชีวิต 20-40% ในส่วนท่ีเป็นเวิง้อ่าวจะมีปะการังก่อตวัไดห้นาแน่นขึ้นและมี ปะการังท่ีมีชีวิตมาก
ถึง 70% ชนิดปะการังท่ีพบมาก ไดแ้ก่ ปะการังโขด ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังดาวใหญ่ ปะการัง
สีน ้ าเงิน ปะการังสมองร่องใหญ่ และปะการังกาแล็กซ่ี พื้นท่ีแนวปะการังรวมทั้งหมดประมาณ 0.1 ตาราง
กิโลเมตร  
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ภำพท่ี 6 : เกาะยงู 
แหล่งท่ีมำ : พีพี เอน็พี, 2563 

 
          เกำะพีพีดอน แนวปะการังก่อตวัไดร้อบเกาะ ยกเวน้บริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัตกทางตอนใต้

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหน้าผา ชนั ซ่ึงมีปะการังขึ้นเคลือบบางๆ และมีกลัปังหาอยู่ทัว่ไป พื้นท่ีแนวปะการังรวม
ทั้งหมดประมาณ 3.11 ตาราง กิโลเมตร ในอ่าวตน้ไทรมีแนวปะการังก่อตวัเป็นแนวกวา้งตลอดปีกอ่าวทั้ง
สองดา้น แนวปะการังลาดถึงพื้นท่ี ระดบัลึกสุดประมาณ 9 เมตร อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางเป็นส่วน
ใหญ่ มีปะการังท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วง 20- 70% (เฉล่ีย 45.1±9.2%) ชนิดปะการังท่ีพบมากได้แก่ ปะการังโขด 
ปะการังน้ิวมือผิวขรุขระ ปะการังผิวยู่ยี่ ปะการังเขากวาง ปะการังสีน ้ าเงิน ปะการังไฟ ปะการังลูกโป่งใหญ่ 
และปะการังถว้ยสมอง ฝ่ังตะวนัออกของเกาะ แนวปะการังก่อตวัเป็นแนวต่อเน่ืองกันเกือบตลอด แนว
ปะการังลาดถึงพื้นท่ี ระดบัลึกสุด 6-8 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง มีปะการังท่ีมีชีวิต 30-
65% (เฉล่ีย 46±6%) ชนิดปะการังท่ีพบมากไดแ้ก่ ปะการังโขด ปะการังน้ิวมือผิวขรุขระ ปะการังเขากวาง  
และปะการังไฟ  ทางชายฝ่ังดา้นตะวนัตกตั้งแต่หัวเกาะทางทิศเหนือลงมาจนก่อนเขา้อ่าวลานา้เป็นแนวโขด
หินท่ีมี ปะการังขึ้นอยู่ไดอ้ย่างประปรายจนถึงระดบัความลึก 6-7 เมตร จดัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง มี
ปะการังท่ีมีชีวิต 10-25% ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ปะการังดาวใหญ่ ปะการังโขด  ปะการังวงแหวน  และปะการังเขา
กวางทรงพุ่มพาน  อ่าวลาน้ามีปะการังขึ้นอยู่หนาแน่น แต่มีสภาพเส่ือมโทรม มีปะการังท่ีมีชีวิต 30-45% 
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ปะการังโขด ปะการังดาวใหญ่ ปะการังเขากวางทรงพุ่มพาน  ปะการังโต๊ะ ปะการังใบร่อง
หนาม ปะการังถว้ยสมอง และปะการังดอกเห็ด ถดั ออกมานอกอ่าวลงมาทางใตเ้ป็นแนวโขดหินท่ีมีปะการัง
ขึ้นอยา่งประปรายเช่นเดียวกบัท่ีพบในช่วงแรกของฝ่ังน้ี ในส่วนของอ่าวหยงกาเส็ม-โละดาลมั แนวปะการัง
มีทั้งส่วนท่ีมีสภาพสมบูรณ์ปานกลางและท่ีเส่ือม โทรมมาก ตอนกลางของอ่าวมีลกัษณะเป็นกลุ่มปะการัง
บนพื้นทรายต้ืนๆ โดยรวมแลว้มีปะการังท่ีมีชีวิตอยู ่ในช่วง 5-35% (เฉล่ีย 23±10%) ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ปะการัง
โขด ปะการังดาวใหญ่ ปะการังช่องเลก็แบบแผน่ ปะการังไฟแบบแผน่ และปะการังดอกเห็ด  
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 เกำะพีพีเล แนวปะการังก่อตวัเป็นแนวแคบๆ ตั้งแต่ชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตต้ลอดไป
ทางฝ่ังตะวนัออก แต่ บางช่วง (บริเวณท่ีถดัลงมาทางใตข้องช่องอ่าวปิเละ) มีลกัษณะเป็นหนา้ผาท่ีมีปะการัง
ขึ้นเคลือบเล็กน้อย แต่มี กลัปังหาและหอยมือหมี (มากขึ้น โดยรวมแลว้ทางฝ่ังน้ีมีแนวปะการังทั้งท่ีอยู่ใน
สภาพ สมบูรณ์ดี สมบูรณ์ปานกลาง จนถึงเส่ือมโทรม ปริมาณปะการังท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วง 5-65% (เฉล่ีย 
27±10%) ส่วนใหญ่ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังผิวยู่ยี่  ปะการังดาวใหญ่ ปะการังสีน ้ าเงิน ปะการัง
ดอกไมท้ะเล ปะการังถว้ยสมอง  ปะการังไฟ ปะการังดอกเห็ด ปะการัง เขากวางทรงพุ่มพาน และปะการัง
เขากวาง ทางดา้นตะวนัตกของเกาะแนวปะการังก่อตวัไดห้นาแน่นเฉพาะในอ่าวมาหยา แต่อยูใ่นสภาพเส่ือม 
โทรม มีปะการังท่ีมีชีวิต 10-20% พื้นท่ีนอกอ่าวออกไปเป็นชายฝ่ังโขดหิน มีปะการังกระจายอยู่เป็นกลุ่มท่ี
กน้ โซนลาดชนั ชนิดปะการังท่ีพบมาไดแ้ก่ ปะการังโขด ปะการังสมองร่องใหญ่ และปะการังดาวใหญ่ และ
พบปะการังอ่อนหนัง และ ปะการังอ่อนตน้วุน้ ขึ้นอยู่ทัว่ไป พื้นท่ีแนวปะการังรวมทั้งหมดประมาณ 0.29 
ตารางกิโลเมตร 

 เกำะหินบิด๊ะ เกาะหินบิด๊ะแบ่งออกเป็น 2 เกาะ เรียกว่า หินบิด๊ะนอกและหินบิด๊ะใน ทั้งสอง
เกาะมีลกัษณะ คลา้ยกนั คือมีชายฝ่ังเป็นผาชนั ท่ีเกาะบิด๊ะนอกมีปะการังก่อตวับนแนวโขดหินไดห้นาแน่น
พอสมควรเกือบ รอบเกาะ โดยเป็นแนวกวา้ง 5-10 เมตร ยกเวน้ท่ีหัวเกาะทิศตะวนัออกและทิศเหนือซ่ึงเป็น
ผาชนัลงสู่ทอ้งทะเล ท่ีระดบัความลึกประมาณ 20 เมตร โดยรวมแลว้แนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี มี
ปะการังท่ีมีชีวิต 15-35% (เฉล่ีย 23±7%) ชนิดปะการังท่ีพบส่วนใหญ่ได้แก่ ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น 
ปะการังหนาม ขนุนแบบก่ิง  ปะการังโขด  ปะการังสมองร่องใหญ่ ปะการังสมองร่องสั้น ปะการังเขากวาง 
ปะการังกาแล็กซ่ี และปะการังผิวยู่ยี่ เกาะบิด๊ะในมีแนวปะการังเฉพาะหัวเกาะตอนใตแ้ละตลอดไปทางฝ่ัง
ดา้นตะวนัออก แนวปะการังอยู่ ในสภาพสมบูรณ์ดี มีปะการังท่ีมีชีวิต 15-35% (เฉล่ีย 25±10%) ชนิดของ
ปะการังท่ีพบเหมือนๆ กบัท่ีพบท่ี เกาะบิด๊ะนอก แต่พบปะการังไฟ ปะการังโต๊ะ ปะการังดอกเห็ด รวมทั้ง
ดอกไม้ทะเล และดอกไม้ทะเลคล้ายปะการัง ท่ีขึ้น ปกคลุมหินมากขึ้น พื้นท่ีแนวปะการังรวมทั้งหมด
ประมาณ 0.003 ตารางกิโลเมตร ส่วนชายฝ่ังท่ีเหลือของทั้งสองเกาะน้ีเป็นแนวโขดหินท่ีมีปะการังขึ้นอยู่ไม่
หนาแน่นนกั ส่วนใหญ่เป็น พวกปะการังถว้ยส้ม แต่มีกลัปังหาและปะการังอ่อนหลายชนิดขึ้นอยูเ่ป็นจ านวน 
มาก เป็นจุดท่ีมีความโดดเด่นในดา้นแหล่งด าน ้าลึก 
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ภำพท่ี 7 : เกาะหินบิด๊ะ 
แหล่งท่ีมำ : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี, 2563 

 

2.5 Covid-19 

 

 2.5.1 ข้อมูลท่ัวไปของโรค Covid-19 

      

 โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการคน้พบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบติั

ใหม่น้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัเลยก่อนท่ีจะมีการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนในเดือนธนัวาคมปี 2019  และขณะน้ี

โรค Covid-19ไดมี้การระบาดใหญ่ไปทัว่ ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทัว่โลก แต่ในปัจจุบนั (2021) หลาย

ประเทศได้มีการคิดคน้วคัซีนป้องกันโรคโควิด 19 ขึ้นมาท าให้อตัราการเสียชีวิตและอตัราติดเช้ือลดลง 

(องค์การอนามัยโลก, 2564) ยอดผูติ้ดเช้ือทั่วโลก ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ประมาณ 219 ล้านราย มี

ผูเ้สียชีวิตทั้งส้ิน 4.55 ลา้นราย (กรมควบคุมโรค, 2564)  

 ตน้ตอของไวรัสน่าจะมาจากการท่ีไวรัสจากสัตว์ตวักลางระบาดมาสู่คน  ผูป่้วยรายแรกเท่าท่ี

ทราบกนั เร่ิมมีอาการตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 และไม่มีความเช่ือมโยงกบัตลาดตอ้งสงสัยในเมืองอู่ฮัน่ 

ประเทศจีน แต่ผูป่้วยหลายรายอาจมีมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนหรือก่อนหนา้นั้น มีการเก็บตวัอย่าง

จากส่ิงแวดลอ้มในตลาดไปส่งตรวจและพบเช้ือไวรัส และพบมากท่ีสุดในบริเวณท่ีคา้สัตวป่์าและสัตวเ์ล้ียง

ในฟาร์ม ตลาดอาจเป็นต้นก าเนิดของไวรัส หรืออาจมีบทบาทในการขยายวงของ  การระบาดในระยะ

เร่ิมแรก 
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 2.5.2 Covid-19 กบักำรระบำดในประเทศไทย 

     
 การระบาดทัว่ของ Covid-19ในประเทศไทย เร่ิมมีการระบาดอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 13 
มกราคม พ.ศ. 2563 จากการคดักรองพบผูติ้ดเช้ือในเดือนมกราคมบา้งประปราย โดยส่วนมากมาจากประเทศ
จีน ส่วนการแพร่เช้ือในจังหวดัต่างๆ ของประเทศ พบรายแรกมีการยืนยนัเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 
2563 จ านวนผูป่้วยมีนอ้ยตลอดเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีผูป่้วยยนืยนั 40 รายเม่ือส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 
แต่จ านวนผูป่้วยเพิ่มขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงสาเหตุการณ์แพร่เช้ือมาจากหลายกลุ่ม กลุ่ม
ท่ีใหญ่ท่ีสุดเกิดขึ้นในการแข่งขนัชกมวยไทย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 พบ
ผูป่้วยมากกวา่ 100 คนในวนัเดียวและเพิ่มจ านวนขึ้นเร่ือยๆ 
 จากจ านวนผูติ้ดเช้ือท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือย ไดมี้การเพิ่มมาตรการป้องกนัต่างๆ มากมาย จนในวนัท่ี 26 
มีนาคม 2563 ไดมี้การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฉุกเฉิน ห้ามออกจากบา้นยามวิกาล  และมีประกาศห้ามออก 
สั่งงดจ าหน่ายสุราชั่วคราวและให้ประชาชนชะลอการเดินทางขา้มจงัหวดั ปิดสถานศึกษาชั่วคราว การ
ควบคุมในประเทศอย่างเขม้งวด การรับมือกับโรคท่ีดีขึ้นท าให้สถานการณ์ผูป่้วยติดเช้ือในประเทศลด
นอ้ยลงและมีจ านวนติดเช้ือเป็นศูนยติ์ดต่อกนัต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายวนั แต่ต่อมาพบการระบาดของโรครอบ
ใหม่ในจงัหวดัสมุทรสาครประมาณกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากการลกัลอบเขา้ประเทศของ
แรงงานต่างดา้ว ท าใหย้อดผูติ้ดเช้ือในประเทศเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 Covid-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไดรั้บผลกระทบหนกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคการท่องเท่ียว
ท่ีมีความส าคญักบัเศรษฐกิจหลกัของประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศท านายว่าจีดีพีของไทยจะหด
ตวัลงร้อยละ 6.7 ในปี พ.ศ. 2563 ปรับลดจากเดิมขยายตวัร้อยละ 2.5  
 ในปัจจุบนัการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ Covid-19 ยงัคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก
เป็นเช้ือท่ีกลายพนัธุ์มาจากฝ่ังตะวนัตก และเกิดคลสัเตอร์ ของกลุ่มในพื้นท่ีต่างๆ มากมายและเพิ่มการ
ตรวจสอบในเชิงรุกตามพื้นท่ีเส่ียงต่างๆ ท าใหพ้บยอดผูติ้ดเช้ือในประเทศไทยหลกัร้อยต่อเน่ืองในหลายวนั  
 ส่วนวคัซีนป้องกนั Covid-19นั้นแมจ้ะมีการน ามาฉีดกบัประชาชนในประเทศบา้งแลว้ก็ยงัพบ
ผลขา้งเคียงบา้งเลก็นอ้ย และยงัน าเขา้วคัซีนจากต่างประเทศเพื่อฉีดใหป้ระชาชนทัว่ทั้งประเทศอีกดว้ย 
 
