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-๑- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

บทที่ ๑  
บทน า 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 
กีฬาเรือใบในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่เล่นกีฬาประเภทนี้

จะเป็นพวกกลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทยและกลุ่มคนมีฐานะดีในประเทศ ปัจจุบัน
รายการแข่งขันที่ส าคัญในประเทศไทยได้แก่การแข่งขันรายการหัวหินรีกัตต้าเป็นการแข่งขันเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแข่งขันภูเก็ตรีกัตต้าเป็น 
การแข่งขันเรือยอร์ชระดับนานาชาติมีเรือยอร์ชจากต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันประมาณ ๑๐๐ ล า มีเงิน
ไหลเวียนเข้าจังหวัด ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท การแข่งขันที่พังงาและสมุยก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกับที่
ภูเก็ต ส าหรับกีฬาเรือใบของเยาวชนในประเทศไทยปัจจุบันได้ส่งเข้าแข่งในระดับนานาชาติ ซึ่งติด
อันดับโลกหลายครั้งหลายสมัย แต่ในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนเรือใบที่ได้มาตรฐานอยู่แห่งเดียวคือ 
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยส่วนแยกสัตหีบ และมีสโมสรต่าง ๆ ที่ผลิตนักกีฬาเรือใบไม่ถึง ๕ 
สโมสร 

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๓) เป็นพื้นที่หนึ่งทางภาคตะวันออกมีพื้นที่
ติดชายทะเล มีเกาะสวยงามมากมาย ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีความสวยงามและทรัพยากรยังมีความอุดม
สมบูรณ์มาก สามารถเล่นเรือใบได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยุทธศาสตร์ของจังหวัดชลบุรีด้านการท่องเที่ยว
เน้นให้จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมการเล่นเรือใบเป็นกิจกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการลดปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ผ่านมา อพท.๓ ได้สนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรณรงค์การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง
พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง กิจกรรมปลูกหญ้าสาหร่ายใบมะกรูดเพื่อเป็นการอนุบาลสัตว์น้ า เป็นต้น ใน
ปี ๒๕๖๐ อพท.๓ พร้อมผลักดันกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช 
เพื่อพัฒนากิจกรรมไปสู่กิจรรมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย 

 
๑.๒ วัตถุประสงค ์
   
  ๑) เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในการเดินเรือใบและเรือยอร์ชให้มีมาตรฐาน 
  ๒) เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวการเดินเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นที่
พิเศษ 
  ๓) เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 
 
๑.๓ พื้นทีท่ี่ใช้ด าเนินโครงการ 
  

พัทยา – หัวหิน 
โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่เบื้องต้น ดังนี้ 



 
  

-๒- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
๑) พื้นที่พิเศษเมืองพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๓) 
 พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเมื่อวันที่ ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น ๙๔๙.๔๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๙๓,๔๑๘.๗๕ ไร่ ซึ่งอพท. มี
เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Greenovative Tourism City” ศูนย์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือกับคนในท้องถิ่น  Greenovative Tourism City หมายถึง เมือง
ท่องเที่ยวที่มีนวัตกรรมการพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เกิดความสวยงามปลอดภัย และน่าอยู่ โดยร่วมมือ
กับคนในท้องถิ่น มุ่งสู่นวัตกรรมสามสมดุล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๑ ขอบเขตพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง (อพท.๓) 
 
 



 
  

-๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
๒) พื้นที่อ าเภอหัวหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
เมืองหัวหิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดกับทะเลอ่าว

ไทย พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทิศตะวันตกเป็นภูเขา พื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทย มี
พื้นที่รวม ๘๖.๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๓,๙๗๕ ไร่ มีถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข ๔) ตัด
ผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๒๓๐ 
กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นชุมชนเมืองหนาแน่นและการพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ ๓ และมี
ชุมชนที่กระจัดกระจายไม่หนาแน่นห่างไกลออกไป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ว่างและ
พื้นที่เขตทหาร การขยายตัวของเมืองมีลักษณะเป็นแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานที่
ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีโรงแรม บ้านพัก ร้านอาหารและสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จ านวนมาก ในปีหนึ่ง ๆ จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจ านวนประมาณเกือบ ๒ ล้านคน ก่อให้เกิดเม็ด
เงินสะพัดในท้องถิ่น ปีละกว่า ๖ พันล้านบาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ    ๑-๒ เมืองหัวหิน 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๒ แผนที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 



 
  

-๔- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงาน 
 

๑) ส ารวจเส้นทางเชื่อมโยงเรือใบและเรือยอร์ช เพื่อจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือ
ยอร์ช เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลเดินเรือแหล่งที่จอดเรือ  
ที่เหมาะสมอย่างน้อย ๑ เส้นทาง คือ เส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน  

๒) ก าหนดปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบที่ เหมาะสมกับการ
ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องตามเส้นทางเส้นทาง คือ เส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน 

๓) จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในการเดินเรือใบและเรือยอร์ช เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช จ านวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า ๓๐ คน 

๔) จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดินเรือใบและเรือยอร์ชแบบ One 
Stop Service ให้กับนักท่องเที่ยว ๒ ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ภาษาละ ๕๐๐ เล่ม รวม ๑,๐๐๐ เล่ม 

๕) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช 
๕.๑ สมุดปฏิทินท่องเที่ยว/สมุดภาพ ๒ ภาษา จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม 
๕.๒ โปสเตอร์ (๔ สี) ขนาด A3 ๒ ภาษา จ านวน ๕๐๐ แผ่น 
๕.๓ แผ่นพับ/โบรชัวร์ (๔ สี) ๒ ภาษา จ านวน ๓,๐๐๐ ใบ 
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ภาพรวมการด าเนินโครงการผ่านสื่อ ได้ไม่น้อยกว่า ๓ สื่อ ได้แก่ 

Facebok, LINE, เว็ปไซต์ พร้อมดูแลระบบไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน 
๖) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล จ านวน ๑ เส้นทาง “เส้นทางพัทยา – 

เกาะช้าง”หรือ “เส้นทางพัทยา – หัวหิน” โดยพาสื่อร่วมสังเกตการณ์เส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล 
พรอ้มทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้รับรู ้
  
๑.๕ การส่งงวดรายงาน 

 
การส่งงานจะแบ่งออกเป็น ๓ งวด โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดท ารายงานต่างๆและเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์จัดส่งให้ อพท. ตามก าหนดระยะเวลาการส่งมอบงานดังนี้ 
งวดที่ ๑ น าส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) โดยระบุแนวคิดในการด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินงานในโครงการและข้อสรุปเบื้องต้นในการด าเนินโครงการจ านวน ๖ เล่มพร้อม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จ านวน ๖ ชุดภายใน ๖๐ วัน 

งวดที่ ๒ น าส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๔.๑ – 
๔.๖ จ านวน ๖ เล่มพร้อมเอกสารอเิล็กทรอนิกส์จ านวน ๖ ชุดภายใน 12๐ วัน 

งวดที่ ๓ น าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) โดยมีรายละเอียดตามขอบเขต
ข้อก าหนดการจ้างครบถ้วน จ านวน ๓๐ เล่มพร้อมเอกสารอเิล็กทรอนิกส์จ านวน ๑๐ ชุดภายใน ๒1๐ 
วันและไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

การส่งงวดงานทั้งหมดภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และภายใน ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 
 



 
  

-๕- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
ตารางที่ ๑ การส่งมอบงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช 
 

ล าดับที่ การส่งมอบงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (๒๑๐ วัน) 

๖๐ วัน 20๐ วัน 2๑๐ วัน 
๑ งวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception Report) ✓   

๒ 
งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress 
Report) 

 ✓  

๓ งวดที่ ๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)   ✓ 
 
๑.๖ ความสอดคล้องของการด าเนินงานกับขอบเขตของการด าเนินงานตามข้อก าหนด 
(TOR) 

 
ที่ปรึกษาได้จัดท าตารางแสดงสรุปการด าเนินงานที่สอดคล้องกับขอบเขตของการด าเนินงาน

ตามข้อก าหนด (TOR) พร้อมทั้งเลขหน้าในรายงานของแต่ละข้อก าหนดอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวก
ของทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในการ
ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหารายงาน 
 
ตารางที่ ๒ ความสอดคล้องของการด าเนินงานกับขอบเขตของการด าเนินงานตามข้อก าหนด (TOR) 
 

การส่งมอบงาน การด าเนินงาน 
หัวข้อตาม

ข้อก าหนดการ
จ้างงาน (TOR) 

หัวข้อ
ใน

รายงาน 
หน้า 

งวดที่ ๑ 
รายงานขั้นต้น 
(Inception 
Report) 

๑. สรุปแนวคดิในการด าเนิน
โครงการ แผนการด าเนินงานใน
โครงการ และข้อสรุปเบื้องต้นใน
การด าเนินโครงการ งวดงานที่ ๑ 

บทที่  
๑-๓ 

๑ 

๒. จัดส่งรูปเลม่รายงานจ านวน ๖ 
ชุด พร้อมด้วยเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสจ์ านวน ๖ ชุด  

จัดส่งพร้อม
รายงานงวดที ่๑ 
เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๒ 
รายงาน
ก้าวหน้า 

(Progress 
Report) 

๑. ส ารวจเส้นทางเชื่อมโยงเรือใบ
และเรือยอร์ช เพื่อจัดท าแผนที่
เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์
ชเช่ือมโยงทั้งภายในประเทศ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
เดินเรือแหล่งที่จอดเรือที่เหมาะสม 

หัวข้อที่ ๔.๑ บทที่ ๔ 3๗ 

๒. ก าหนดปฏิทิน/โปรแกรม/
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวทางเรือใบที่

หัวข้อที่ ๔.๒ บทที่ ๔ ๖๒ 



 
  