 2.5.3 Timeline กำรระบำดของ Covid-19 ในประเทศไทย 
  
 ซ่ึงการระบาดของ Covid-19 ในประเทศเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 พบผูติ้ดเช้ือติดต่อกนัมา
เป็นเวลาต่อเน่ือง และในช่วงเดือนพฤษภาคมเร่ิมพบผูติ้ดเช้ือในประเทศเป็นศูนยติ์ดต่อกนัเป็นเวลาเกือบ
หน่ึงร้อยวนั และมาพบผูติ้ดเช้ือในการระบาดระลอกใหม่จากแรงงานขา้มชาติท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ดงัท่ี
แสดงในภำพท่ี 8  และภำพท่ี 9 
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 2.5.4 จ ำนวนผู้ติดเช้ือ Covid-19 ในจังหวัดกระบี่ 
   
 ในปลายเดือนสิงหาคม 2564 จงัหวดักระบ่ีมีผูป่้วยสะสม 1,588 ราย ซ่ึงรักษาหายแลว้สะสม 
1,383 ราย ก าลงัรักษาอีก 203 ราย พบผูเ้สียชีวิต 2 ราย ตามภำพท่ี 10 โดยการระบาดรอกลอกแรกนั้นพบผูติ้ด
เช้ือจ านวน 21 ราย การระบาดระลอกสองพบผูติ้ดเช้ือ 8 ราย ไม่พบผูเ้สียชีวิต สถานการณ์ดีขึ้นตามล าดบั จน
มีโครงการและมาตรการต่างๆ มากมายออกมาเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดจงัหวดั จนกระทัง่การระบาดระลอก
สามในเดือนเมษายน 2564 นั้นมีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ และในท่ีสุดก็พบผูเ้สียชีวิตในจงัหวดัจนได ้ 
 

 
 
ภำพท่ี 10 : สถานการณ์ Covid-19 ในจงัหวดักระบ่ี 
แหล่งท่ีมำ : สาธารณสุขจงัหวดักระบ่ี, 2564 
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ภำพท่ี 8 : Timeline การระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทยปี 2563 (รวบรวมและสรุปขอ้มูลจากเพจไทยสู้โควิดและเพจศูนยข์อ้มูล Covid-19) 
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ภำพท่ี 8 (ต่อ) : Timeline การระบาดของ Covid-19ในประเทศไทยปี 2563 (รวบรวมและสรุปขอ้มูลจากเพจไทยสู้โควิดและเพจศูนยข์อ้มูล Covid-19) 
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ภำพท่ี 9 : Timeline การระบาดของ Covid-19ในประเทศไทยปี 2564 (รวบรวมและสรุปขอ้มูลจากเพจไทยสู้โควิดและเพจศูนยข์อ้มูล Covid-19) 
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2.6 สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ 
 
 จังหวดักระบ่ีเป็นจังหวดัท่ีสร้างมูลค่าจากการท่องเท่ียวปีละไม่ต ่ากว่า 100,000 ล้านบาท การ

ท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ีนั้น 90% เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 70% เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลซ่ึง

มีความเก่ียวโยงกนักบัส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจในจงัหวดั อาทิเช่น หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง เกาะพีพี 

ทะเลแหวก เกาะไก่ อ่าวมาหยา เป็นตน้ 

 จงัหวดักระบ่ีสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว จ านวน 115,176.70 ลา้นบาท เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ
รองจากจงัหวดัภูเก็ต กรุงเทพมหานครฯ และชลบุรี มีจ านวนผูเ้ยี่ยมเยือน จ านวนนักท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า  
6.7 ลา้นคนต่อปี (ส านกังานสถิติจงัหวดักระบ่ี, 2563)  
 แต่สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดักระบ่ีนั่นก็คือ

การท่องเท่ียวอย่างเห็นไดช้ดั จากสถิติจ านวนผูม้าเยือนจงัหวดักระบ่ีปี 2562 เทียบกบัปี 2563 จ านวนผูม้า

เยือนลดลงอย่างเห็นไดช้ดั อีกทั้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียวก็ลดลงถึง 87% คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหลาย

แสนลา้นบาท ซ่ึงสร้างผลกระทบให้ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวนบัหลายพนัรายประสบภาวะชะงกังนั 

คลา้ยคลึงกบัสถานการณ์ผลกระทบของ Covid-19 ต่อการท่องเท่ียวในสหรัฐอมริกาท่ีสูญเสียมูลค่างทาง

เศรษฐกิจหลายแสนลา้นเช่นกัน (M.H. Chen et al. 2020) นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน ซ่ึงมี

แรงงานบริการจากภาคท่องเท่ียวถูกเลิกจา้งไม่ต ่ากวา่ 3,400 คน (ส านกังานแรงงานจงัหวดักระบ่ี, 2564) 

 
 
2.7 งำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 ศฐิฒฎา ธารารัตนสุวรรณ (2563) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ผลกระทบเช้ือไวรัส Covid-19 ต่อวิกฤตการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย พบว่าการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของไทย โดยอา้งอิงตวัเลขตามรายงานของสภาการเดินทางและการท่องเท่ียวโลก พบวา่ ประเทศท่ี
จะไดรั้บ ผลกระทบจาก Covid-19 มากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก คือ ประเทศไทย หลงัจากมีการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทยหยุด น่ิงมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
ส่งผลให้ธุรกิจ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของไทย เช่น สายการบิน เครือโรงแรม และบริษทัทวัร์ รวมทั้งธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวต่างไดรั้บผลกระทบอย่างมาก และหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส Covid-19  คล่ีคลายลง ควรฟ้ืนฟู การท่องเท่ียว กระตุน้การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ สร้างความ
เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค กระตุน้ ให้นกัท่องเท่ียวเกิดการใชจ่้ายจากการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
กระตุน้ไทยเท่ียวไทย ดว้ยรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพและบริการท่ีมีคุณภาพอย่าง
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ต่อเน่ือง และให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ  แมก้ารระบาดของโรค Covid-19 
ยงัคงมีอยู่ และส่งผลให้พบผูติ้ดเช้ืออย่างต่อเน่ือง แต่การฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญเช่นกัน 
ดงันั้น กา้วต่อไปของการแกไ้ขปัญหา คือ การหาทางออกร่วมกนัระหว่างความสมดุลของความมัน่คงทาง
สุขภาพและสร้างศกัยภาพในการฟ้ืนฟู เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเพื่อให้การท่องเท่ียว ของประเทศไทยมัง่
คงและยัง่ยนืต่อไป 
 วิจารย์ สิมาฉายา (2563) ได้ศึกษาประเด็น New Normal ชีวิตวิถีใหม่และโอกาสในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน โดยพบว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของ โรค Covid-19 ทัว่
โลกประสบปัญหาเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก ต่อมาตน้ปี 2563 เกิดการระบาดของ Covid-19 เป็นแรงกดดนัให้ตอ้งหาแนวทางในการ
ปรับตวั เพื่อให้มีความอยู่รอดในภาวะวิกฤตคร้ังน้ี จึงเกิดมาตรการปิดเมือง ปิดประเทศ จ ากดักิจกรรมการ
บินหรือการเดินทางขา้มประเทศแทบจะทัว่โลก มาตรการ เหล่าน้ียงัส่งผลให้พื้นท่ีธรรมชาติท่ีเคยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวตอ้งปราศจากนกัท่องเท่ียวและผูค้นทั้งจากในประเทศและ ต่างประเทศ นับเป็นปรากฏการณ์อีก
แง่มุมของ Covid-19  ท่ีไดส้ร้างผลกระทบเชิงบวกต่อทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย
และของทัว่ทุกมุมของโลกในประเด็นต่างๆ เช่น เต่าทะเลกลบัมาวางไข่นับหม่ืนตัว พบเต่ามะเฟืองใน
จงัหวดัต่างๆ ของประเทศไทย พบฝงูวาฬเพชฌฆาตด าในแถบทะเลอนัดามนั เป็นตน้ ท าใหม้ลพิษทางอากาศ
ลดลง อากาศดีขึ้นท าให้น ้ าใสขึ้น ปริมาณขยะลดลง แต่พบสัดส่วนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นในเกือบทุกเมือง 
โดยเฉพาะจากการสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอร่ี (Food delivery) ส่งถึงท่ีบา้นหรือท่ีท างาน ขยะอีกประเภทท่ี
เพิ่มขึ้นในช่วง Covid-19  ก็คือขยะติดเช้ือ โดยเฉพาะขยะท่ีเกิดจากหน้ากากอนามยั ใช้แลว้ทัว่ประเทศมี
ประมาณ 1.5 – 2 ลา้นช้ินต่อวนั คุณวิจารยย์งัไดว้ิเคราะห์ไวอี้กว่า ปรากฏการณ์ New Normal ท าให้ไดเ้ห็น
ส่ิงดีๆ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้โอกาสเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัขอ้เสนอแนวทางในการด าเนินการดงัน้ี พฒันาตามศกัยภาพ
การรองรับของพื้นท่ี (Carrying Capacity), เพิ่มการใช้พลงังานทดแทน, จดัการขยะและขยะพลาสติกแบบ
ครบวงจร, ฟ้ืนฟู อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื, ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยนืและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม, การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบ, การปรับเปล่ียน
พฤ ติกรรม ท่ี เ ป็น มิตรกับ ส่ิ งแวดล้อม   นอกจาก น้ีวิ กฤต  Covid-19 เ ป็นโอกาสในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศเพื่อให้ตอบโจทยร์ะยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การ พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 Dela Torre, Rakib, Pizarro Ortega et al. (2021) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองผลกระทบของ Covid-19 ท าให้
เกิดหนา้กากอนามยัและขยะติดเช้ือจ านวนมาก ส่งผลให้การจดัการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะยะพลาสติกนั้นมี
ความยุ่งยากล าบาก จากการศึกษาท่ีเมืองลิมาประเทศเปรู ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเกินไป มีประชากร
เกือบ 9 ลา้นคน มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไดมี้การท าการสุ่มตวัอย่าง 12 ตวัอย่างจาก 11 ชายหาดท่ีมี
กิจกรรมแตกต่างกนั พบหนา้กากอนามยัจากการทิ้งของนกัท่องเท่ียวทั้งบริเวณริมฝ่ังและในทะเลจ านวนมาก 
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ซ่ึงจากการวิจยัพบว่าขยะเหล่าน้ีนั้นถูกทิ้งโดยผูท่ี้มาท่องเท่ียวบางส่วนถูกซดัขึ้นฝ่ัง บางส่วนลงสู่มหาสมุทร
และจมลงสู่ใตท้ะเล ส่งผลต่อระบบห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศ ท าให้ส่ิงมีชีวิตในทอ้ง
ทะเลถูกรบกวน อาจส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลได ้ 
 แต่ได้มีการศึกษาวิจัยและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการหน้ากากอนามยั
รวมถึงขยะติดเช้ือจาก Covid-19 โดยการออกแบบหน้ากากอนามยัท่ีย่อยสลายได้และน าขยะเหล่าน้ีมารี
ไซเคิลผา่นกระบวนการ pyrolysis  
 M. H. Chen et al. (2020) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัผลวิเคราะห์ของผลกระทบของ Covid-19 ท่ีส่งผล
ต่อราคาหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดท้ าการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
และรวบรวมขอ้มูลหุ้นบริษทัรายวนัของบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 83 วนั (2 
มกราคม – 30 เมษายน  ) พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการได้รับผลกระทบสูง จ านวน
นกัท่องเท่ียวในประเทศลดลง 58% ขาดทุนเป็นจ านวนเงินมากกว่า 100 ลา้นบาท พบว่าธุรกิจท่ีขาดทุนเป็น
จ านวนมาก คือสายการบิน รองลงมาคือการเดินทางการท่องเท่ียว คาสิโนและการพนัน ไดร้วบรวมขอ้มูล
และสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาวิเคราะห์ นอกจากน้ีความเขม้งวดในมาตรการควบคุมโรคของ
รัฐบาลก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการด้วย โดยดยทาง
คณะวิจยัคาดหวงัวา่ งานวิจยัน้ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษทัท่ีจะลงทุนในสหรัฐอเมริกาดา้นการท่องเท่ียว
และบริการ แต่เป็นทิศทางของบริษทัท่ีจะลงทุนในสหรัฐอเมริกาเท่านั้ น ซ่ึงในอนาคตสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชชุ้ดขอ้มูลจากหลายประเทศมาวิเคราะห์ได ้