-๖- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

การส่งมอบงาน การด าเนินงาน 
หัวข้อตาม

ข้อก าหนดการ
จ้างงาน (TOR) 

หัวข้อ
ใน

รายงาน 
หน้า 

เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ 
ให้สอดคล้องตามเส้นทางเดินเรือ
พัทยา-หัวหิน 
๓. จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในการ
เดินเรือใบและเรือยอร์ช เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิทิน/
โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางเรือใบและเรือยอร์ช จ านวน ๑ 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ 
คน 

หัวข้อที่ ๔.๓ บทที่ ๔ ๗๒ 

๔. จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวการเดินเรือใบ
และเรือยอร์ชแบบ One Stop 
Service ให้กับนักท่องเที่ยว ๒ 
ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ภาษาละ 
๕๐๐ เล่ม รวม ๑,๐๐๐ เล่ม 

หัวข้อที่ ๔.๔ บทที่ ๔ ๘๐ 

๕. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช 
- สมุดปฏิทินทอ่งเที่ยว/สมุดภาพ 
๒ ภาษา จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม 
 - โปสเตอร์ (๔ สี) ขนาด A3 ๒ 
ภาษา จ านวน ๕๐๐ แผ่น 
 - แผ่นพับ/โบรชัวร์ (๔ สี) ๒ 
ภาษา จ านวน ๓,๐๐๐ ใบ 
 - ประชาสัมพนัธ์ภาพรวมการ
ด าเนินโครงการผ่านสื่อ ได้ไมน่้อย
กว่า ๓ สื่อ ไดแ้ก่ Facebok, 
LINE, เว็ปไซต์ พร้อมดูแลระบบไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

หัวข้อที่ ๔.๕ บทที่ ๔ ๘๘ 

๖. จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางทะเล จ านวน ๑ 
เส้นทาง 

หัวข้อที่ ๔.๖ บทที่ ๔ ๑๐3 

๗. จัดส่งรูปเลม่รายงานจ านวน ๖ 
ชุด พร้อมด้วยเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสจ์ านวน ๖ ชุด 

งวดงานที่ ๒ 
 

จัดส่งพร้อม
รายงานงวดที ่2 
เรียบร้อยแล้ว 



 
  

-๗- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

การส่งมอบงาน การด าเนินงาน 
หัวข้อตาม

ข้อก าหนดการ
จ้างงาน (TOR) 

หัวข้อ
ใน

รายงาน 
หน้า 

งวดที่ ๓  
รายงานฉบบั

สมบูรณ ์
(Final 

Report) 
 

๑. จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวการเดินเรือใบ
และเรือยอร์ชแบบ One Stop 
Service ให้กับนักท่องเที่ยว ๒ 
ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ภาษาละ 
๕๐๐ เล่ม รวม ๑,๐๐๐ เล่ม 

งวดงานที่ ๓ 

บทที่ ๔ ๘๐ 

๒. น าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) จ านวน ๓๐ เล่ม 
พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
จ านวน ๑๐ ชดุ 

จัดส่งพร้อม
รายงานงวดที ่๓ 
เรียบร้อยแล้ว 



 
  

-๘- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

บทที่ ๒  
แนวคิดและวิธีการด าเนนิงานโครงการตามขอบเขตข้อก าหนดการจ้าง 

 
การด าเนินโครงการครั้งนี้มีแนวคิดและวิธีการที่เป็นไปตามขอบเขตดังที่ระบุในข้อก าหนด 

การจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๖ กิจกรรม ดังนี ้
 
๒.๑ ส ารวจเส้นทางเชื่อมโยงเรือใบและเรือยอร์ช เพื่อจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบ
และเรือยอร์ช เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศพร้อมทั้งจัดท าข้อมูลเดินเรือแหล่งที่จอดเรอืที่
เหมาะสมอย่างน้อย ๑ เส้นทาง คือ เส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน 
 

ในการส ารวจเส้นทางนี้มีขอบเขตอยู่ภายใต้พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวคือ พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๓) กับพื้นที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่ครอง
ความเป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวเสมอมา ดังนั้น ในการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและ
เรือยอร์ชจะต้องเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ทั้งสองนี้  คือ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและ
เรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน  โดยมีรายละเอียดเบ้ืองต้น ดังนี ้  

๒.๑.๑. เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน 

ในการจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช ระหว่างพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยงกับอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจของทั้งสองพื้นที่ หลังจากนั้นจึงประเมินว่าแหล่งท่องเที่ยวใด
เหมาะสมที่จะอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน โดยในเบื้องต้น 
สามารถสรุปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัว
หิน ไดด้ังนี้  

 
 
ภาพประกอบที่ ๓ แผนที่ทางทะเลเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง

กับอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์



 
  

-๙- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

(1) พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อพท.๓  
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงนั้นจะประกอบไป

ด้วยเกาะต่าง ๆ ที่งดงามจ านวนมาก นอกจากนั้น พื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่พิเศษ อพท.๓ ก็ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลต่างๆ ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน อาทิเช่น หมู่เกาะล้าน โดยมี
หมู่เกาะรอบๆ ได้แก่ เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก และหมู่เกาะไผ่ประกอบไปด้วย เกาะไผ่  
เกาะมารวิชัย เกาะเลื่อม เกาะกลึงบาดาล เกาะสีชัง และเกาะเล็ก ๆ อีกหลายเกาะ  (บริษัท เว็บสวัสดี 
จ ากัด(มหาชน), ๒๕๕๙) 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔ แผนที่เกาะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่เช่ือมโยงของพ้ืนที่พิเศษ ๓ และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

 
แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญทำงทะเลและบนบกในพ้ืนที่เมืองพัทยำ 

พัทยา ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๔๐ กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
แห่งหนึ่ง ของประเทศ และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก รายได้ของประชากรร้อยละ ๘๗ ของพัทยามาจาก
การท่องเที่ยว โดยมีหาดพัทยาซึ่งมีความยาวต่อเนื่อง ๓ กิโลเมตร แบ่งเป็นพัทยาเหนือ พัทยากลาง 
และพัทยาใต้ โดยหาดพัทยาเป็นศูนย์รวมความเจริญและแสงสี ในยามค่ าคืนจะมีการปิดถนนเป็น 
Walking Street ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมได้สะดวก ส่วนบริเวณชายหาดก็ร่มรื่น บริเวณพัทยาเหนือ
เป็นบริเวณที่สงบกว่าแถบอื่น นักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนิยมไปเล่นน้ าพักผ่อนหรือเล่น
กีฬาทางน้ า ส่วนชายหาดพัทยากลางไปถึง พัทยาใต้จะคึกคักมากกว่าพัทยาเหนือเพราะเป็นย่านธุรกิจ 
ร้านค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ไนต์คลับ เรือน าเที่ยว และแหล่งบันเทิงครบ
วงจร  



 
  

-๑๐- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่ว
โลก ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งแสงสี รวมทั้งมีความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ (๑) การมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก ส่วนกลางและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง (๒) ผู้ประกอบการภาคเอกชน
มีความร่วมมือระหว่างกันมาก (๓) โครงข่ายการขนส่งทางบกและทางน้ ามีความพร้อม  และ  
(๔) มีธุรกิจสนับสนุนที่มีความพร้อม อาทิ โรงแรม ภัตตาคาร การแสดง โชว์ต่างๆ สนามกอล์ฟ  
รถสาธารณะ เรือเช่า ห้างสรรพสินค้า กิจกรรมการท่องเที่ยวทางบกและทางน้ า ระบบโทรคมนาคม 
การศึกษา สาธารณูปโภค และศูนย์กีฬาฯ โดยสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของพัทยาเป็นรายได้ที่
ส าคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๔) 
  เกาะล้าน (KohLan) 

ห่างจากชายฝั่งพัทยาใต้ไปประมาณ ๗.๕ กิโลเมตร นั่งเรือเมล์จากท่าเรือแหลมบาลีฮาย
พัทยาใต้ใช้เวลา ๔๕ นาทีหรือ ๑๕ นาที โดยเหมาล าเรือสปีดโบ๊ต เกาะล้าน มีเนื้อที่ทั้งเกาะประมาณ 
๕ ตารางกิโลเมตร มีชายหาดขาวนวลเม็ดทรายละเอียดน้ าทะเลที่ใสและมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์  
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวท้องกระจก หรือด าน้ าดูปะการังได้ บนเกาะล้านจะ
ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหาดต่าง ๆ ดังนี้ 

หาดตาแหวน เป็นหาดที่ได้รับความนิยมและเลื่องช่ือมากหาดหนึ่ง อยู่ทางตอนเหนือของเกาะ
ล้าน มีหาดทรายยาวประมาณ ๗๕๐ เมตร เป็นหาดทรายสีขาว มีร้านค้าคอยให้ความสะดวกสบายแก่
นักท่องเที่ยว และเรือท่องเที่ยวมักมาจอดบริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีหาดทรายขาวและสวยงาม  

หาดแหลมเทียนและหาดแสม อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะล้าน ชายหาดมีความยาว
ประมาณ ๗๐๐ เมตรและ ๑๐๐ เมตรตามล าดับ ทั้งสองหาดมีความสวยงามและน่าสนใจ โดยเฉพาะ
บริเวณหาดแหลมเทียนเป็นหาดที่มีความสะอาดและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก  

กิจกรรมยอดนิยมบนเกาะล้าน ได้แก่ ว่ายน้ า ดูปะการัง พาราเซลลิ่ง เล่นสกีน้ า และ 
ขี่สกู๊ดเตอร์ 
  เกาะครก (KohKrok) 

เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในหาดพัทยาห่างจากฝั่งประมาณ ๘ กิโลเมตร บริเวณโดยรอบเกาะ
ล้อมรอบไปด้วยหินและโขดหิน มีหาดทรายอยู่เพียงหาดเดียวซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ
ชายหาดมีความยาว ๑๐๐ เมตร แต่ค่อนข้างแคบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถด าน้ าดูปะการังเฉพาะ
บริเวณรอบ ๆ เกาะได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้เน่ืองจากเป็นเกาะส่วนตัว การเดินทางไป
ยังเกาะครก ปัจจุบันยังไม่มีเรือโดยสารประจ าทาง นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือได้ที่ท่าเรือพัทยาใต้
หรือจะเช่าบริเวณชายหาดพัทยาใต้ก็ได้  
  เกาะสาก (KohSak) 

รูปร่างของเกาะเป็นแบบเกือกม้าหงาย มีพื้นที่ประมาณ ๐.๐๕ ตารางกิโลเมตร มีหาดทราย
อยู่ ๒ ชายหาด หาดแรกอยู่ทางตอนเหนือมีความยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร และอีกหนึ่งหาดอยู่ทาง
ตอนใต้ของเกาะเป็นหาดขนาดเล็กมีความยาวหาดประมาณ ๘๐ เมตรซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหาดแรกมี
ทางเดินเชื่อมหาดสามารถเดินหากันได้ เป็นจุดที่เรือจอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวลงด าน้ าแนวปะการัง
บริเวณด้านหน้าหาดนักท่องเที่ยวสามารถด าดูปะการังในบริเวณนี้ได ้
  หมู่เกาะไผ่  

เกาะไผ่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะทั้งหมดและบนยอดเกาะมีประภาคารตั้งเด่น 
เวลายามค่ าคืนมีไฟสัญญาณไฟบนยอดประภาคารนี้เห็นได้ไกลในทะเล ปัจจุบันเป็นเกาะที่อยู่ในความ



 
  

-๑๑- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

ดูแลของกองทัพเรือไทยไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะ กลุ่มเกาะไผ่อยู่ห่างจากพัทยา
ประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยเป็นหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วย 5 เกาะด้วยกันคือ เกาะกลึงบาดาล  
เกาะมารวิชัย เกาะลิ้น เกาะเหลือม และเกาะหูช้าง โดยมีเกาะไผ่ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใช้เวลา ๒ 
ชั่วโมงในการเดินทางโดยเรือ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมกันคือ การว่ายน้ า ตกปลา ด าน้ าลึกและด า
น้ าต้ืนชมปะการัง ปัจจุบันเกาะไผ่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากมีการให้บริการเรือ
ท่องเที่ยวจากเอกชน โดยเรือออกจากท่าเรือพัทยาใต้ ล าหนึ่งจุคนได้ ๒๐-๘๐ คนต่อล า ถ้าเป็นเรือเร็ว
จะอยู่ที่ ๑๐-๑๕ คนต่อล า ส าหรับเรือเร็วค่าใช้จ่ายประมาณ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาทใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ๑๕ นาที  
  หาดพัทยา (Pattaya Beach) 

เป็นหาดที่มีรูปทรงเป็นครึ่งวงพระจันทร์ความยาวของหาดยาวประมาณ ๔ กิโลเมตรและ 
มีถนนขนานไปกับหาดพัทยา ช่วงตอนกลางหาดไปจนถึงตอนใต้หาดเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร 
ภัตตาคาร บาร์ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และศูนย์รวม
ความบันเทิงในยามค่ าคืน ส่วนทางตอนเหนือของหาดจะเต็มไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ทเล็ก ๆ เป็น
ส่วนตัว มีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน 
  หาดจอมเทียน (Chomthian Beach) 

เป็นหาดที่มีความยาว ๖ กิโลเมตรตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพัทยาห่างจากพัทยาเพียง ๓ 
กิโลเมตรและเป็นชายหาดตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดทางใต้ของพัทยาเหมาะแก่การเล่นวินเซิร์ฟและ
กีฬาทางน้ า มีอากาศที่สดชื่นเพราะได้รับลมทะเลจากอ่าวไทย เป็นชายหาดที่มีความครึกครื้นและ
กิจกรรมมากมาย ท าให้เป็นที่นิยมแก่นักท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทริมชายหาด 
พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบังกะโลคอนโดส าหรับเช่าและภัตตาคาร 
ร้านอาหาร บาร์ยามราตรีหลายแห่ง 
  หาดวงพระจันทร์ (Wong Phrachan Beach) 

อยู่ทางด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยาทางเข้าทางเดียวกับโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์ ชายหาด
มีความยาวประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ เป็นหาดที่เงียบสงบเหมาะที่จะเล่นน้ าและพักผ่อน 
  เขาพระต าหนักหรือเขาพระบาท (Khao Pratumnak or Khao Phra Bat) 

เขาพระต าหนักหรือเขาพระบาท ซึ่ งเป็นภูเขาเตี้ย ๆ คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับ 
หาดจอมเทียน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ และจุดชมวิวจากจุดนี้จะแลเห็นทัศนียภาพโค้งอ่าวของบริเวณเมืองพัทยาได้สวยงาม
มากด้านในของเขาพระต าหนัก จะมีลานกว้างเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทย 

 โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
“ป่าสิริเจริญวรรษ” 1 ใน 11 โครงการพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ป่าสิริเจริญวรรษ

เป็นโครงการปลูกป่า โดยเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน จากเดิมซึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม  
เมื่อผ่านความพยายามในการปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ ต้นไม้ที่เพาะกล้าไว้เริ่มงอกเงยกลายเป็น
ป่าใหญ่ เหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายก็กลับมีชีวิตชีวา ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้า
พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจใน
ธรรมชาติ ให้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับผืนป่ากว้างที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ ์

 



 
  

-๑๒- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ย 
ใครที่มาเที่ยวที่บ้านร้อยเสาจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง เพราะบ้านนี้รวบรวมมรดก 

ทางวัฒนธรรมของชุมชน ข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ ต ารายารักษาโรค ต าราโหราศาสตร์ ปีนักษัตร
ไทย การดูฤกษ์ยาม ครกบดยา ภาชนะทองเหลืองสลักลาย และพระเครื่อง เป็นต้น ซึ่งของทุกชิ้นมี
เรื่องราวมากด้วยคุณค่า ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปลูก
ผักสวนครัวและสวนสมุนไพรการท าน้ าหมักชีวภาพจากใบไม้ งานหัตถกรรมพื้นบ้าน 

 ชุมชนจีนโบราณ บ้านชากแง้ว 
“ชากแง้ว” เป็นชื่อของชุมชนจีนโบราณอายุกว่า 100 ปี สิ่งที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้คือวิถี

ชีวิตที่มีการสืบทอดประเพณีจีนตามแบบโบราณจากรุ่นสู่รุ่น  เป็นชุมชนที่เงียบและเรียบง่าย ไม่มีแสง
สีเสียงจากแหล่งบันเทิงเริงรมย์ มีแต่กลิ่นอายของอดีต จึงเหมาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวจีนจากโพ้นทะเล ส่วนสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวชุมชน ได้แก่ เจ้าแม่ทับทิม 
ประดิษฐานในศาลเจ้าด้านหลังโรงงิ้ว โดยชาวจีนมีความเชื่อว่า เจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพซึ่งชาวจีนที่
ประกอบอาชีพประมงและเกษตรเคารพนับถือ เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยใน
ยามออกทะเล บันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล 
  ปราสาทสัจธรรม  

อยู่บริเวณอ่าววงพระจันทร ์แหลมราชเวช มีเนื้อที ่๘๐ ไร ่งดงามด้วย สถาปัตยกรรมไม้ขนาด
ใหญ่ที่สุดของโลก “ปราสาทไม้” ตัวปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน มีการ
ใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทยหรือใส่สลักไม้ตามภูมิปัญญาโบราณ ตัวปราสาทเป็นทรงจัตรุมุขสูง ๑๐๐ 
เมตร กว้าง ๑๐๐ เมตร แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร สื่อถึงความส้าคัญของศาสนาและปรัชญา
ตะวันอออก 
   

นอกจากนั้น ใน อ าเภอสัตหีบ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 
   

  พระพทุธรปูแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย ์
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์มีภูมิทัศน์อันยิ่งใหญ่และสง่างามตามธรรมชาติ  

เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยมีพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาเขาชีจรรย์ 
พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์นี้ เป็นพระพุทธรูปแบบนูนต่ า ประทับนั่งปางมารวิชัย
เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง  
70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ มีความสูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 
130 เมตร 

ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 เป็นฐานจอดเรือรบส าคัญ เช่น เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงสิมิลัน และเรือหลวง 

พระพุทธยอดฟ้า รวมทั้งเปิดพื้นที่บางส่วนให้ประชาชนมาท่องเที่ยวได้ เช่น หาดดงตาล หาดนางร า 
หาดนางรอง เขาแหลมปู่เจ้า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ่าวเตยงาม หาดทรายแก้ว และพิพิธภัณฑ์ 
นาวิกโยธิน  

 วหิารเซียน (อเนกกุศลศาลา)  
เป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนชั้นสูงที่ส าคัญของไทย อาคารใหญ่ มีรูปทรงเป็นวิหารจีนสูง

สามชั้น มีกลุ่มศาลาเก๋งเป็นบริเวณโดยรอบ การจัดวางต าแหน่งของสิ่งปลูกสร้างมีทิศทาง ถูกต้องตาม



 
  

-๑๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

หลักวิชาภูมิลักษณ์หรือฮวงจุ้ย ส่วนการประกอบตกแต่งภายในอาคารเป็นไปตามคตินิยมและ 
ความเช่ือทางเทววิทยาของชาวจีน โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและจีน  

 
(1.๒) พื้นที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
หัวหิน เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานนับร้อยปี 