 ศูนยว์ิจยัธนาคารกสิกรไทย (2564) ไดท้ าการวิจยัว่าถา้หากไม่เกิดการระบาดของ Covid-19 อย่างมี
นัยส าคญั คาดว่าจะมีคนไทยเดินทาง ท่องเท่ียวในประเทศเป็นจ านวนมากเพราะประชาชนเคร่งเครียดกบั
การอยูบ่า้นตอ้งการออกไปท่องเท่ียว คาดการณ์วา่ใชจ่้ายดา้นการท่องเท่ียวช่วงน้ีน่าจะมีมูลค่า ประมาณ 1.59 
หม่ืนลา้นบาท ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ไดส้ ารวจความคิดเห็นการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล  
สงกรานต์ปี 2564 น้ี (เป็นกลุ่มท่ีเดินทางท่องเท่ียวแบบพกัคา้ง ไปเช้า-เยน็กลบั และท่ีเดินทางไปเยี่ยมญาติ 
ต่างจงัหวดัและมีการท่องเท่ียว) ของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 จากผล
ส ารวจการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวต่างจงัหวดัของคนกรุงเทพฯ ในช่วง  วนัหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
ปี64 นั้นสะทอ้นภาพบรรยากาศการเดินทางท่ีดีขึ้น แต่ในภาพรวมก็นบัวา่ ยงัต ่ากวา่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ก่อนเกิดการระบาดของโควิด โดยกลุ่มตวัอย่างคนกรุงเทพฯ ท่ีไม่มีแผนเดินทางต่างจงัหวดัยงัมีสัดส่วนสูง
หรือคิดเป็นประมาณ 40.1% ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีแผนเดินทางไปต่างจงัหวดัคิดเป็น 39.9% กลุ่มตวัอย่าง
คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มองหาแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล (อาทิ หวัหิน ชะอ า พทัยา ภูเก็ต กระบ่ีและพงังา เป็น
ตน้) การเดินทางสะดวกสามารถขบัรถไปได ้หลีกหนีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหนาแน่น และให้  ความส าคญักบั
จงัหวดัท่ีปลอดโรคโควิด และกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่แน่ใจคิดเป็น 20.0% และถา้หากการฉีดวคัซีนด าเนินไปได้
ดว้ยดีศูนยว์ิจยักสิกรไทย มองว่า ภาพรวมของตลาดไทยเท่ียวไทยน่าจะทยอยกลบัมาฟ้ืนตวัไดดี้ขึ้นในช่วงท่ี
เหลือของปีน้ี นอกจากน้ี ในช่วงท่ีเหลือ ของปีตลาดยงัพอมีปัจจยับวกโดยภาครัฐยงัมีมาตรการกระตุน้การ
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ท่องเท่ียวในประเทศ ไดแ้ก่ ‘โครงการเราเท่ียว ดว้ยกนั’ ระยะท่ี 3 และ ‘โครงการทวัร์เท่ียวไทย’ เพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจการท่องเท่ียวในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2564 

 โดยสรุปจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นั้นพบว่ามีความเช่ือมโยงกบังานวิจยัอยู่มาก การระบาด
ของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติรวมถึงการท่องเท่ียวในภูมิภาคและจงัหวดัต่างๆ 
ของประเทศไทย ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัเร่ืองผลกระทบของ Covid-19 ต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติและการท่องเท่ียวในจงัหวดักระบ่ีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

บทที ่3 

วธีิกำรศึกษำ 

 

3.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกับ “การศึกษาสภาพของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ” และ “การ
ท่องเท่ียว” ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงคด์ัง่ท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้ในบทท่ี 1 โดยวิธีการศึกษาคน้ควา้
และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง สอบถามขอ้มูลพื้นฐานจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนด
เป็นค าถามในการวิจยั จากนั้นไดล้งพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลภาคสนาม ส าหรับน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เขียนสรุป 
และน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในแต่ละประเด็นตามวตัถุประสงคใ์นการวิจยัท่ีตั้ง
ไว ้โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. กำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร (Documentary Reviews) ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย ปรากฏการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้น ขอ้มูลสถิติตวัเลข ต่างๆ โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาจาก บทความ วารสาร สืบคน้ขอ้มูลจาก Internet และ
งานวิจัยท่ีมีผู ้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
สาธารณสุขจงัหวดักระบ่ี, ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี เป็นตน้ 

 2. กำรเกบ็ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์โดยสัมภำษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) โดย เก็บขอ้มูลจาก
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) โดยใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูศึ้กษาวิจยัได้
ท าการวิเคราะห์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  

 2.1 กลุ่มเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ตวัแทนจากส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ีและตวัแทน
เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี รวมจ านวน 5 คน ซ่ึงดว้ยสถานการณ์การระบาดของ 
Covid-19 ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการส่งแบบสัมภาษณ์ไปทางอีเมลใหเ้จา้หนา้ท่ีตอบแบบสอบถามใหแ้ทน 
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 2.2 กลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกกำระบำดของ Covid-19 ได้แก่ ตวัแทนผู ้
ประกอบกิจการโรงแรม ตวัแทนผูป้ระกอบกิจการร้านอาหาร ตวัแทนเรือน าเท่ียว และตวัแทนรถประจ าทาง 
จ านวน 15 คน 

 2.3 กลุ่มนักท่องเท่ียวในอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำหมู่เกำะพพี ีจ านวน 10 คน 
 โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีผูย้นิยอมใหก้ารสัมภาษณ์ทั้งส้ิน 30 คน 
 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่อไดม้าซ่ึงขอ้มูล และค าตอบท่ีเป็นจริง ครอบคลุมประเด็นอย่าง สมบูรณ์

ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีมุ่งศึกษา คร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จึงไดค้น้ควา้ขอ้มูลทางดา้น เอกสารและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาและ รวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 ขอ้มูลทางดา้นเอกสาร ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้และขอ้มูลโดยการคน้หาทาง Internet จาก Website ต่าง ๆ 
โดยใชค้อมพิวเตอร์แผ่นพบัโฆษณา ขอ้มูลจากส่วนราชการ วารสารวิชาการ และ จากต าราต่าง ๆ รวมไปถึง
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมในช่วงการระบาดของ Covid-19 และการจัดการ
ท่องเท่ียวในช่วงการระบาดของ Covid-19  รวมถึงการขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กำรสัมภำษณ์ในงำนวิจัยนีท้ ำได้ 2 ระดับ คือ 
 1. กำรสัมภำษณ์ทำงอีเมล เน่ืองจากการระบาดของ Covid-19 ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีผูว้ิจยัได้

ติดต่อไวไ้ม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ส่วนตวั ดงันั้นผูวิ้จยัไดท้ าการส่งแบบสอบถามไปทางอีเมลเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีตอบกลบัมา ซ่ึงมีขอ้เสียคือผูว้ิจยัไม่สามารถสังเกตการณ์ในขณะท าการสัมภาษณ์ได ้ 

 2. กำรสัมภำษณ์แบบพูดคุยเป็นกันเอง คือ การพูดคุย กนัธรรมดา การพูดคุยเป็นไปตาม
ธรรมชาติ กบันกัท่องเท่ียว ตวัแทนผูป้ระกอบการร้านอาหารในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-
หมู่เกาะพีพี และพูดคุยกบัผูข้บัรถประจ าทาง คนขบัเรือน าเท่ียวในเส้นทางท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

 
3.1.1 แบบสัมภำษณ์ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัได้ใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน 4 ชุด โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีไดร้ะบุไว ้ดงัน้ี 

 ชุดท่ี 1 : แบบสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตวัแทนจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี  มี
ค  าถามทั้งหมด 9 ขอ้ เป็นค าถามท่ีก าหนดโครงสร้างของค าถามเอาไวแ้ลว้ โดยเป็นค าถามปลายปิดจ านวน 3 
ขอ้ และค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็น แนวทาง รวมถึงแนวโนม้จ านวน 6 ขอ้ ใชก้ารสัมภาษณ์ทาง
อีเมล  

 ชุดท่ี 2 : แบบสัมภาษณ์ตวัแทนผูป้ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร รถและเรือน าเท่ียว โดยการ
สุ่มแบบเจาะจง สัมภาษณ์ตวัแทนผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมทั้งหมด 6 คน สัมภาษณ์ตวัแทนธุรกิจเรือน า
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เท่ียวจ านวน 2 คน สัมภาษณ์ตัวแทนรถน าเท่ียว รถประจ าทางจ านวน 2 คน สัมภาษณ์ตัวแทนกิจการ
ร้านอาหารจ านวน 5 แห่ง ซ่ึงรวมทั้งส้ิน 15 คน โดยมีค าถามเป็นค าถามปลายปิดท่ีมีค าตอบแน่นอนจ านวน 3 
ขอ้ และค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็น แนวทางรวมถึงแนวโนม้จ านวน 5 ขอ้ ใชเ้วลาสัมภาษณ์คน
ละ 30-45 นาที  

 ชุดท่ี 3 : แบบสัมภาษณ์ตวัแทนเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รวม 3 
คน แบบสัมภาษณ์จ านวน 7 ขอ้ เป็นค าถามปลายปิดจ านวน 1 ขอ้ อีก 6 ขอ้เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็น 
แนวโน้มและแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในช่วงการระบาดของ Covid-19 ซ่ึงส่งแบบสัมภาษณ์ทาง
อีเมล 

 ชุดท่ี 4 : แบบสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะ-พีพีรวมทั้งส้ิน 
10 คน โดยแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด 8 ขอ้ โดยเป็นค าถามปลายปิดจ านวน 3 ขอ้ และค าถามสอบถามความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะจ านวน 5 ขอ้ ใชเ้วลาสัมภาษณ์ประมาณคนละ 10-15 นาที 

 

3.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 11 : แผนภาพขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างเคร่ืองมือโดยน าสถานการณ์ สถิติ ขอ้มูลทุติยภูมิจาก
การค้นควา้มาสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ซ่ึงเคร่ืองมือการวิจัยผ่านการ
ตรวจสอบเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ตามแนวทางและประเด็นซ่ึงก าหนด
ไว ้โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 4 ชุดเพื่อให้ได ้ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดต้ั้ง
ไว ้
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัและ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาจดัเป็นประเภท เพื่อใช้การวิเคราะห์สรุปเน้ือหา
และการจดักลุ่มขอ้มูล 
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3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  

 3.3.1 ข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำเอกสำร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเน้ือหา (Content Analysis) 

น าเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการพรรณนา โดยผูว้ิจยัรวบรวมและแบ่งเป็นผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

 3.3.2 ข้อมูลท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์ (Interview) ใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic Induction) 

โดยน าขอ้มูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอยา่งเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมายเช่ือมโยง ความสัมพนัธ์และ

สร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได ้โดยท าไปพร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวม  ขอ้มูล ทั้งน้ีเพื่อจะได้

ศึกษาประเด็นต่างๆ ไดลึ้กซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะห์แลว้ไม่มีความชดัเจนก็จะตามไปเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม ใน

ประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวตัถุประสงค์ของการ วิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามา

วิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เชิงทฤษฎี  

 

3.4 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือวิจัย  
 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ

บรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เคร่ืองมือเก็บข้อมูลใช้แนวค าถามซ่ึงผู ้วิจัยได้ก าหนด
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  

เม่ือผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเอกสารและภาคสนามไดเ้พียงพอต่อการศึกษาตามวตัถุประสงคบ์า้ง
แลว้ ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ โดยน ามาจดัหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ ตามเคา้โครงเร่ืองแลว้สรุป
ออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และหาขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป หลงัจากนั้นมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์โดยการสัมภาษณ์ซ ้ าในบางประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล
มากขึ้น และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงมาก และผูว้ิจยัไดใ้ชก้าร
ตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลแบบ โดยใชว้ิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation)  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. Data Triangulation การเปรียบเทียบและตรวจสอบความแน่นอนของขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดม้า
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลสถิติท่ีหน่วยงานผูเ้ก่ียวขอ้งไดร้วบรวมไว ้

2. Multiple Investigator Triangulation คือ ผูว้ิจยัได้ขอความช่วยเหลือผูว้ิจยัอีกสองคน ให้ช่วย
เก็บขอ้มูลภาคสนามแทนการใชผู้ว้ิจยัแค่คนเดียว 

3. Multiple Analyst Triangulation ผูว้ิจยัได้ขอให้ผูว้ิจยัคนอ่ืนจ านวน 2 คนขึ้นไปร่วมวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ภาคสนาม  

เม่ือท าการการตรวจสอบสามเส้า แลว้ถา้หากไดข้อ้มูลเหมือนกนัหรือตรงกนัก็หมายความวา่ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้  



27 
 

 

 
 

บทที ่4 
ผลกำรศึกษำ 

 
วิธีการศึกษาท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดไวค้ือการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Reviews) และการ

สัมภาษณ์ ซ่ึงจากวิธีการวิจยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
 

4.1 สรุปผลกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร (Documentary Review) ผลกระทบของ Covid-19 ต่อ
ส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติในบริเวณหำดนพรัตน์-ธำรำหมู่เกำะพพี ีจังหวัดกระบ่ี 
 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ขอ้มูลสถิติตวัเลข ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาจาก บทความ วารสาร สืบคน้ขอ้มูลจาก Internet และงานวิจยัท่ีมีผูศึ้กษา
ไวใ้นแง่มุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 แต่เดิมนั้นบริเวณหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ทางดา้นทรัพยากรสูงอยู่แลว้ แต่เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงามติดอนัดบัโลก ประกอบดว้ย
เกาะแก่งน้อยใหญ่มากมายท าให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวมากมาย ซ่ึงเกิดผลดีคือการท าให้
เศรษฐกิจการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดัมีรายไดสู้ง แต่ก็เป็นผลเสียเม่ือทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงเร่ือยๆ มีการปิดเกาะในพื้นท่ีอุทยานบางส่วนเช่น เกาะยูง อ่าวมาหยา เป็นตน้ 
เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประจวบเหมาะพอดีกบัการระบาดของ Covid-19 
 โดยจากการรวบรวมเอกสารผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเภทของผลกระทบเป็นผลกระทบเชิงบวก ซ่ึงกรณีท่ี
จะเป็นผลกระทบเชิงบวกได ้อาทิเช่น ปรากฎการณ์ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน หน่วยงาน เป็นต้น ส่วนผลกระทบเชิงลบนั้น เช่น การก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือชุมชน เป็นตน้ 
 ซ่ึงจากการวิจยันั้นผลกระทบเชิงบวกของ Covid-19 ต่อส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติในเขตพื้นท่ีหำด
นพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี พบปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ ต่างๆ เช่น พบดำวทะเล ( Protoreaster lincki ) จ านวนมากท่ีบริเวณชายหาดอ่าวเส้ียว เขตอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยก่อนหนา้น้ีก็มีการพบดาวทะเลบา้งประปราย แต่หลงัจากมีการระบาด
ของ Covid-19 ท าใหธ้รรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลฟ้ืนตวัและไม่ถูกรบกวนจากนกัท่องเท่ียวรวมถึงจากเรือน า
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เท่ียวต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก พบฝูงฉลำมหูด ำหรือฉลำมครีบด ำ (Carcharhinus melanopterus) จ านวน
ไม่ต ่ากว่า 70-100 ตวั แต่ละตวัมีขนาดความยาว 1-1.5 เมตร โดยก่อนสถานการณ์การระบาดของ Covid-19  
เคยพบฉลามหูด าหากินบริเวณน้ีอ่าวมาหยาอยูบ่า้งแต่ไม่มากเป็นร้อยตวั และไม่พบติดต่อกนัหลายวนัแบบน้ี 
พบฉลำมวำฬยักษ์ (Rhincodon typus) ซ่ึงมีความยาวประมาณ 5 เมตร น ้ าหนักกว่า 2,000 กิโลกรัม โดย
บริเวณหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ไม่พบฉลามวาฬยกัษ์มาเกือบสามสิบปีแล้ว  พบปลำกระเบนนก 
(Aetobatus ocellatus) ซ่ึงมีขนาดใหญ่เขา้มาหากินในบริเวณจุดด าน ้ าอ่าวมาหลง เกาะพีพี กระเบนชนิดน้ีจะ
พบเจอไดย้ากมาก ปัจจุบนัยงัพบนอ้ยมากในทะเลไทย พบปูไก่ ( Cardisoma carnifex ) ท่ีอ่าวมาหยา ซ่ึงปูไก่
เป็นปูบกท่ีมีขนาดใหญ่ ปัจจุบนัหาดูไดย้าก ถา้ชายหาดไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้ า และป่าไมจ้ริงๆ 
จะไม่พบปูไก่เด็ดขาด สะทอ้นให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้มบริเวณหาดนพรัตน์ธารา-หมู่
เกาะพีพีไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากปูไก่แลว้ยงั พบปูก้ำมดำบ ( Uca vocans ) บริเวณหาดคลองม่วง อ่ามาหยา
และหาดทบัแขก ปูกา้มดาบน้ีเป็นดชันีบ่งช้ีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ถา้หากท่ีใดมีความสมดุลทั้ง
ดิน น ้า และพรรณไมก้็จะมีปูกา้มดาบอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัพบอยูเ่พียงไม่ก่ีหาดเท่านั้น นอกจากน้ี
ยงัมีการ พบเจอหมึกไดม่อน ( Thysanoteuthis rhombus ) เป็นหมึกตวัสีแดงขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาหากิน
บริเวณน ้ าต้ืนบนอ่าวบุหยา ใกลก้บัเกาะปอดะ ซ่ึงในประเทศไทยตนพบคร้ังแรกท่ีฝ่ังทะเลอนัดามนั จงัหวดั
ภูเก็ต เม่ือประมาณ 30 ปีก่อน แต่ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในช่วงการ
ระบาดของ Covid-19 ท าให้พบหมึกไดม่อนในทะเลอันดามันอีกทั้ ง นอกจากการพบส่ิงมีชีวิตหายาก 
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีไม่ได้เจอบ่อยนักถา้หากไม่ใช่เพราะส่ิงแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์จริงๆ 
ปรากฏการณ์เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิจารย,์ 2563) ท่ีมีการกล่าวถึงการพบสายพนัธุ์หายากใน
ทะเลอนัดามนั แลว้ก็ยงัพบวา่ ปะกำรังบริเวณเกำะพพีี โดยเฉพาะเกาะยูงมีการเจริญเติบโตท่ีดี ฟ้ืนฟูถึง 70% 
ในช่วงประกาศปิดห้ามท่องเท่ียวช่วงวิกฤต Covid-19 ท าให้ปะการัง ดอกไมท้ะเล มีความสมบูรณ์ เช่น 
ปะการังเขากวางวยัอ่อน กลัปังหา เจริญเติบโตต่อเน่ือง ไม่พบปะการังมีการฟอกขาว มีเต่าทะเล ปลา หมึก
ยกัษ ์ปลาสลิดหินลายบั้ง หอยมือเสือ ปลาการ์ตูนและปลาชนิดต่าง ๆ อาศยัหากินตามปะการังปริมาณมากท า
ให้ระบบนิเวศฟ้ืนดีมาก อีกทั้งปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเหล่าน้ียงัสร้างผลประโยชน์ให้ชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ  Covid-19  อีกดว้ย เช่นการพบแมงกะพรุนจาน ปลาทู หอยกะพง 
จ านวนมากในบริเวณหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี สร้างรายได้ให้กับชาวบา้นวนัละ 600-700 บาทเลย
ทีเดียว 

ทั้งน้ีนอกจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจะไดรั้บการฟ้ืนฟูให้อุดมสมบูรณ์ พบสัตวท์ะเลหายาก
มากมายแลว้ เจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตดัสินใจพกัอยู่ท่ีจงัหวดักระบ่ี ชาวบา้นในพื้นท่ี
และหลายภาคส่วน ได้ร่วมใจกันใช้โอกาสท่ีปลอดภัยจากการระบาดของ Covid-19 ปรับปรุงดูแล
ส่ิงแวดลอ้มอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซ่ึงก่อนหนา้น้ีไม่มีโอกาสไดท้ ามาก่อนเน่ืองจาก
เป็นบริเวณท่ีเต็มไปดว้ยนักท่องเท่ียวแทบตลอดเวลา  โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น อาทิเช่น กิจกรรม Clean Me 
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Phi Phi Today   เป็นกิจกรรมด าน ้ าเก็บขยะบริเวณท่าเรือเกาะพีพี และขุดลอกคูคลอง ใช้เวลา 22 วนั รวม
แลว้สามารถเก็บขยะไดเ้กือบ 10 ตนั กิจกรรมเก็บขยะหน้ำหำด บริเวณ อ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา โดยการ
รวมกลุ่มกันของนักเรียนและเจ้าหน้าท่ีอุทยาน ซ่ึงมีขยะจ านวนมากมาเกยฝ่ัง คาดว่าน่าจะเป็นเพราะลม
มรสุมในช่วงฤดูฝน สามารถเก็บขยะไดป้ระมาณ 100 กิโลกรัม นอกจากน้ีเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ไดส้ ารวจการเจริญเติบโตของปะการัง เก็บกู้ซำกอวนท่ีตกคา้งจากการท าประมง
เพื่อไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของปะการัง และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในทะเล อีกทั้งยงัมีการ
ตรวจสอบทุ่น บ ารุงและเปล่ียนทุ่นส าหรับจอดเรือเพื่อให้มีสภาพดีอยู่เสมอ รวมถึงกิจกรรม CSR ร่วมกบั
ผูป้ระกอบการโรงแรม ปลูกตน้จิก ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณอ่าวนาง หาดคลองม่วง  

ซ่ึงจากการวิจยันั้นผลกระทบเชิงลบของ Covid-19 ต่อส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติในเขตพื้นท่ีหำด
นพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพพี ี เช่น เน่ืองจากมีค าสั่งปิดอุทยาน และนกัท่องเท่ียวมีจ านวนลดลง ท าใหเ้จา้หนา้ใน
อุทยานลดจ านวนการตรวจตราลง ท าให้พบเรือลักลอบเข้ำมำทิง้สมอในแนวปะกำรังอุทยานแห่งชาติหาดพ
รัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทั้งๆ ท่ีมีการกั้นทุ่นราวไว ้มีทุ่นส าหรับจอดเรือไวใ้ห้ แต่ก็ยงัมีเรือลกัลอบทิ้งสมอลง
บนแนวปะการัง ท าใหแ้นวปะการังเกิดความเสียหาย, ทรัพยากรธรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ท าให้มีสัตวท์ะเลหา
ยากออกมาหากิน และมีคนออกล่ำสัตว์ทะเลเหล่านั้น เช่น ล่าฉลามหูด า พะยูน เป็นต้น โดยต้นปี 2564 
(มกราคม-มิถุนายน) มีพะยนูตายไปแลว้ถึง 5 ตวั (ปี 2563 ตลอดทั้งปีพะยนูตายไป 5 ตวั) บางตวัถูกถอนเขี้ยว
และฟัน บางตวัตายโดยไม่ทราบสาเหตุ พบเต่าตะนุตายเพราะขาหลงัถูกเบ็ดเก่ียวเป็นแผลฉกรรจ์  รวมถึง

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เกินไปท าให้ เกดิกำรระบำดของดำวหนำมทะเล ( Acanthaster planci ) โดยดาว
หนามทะเลจะกดักินปะการังท่ีอุดมสมบูรณ์เหล่านั้น สร้างความเสียหายให้กบัปะการังและเหล่าสัตวท์ะเลท่ี
อาศยัอยู่ในแนวปะการัง และคลา้ยกบังานวิจยัของ (Dela et al.,2021) ท่ีเปรูซ่ึงพบหน้ากากอนามยัท่ีใช้แลว้
ถูกทิ้งลงทะเลและชายหาด บา้งก็ทิ้งเกล่ือนหาด บา้งก็มว้นใส่ขวดพลาสติกซ่ึงในกรณีหลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้
สัมภาษณ์มา ทราบว่าในช่วงการระบาดของ Covid-19  แรกๆ มีผูอ้อกมาแนะน าในโลกออนไลน์และท า
เช่นน้ีเพื่อใหเ้จา้พนกังานเก็บขยะปลอดเช้ือดว้ย ซ่ึงภายหลงัก็มีการแถลงขอ้เทจ็จริงแลว้วา่ไม่ควรทิ้งหนา้กาก
อนามยัใส่ขวดพลาสติก 
 

4.2 สรุปผลกำรศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์ ผลกระทบของ Covid-19 ต่อส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ
ในบริเวณหำดนพรัตน์-ธำรำหมู่เกำะพพี ีจังหวัดกระบ่ี 