ด้วยเสน่ห์ของชายหาดหัวหิน ที่มีหาดทรายขาวสะอาดมองออกไปดูกว้างยาวสุดสายตา ไม่มีถนนเลียบ
หาด ไม่มีผู้คนพลุกพล่านมากนัก จึงท าให้ หัวหิน ดูเงียบสงบ เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนและ
สร้างความผ่อนคลายไปกับสายลมและแสงแดด ชมวิวทิวทัศน์พระอาทิตย์ ภูเขา และน้ าทะเลที่สวยใส 

นอกจากชายหาดแล้ว หัวหินยังมีสถานที่อื่นๆ ซึ่งมีเสนห์ดึงดูดให้เราเดินทางไปสัมผัสอยู่เสมอ 
เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวิติศาสตร์ และวัฒนธรรม 

  
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอหัวหินและในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 
  ชายหาดหัวหิน 

ชายหาดหัวหิน เป็นชายหาดขาวเนียนกว่า ๕ กิโลเมตร น้ าทะเลใสสะอาด เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทย ด้วยน้ าทะเลใส ทรายสะอาด บรรยากาศดี 
จึงเป็นที่ใฝ่ฝันและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานานทุกยุคทุกสมัย 

 อุทยานราชภักดิ์   
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ ๗ พระองค์แห่งสยามพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่ง
สยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานชื่อให้ว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็น
อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติ
คุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๒๒๒ ไร่เศษ ซึ่งองค์ประกอบภาพรวมของอุทยาน 
ราชภักด์ิ จะมีโครงสร้างหลักที่ส าคัญ จ านวน ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม จ านวน ๗ พระองค ์
ส่วนที่ ๒ : ลานอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๑ ไร่ ใช้ส าหรับกระท าพิธีที่ส าคัญของ

กองทัพ และรับรองบุคคลส าคัญจากต่างประเทศ 
ส่วนที่ ๓ : อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์  โดยการค้นคว้า 

รวบรวม และจัดท าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของบูรพกษัตริย์ไทย  ตั้งแต่สมัย 
กรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  โดยจะด าเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐาน 
พระบรมราชานุสาวรีย ์

พื้นที่ส่วนที่เหลือจ านวน ๑๒๖ ไร่ จะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดสร้างระบบ
สาธารณูปโภคเพื่ออ านวยความสะดวก 
  อทุยานแห่งชาตเิขาสามร้อยยอด 

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดที่เป็นเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่มากๆ 
อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการ



 
  

-๑๔- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

พักผ่อนได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดูนกที่หาดสามพระยา การล่องเรือ ล่องแพที่คลองเขาแดง 
เที่ยวถ้ าพระยานคร ถ้ าแก้ว ถ้ าไทร และการล่องเรือชมบัวแดงที่ทุ่งสามร้อยยอด เป็นต้น หรือถ้าหาก
ใครสนใจอยากจะมากางเต๊นท์นอนและตั้งวงแคมป์ปิ้งกันทางอุทยานแห่งชาติก็มีพื้นที่ให้บริการอยู่
หลายโซน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายหาด หรือริมเชิงเขาก็ดูมีบรรยากาศที่ดีทั้งนั้น นับได้ว่าการเดินทาง
มาพักผ่อนที่นี่จะท าให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สมบูรณ์มากที่สุด 
  น้ าตกป่าละอ ู

ส าหรับน้ าตกป่าละอู ก็เป็นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามตั้งอยู่ในเขตป่าละอู 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ทั้งยังตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง หัวหิน ประมาณ ๖๕ 
กิโลเมตร ที่อุดมไปด้วยป่าไม้สีเขียวชอุ่มและสัตว์ป่าหายากนานาชนิด อาทิ กระทิงเสือดาว ช้างป่า  
อีกทั้งยังเป็นแหล่งชมผีเสื้อที่เลื่องชื่ออีกด้วยโดยภายในประกอบด้วยน้ าตกละอูใหญ่และน้ าตกละอู
น้อย ซึ่งไหลลดหลั่นกันลงมาถึง ๑๕ ชั้น บรรยากาศเงียบสงบ มีน้ าไหลชุ่มฉ่ าตลอดทั้งปีใครที่ชอบเล่น
น้ าตกก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะจะมจีุดที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ าได้หรือ
หากใครอยากชมความงดงามของน้ าตกให้ขึ้นไปชมตั้งแต่บริเวณชั้น ๕ ขึ้นไป แต่ว่าส่วนใหญ่นิยมดูที่
บริเวณชั้น ๗ ส่วนชั้นที่สูงขึ้นไปจะอยู่ในป่าลึกอาจเกิดอันตราย ยากต่อการเดินทาง ช่วงเวลาที่เหมาะ
กับการเดินทางมาที่นี่จะอยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม - มีนาคมเพราะว่าเป็นช่วงที่มีน้ ามาก  
  อทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับ
สากลรวบรวมความรู้ตามรอยพระยุคลบาทในการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด  
ป่าเบญจพรรณ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ภายในมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานทางทะเลซึ่ง
เป็นสะพานไม้ลัดเลาะไปตามป่าชายเลน มีป้ายบอกพันธุ์ไม้ต่างๆ รวมถึงหอคอยให้ส่องดูนกสวยๆ ที่
อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภายในศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อม อีก ๘ สถานี ที่จะ
เพิ่มเติมความรูค้วามสนุกๆ ด้านพลังงาน ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม 
  ตลาดโต้รุ่ง 

ตลาดโต้รุ่ง เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองหัวหิน ตัวตลาดมีลักษณะเป็นถนนคนเดิน
ยาวๆ แคบๆ ร้อยกว่าเมตร ตลาดโต้รุ่งแห่งนี้เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของนักท่องเที่ยวและสีสันของ
ร้านค้านับร้อยๆ ร้าน ทั้งของกินของฝาก ตั้งแผงประชันกันตั้งแต่หัวถนนเดชานุชิต ตัดกับถนน 
เพชรเกษม เรื่อยไปจนถึงจุดตัดกับถนนสระสง และปิดท้ายที่ถนนเลียบทางรถไฟ  
  เพลินวาน 

เพลินวานสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหัวหิน เป็นแหล่งรวบรวมความทรงจ าในอดีตที่
สะท้อนผ่านวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อน ผ่านรูปแบบหมู่บ้านย้อนยุคที่ดูมีชีวิตชีวาภายในประกอบไป
ด้วยร้านรวงต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถชิมอาหารเลิศรส ขนมอร่อยๆ หรือจะเลือกซื้อผ้า ดูกลางแปลง 
อีกทั้งยังมีมุมวินเทจที่หลากหลายให้ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความประทับใจเมื่อมาเยือน นับได้ว่าเป็น 
การสัมผัสบรรยากาศแห่งอดีตที่คุ้มค่า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการมาพักผ่อนที่หัวหิน 
  วดัห้วยมงคล 

วัดห้วยมงคลเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือน “ หลวงพ่อทวด ” องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่
แห่งนี้เดิมมีชื่อว่า "วัดห้วยคต" ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต าบลทับใต้ อ าเภอ หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ทรง
พระราชทานนามใหม่เป็น "วัดห้วยมงคล"  บริเวณรอบองค์พระนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมความ



 
  

-๑๕- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

งดงามของวิวทิวเขาล้อมรอบและสามารถมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีที่กั้นพรมแดนไทย – พม่า 
ได้อย่างชัดเจน 
  วดัเขาตะเกียบ 

ที่สุดปลายหาดหัวหิน มองเห็นเป็นเขาลูกโตยื่นลงไปในท้องทะเล นั่นคือที่ตั้ งของ 
วัดเขาตะเกียบ วัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้ ภายในบริเวณวัดร่ม
รื่น เย็นสบาย นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล  
ส่วนรอบเขาตะเกียบจะเป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดๆ และร้านอาหารทะเลอร่อยๆ หลายร้าน 
  ศูนย์การศกึษาเรียนรู้ระบบนเิวศปา่ชายเลน สิรินาถราชินี 

ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีเป็นที่เที่ยวชมผืนป่าชายเลนอัน 
ร่มรื่น เพลิดเพลินกับและผ่อนคลายไปกับสภาพป่าโกงกางที่สมบูรณ์  ตื่นตาตื่นใจไปกับวิถีชีวิตของ
สัตว์น้อยใหญ่ทั้ง ปู ปลา กุ้ง หอย นกน้ า 

 
นอกจากนั้น ที่อ าเภอ ปราณบุรี และ อ าเภอเมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจ เช่น 
  
วนอุทยานปราณบุรี  
วนอุทยานปราณบุรี เดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยก าหนดพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า คลองคอย มีพื้นที่
ประมาณ ๑,๙๘๔ ไร่ ประกอบด้วย ป่าชายเลน และมีแม่น้ าปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า 
ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานมีพื้นที่ ๗๐๐ ไร่ อยู่ในความดูแลของส านักงานป่าไม้เขต
เพชรบุรี (ส านักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)  
วนอุทยานปราณบุรีมีหาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว ๑ กิโลเมตร อยู่ทางด้าน
ตะวันออกของอุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะสิงห์โต เขาตะเกียบและเขาเต่า จุดที่
น่าสนใจแวะเที่ยวชม ได้แก ่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและกิจกรรมล่องเรือ ในวนอุทยานฯ มีสะพานไม้
ยกระดับ สามารถเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด 
บริเวณทางเดินติดตั้งป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทางที่มีความยาว ๑,๐๐๐ เมตร มีท่าเรือขนาดเล็ก
เชื่อมกับสะพานทางเดินซึ่งเป็นจุดที่พักเรือ สามารถท ากิจกรรมล่องเรือ สัมผัสกับความงามตาม
ธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนทางน้ า มีพันธุ์ไม้นานาชนิดและรวมทั้งชมวิถีชีวิต
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง ราคาประมาณ ๓๕๐ บาท (๘ คน) ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที  
วนอุทยานฯ มีบริการบ้านพัก ร้านสวัสดิการ สามารถกางเต็นท์พักแรมได ้