 
 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมสัมภาษณ์จ านวน 30 คน ในประเด็นของผลกระทบของ Covid-19  ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี นั้นเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปะการัง ส่ิงมีชีวิตในทะเล น ้ าทะเลใส หาดทรายขาวขึ้น 
ธรรมชาติไดฟ้ื้นตวัเพราะปราศจากการรบกวนของมนุษยจ์ านวน 83.33% มีจ านวน 10% ท่ีเห็นว่า Covid-19 
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ท าให้ทะเลสงบและไดเ้ห็นสัตว์ทะเลหายากจ านวนไม่น้อยออกมาหากิน เช่น ฉลามหูด า ปูไก่ เป็นตน้ และ 
6.67% เห็นว่า Covid-19  ท าให้บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีปราศจากมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้ม อากาศดี ไม่มีเสียงดงั ทศันียภาพทางสายตางดงาม 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมสัมภาษณ์ถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีพบเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดในช่วงการ
ระบาดของ Covid-19  คือ ปัญหาขยะ จากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้ห้การสัมภาษณ์ 93.3% พบเห็นหน้ากาก
อนามยัท่ีใช้แลว้ทิ้งตามริมหาด ในทะเล บา้งก็มว้นใส่ขวด PET แลว้ทิ้ง อีก 6.67% นั้นพบขวดเหลา้ ขวด
พลาสติก ถุงพลาสติก หลอดน ้าและทิชชู ซ่ึงคาดวา่มาจากนกัท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงหรือชาวบา้นในพื้นท่ี 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี Covid-19 ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มบริเวณอุทยานฯ เช่น ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลบริเวณอุทยานฯ ไดรั้บการฟ้ืนตวัถึง 
70% โดยเฉพาะแนวปะการัง ความอุดมสมบูรณ์น้ีสามารถเห็นไดช้ดัถึงการพบสัตวท์ะเลหายาก เช่น หมึก
แดง วาฬยกัษ ์ฉลามครีบด า เขา้มาหากินบริเวณอุทยานฯ ชายหาดท่ีสงบและมีความสมดุลของน ้า ดินและป่า
ท าให้พบปูไก่และปูก้ามดาบขึ้นมาเดินเล่นริมหาด อีกทั้งเน่ืองจากปราศจากนักท่องเท่ียวท าให้เจ้าหน้าท่ี
อุทยานฯ ทุ่มดูแล รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได ้เช่น เก็บขยะใตท้ะเลรวมถึงเศษอวน ซ่ึง
เก็บไดเ้กือบ 10 ตนั, เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบทุ่นส าหรับจอดเรือในเขตพื้นท่ีอุทยานไดอ้ย่างละเอียด, ท า
กิจกรรมอาสาบนฝ่ัง ร่วมกันเก็บขยะบนชาดหาด ปลูกป่า เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว, อบรมเจ้าหน้าท่ี ซักซ้อม
ปฏิบติัการฉุกเฉินเตรียมพร้อมส าหรับรับนกัท่องเท่ียว และใชช่้วงเวลาอบรมชาวบา้น ปลูกฝังจิตส านึกการ
อนุรักษ ์ให้ความรู้ความส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในอุทยานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเปิดจงัหวดัรองรับนกัท่องเท่ียวในอนาคต 

นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ ถึงการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีในอนาคต ซ่ึงการระบาดของ Covid-19 ถือเป็นโมเดลส าคญัท่ีท าให้ไดเ้รียนรู้ โดย
มีการเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเช่น 
ห้องน ้ าสาธารณะ จุดให้ค  าปรึกษา น ้ าด่ืมฟรี ถงัขยะตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้นักท่องเท่ียวสร้างขยะ
และทิ้งขยะเกล่ือนกลาด สร้างแอพพลิเคชั่นท่ีอ านวยความสะดวกในการเดินทางการลดขยะ ซ่ึงสามารถ
น ามาแลกเป็นของรางวลัได ้อีกทั้งตอ้งมีมาตรการการลงโทษทางกฎหมายอย่างจริงจงัและเขม้งวดต่อผูท่ี้ท า
ผิดกฎหมายของอุทยานฯ โดยไม่มีการผ่อนปรน รวมถึงการกวดขนัการเขา้อุทยานในยามวิกาลของชาวบา้น
ท่ีมาตกปลา หรือนกัท่องเท่ียวท่ีแล่นเรือส่วนตวัมาเท่ียวให้เขม้งวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกนัไม่ให้การลกัลอบ
ท าลายส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นท่ีอุทยานฯ อีกผลักดันการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ผลักดันการเข้าร่วม
โครงการ Hope Reef  หรือร่วมกนัผลกัดนัให้พื้นท่ีอนุรักษ์ฝ่ังทะเลอนัดามนัขึ้นเป็นมรดกโลก นอกจากจะ
เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหนต่อแหล่งมรดกของทอ้งถ่ินแลว้ ยงัท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
และสนใจในวงกวา้งมากยิ่งขึ้น สามารถท่องเท่ียวไปพร้อมกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทางทะเลไว้
ได ้ในเร่ืองของขยะนั้นจงัหวดักระบ่ีและทางอุทยานไดมุ้่งหวงัวา่จะขยายโครงการ ‘สายตรวจซาเลง้’ เพื่อลด
ปัญหาขยะในพื้นท่ีอุทยาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในหลายพื้นท่ี ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัชุมชนว่าโรง
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ขยะชุมชนมีความจ าเป็นอย่างไร และผลกัดนัถนนเลียบหาดซ่ึงน าขยะมาท าทางเดิน ริเร่ิมท่ีอุทยานฯ เป็นท่ี
แรก และจะผลกัดนัถนนจากขยะให้ครอบคลุมทั้งอุทยาน มีความสอดคลอ้งกบัการปรับตวัในยุคใหม่ เพื่อ
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีขึ้นในยคุ New normal (วิจารย,์ 2563)  

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีคิดว่าหลังสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 คล่ีคลายลงจะท าให้
นกัท่องเท่ียวแห่แหนกนัมาเท่ียวมากขึ้น เพราะธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สวยงาม จะท าใหไ้ม่เห็นสัตว์
ทะเลหายากท่ีเห็นในช่วงน้ี นอกจากน้ีอาจเกิดการลกัลอบทิ้งสมอลงบนแนวปะการัง เพราะช่วงนกัท่องเท่ียว
เยอะเจา้หนา้ท่ีก็ไม่อาจตรวจตราและตรวจสอบไดถ่ี้ถว้น ปัญหาขยะในทะเลจะเพิ่มมากขึ้นจากการทิ้งของ
นกัท่องเท่ียวรวมถึงจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้  

 

4.3 สรุปผลกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร (Documentary Review) ผลกระทบของ Covid-19 ต่อ
กำรท่องเที่ยวในบริเวณหำดนพรัตน์-ธำรำหมู่เกำะพพี ีจังหวัดกระบ่ี 

 
จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ พบวา่ การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ

การท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีอย่างยิ่ง ยอดจองห้องพกัถูกยกเลิก
กว่า 80% อัตราการเข้าพักลดลง 83% จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนลดลงถึง 87% และในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2564 จ านวนนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานฯ นั้นเป็นศูนย ์ส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้ได้จากการ
ท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง โดยอัตรารายได้ท่ีได้ลดลงถึง 87% จากเดิมท่ีอุทยานสามารถเก็บรายได้จากการ
ท่องเท่ียวในปีงบประมาณ 2562ไดถึ้ง 374,299,080 แต่การระบาดของ Covid-19 ท าใหใ้นปีงบประมาณในปี 
2563 มีรายไดล้ดลงเหลือเพียง 185,975,530 บาท ส่วนในปีงบประมาณ 2564 (ขอ้มูล 9 เดือน ต.ค.63 - พ.ค.
64) นั้นสามารถเก็บรายไดเ้พียง 14,327,500 บาทเท่านั้น 

อตัรานกัท่องเท่ียวท่ีลดลงในพื้นท่ีอุทยานฯ โดยเปรียบเทียบขอ้มูล 5 เดือนของปีพ.ศ. 2563  ตั้งแต่
เดือนมกราคม– เดือนพฤษภาคม และของปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม– เดือนพฤษภาคม ไดข้อ้มูลดงั
แสดงในกรำฟที่ 1 
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กรำฟที่ 1 :  เปรียบเทียบจ านวนนกัท่องเท่ียวในช่วง 5 เดือนแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2564 (สรุปและ
รวบรวมขอ้มูลจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี) 

  
 โดยจากกราฟจะเห็นไดว้า่ในปีพ.ศ 2563 นั้นจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในอุทยานฯ นั้นมีจ านวน
ลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากตน้ปี 2563 การระบาดของ Covid-19  ในจงัหวดักระบ่ีไม่มาก พบผูติ้ดเช้ือในจงัหวดั
นอ้ย ยงัคงมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนบา้ง แต่ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนั้นจ านวนนกัท่องเท่ียว
ลดนอ้ยลงเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการล็อคดาวน์ประเทศ ส่วนในปี พ.ศ  2564 จ านวนนกัท่องเท่ียวในช่วงสาม
เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น เพราะสถานการณ์การระบาดเบาบางลง และเกิดการระบาดระลอกใหม่ในเดือน
เมษายนท่ีแต่เดิมควรจะมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นช่วงสงกรานต ์ดงัท่ีศูนยวิ์จยัธนาคารกสิกรไทย
ไดท้ าการวิเคราะห์ไว ้ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวกลบัมาลดลงอีกคร้ังแต่ก็ยงัคงมีนักท่องเท่ียวบา้ง และใน
เดือนพฤษภาคมมีจ านวนนักท่องเท่ียวเป็นศูนย์ อย่างท่ี (ศฐิฒฎา ธารารัตนสุวรรณ, 2563) ได้กล่าวไวใ้น
งานวิจยัวา่ประเทศไทยและจงัหวดัท่ีมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจะไดรั้บผลกระทบมาก 
 

4.4 สรุปผลกำรศึกษำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ ผลกระทบของ Covid-19 ต่อกำรท่องเที่ยวใน
บริเวณหำดนพรัตน์-ธำรำหมู่เกำะพพี ีจังหวัดกระบ่ี 
 
 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมสัมภาษณ์จ านวน 30 คน ในประเด็นของผลกระทบของ Covid-19  ต่อ
การท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ผูไ้ด้รับการสัมภาษณ์ทั้งหมดมี
ความเห็นพอ้งกนัวา่ Covid-19  ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานอยา่งมาก  
 จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีจากส านกังานท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ีพบว่า Covid-19 ส่งผลให้จ านวน
นักท่องเท่ียวลดลงอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 จงัหวดั
กระบ่ีไม่มีนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวต่างชาติมาเยือนเลยเพราะการล็อคดาวน์ประเทศ ช่วงเดือนตุกลาคม 2563 
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นกัท่องเท่ียวชาวจีนจากเซ่ียงไฮก้ลุ่มแรกเดินทางเข้ามาในประเทศไทยภายใตเ้ง่ือนไข Special Tourist Visa 
และมีจ านวนหน่ึงมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ านวนนกัท่องเท่ียว
เร่ิมเพิ่มมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท าใหก้ารท่องเท่ียวเร่ิมท่ีจะฟ้ืนตวัและมีความหวงั โดยเฉพาะช่วง
ปีใหม่และสงกรานตท่ี์เป็นไฮซีซนั แต่ประเทศไทยกลบัมีการระบาด Covid-19 รอบสองและสามซ่ึงทวีความ
รุนแรงมากกว่ารอบแรกท าให้มีการออกค าสั่งปิดอุทยานฯ อีกคร้ังในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 และเพิ่งมี
ค  าสั่งให้เปิดอุทยานฯ แก่นกัท่องเท่ียวในวนัท่ี 10 กรกฎาคมท่ีผ่าน โดยจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ี
อุทยานฯ จะแสดงดังกรำฟท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 แต่ถึงแมจ้ะมีนกัท่องเท่ียวลดนอ้ยลงก็ยงัมีชาวบา้นในพื้นท่ี หรือคนในอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง
มาพกัผ่อนหย่อนใจหรือเดินเล่นบริเวณหาดทราย เช่น หาดอ่านนาง หาดนพรัตน์ธารา หาดคลองม่วง หาด
ทบัแขก เป็นตน้ และยงัมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบางส่วนท่ีเลือกท่ีจะพกัผ่อนอยู่ท่ีจงัหวัดกระบ่ีต่อ พื้นท่ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบท่ีสุดในบริเวณอุทยานฯ ก็คือพื้นท่ีหำดอ่ำวนำง เน่ืองจากอ่าวนางเป็นชายหาดท่ีไดรั้บความ
นิยมสูงสุด มีกิจกรรมริมหาดและส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น กิจกรรมสปีดโบท้ เจ็ทสกี การเล่นไฟ
ตอนกลางคืน ถนนคนเดินอ่าวนาง งานศิลปะยายสา  อีกทั้งยงัเป็นจุดท่ีสามารถขึ้นเรือไปยงัเกาะแก่งต่างๆ 
ในพื้นท่ีอุทยานฯ ไดส้ะดวกอีกดว้ย แต่เม่ือมีการระบาดของ Covid-19 ท าให้หาดอ่าวนางไดรั้บผลกระทบ
อยา่งหนกั และแทบจะร้าง ร้านอาหารโรงแรมขนาดเลก็จ าพวกเกสเฮาส์ทยอยปิดกิจการลงเพราะไม่อาจแบก
รับต้นทุนไหว เรือน าเท่ียวต้องจอดสนิทและบางคนก็น าเรือน าเท่ียวไปท าเรือประมงเพื่อเล้ียงชีพแทน 
ในช่วงท่ีมีการระบาดของ Covid-19 ทางส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ีไดเ้ตรียมการฝึกซอ้ม
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แสดงจ ำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยำนฯ ปีพ.ศ. 2563