 วนอุทยานท้าวโกษา 
วนอุทยานท้าวโกษา หรือที่รู้จักกันว่า ‘เขากะโหลก’ นั้น เป็นภูเขาไม่สูงมาก แค่ ๒๕ เมตร 

แต่ด้วยความสลับซับซ้อน และภายในที่มีถ้ าน้อยใหญ่อยู่มากมาย (เจ้าหน้าที่อุทยานเล่าว่านับได้กว่า 
๓๐ ถ้ า) จึงท าให้เขาลูกนี้มีความโดดเด่นขึ้นมา ที่มาของชื่อเขากะโหลกนั้นมาจากส่วนที่เป็นรูกลวงโบ๋
ขนาดใหญ่ของภูเขา ที่เมื่อมองจากเรือที่อยู่กลางทะเลจะเห็นภาพเป็นส่วนกะโหลกที่มีดวงตา 
นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินชมความงามของเชิงเขา ลงเล่นน้ า เดินชมหาดทรายที่
ทอดตัวเป็นแนวยาว โดยรอบยังมีร้านอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกรับประทาน  



 
  

-๑๖- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

ชุมชนคลองวาฬ  
ชุมชนคลองวาฬ เป็นชุมชนบ้านไม้ เล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา อยู่ ไม่ห่างจากตัวเมือง

ประจวบคีรีขันธ์มากนัก ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่าย มีการท าประมงพื้นบ้าน แปรรูปผลผลิตจากทะเล 
กลายมาเป็นของกิน ของฝากจากชุมชน เลยชุมชนคลองวาฬไปจะเป็นหาดหว้ากอเป็นที่ตั้งของ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ข้างในมีนิทรรศการ ความรู้เยอะแยะด้านดาราศาสตร์ 
เช่น ประวัติความเป็นมาและการค้นพบเกี่ยวกับดาราศาสตร์ในยุคต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับโลก  
ดาราศาสตร์ อวกาศ น้ าขึ้น น้ าลง อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ตั้งแต่ยุคโบราณ ประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับดาราศาสตร์ไทย มีแม้กระทั่งภาพเพ้นท์จานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่าเกี่ยวกับดวงดาว ฯลฯ 

 
๒.๑.๒. การจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช 
 
การเดินเรือ ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ไม่เป็นที่แพร่หลาย จะมีเฉพาะในกลุ่มของชาวเรือหรือ

บุคคลที่สนใจจริงๆ เท่านั้น และถ้าจะบอกว่าการเดินเรือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ก็คงจะไม่เกิน
เลยจากความเป็นจริง การเดินเรือในทะเลเปิดแทบไม่มีความยากอะไรในทฤษฏี แต่กลับมีความ
อันตรายใหญ่หลวงจากความประมาท ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ดังนั้น นอกจากการฟัง
พยากรณ์อากาศก่อนเดินทาง การไม่ปรามาทในการออกเดินเรือแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการ
เดินเรือในมหาสมุทรกว้างใหญ่คือ ต้องมีการ “ขีดเข็ม” ก าหนดเส้นทางเพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยแก่นักเดินเรือด้วย  

การขีดเข็มคือการก าหนดเส้นทางเดินเรือลงในแผนที่อย่างถูกต้องตามหลักการ โดยจะมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. จุดเริ่มต้นที่จะออกเดินทาง 
2. จุดหมายปลายทาง 
3. จุดเปลี่ยนเข็มที่ต้องการในแผนที่ (Way point) 
4. เวลาที่ต้องการ 
5. ความเร็วในการเดินทาง 
ในการจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทางพัทยา-หัวหิน จะใช้หลักการ

ดังกล่าวในการด าเนินการ 
 

(๑) ตัวอย่างเส้นทางการทอ่งเที่ยวทางเรือของประเทศไทย 
 
จังหวัดภูเก็ต  ชื่อทัวร์:  ทัวรล์่องเรือใบ Hype Luxury Boat 

ประเภทกิจกรรม: ล่องเรือ 
ประเภทเรือ: Luxury Boat 

  ช่วงที่ ๑: ๑๕ พ.ย. ๕๘ – ๑๗ เม.ย. ๕๙ เดินทางจากท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า 
จุดหมายปลายทางในแต่ละวันวันอังคาร, ศุกร,์ อาทิตย์: อ่าวพังงา 
วันพุธ, เสาร์: เกาะห้อง กระบี ่

  ช่วงที ่๒: ๑๙ เม.ย ๕๙ – ๑๔ พ.ย. ๕๙ เดินทางจากท่าเรือป่าตอง 
จุดหมายปลายทางในแต่ละวัน วันอังคาร, วันศุกร์: เกาะราชา 



 
  

-๑๗- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

วันพุธ, วันเสาร์: เกาะเฮ 
วันพฤหัสบด,ี วันอาทิตย์: เกาะแหวก (เกาะแวะ หรือเกาะแวว Rock island)  
 

จังหวัดพังงา  ชื่อทัวร์ : ซันเซ็ทดินเนอร์ ครุยส์ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ณ อ่าวพังงา 
ประเภทกิจกรรม: ล่องเรือ 
กิจกรรม: ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกน้ ายามอัสดง และชมทัศนียภาพอัน

งดงามของ อ่าวพังงา  
วันที่เดินทาง: พุธ, เสาร์  
เวลาเดินทาง: ๑๖.๐๐-๒๐.๓๐ น. 
 

 นอกจากนั้น ในส่วนของบริษัทน าเที่ยวของต่างประเทศได้มีการท าแผนที่ล่องเรือใบในพื้นที่
ของภูเก็ตไว้ดังแผนที่นี้ ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวจะมุ่งตรงไปยังเกาะพีพีเป็นส่วนใหญ่ (gadventures, 
๒๕๕๙) 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๕ ตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน 
 

(๒.) ตัวอย่างแผนที่เดินเรือ  
 
ตัวอย่างแผนที่การเดินเรือที่ส ารวจโดยกรมอุทกศาสตร์ ราชนาวีไทย 
 แผนที่การเดินเรือที่ส ารวจโดยกรมอุทกศาสตร์ ราชนาวีไทย มีแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ในการศึกษาของโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช ดังนี ้
 



 
  

-๑๘- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

ก. แผนที่ทางทะเลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๓) 
 

    
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๖ แผนที่ทางทะเลส าหรับเดินเรือในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง 
 

ข. ตัวอย่างแผนที่เดินเรือระหว่างพัทยา-เกาะช้าง  
 ในเส้นทางนี้จะประกอบไปด้วย ๑๓ จุดเลี้ยว โดยมีระยะทางรวม ๑๓๓.๓๘ NM. จากพัทยา
จังหวัดชลบุรี ผ่านจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี เข้าสู่เกาะช้าง จังหวัดตราด และมีระยะเวลาในการ
เดินทางทั้งสิ้น ๑๓ ชั่วโมง ๔ นาที ด าเนินการจัดท าเส้นทางโดย ส านักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ
พื้นที่เช่ือมโยง อพท.๑ ร่วมกบักองทัพเรือ  
 



 
  

-๑๙- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 
ภาพประกอบที่ ๗ การจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช 

 
 ในการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน ที่ปรึกษาจะเริ่มต้น
จากการประชุมหารือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเพื่อรับฟัง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด าเนินการและเส้นทางเดินเรือที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะน ามาก าหนด
แนวเส้นทางเดินเรือ เมื่อได้แนวเส้นทางเดินเรือแล้ว จะประสานกับทางกองทัพเรือเพื่อจัดท าเส้นทาง
เดินเรือ โดยจะใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นทางแผนที่เดินเรือทะเลมาช่วยในการ“ขีดเข็ม” ก าหนด
เส้นทาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแม่นย า และมีรายละเอียดและมีความปลอดภัยส าหรับผู้เดินเรือมาก
ที่สุด ภายหลังจากได้เส้นทางเดินเรือเป็นที่เรียบร้อย จะน ามาปรับดีไซน์อีกครั้ง เพื่อให้มีความน่าสนใจ
ต่อการท าประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  

(3) การจัดท าข้อมูลเดินเรือแหล่งที่จอดเรือ 
เส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือยอร์ชและเรือใบจ าเป็นต้องมีท่าเทียบเรือที่สามารถที่จะรองรับ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นบริการการดูแลเรือตั้งแต่ซ่อมแซม ท าความสะอาดเติม
น้ ามัน จนไปถึงการเติมเสบียงเพื่อใช้ส าหรับการเดินทางไปยังจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องการ  
ท่าเทียบเรือในฝั่งทะเลอ่าวไทยที่มีความพร้อมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางนั้น สามารถ
จะเป็นกลไกสนับสนุนการเกิดการท่องเที่ยวเดินเรือยอร์ชและเรือใบภายใต้โครงการนี้ได้ 

ท่าเรือยอร์ช หรือ มารีน่า (Marina) เป็นท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตาม
ฝั่งทะเลหรือแม่น ้า การเข้าเทียบหรือการเข้าจอดของเรือจะมีค่าใช้จ่ายทุกครั้ง ซึ่งอัตราค่าจอดจะมีทั้ง
แบบรายวัน รายเดือน หรือรายปี ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจอดมักจะจอดเป็นรายเดือน หรือ  
รายปี โดยจอดเพื่อการซ่อมบ ารุง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเรือและเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดริมทะเล 
นอกจากนี้ มารีน่ายังมีการบริการในส่วนของท่าเทียบเรือส่วนตัว จะเป็นบริการจอดเรือในที่ร่ม  
มีกล้องวงจรปิดและการเฝ้ายามตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยที่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นจากค่าจอดเรือปกติ
ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต ์



 
  

-๒๐- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

ภายในมารีน่าจะมีสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งการเติมน ้ามัน เติมน ้าจืด การชาร์จไฟฟ้า เติม
เสบียงอาหาร อู่ซ่อมบ ารุง ทั้งการท าสี ไฟเบอร์ ท าไม้ มีอุปกรณ์เครนยกเรือยอร์ชขึ้นบกหรือลงน ้า 
ระบบการติดต่อสื่อสารชายฝั่งที่ทันสมัย ล้างและเคลือบเงาป้องกันตะกอน บริการระบบไฟฟ้าทุก
ประเภท ให้เช่าล็อกเกอร์ ขายอุปกรณ์เรือ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร ตลาดและห้างสรรพสินค้า 
บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการจองต๋ัวเครื่องบิน ฯลฯ 
 

 
 

  
  

ภาพประกอบที่ ๘ มารีน่า 
 

มารีน่า จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยวแล่นเรือใบและเรือยอร์ช ด้วยเหตุที่ราคาเรือ
ยอร์ชที่สูงมากและคนที่ท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ชหรือเป็นเจ้าของเรือยอร์ชจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี 
เจ้าของเรือยอร์ชและกัปตันเรือ จะไม่ค่อยนิยมน าเรือไปจอดตามท่าเทียบเรือต่างๆ ที่ไม่ใช่มารีน่า  
เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของเรือและของคนบนเรือ 

อย่างไรก็ตาม การจัดท าข้อมูลแหล่งจอดเรือนั้น ที่ปรึกษาฯ จะสืบค้นข้อมูลที่จอดเรือต่างๆ  
ที่อยู่ในเส้นทางของพื้นที่ด าเนินโครงการ ทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือทั่วไป และที่เป็นมารีน่า แล้วประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละแห่ง ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น แล้วจึงสรุปแหล่งจอดเรือ
ที่เหมาะสมในเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน ต่อไป  



 
  

-๒๑- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

๒.๒ การก าหนดปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบที่เหมาะสมกับ 
การประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องตามเส้นทางเส้นทาง คือ เส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน 
 

ในส่วนของการก าหนดปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบที่เหมาะสมกับ  
การประชาสัมพันธ์นี้ จะสอดคล้องตามเส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน โดยเบื้องต้นคณะท างานจะยึด
ตามเส้นทางการเดินเรือที่ได้จัดท าขึ้น โดยดูรายละเอียดกิจกรรมที่น่าสนใจของพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ
ของแต่ละพื้นที่ก่อนการก าหนดปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช  
อีกทั้งจะทบทวนแนวทางการก าหนดโปรแกรมกิจกรรมจากโปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโปรแกรมกิจกรรมให้แก่เส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางเรือพัทยา-หัวหินโดยมีวิธีการท างานดังนี ้

 
๒.๒.๑. ส ารวจเอกสารเกี่ยวกับช่วงเวลาทีเ่หมาะสมแก่การทอ่งเทีย่วทางเรือในแต่ละพืน้ที่

และรายละเอียดกิจกรรมที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว 
 
การท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชนั้นเป็นการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสธรรมชาติของทะเล

อย่างใกล้ชิด ฤดูกาลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อธรรมชาติของท้องทะเล ส าหรับพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยงนั้นอยู่ในฝั่งทะเลอ่าวไทย ทะเลที่มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อน หรือหนาวจนเกินไป 
ทะเลพัทยาได้รับอิทธิพลมรสุมทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเดินเรือได้บ้าง กล่าวคือ ในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ หรือประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านที่รับลมจะมี
คลื่นลมค่อนข้างแรงและเป็นฤดูฝน ดังนั้น อาจจะไม่เหมาะที่จะเดินเรือท่องเที่ยวทางทะเล แต่เมื่อถึง
ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม จะเป็นช่วงที่มีคลื่นน้อยที่สุด การเดินทางไปยังหมู่เกาะ
ต่าง ๆ จึงค่อนข้างที่จะสะดวก อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่
ต้องตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศให้รอบคอบ 

 
๒.๒.๒. ทบทวนแนวทางการก าหนดโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบและ

เรือยอร์ช 
  

 แนวทางการก าหนดโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชมีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมจ านวนมาก ในการจัดท าโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
เรือใบที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องตามเส้นทางเส้นทาง คือ เส้นทางเดินเรือ
พัทยา-หัวหิน ครั้งนี้ นอกจากการทบทวนตัวอย่างโปรแกรมกิจกรรมจากโปรแกรมการท่องเที่ยวทาง
เรือในประเทศแล้ว ที่ปรึกษาจะก าหนดกรอบการจัดท าโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยว ดังนี้  

1) แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) แหล่งท่องเที่ยวนับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงสุด
ของการเดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็น
แหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่น เช่น หมู่เกาะไผ่ เกาะล้าน ชายหาดพัทยา ชายหาดหัวหิน หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานราชภักด์ิ เป็นต้น  



 
  

-๒๒- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 
มีระบบคมนาคมปลอดภัย เช่น สามารถล่องเรือใบและเรือยอร์ชเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก การ
เข้าถึงแหล่งถูกต้องตามระเบียบราชการ ในแหล่งท่องเที่ยวมีระบบขนส่งทางบกรองรับ ซึ่งจะ
เอื้ออ านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหล่ง
ท่องเที่ยว (Attraction) อื่นๆ  

3) การมีที่พักแรมรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเรือใบและ
เรือยอร์ชไม่ต้องการค้างคืนบนเรือ ในการก าหนดโปรแกรมท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงที่พักประเภท
ต่างๆ ที่จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์  
ที่พักแรม  

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) กิจกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน นอกจากความสนุกเพลิดเพลินจากการล่องเรือแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้
มีโอกาสท ากิจกรรมต่างๆ อาทิช่น การเดินศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน การด าน ้าในรูปแบบ Scuba 
Diving หรือ Snorkeling การตกปลาหมึกในทะเลลึก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ 
(Experience) ที่อยู่ในความทรงจ าของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้จาก 
การท่องเที่ยว 

5) การมีส่วนร่วม การจัดโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชจ าเป็นต้อง
สัมภาษณ์สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางเรือ ผู้ให้บริการมารีน่า ฝ่ายรัฐและ
ฝ่ายความมั่นคงทางทะเล เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ประกอบการ ประชาชนในท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม 

 
(๑) การทบทวนตัวอย่างโปรแกรมกิจกรรมจากโปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือในประเทศ 

 
(๑.1) ตัวอย่างตารางโปรแกรมทัวร์ล่องเรือใบ Hype Luxury Boat จังหวดัภูเก็ต 

กิจกรรมท่องเที่ยวในฝั่งของทะเลอันดามัน มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้น
การด าน้ าดูปะการัง ทานอาหารบนเรือ และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

-๒๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

  
 

  
 

ภาพประกอบที่ ๙ บรรยากาศในโปรแกรมทัวร์ล่องเรือใบ Hype Luxury Boat จังหวัดภูเก็ต 
  

ตารางกิจกรรม 
๑๑.๐๐ น. รับจากโรงแรมที่พัก 
๑๒.๓๐ น.  เดินทางถึงท่าเรือ ทีมงานต้อนรับด้วย welcome drink บนSailingYacht  

Catamaran เริ่มออกเดินทาง พร้อมเสียงดนตรีจาก DJ 
๑๓.๑๕ น. ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด 
๑๕.๐๐ น. เดินทางถึงจุดหมาย ซึ่งทุกท่านสามารถเล่นน้ า หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

บนเรือ เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง 
๑๖.๐๐ น. ทานผลไม้และขนม ในระหว่างเดินทางกลับ 
๑๖.๓๐ น. ช่วงเวลาของเสียงเพลงและปาร์ตี้บนเรือหรูตลอดการเดินทาง 
๑๘.๓๐ น. ชมพระอาทิตย์ตกบนเรือ หลังจากนั้นสนุกไปกับปาร์ต้ีสุดมันส์กันต่อ 
๑๙.๐๐ น. กลับถึงท่าเรือ และส่งท่านกลบัโรงแรมโดยสวัสดิภาพ 
หมำยเหตุ: โปรแกรมทัวร์ทางทะเลทุกโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลา สถานที่ 

หรือล าดับสถานที่ได้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
และระดับน้ าทะเล 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

-๒๔- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

(๒) ตัวอย่างตารางโปรแกรมทัวร์ซันเซ็ทดนิเนอร์ ครุยส์ ล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก ณ อา่ว
พงังา 
  

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์  
  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอเมือง 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเล มีความงดงามของทิวทัศน์ 
ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ า  
  เกาะตะปู หรือ เกาะเจมส์บอนด์ ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา คิดเป็นระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จากที่ท าการอุทยานฯตามล า
คลองเกาะปันหยีจังหวัดพังงา อยู่ทางด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน เกาะตะปู มีลักษณะเป็น
เกาะเดี่ยว รูปร่างคล้ายตะปู  
  หมู่บ้านเกาะปนัหยี ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่ในทะเล เป็นชุมชนมุสลิมที่ตั้งอยู่กลาง
ทะเลมานานกว่า ๒๐๐ ปี บ้านเรือนส่วนใหญ่ก่อสร้างขึ้นในเขตน้ าตื้นของเกาะและมีทางเดินเชื่อมต่อ
กันตลอด มีโรงเรียนมัสยิดร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 
  เขาพิงกัน ตั้งอยู่บนเกาะเขาพิงกันตะวันตก อยู่ในเขตพื้นที่อ่าวพังงา ต าบลกะไหล 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา การเข้าถึงพื้นที่สามารถไปได้โดยทางเรือจากหลายจุด ทั่วอ่าวพังงา -
กระบี่ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตอ่าวพังงา ได้แก่ เกาะปันหยี เกาะตะปู ถ้ าลอด 
 

  
 

  
  