กรำฟท่ี 2 : แสดงจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีอุทยานฯ ปีงบประมาณ 2563 (รวบรวมและสรุป
ขอ้มูลจากอุทยานฯ, 2563) 



34 
 

ใหญ่ตามแผนข้อปฏิบติัมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure -SOP) เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเปิดรับนักท่องเท่ียว ยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวคุณภาพจงัหวดักระบ่ี (Krabi We Care) 
หลกัสูตรพฒันาศกัยภาพบุคลากรผูใ้หบ้ริการร้านอาหาร (Smart Restaurant) มีการจดัท า ‘คลีนิค SHA Krabi’ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ระกอบการด้านการท่องเท่ียวเข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาด ให้ความรู้
เก่ียวกบัการประเมินตราสัญลกัษณ์มาตรฐานดา้นความสะอาดและปลอดภยั (SHA) เตรียมพร้อมรองรับและ
สร้างความมัน่ใจให้นักท่องเท่ียว จดัท าโครงการนวตักรรมโมเดลธุรกิจท่องเท่ียวเช่ือมโยงธุรกิจประมงใน
พื้นท่ีชายฝ่ังอนัดามนัตอนล่าง โครงการ Phuket sandbox ซ่ึงจงัหวดักระบ่ีเป็นหน่ึงในจงัหวดัพื้นท่ีน าร่อง
ของโครงการ Phuket sandbox โดยจงัหวดักระบ่ีจะเปิดรับนกัท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2564  
 ผลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในบริเวณพื้นท่ี ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-
หมู่เกาะพีพีนั้นพบว่ามี 60% ของผูใ้ห้การสัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าเน่ืองจากไม่มีผูม้าใชบ้ริการท าให้รายได้
หายไปกว่า 90% ตอ้งแบกรับตน้ทุนเพื่อประคองกิจการให้คงอยู่ได้อีก 20% มี 13.33 ท่ีตอ้งหยุดกิจการไป
โดยปริยายและ มี 6.67% ให้ความเห็นว่าการระบาดของ Covid-19 ท าให้ได้ปรับปรุงภูมิทศัน์ก่อเติมเพิ่ม
ตกแต่งและท าความสะอาดกิจการ โดยจะแสดงดงัภำพท่ี 12 
 
 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 12 : แสดงผลกระทบของ Covid-19 ต่อผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-
หมู่เกาะพีพี 

 

 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการให้ความเห็นว่าในช่วงการระบาดของ Covid-19 ผูป้ระกอบการมี
การด าเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจไปได ้ดงัน้ี 40% ลดค่าบริการลง เช่นโรงแรมลดค่าห้องพกั
ลงเหลือเพียงหลกัร้อยจากหลกัพนั ลดค่าเรือน าเท่ียวจากเท่ียวละ 400-500 บาทเหลือเท่ียวละ 200-300 บาท มี 
20% ไดเ้ขา้ร่วมโครงการของรัฐเพื่อลดภาระตน้ทุนและเรียกลูกคา้ เช่น โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั โครงการ
เราชนะ โครงการคนละคร่ึง เป็นต้น 13.33% เห็นว่าควรจ้างคนท่ีมีช่ือเสียงมารีวิว เช่น ดารา นักแสดง 
Blogger 13.33% ให้ความเห็นว่าควรสร้างเครือข่ายและเขา้ร่วมเครือข่ายผู ้ประกอบการในเขตพื้นท่ีอุทยาน 

60%

6.67%

20%

13.3%

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อผู้ประกอบกำรในเขตพื้นที่อุทยำนฯ

ไม่มีผู้มาใช้บรกิาร  รายได้
หายไปมากกว่า 90% 

ต้องหยุดกิจการไปโดยปรยิาย 

ได้ทำความสะอาด และปรับปรุงกิจการ 

ต้นทนุที่ตอ้งแบกรับสูงขึ้น 
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เพื่อสร้างความเขม้แข็งและสร้างคอนเนคชนั และอีก 13.33% ไดป้รับเปล่ียนอาชีพ เช่น จากขบัเรือน าเท่ียวก็
น าเรือไปท าประมงเพื่อหาเล้ียงชีพแทน เปล่ียนจากขบัรถประจ าทางไปขายของในหมู่บา้นเดิม เป็นตน้ โดย
จะแสดงดงัภำพท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 13 : แสดงวิธีการด าเนินกิจการในช่วง Covid-19 ของผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

 

 ผลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ในช่วงการระบาดของ Covid-19 ผูป้ระกอบการได้รับ
มาตรการเยยีวยาต่างๆ ดงัน้ี พกัเงินตน้ลดดอกเบ้ียจากธนาคาร โรงรับจ าน า 33.33% ไดรั้บการคืนเงินประกนั
จากนายจา้ง 20% เช่นค่ามดัจ ารถ ค่ามดัจ าแผง เป็นตน้ ไดรั้บมาตรการเยียวยาจากรัฐ 20% ซ่ึงสามารถลด
ตน้ทุนในการประกอบกิจการไปไดบ้า้ง เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละคร่ึง โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั 
เป็นตน้ นอกจากน้ีอีก 13.33% ไดรั้บการลดค่าเช่าจากเจา้ของ งดเก็บค่าเช่าท่ี เช่นร้านขายอาหาร เป็นตน้และ
อีก 13.33% สามารถด าเนินกิจการแบบ New normal ได ้แต่ตอ้งมีการดูแลท่ีเขม้งวด มีการตรวจวดัอุณหภูมิ
ลูกค้า เว้นระยะห่างพอเหมาะ ถ้าเป็นร้านอาหารก็ให้สั่งกลับบ้านเท่านั้ น โดยมาตรการเยียวยาท่ี
ผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีอุทยานฯ ไดรั้บจะแสดงดงัภำพท่ี 14 
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วิธีกำรด ำเนินกิจกำรในช่วง Covid-19 ของผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่อุทยำนฯ

ลดค่าบริการลง 

เข้าร่วมโครงการของรัฐ 

จ้างคนมาช่วยรวีิว 

สร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ 

ปรับเปลี่ยนอาชีพ 
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ภำพท่ี 14 :  แสดงมาตรการเยยีวยาต่าง  ๆท่ีผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ไดรั้บในช่วงการระบาดของ Covid-19 

 

 และหลงัจากท่ีสถาการณ์ Covid-19 เบาบางลง สถานการณ์กลบัมาเป็นปกติผูป้ระกอบการท่ีให้
การสัมภาษณ์มีวิธีการดึงดูดใจให้ผูใ้ชบ้ริการสนใจดงัน้ี 26.67% ยินดีท่ีจะลดราคาสินคา้และบริการลงเพื่อ
เรียกนกัท่องเท่ียว เช่น ราคาหอ้งพกั ราคาอาหาร ราคาเรือน าเท่ียว เป็นตน้ 20% เห็นวา่ควรจดัประชาสัมพนัธ์
ลงในแพลตฟร์อมต่างๆ เช่น เช่นใน face book, IG, Twitter ติด #(แฮทเทค) ต่างๆ เช่นรีวิวกระบ่ี รีวิวไทย
แลนด์เพื่อดึงดูดลูกคา้ 20% เห็นว่าถา้มีกิจกรรมการโปรโมทจะสามารถช่วยเรียกลูกคา้ให้มาใช้บริการได้ 
เช่น เกมลุน้รางวลัพกั กิน ด่ืม เท่ียวฟรี ของท่ีระลึกเป็นการสมนาคุณ คูปอง วอชเชอร์ เป็นตน้ อีก 20% เห็น
ว่าควรมีการสร้างความเช่ือมั่นให้ผูใ้ช้บริการ เช่น สัญลักษณ์มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภยั 
(SHA), สัญลกัษณ์ช้าง, สัญลกัษณ์ร้านอร่อยสีเขียว เป็นตน้ และอีก 13.33% เห็นว่าการแลกเปล่ียนให้ผูมี้
ช่ือเสียงมาช่วยรีวิวสินคา้และบริการจะสามารถช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้ซ่ึงอาจไม่ไดจ้า้งเป็นตวัเงินแต่อาจ
เป็นการแลกเปล่ียนกับสินคา้และบริการแทน เช่น พกัฟรี เท่ียวฟรี ล่องเรือฟรี เป็นตน้ โดยวิธีการดึงดูด
ผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีอุทยานฯ นั้นแสดงดงัแผนภำพท่ี 15 
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มำตรกำรเยียวยำกิจกำรในช่วง Covid-19 ของผู้ประกอบกำรในเขตอุทยำนฯ

ได้เงินประกันคืน 

พักต้นลดดอกเบี้ย 

มาตรการเยียวยาจากรัฐ 

ลดค่าเช้า
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ดำเนินกิจการแบบ  
New normal 
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ภำพท่ี 15 : แสดงมาตรการวิธีการดึงดูดผู ้ใช้บริการท่ีผู ้ประกอบการในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีไดรั้บ ในช่วงการระบาดของ Covid-19  

  

 จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการในเขตพื้นท่ีอุทยานฯ นั้ น ผู ้ประกอบการ 86.67% เ ช่ือว่า
หลงัสถาณการณ์การระบาดของ  Covid-19 ผ่านพน้ไปกิจการจะกลบัมาดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ และอีก 13.33% 
นั้นไดเ้ปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนแลว้ แต่ถา้หากสถานการณ์ดีขึ้นจนเขา้สู่สภาวะปกติก็จะกลบัมาประกอบ
กิจการในเขตพื้นท่ีอุทยานฯ อีก 
 ผลจากการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-
หมู่เกาะพีพีไดรั้บ ในช่วงการระบาดของ Covid-19 นั้นพบว่ามีหลากหลายสาเหตุท่ีท าให้นักท่องเท่ียวมา
เท่ียว โดยมากท่ีสุดคือ ความงดงามของทะเล น ้ าทะเลใสสีมรกต หาดทรายขาวสะอาด โดยคิดเป็น 40% 
นอกจากความสวยงามของทะเลแลว้ 20% เห็นวา่เพราะมีการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสะดวกสบาย ไปมาระหว่าง
เกาะไดง้่าย ราคายอ่มเยา ซ่ึงปกติถา้หากด าน ้าส่ีเกาะ (เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก และอ่าวไร่เลย)์ จะราคา
เพียงแค่ 400-450 ซ่ึงถือว่ามีราคาท่ีถูกมาก 20% บอกกล่าวว่ามีกิจกรรมชายหาดท่ีหลากหลาย เช่น การว่ิง
มาราธอน กีฬาทางน ้ า ดนตรีสดของตลาดกลางคืน เป็นตน้ อีก 10% บอกว่าเพราะประเพณีและวฒันธรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ เช่น ประเพณีชาวเล ประเพณีสารทเดือนสิบ รวมถึงผูค้นมีน ้าใจและมีรอยยิม้เป็นมิตร และอีก 
10% ให้ความเห็นว่าเพราะอาหารทะเลท่ีอร่อย สดใหม่ ราคาไม่แพง โดยเฉพาะหอยชกัตีนท่ีตอ้งมากินท่ี
กระบ่ีท่ีเดียวและถือโอกาสท่องเท่ียวไป โดยปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกมาเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานฯ จะแสดงดงั
ภำพท่ี 16 
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วิธีกำรดึงดูดผู้ใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรในอุทยำนฯ

จ้างรีวิว 

จัดโปรโมทและกิจกรรม 

ลดราคาสินค้าและบริการ 

ประชาสัมพันธ ์

สร้างความเชื่อมั่น 
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 จากการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
พบวา่สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ส่งผลดีต่อการท่องเท่ียวของตน โดยมากท่ีสุดเห็นวา่คนนอ้ย ท า
ให้มีความเป็นส่วนตวัสูงไม่ตอ้งแย่งชิงกบันกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ 30% นอกจากน้ีทะเลยงัสวยกว่าตอนท่ีไม่มี 
Covid-19 มาก หาดทรายขาวสะอาดและนุ่มมาก บางคร้ังท่ีมาโชคดีก็ไดเ้ห็นปรากฎการณ์สัตวท์ะเลหายาก
อีกจ าวน 30% อีก 20% เห็นวา่มีความสงบเงียบ เหมาะแก่การมาพกัผ่อนจากความเครียดสะสมท่ีเกิดจากการ
ระบาดของ Covid-19 และอีก 20% ให้ความเห็นว่ามีมุมถ่ายภาพสวยๆ เยอะ ไม่มีคนมาบดบงั บางมุมก็เพิ่ง
พบเจอ สามารถถ่ายรูปไดทุ้กมุม โดยจะแสดงดงัภำพท่ี 17 
 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 17 : ขอ้ดีของการท่องเท่ียวในช่วง Covid-19 ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
จากมุมมองของนกัท่องเท่ียว 
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ข้อดีของกำรท่องเท่ียวในช่วง Covid-19 ในพื้นที่อุทยำนฯ