ภาพประกอบที่ ๑๐ บรรยากาศโปรแกรมทัวร์ซันเซ็ทดินเนอร์ ครุยส์ ลอ่งเรือชมพระอาทิตย์
ตกที่อ่าวพังงา 



 
  

-๒๕- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 โปรแกรมทัวร ์
 เริ่มต้นจำกจังหวัดภูเก็ต 

๑๖.๐๐ น. รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ   
๑๗.๐๐ น.  เรือออกเดินทางสู่อ่าวพังงา ชมทัศนียภาพ ยามเย็น เจ้าหน้าที่คอยบริการ 

เครื่องดื่มบนเรือ เรือล่องผ่านเกาะละวะ ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจากบนเรือ 
ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  

๑๙.๒๐ น.  หลังจากชมพระอาทิตย์ตกไปแล้ว ท่านจะได้รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟ่ต์ 
อิ่มอร่อยกับเมนูที่หลากหลาย กับเครื่องดื่มที่คุณชอบ ร่วมรับประทานดินเนอร์
สุดหรูไปพร้อมกับบรรยากาศอันแสนงดงาม ระหว่างเรือแล่นผ่านจุดต่างๆ  
ชมทัศนียภาพของอ่าวพังงาและเกาะภูเก็ตยามค่ าคืน ก่อนเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  

๒๐.๓๐ น.  ถึงท่าเทียบเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ  
หมำยเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามล าดับ และตามความเหมาะสม 
 



 
  

-๒๖- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

๒.๓ การจัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในการเดินเรือใบและเรือยอร์ช เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช 
 

จากการวางแผนด้านเวลาเกี่ยวกับปฏิทิน โปรแกรม กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือ 
ยอร์ชข้างต้น ทางคณะท างานจะจัดสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินเรือใบและเรือยอร์ชจ านวน ๑ ครั้ง 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจ านวนผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน โดยผลของ
การจัดสัมมนานี้ จะน ามาเพื่อปรับประยุกต์ให้ปฏิทิน โปรแกรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบ
และเรือยอร์ชเกิดความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการเช่าเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นที่เมืองพัทยา 
- กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่าเทียบเรอืใบและเรือยอร์ชในพื้นที่เมืองพัทยา 
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่สนใจ 
- สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว 
- อพท.๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ระยะเวลาในการสัมมนา  ครึ่งวัน เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
การสัมมนานี้จะเป็นการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะท างานกับผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เพื่อให้ได้ข้อสรุปของ
ตารางเวลาและโปรแกรมของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง กับอ าเภอหัวหิน ซึ่งรายละเอียดที่เป็นข้อสรุปจากการสัมมนานี้จะถูกไปพัฒนาเป็น
โปรแกรมการท่องเที่ยว และจัดท าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มี
ความสนใจในการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชต่อไป 

 
สถานที่ในการจัดสัมมนา 
ในเบื้องต้น ที่ปรึกษาก าหนดสถานที่ส าหรับการจัดสัมมนาที่โรงแรม ลักษณะเป็นห้อง

ประชุมสัมมนา ทั้งนีเ้พือ่ความเหมาะสมและบรรยากาศที่คุ้นเคยของการสัมมนา โดยอาจจะท าการจัด
สัมมนาที่ โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ พัทยา เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
สัมมนาเดินทางสะดวก และสถานที่มีบรรยากาศสอดคล้องกับการแล่นเรือใบและเรือยอร์ชเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

 
  



 
  

-๒๗- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

๒.๔ การจัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดินเรือใบและเรือยอร์ช
แบบ One Stop Service ให้กับนักท่องเที่ยว 

 
ในการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จ าเป็นต้องมีความรู้

เฉพาะทางในการปฏิบัติตัวของผู้มีท่องเที่ยว ดังนั้นคณะท างานจะจัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวการเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน แบบ One Stop Service เพื่อให้ 
นักแล่นเรือสามารถใช้คู่มือในการเดินเรือตามเส้นทางพัทยา-หัวหิน ทราบถึงมารีน่าที่จะให้บริการเรือ 
และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ในขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็จะสามารถท่องเที่ยวทางเรืออย่างราบรื่นและ
ปฏิบัติตัวถูกต้องตามหลักการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งจะจัดท าทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยมีรายละเอียดเบ้ืองต้น ดังนี ้

 
๒.๔.๑. รูปแบบ 
จัดท าคู่มือในรูปแบบ booklet พิมพ์สี่สี ขนาด A๕ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี น าเสนอ

ภาพประกอบที่ดูง่าย สวยงาม พร้อมข้อมูลที่จะเป็นการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดิน
เรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน จัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๑๑ ตัวอย่างรูปแบบคู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดิน
เรือใบและเรือยอร์ชแบบ One Stop Service ให้กับนักทอ่งเทียว 

 
 



 
  

-๒๘- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

ภาพประกอบที่ ๑๑ ตัวอย่างรูปแบบคู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดิน
เรือใบและเรือยอร์ชแบบ One Stop Service ให้กับนักทอ่งเที่ยว (ต่อ) 
 

๒.๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย 
(๑) นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในการเดินเรือใบและเรือยอร์ช 
(๒) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นที่พิเศษ อพท.๓ 
 

๒.๔.๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เป็นสื่อที่สามารถพกพาไปได้ ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้ความเข้าใจและความ

สะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดินเรือใบและเรือยอร์ชอย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

๒.๔.๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(๑) ร่างเค้าโครงของเนื้อหา 
(๒) น าเสนอเคา้โครงของเนื้อหาและภาพประกอบเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
(๓) จัดท า layout และข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษน าเสนอครัง้ที่ ๑ 
(๔) แก้ไข layout ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษครั้งที่ ๑ น าเสนอเพื่อ

พิจารณา 
(๕) แก้ไข layout ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒ น าเสนอเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ
(๖) จัดพิมพ์ 
(๗) ส่งมอบงาน 



 
  

-๒๙- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

๒.๕ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเรือและเรือยอร์ช 
 
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ชมีจุดประสงค์เพื่อให้เส้นทางการ

เดินเรือภายในพื้นที่พิเศษ อพท. ๓ และหัวหิน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบทางเรือ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะ
ด าเนินการจัดท ามีทั้งสิ้น ๔ ช่องทาง ดังน้ี 

 
๒.๕.๑. สมุดปฏิทินท่องเที่ยว/สมุดภาพ 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๑๒ ตัวอย่างรูปแบบสมุดปฏิทินท่องเที่ยว/สุขภาพ 
 
 
 
 
 



 
  

-๓๐- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

(๑) รปูแบบ  
จัดท าเป็น booklet ขนาด A๕ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต น าเสนอภาพที่สวยงาม 

สบายสายตา พร้อมข้อมูลปฏิทินการท่องเที่ยวในพื้นที่การเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา- 
หัวหิน โดยจัดท าเป็นภาษาไทย ๑,๕๐๐ เล่ม และภาษาอังกฤษ ๑,๕๐๐ เล่ม รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
๓,๐๐๐ เล่ม  

 
(๒) กลุ่มเป้าหมาย   

(๒.๑) นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสนใจการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช 
(๒.๒) ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปที่สนใจการท่องเที่ยว 

   
(๓) ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั   

สมุดปฏิทินท่องเที่ยว/สมุดภาพนี้ จะเป็นสื่อที่ช่วยท าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ให้ความ
สนใจการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน สามารถที่จะเข้าใจและจดจ า
เส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน รับรู้ถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
โปรแกรมการท่องเที่ยวเดินเรือใบเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน และทราบถึงปฏิทินการท่องเที่ยวใน
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง และพื้นที่หัวหิน 

 
๒.๕.๒. โปสเตอร์ ๔ สี 

 

   
 
ภาพประกอบที่ ๑๓ ตัวอย่างรูปแบบโปสเตอร์ (๔ สี) 
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 (๑) รูปแบบ  
จัดท าโปสเตอร์พิมพ์สี่สี ขนาด A๓ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี น าเสนอ

ภาพประกอบและรายละเอียดที่เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช 
จัดท าเป็นภาษาไทย ๒๕๐ แผ่น และภาษาอังกฤษ ๒๕๐ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๕๐๐ แผ่น 

 
(๒) กลุ่มเป้าหมาย   

(๒.๑) สมาชิกชุมชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่ อพท.๓  
(๒.๒) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นที่ 
(๒.๓) ภาคีเครอืข่าย และประชาชนทั่วไปที่สนใจการท่องเที่ยว   

 
(๓) ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั   

โปสเตอร์นี้ จะเป็นสื่อที่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจใน
การท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชได้รู้จักกับเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชที่จัดท าขึ้น
ใหม่ เป็นเส้นทางระหว่างพัทยา-หัวหิน 

 
๒.๕.๓. แผ่นพับ/โบรชัว (4 สี) 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๑๔ ตัวอย่างรูปแบบแผ่นพับ/โบรชัวร์ (๔ สี) 
 

 (๑) รูปแบบ  
จัดท าแผ่นพับพิมพ์สี่สี แบบพับสามตอน ขนาด ๒๐ x ๑๐ เซนติเมตร พิมพ์ด้วย

กระดาษอาร์ตอย่างดี น าเสนอภาพประกอบที่ดูง่าย สวยงาม พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทาง
เรือใบและเรือยอร์ช จัดท าเป็นภาษาไทย ๑,๕๐๐ ใบ และภาษาอังกฤษ  ๑,๕๐๐ ใบ รวมทั้งสิ้น 
๓,๐๐๐ ใบ 
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(๒) กลุ่มเป้าหมาย   
(๒.๑) นกัท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสนใจการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช 
(๒.๒) ภาคีเครอืข่าย และประชาชนทั่วไปที่สนใจการท่องเที่ยว 
  