คนน้อย 

ทะเลสวย หาดทรายขาว 

สงบ เหมาะแก ่

การพักผ่อน 

ถ่ายภาพสวย 

ภำพท่ี 16 : ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกมาเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
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 และจากการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่
เกาะพีพี พบวา่สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ส่งผลเสียต่อการท่องเท่ียว ดงัน้ี 30% เห็นวา่ ร้านอาหาร
เปิดใหบ้ริการเป็นจ านวนนอ้ย ร้านคาเฟ่สวยๆ ก็ไม่เปิดใหบ้ริการ ร้านขา้งทางท่ีเคยมีอยูไ่ม่เปิดใหบ้ริการ ท า
ให้หาอาหารกินไดย้าก 20% เห็นว่าโรงแรม ท่ีพกั หาไดค้่อนขา้งยาก เพราะท่ีพกัหลายแห่งปิดกิจการ อีก 
20% เห็นว่าไม่มีกิจกรรมตอนกลางคืนให้ท า แมจ้ะมีถนนคนเดินกลางคืนแต่กลับงดกิจกรรมดนตรีสด 
กิจกรรมถ่ายภาพกบันางโชว ์กิจกรรมแสงสีเสียง ท าให้ค่อนขา้งน่าเบ่ือ อีก 20% ให้ความเห็นว่าเงียบเหงา
เพราะสถานบนัเทิงถูกปิด แต่เดิมสถานบนัเทิงจะสนุกสนานมาก สามารถมองทิวทศัน์ทะเลยามค ่าคืนไดด้ว้ย 
และอีก 10% ใหค้วามเห็นวา่รถและเรือน าเท่ียวมีนอ้ย แมจ้ะไดร้าคาท่ีลดมาแต่ก็รู้สึกเกรงใจคนขบัเรือเพราะ
จ าเป็นตอ้งกินตอ้งใชเ้หมือนกนั โดยผลเสียของ Covid-19 ท่ีนกัท่องเท่ียวคิดว่ามีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว
ของตนจะแสดงดงัภำพท่ี 18 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวไดบ้อกวา่หากสถานการณ์ Covid-19 เบาบางลงจะกลบัมาเท่ียวท่ีอุทยานฯ  
 
 นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวไดบ้อกว่าหากสถานการณ์ Covid-19 เบาบางลงจะกลบัมาเท่ียวท่ีอุทยานฯ 
อีกแน่นอนถึง 90% เพราะเบ่ือหน่ายกบัการกกัตวั อยากออกมามองเห็นความสวยงามของธรรมชาติบา้ง อีก 
10% นั้นยงัไม่แน่ใจเพราะเท่ียวทะเลบ่อยแลว้ อยากไปเท่ียวท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ทะเลบา้ง  
 และนกัท่องเท่ียวท่ีใหก้ารสัมภาษณ์ 80% เห็นวา่หลงัสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เบาบาง
ลง สถานการณ์กลบัมาสู่สภาวะปกติแนวโนม้การท่องเท่ียวของอุทยานฯ จะมีแนวโนม้สูงขึ้น เพราะคนอยาก
ออกมาเท่ียวสัมผสัธรรมชาติกนัเยอะมาก และอีก 20% นั้นยงัไม่แน่ใจ เน่ืองจากไม่มัน่ใจว่าสถานการณ์จะดี
ขึ้นเม่ือไหร่  
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ผลเสียของกำรท่องเท่ียวในช่วง Covid-19 ในพื้นที่อุทยำน

หาอาหารกินยาก 

หาที่พักยาก 
รถและเรือนำเท่ียว 
มีน้อย 

มีกิจกรรมน้อย 

สถานบันเทิงปิด 

ภำพท่ี 18 :  ขอ้เสียของการท่องเท่ียวในช่วง Covid-19 ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพี
พี จากมุมมองของนกัท่องเท่ียว 



40 
 

 

 

 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 
 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า Covid-19 ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติหาดหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทั้ งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดย
ผลกระทบเชิงบวกนั้นท าให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟ้ืนฟูจากนักท่องเท่ียว มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
คน้พบสัตว์ทะเลหายากเขา้มาหากินภายในบริเวณพื้นท่ีอุทยานหลายสายพนัธุ์ เช่น ฉลามวาฬยกัษ์ ปลา
กระเบนนก หมึกไดม่อน ปูไก่ ปูกา้มดาบเป็นตน้ ยงัท าให้ปะการังบริเวณอุทยานฟ้ืนฟูถึง 70% นอกจากน้ี
เพราะธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ท าใหมี้ส่ิงมีชีวิตมาหากิน เช่น ปลาทู หอยกะพง แมงกะพรุนจาน ซ่ึงสามารถ
สร้างรายไดใ้ห้ชาวบา้นในพื้นท่ีในช่วงการระบาดของ Covid-19 ไดด้ว้ย ในช่วงท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียวผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งไดร่้วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ เก็บขยะใตท้อ้งทะเลซ่ึงไดจ้ านวนถึง 10 ตนั, เก็บขยะหนา้ชายหาด 
เก็บเศษอวนท่ีติดกบัปะการัง บ ารุงรักษาและปลูกปะการังเพิ่มเติม ตรวจสอบและบ ารุงทุ่นจอดเรือ ปลูกป่า
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ผลกัดนัการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ภายในพื้นท่ีอุทยาน เช่น การเขา้ร่วมโครงการ 
Hope Reef เพื่อดูแลปะการัง พยายามผลกัดนัพื้นท่ีอนุรักษฝ่ั์งทะเลอนัดามนัขึ้นเป็นมรดกโลก ขยายโครงการ 
‘สายตรวจซาเล้ง’ และโครงการถนนเลียบชาดหาดท่ีท าจากขยะให้ครอบคลุมบริเวณอุทยานฯ และ
ผลกระทบเชิงลบ เช่น เกิดการลกัลอบทิ้งสมอเรือลงบนแนวปะการัง ท าให้ปะการังไดรั้บความเสียหาย พบ
หนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ลว้บริเวณชายหาดและในทะเล สัตวท์ะเลถูกล่า เช่น พะยูน ฉลามด า เต่าตนุ เกิดการ
ระบาดของดาวหนามทะเลซ่ึงกดักินปะการังท าใหป้ะการังไดรั้บความเสียหาย 

โดยสรุปแลว้จากทั้งการรวบรวมขอ้มูลและการสัมภาษณ์ท าให้สรุปไดว้่ากำรระบำดของ Covid-19  
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพีมำกกว่ำ
ผลกระทบเชิงลบ  

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในบริเวณอุทยานแห่งชาติ
หาดหาดนพรักตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยท าให้นกัท่องเท่ียวเขา้
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มาเท่ียวในบริเวณพื้นท่ีอุทยานฯ น้อยลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการทั้งโรงแรม ร้านอาหาร รถและเรือน า
เท่ียวรวมถึงอุทยานฯ เองก็ไดรั้บผลกระทบ  ศูนยเ์สียรายไดไ้ปถึง 90% ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะ
ไดรั้บมาตรการเยียวยาต่างๆ แต่ก็ขาดทุนอยู่ดี บางคนถึงตอ้งปิดกิจการไปเลย หรือปรับเปล่ียนอาชีพเพื่อ
ความอยู่รอด แต่ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเท่ียวบริเวณอุทยานฯ ในช่วงการระบาดของ Covid-19 เห็นว่ามี
ขอ้ดีหลายประการ เช่น ธรรมชาติสวยงาม คนน้อยท าให้ไม่ต้องแย่งชิงทรัพยากร แต่ก็เหงาเพราะไม่มี
กิจกรรมใหท้ า และขาดความสะดวกสบายในการท่องเท่ียว ทั้งน้ีทางอุทยานฯ ผูป้ระกอบการ และส านกังาน
การท่องเท่ียวฯ ได้มีการการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว และสร้างความเช่ือมั่นให้
นักท่องเท่ียวโดยผลกัดนัการเขา้ร่วมสัญลกัษณ์มาตรฐานดา้นความสะอาดและปลอดภยั  (SHA) เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหน้กัท่องเท่ียว ขานรับนโยบายยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวปลอดภยั (Safety 
Zone) ของรัฐ เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเท่ียวในไตรมาสสอง ของโครงการ Phuket sandbox (วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2564) นอกจากน้ียงัมีการให้คามรู้ กระตุน้ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ในอุทยานฯ ช่วยกนัเป็นหูเป็นตาดูแล โดยทุกคนมุ่งหวงัวา่หลงัสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เบาบาง
ลง การท่องเท่ียวในบริเวณพื้นท่ีอุทยานจะกลบัมาทวีความคึกคกั และสร้างรายไดใ้ห้อุยานฯ ไดอี้กคร้ัง โดย
เช่ือมัน่วา่มีแนวโนม้จะดีขึ้น 

โดยสรุปแลว้จากทั้งการรวบรวมขอ้มูลและการสัมภาษณ์ท าให้สรุปไดว้่ากำรระบำดของ Covid-19  
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพีมำกกว่ำ
ผลกระทบเชิงบวก 

โดยรวมแลว้การท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ีนั้นเป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นธรรมชาติเป็นหลกั ซ่ึงมี
ความเก่ียวโยงกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ดงันั้นการพฒันาการท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัส่ิงแวดลอ้มจึงเป็น
เร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ถา้หากส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวดว้ย  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

1. หน่วยงานภาครัฐควรมีการใช้กฎหมายอย่างจริงจงัต่อผูท่ี้ท าผิดกฎอุทยานฯ ไม่ควรผ่อนปรน
เพราะมีความสนิทสนมหรือเพราะเกรงใจวา่มีเส้นสายแฝงเร้น  

2. บูรณาการการจดัการส่ิงแวดลอ้มลอ้มและการท่องเท่ียวร่วมกบัภาคเอกชน ภาคประชาชนในการ
ปรับปรุงพฒันาการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 

3. การประสานงานของภาคส่วนต่างๆ ควรเป็นระบบและแบบแผน เพราะจากการรวบรวมขอ้มูล
พบวา่ ขอ้มูลสถิตินั้นไม่ตรงกนัและมีความคลาดเคล่ือนต่างกนัมาก ซ่ึงอาจส่งผลต่อขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดขึ้นเม่ือมี
การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ได ้
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4. ควรมีการปลูกจิตส านึกให้ชาวบา้นในพื้นท่ี ชุมชนโดยรอบบริเวณอุทยานฯ อนุรักษ์และหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในบ้านเกิด เพราะปัญหาขยะท่ีเพิ่มขึ้ นบางส่วน การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งทะเลนั้นบางส่วนก็มาจากชาวบา้นในพื้นท่ีดว้ย 

 

5.3 ถอดบทเรียนจำก Phuket Sandbox สู่ Krabi Sandbox 
 

จากการศึกษา โครงการ Phuket Sandbox เป็นโครงการน าร่องระยะแรกในการเปิดรับนกัท่องเท่ียว 
ซ่ึงจงัหวดักระบ่ีนั้นรวมอยู่ในระยะท่ีสองของโครงการ ซ่ึงจะเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติในวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2564 ถา้หากโครงการ Phuket Sandbox  ท่ีน าร่องในจงัหวดัภูเก็ตประสบผลส าเร็จ การท่องเท่ียวในจงัหวดั
กระบ่ีเองก็ก าลงัเตรียมความพร้อมรองรับโครงการ Phuket Sandbox สู่ Krabi Sandbox เพื่อขานรับมาตรการ
ของภาครัฐ 

แต่จากท่ีผูว้ิจัยได้สนทนากับชาวภูเก็ตจ านวน 5 ท่านนั้นพบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมา
โครงการ Phuket Sandbox ส่วนมากต่างกล่าวว่ารู้สึกไม่ไดรั้บความคุม้ค่ากบัการมาคร้ังน้ี ไม่มีการอ านวย
ความสะดวกและกิจกรรมให้ท าเท่าไหร่นกั อีกทั้งยงัเป็นช่วงมรสุมของทะเลอนัดามนั ท าใหฝ้นตกชุก ไม่ได้
รับอะไรจากโครงการ Phuket Sandbox  คร้ังน้ีเลย ซ่ึงช่วง 1 ตุลาคม 2564 ท่ีจะมีโครงการ Krabi Sandbox 
นั้นก็เป็นช่วงมรสุมของทะเลอนัดามนัเช่นเดียวกนั อีกทั้งตอนน้ี (เดือนกนัยายน) สถานการณ์การระบาดของ 
Covid-19 ในจงัหวดักระบ่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น พบผูติ้ดเช้ือนับร้อยคนภายในวนัเดียว โดยวิจารณญาณ
ส่วนตวัของผูว้ิจยัอนัมาจากการรวบรวมขอ้มูลเชิงปฐมภูมิและเชิงทุติยภูมิแลว้ผูว้ิจยัคาดว่าโครงการ Krabi 
Sandbox ก็ยากจะประสบผลส าเร็จตามเป้าประสงคท่ี์คาดไว ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

บรรณำนุกรรม 

 

กชกร.  2564.  เกำะไผ่.  คน้วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 จาก https://www.krabiview.com/th/ 
กรมควบคุมโรค.  2564.  สถิติยอดผู้ติดเช้ือ.  คน้วนัท่ี คน้วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 จาก 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช.  2564.  ข้อมูลโดยท่ัวไปของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่

เกำพพี ีจังหวัดกระบี่.  คน้วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 จาก http://portal.dnp.go.th/p/nationalpark 
วิจารย ์สิมาฉายา.  2563.  New Normal ชีวิตวิถีใหม่และโอกาสในการจดัการทรัพยากรธรรมชา ติ และ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื .  วำรสำรวิชำกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำกำรเกษตร.  2563 (กรกฎาคม): 
1-18. 

ไทยรู้สู้โควิท.  2564.  Timeline กำรระบำดของ Covid-19.  คน้วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 จาก 
https://web.facebook.com/thaimoph 

พีพี เอน็พี.  2563.  ปะกำรังงำมเกำะยูง .  คน้วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 จาก 
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=2989 

ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล.  2560.  โครงกำรศึกษำขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรใช้ประโยชน์ด้ำน
นันทนำกำร.  ภาคนิพนธ์คณะประมง เกษตรศาสตร์. 

ศฐิฒฎา ธารารัตนสุวรรณ.  2563.  ผลกระทบเช้ือไวรัส Covid-19 ต่อวิกฤตการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
พบวา่การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19.  โรงพิมพล์าดพร้าว: มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์. 

ศูนยข์อ้มูล Covid-19.  2564.  ศูนย์ข้อมูลโควิดในประเทศไทย.  คน้วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 จาก 
https://web.facebook.com/coronavirus_info/?page 

ศูนยว์ิจยัธนาคารกสิกรไทย.  2564.  การท่องเท่ียวช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2564 หากควบคุมโควิด ได.้.. 
บรรยากาศคนไทยท่องเท่ียวในประเทศน่าจะดีขึ้น.  กระแสทัศน์.  2564 (มีนาคม): 30-32. 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  2563. ทะเบียนรำยกำรดำวทะเลในประเทศไทย.        
คน้วนัท่ี 28 กนัยายน 2564 จาdhttp://chmthai.onep.go.th/webDatabase/infopage.php?echanimal_id=21 

ส านกังานแรงงานจงัหวดักระบ่ี.  2564.  สถิติกำรจ้ำงงำนจังหวัดกระบี่ปี 2564.  คน้วนัท่ี 6 มิถุนายน 2564 
จาก https://krabi.mol.go.th/wp-content/uploads/sites 

ส านกังานสถิติจงัหวดักระบ่ี.  2563.  สถิตินักท่องเท่ียวปี 2563.  คน้วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 จาก 
http://krabi2563.nso.go.th/index.php 



44 
 

ส านกังานสถิติจงัหวดักระบ่ี.  2564.  สถิตินักท่องเท่ียวปี 2564.  คน้วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 จาก 
http://krabi2564.nso.go.th/index.php 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบ่ี.  2564.  สถำนกำรณ์ Covid-19 ในจังหวัดกระบี่.  คน้วนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 จาก https://web.facebook.com/kboph 

ส านกัอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี.  2562.  ขอบเขตพื้นท่ีของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะ
พพี.ี  คน้วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 จาก http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1047 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี.  2563.  เกำะหินบิด๊ะ.  คน้วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 จาก 
http://www.aonangscuba.com/html/phi-phi_islands.html 

องคก์ารอนามยัโลก.  2564.  ข้อมูลท่ัวไปของโรค Covid-19.  คน้วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 จาก 
https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/update-28-covid-19-what-we-know--
-june2020---thai.pdf?sfvrsn=724d2ce3_0 

A. Tripathi et al.  2020.  Face mask and medical waste disposal during the novel COVID-19 pandemic in 
Asia.  Case Studies in Chemical and Environmental Engineering 2.  2020 (September) 

IUCN Red List. 2021. Diamondback squid. คน้วนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 จาก 
https://www.iucnredlist.org/species/163228/177249178 

IUCN Red List. 2021. Spotted Eagle Ray. คน้วนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 จาก  
 https://www.iucnredlist.org/species/42566169/42566212 
IUCN Red List. 2021. Whale Shark. คน้วนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 จาก  
 https://www.iucnredlist.org/species/19488/2365291 
IUCN Red List. 2021. Blacktip Reef Shark. คน้วนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 จาก  
 https://www.iucnredlist.org/species/39375/58303674 
M. H. Chen, E. Demir, C.D. García-Gómez and A. Zaremba.   2020.   The impact of policy responses to 

COVID-19 on U.S. travel and leisure companies.   Annals of Tourism Research Empirical 
Insights 1.  2020 (August) 

S. Dharmaraj, V. Ashokkumar, S. Hariharan et al. 2021.  The COVID-19 pandemic face mask waste: A 
blooming threat to the marine environment.  Chemosphere 272.  2020 (January): 2-17 

Tripathi A  et al.  2020.  Challenges, opportunities and progress in solid waste management during 
COVID-19 pandemic.  Case Studies in Chemical and Environmental Engineering 2.  
2020 (November) 

ส านกังานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/26669579
https://www.sciencedirect.com/science/journal/26669579


45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 1 
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐ : ส านักงานการท่องเท่ียวและกฬีาจังหวัดกระบี่ 

 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.................................................  ต าแหน่งหน้าที่.................................................  
หน่วยงาน............................................................ วัน/เดือน/ปี......................................................... 
 
1. Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
จงัหวดักระบ่ีอยา่งไรบา้ง? 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านคิดวา่ช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มีผลดีต่อการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีอยา่งไรบา้ง เพราะเหตุใดท่านจึงคิดวา่เป็นผลดี 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. ท่านคิดว่าช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มีผลเสียต่อการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีอยา่งไรบา้ง เพราะเหตุใดท่านจึงคิดวา่เป็นผลเสีย 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. แหล่งท่องเท่ียวใน ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีบริเวณใดท่ี
ไดรั้บผลกระทบหนกัมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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5. มีปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อะไรบา้งท่ีท่านสังเกตเห็นหรือรู้สึกวา่เกิดขึ้นในช่วงการบาดของ Covid-19 
ในบริเวณเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
6. ท่านมีแนวคิด วิธีการอย่างไรในการรับมือกับการระบาดของ Covid-19 ต่อการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
7. จากการระบาดของ Covid-19 ท าใหท้่านมีแนวทางการจดัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อยา่งไรในอนาคต 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
8. มีการจดัการ/วิธีการท่ีใชใ้นการดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาเท่ียวอยา่งไรหลงัจากสถานการณ์การระบาดของ 
Covid-19 เบาบางลง 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
9. ท่านคิดวา่หลงัหลงัจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เบาบางลงการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จะมีแนวโนม้ไปในทิศทางใด 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลของท่าน 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 2 
แบบสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร รถและเรือน าเท่ียว 

 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.................................................  อาชีพ............................................................................ 
วัน/เดือน/ปี......................................................... 
 
1. ท่านคิดว่าการระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อกิจการของท่านอย่างไรบา้ง เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านคิดว่าช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มีผลดีต่อกิจการของท่าน อย่างไร เพราะเหตุใดท่าน
จึงคิดวา่เป็นผลดี 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. ท่านคิดวา่ช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มีผลเสียต่อกิจการของท่านอย่างไร เพราะเหตุใดท่าน
จึงคิดวา่เป็นผลเสีย 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ท่านไดรั้บความช่วยเหลือมาตรการเยียวยาจากแหล่งใดบา้ง 
เป็นประโยชน์ต่อกิจการของท่านหรือไม่ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. ช่วงการระบาดของ Covid-19 ท่านมีวิธีการด าเนินการธุรกิจของท่านใหส้ามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งไรบา้ง? 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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6. จากการระบาดของ Covid-19 ท าให้ท่านมีแนวทางการจดัการเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของท่าน อย่างไร
ในอนาคต 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
7. ท่านมีการอย่างไรให้ลูกคา้หันมาสนใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการในธุรกิจของท่านหลงัจากสถานการณ์
การระบาดของ Covid-19 เบาบางลง 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
8. ท่านคิดว่าหลงัหลงัจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เบาบางลงกิจการของท่านจะมีแนวโน้มไป
ในทิศทางใด   
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลของท่าน 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 3 
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพพี ี

 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.................................................  ต าแหน่งหน้าที่.................................................  
หน่วยงาน............................................................ วัน/เดือน/ปี......................................................... 
 
1. ท่านคิดวา่การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบอยา่งไรต่อส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านคิดว่าช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มีผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีอยา่งไรบา้ง เพราะเหตุใดท่านจึงคิดวา่เป็นผลเสีย 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. มีปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (ปริมาณขยะ, มลพิษ, เสียง, อากาศ) อะไรบา้งท่ีท่านสังเกตเห็นไดช้ดัในช่วง
การระบาดของ Covid-19 ในบริเวณเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. ตามความคิดเห็นของท่านการระบาดของ Covid-19 ส่งผลดีในด้านของส่ิงแวดลอ้มมากกว่าผลเสียใช่
หรือไม่ เพราะเหตุใด? 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. ช่วงการระบาดของ Covid-19  ท่านมีวิธีการจัดการเ ก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อยา่งไรบา้ง 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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6. จากการระบาดของ Covid-19 ท าให้ท่านมีแนวทางการจดัการเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อยา่งไรในอนาคต 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
7. ท่านคิดว่าหลงัหลงัจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เบาบางลงสภาพส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในเขต
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จะมีแนวโนม้ไปในทิศทางใด 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลของท่าน 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 4 
แบบสัมภาษณ์นักท่องเท่ียว 

 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.................................................  วัน/เดือน/ปี......................................................... 
 
 
1. สาเหตุท่ีท าใหท้่านเลือกมาท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
2. ช่วงการระบาดของ  ของ  Covid-19 ท่านได้มาท่อง เ ที่ย วในบริ เวณพื้น ที่อุทยานแห่ งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา -หมู่ เกาะพีพี  จงัหวดักระบ่ีบา้งหรือไม่ อยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
3. ท่านคิดว่าช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มีผลดีต่อการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีอยา่งไรบา้ง เพราะเหตุใดท่านจึงคิดวา่เป็นผลดี 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
4. ท่านคิดวา่ช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 มีผลเสียต่อการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีอยา่งไรบา้ง เพราะเหตุใดท่านจึงคิดวา่เป็นผลเสีย 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
5. มีปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้งท่ีท่านสังเกตเห็นหรือคิดว่าเกิดขึ้นในช่วงการบาดของ Covid-19 ใน
บริเวณเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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6. ท่านคิดวา่การระบาดของ Covid-19 ส่งผลก่อการท่องเท่ียวของท่านอยา่งไรบา้ง? 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
7. เ ม่ือสถานการณ์การระบาดของ Covid-19  เบาบางลงท่านจะกลับมาเท่ียวท่ี อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีอีกหรือไม่ เพราะอะไร? 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
8. ท่านคิดว่าหลังหลังจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เบาบางลงการท่อง เ ที่ ยวใน
เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จะมีแนวโนม้ไปในทิศทางใด 
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลของท่าน 
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ภาคผนวก ข 
รวบรวมภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา้กากอนามยับริเวณชายหาด ขณะส ารวจพบขวดพลาสติกท่ีใส่หนา้กากอนามยัถูก
กระแสน ้าพดัลอยขึ้นมาจากในทะเล 

จากการส ารวจพื้นท่ีพบกิจการร้านอาหาร โรงแรม รถเรือน าเท่ียว เงียบเหงาเพราะไร้นกัท่องเท่ียว 
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ดาวทะเล ฉลามหูด า 

ฉลามวาฬยกัษ ์ กระเบนนก 

ปูไก่ ปูกา้มดาบ 

หมึกไดม่อน แนวปะการังท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และเติบโตขึ้น 

 ภาพปรากฎการณ์ทางธรรมชาติรวมถึงสัตวท์ะเลหายากท่ีปรากฏในบริเวณอุทยานแห่งชาติ-
หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีในช่วงการระบาดของ Covid-19 
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 ตวัอยา่งบรรยากาศการสัมภาษณ์และ Gift set ท่ีผูว้ิจยัมอบใหต้อบแทนน ้าใจในการใหค้วาม
อนุเคราะห์ขอ้มูล 
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