(๓) ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั   
แผ่นพับ/โบรชัวร์นี้ เป็นสื่อที่สามารถพกพาไปได้สะดวก สื่อแผ่นพับ/โบรชัวร์นี้ จะท า

ให้กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพทัยา-หัวหิน 
และรับรู้ถึงโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทาง  

 
๒.๕.๔. การประชาสัมพันธ์ภาพรวมการด าเนินโครงการผ่านสื่อออนไลน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ ๑๕ ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ภาพรวมการ

ด าเนินโครงการผ่านสื่อออนไลน ์
 
ที่มาภาพ: Facebook จากเพจใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.,เว็บไซต์ จากผลงานของเอ
โอซอฟต์ (เอโอซอฟต,์ ๒๕๕๙) และ Line Official จาก H.I.S.Thailand 



 
  

-๓๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

(๑) รปูแบบ  
จัดท าการประชาสัมพันธ์ภาพรวมการด าเนินโครงการผ่านสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๓ 

สื่อ ได้แก่  Facebook, Line Official, และเว็ปไซต์ ของ อพท.3  พร้อมดูแลระบบไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
นับแต่วันส่งมอบงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว
ทางเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหินบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมาก
ขึ้น โดยจะเป็นการน าสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดท าขึ้น อาทิเช่น ภาพข่าวการทดสอบเส้นทาง โปสเตอร์ 
แผ่นพับ สมุดภาพท่องเที่ยว มาประชาสัมพันธ์แผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 

  
(๒) กลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มที่มีความสนใจการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นพิเศษเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยงและพื้นที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นผู้ที่สามารถใช้งานและสามารถ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และประชาชนทั่วไปที่สนใจการท่องเที่ยว 

 
(๓) ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั   

การประชาสัมพันธ์ภาพรวมการด าเนินโครงการผ่านสื่อออนไลน์นี้ และจะเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ เข้าถึงกลุ่มคนที่มีความสนใจการท่องเที่ยวที่ ใช้งาน  Social Media รับรู้ถึง 
การท่องเที่ยวในรูปแบบเรือใบและเรือยอร์ชอย่างรวดเร็ว 
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๒.๖ จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล จ านวน ๑ เส้นทาง โดยพาสื่อ 
ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 
 

การจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล จ านวน ๑ เส้นทาง จะด าเนินการโดยน า
เส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช พัทยา-หัวหิน และโปรแกรมการท่องเที่ยว ที่ได้จัดท าขึ้นมา
ทดลองเที่ยว โดยระยะเวลาและผู้ที่จะร่วมทดสอบเส้นทาง ที่ปรึกษาจะหารือกับ อพท. ก่อน
ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด  

ในส่วนของการเชิญสื่อมวลชลร่วมสังเกตพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางนั้น 
คณะท างานจะประสานสื่อมวลชนให้ร่วมท าข่าวการทดสอบเส้นทางเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทาง
พัทยา-หัวหิน โดยให้มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์รวม 10 ชิ้นข่าว  
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๑๖ ตัวอย่างรูปแบบการท่องเที่ยวการเดินเรือใบและเรอืยอร์ช 
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บทที่ ๓  
แผนงานในการด าเนินโครงการ 

 
ตารางที่ ๓ แผนงานในการด าเนินโครงการ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน (ไม่เกิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (สัปดาหท์ี่) 

เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๒ เดือนที่ ๓ เดือนที่ ๔ เดือนที่ ๕ เดือนที่ ๖ เดือนที่ ๗ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.  ประชุมร่วมกับ อพท. เพ่ือหารือแผนงาน ในการด าเนินโครงการ                                                     

๒.  ส ารวจเส้นทางเช่ือมโยงเรือใบและเรือยอร์ช เพ่ือจัดท าแผนที่เส้นทาง                                                     

     จัดสง่รายงานขั้นต้น (Inception Report)                             

๓.  ก าหนดปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบที่เหมาะสม
กับการประชาสัมพันธ์ 

                                                
    

๔.  จัดสมัมนาผู้เก่ียวข้องในการเดินเรือใบและเรือยอร์ช                                                     

๕.  จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช                                                     

๖.  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช                                                     

๗.  จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล จ านวน ๑ เส้นทาง                             

๘.  จัดสง่รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)                                                     

๙.  จัดสง่รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                     
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บทที่ ๔  
ผลการด าเนนิงาน 

 

๔.๑ ส ารวจเส้นทางเชื่อมโยงเรือใบและเรือยอร์ช เพื่อจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบ
และเรือยอร์ช พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลเดินเรือแหล่งที่จอดเรือที่เหมาะสมอย่างน้อย ๑ 
เส้นทาง คือ เส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน 
 

จากโจทย์ของการด าเนินกิจกรรมในหัว 4.1 มีเป้าหมายผลส าเร็จของงาน 3 ประการ 
กล่าวคือ 

 ประการแรก จัดท าแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นที่ด าเนินโครงการ 
1 เส้นทาง กล่าวคือ แผนที่เส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน  

ประการที่สอง แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวที่จัดท าขึ้นจะต้องระบุแหล่งจอดเรือที่เหมาะสม  
ที่สามารถให้ความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัยและการบริการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งความ
ปลอดภัยและการบริการที่ได้มาตรฐานนี้หมายรวมถึงความปลอดภัยและการบริการที่ได้มาตรฐานแก่
นักท่องเที่ยว และกับเรือใบเรือยอร์ชซึ่งเป็นเรือที่หรูหรามีราคาสูง 

ประการที่สาม ในแผนที่เดินเรือจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลของการเดินเรือที่มีความปลอดภัย
และเป็นมารตฐานสากล อาทิเช่น ระยะเวลาในการเดินเรือ จุดหักเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเข็มทิศเรือ 
ความเร็วของการแล่นเรือ  

จะเห็นได้ว่าเป้าหมายทั้งสามประการมีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ก่อนที่จะจัดท าแผนที่
เส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน ได้นั้น จ าเป็นจะต้องระบุแหล่ง
จอดเรือที่ เหมาะสมให้ได้ก่อน มิฉะนั้น แม้จะจัดท าแผนที่ เส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและ 
เรือยอร์ชเส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน ได้น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเพียงใด แต่ไม่สามารถระบุที่จอด
เรือใบและเรือยอร์ชที่มีความปลอดภัยและมีการบริการที่ได้มาตรฐานก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยว
เดินเรือไป ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการด าเนินงานในกิจกรรมนี้ จึงจะเริ่มจากการส ารวจแหล่งจอดเรือ  
ที่อยู่ในพื้นที่ด าเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประเมินแหล่งจอดเรือใบและเรือยอร์ชที่มีความ
เหมาะสม หลังจากนั้นจึงจัดท าแผนที่เส้นทางที่สอดคล้องกับแหล่งจอดเรือ โดยมีรายละเอียด
วิธีด าเนินการ ๕ ขั้นตอน ดังนี ้

๑. รวบรวมข้อมูลภาพรวมของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแบบเรือใบและเรือยอร์ช 
รวบรวมข้อมูลมารีน่าในเขตพื้นที่ด าเนินโครงการจากเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลจากการลงส ารวจ
พื้นที่จริงและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. รวบรวมข้อมูลท่าเทียบเรือที่อยู่ในพื้นที่ด าเนินโครงการ  
๓. ประเมินศักยภาพแหล่งจอดเรือยอร์ชที่เหมาะสมที่อยู่ในเส้นทางแผนที่เดินเรือพัทยา-หัวหิน 
๔. รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและสอดคล้องกับเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและ

เรือยอร์ชเส้นทาง พัทยา-หัวหิน จากเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๕. จัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช ระหว่าง พัทยา-หัวหิน พร้อมข้อมูลเดินเรือ

และแหล่งจอดเรือใบและเรือยอร์ชที่เหมาะสมที่สุด 
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๔.๑.๑. ข้อมูลภาพรวมของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแบบเรือใบและเรือยอร์ช 
 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ

ทั่วโลก รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น  ภารกิจด้าน
การท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทกุมิติ  

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการช่วย
รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รายได้จากการท่องเที่ยวยังเป็นฐานเศรษฐกิจ
หลักให้กับประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงาน ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับชุมชนและสังคม  

ผลของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลทุกๆ รัฐบาล ผ่านทางกลไกรัฐที่ส าคัญๆ อาทิเช่น 
อพท. ททท. ท าให้ทั้งรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเติบโตอย่างต่อ เนื่อง โดยจาก
ตารางที่ ๔ เป็นตารางที่แสดงสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศย้อนหลัง ๑๐ ปี คือ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ จากตารางจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมี
ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเกือบทุกปีรวมทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  
ก็เพิ่มขึ้นในเกือบทุกปีเช่นกัน โดยในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ๓๒,๕๘๘,๓๐๓ คน  และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง ๑,๘๘๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

  
ตารางที่ ๔ สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 

ป ี
(พ.ศ./
ค.ศ.) 

จ านวน 
(คน) 

เปลีย่นแปลง
จากปกี่อน  
(ร้อยละ) 

รายได ้
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลงจาก 
ปกี่อน (ร้อยละ) 

๒๕๕๙/
๒๐๑๖ 

๓๒,๕๘๘,๓๐๓ +๘.๙๑% ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ +๑๔ % 

๒๕๕๘/
๒๐๑๕ 

๒๙,๘๘๑,๐๙๑ +๒๐.๔๔ % ๑,๔๔๗,๑๕๘.๐๕ +๒๓.๓๙ % 

๒๕๕๗/
๒๐๑๔ 

๒๔,๘๐๙,๖๘๓ -๖.๕๔% ๑,๑๔๗,๖๕๓.๔๙ -๔.๙๓ % 

๒๕๕๖/
๒๐๑๓ 

๒๖,๕๔๖,๗๒๕ +๑๘.๗๖ % ๑,๒๐๗,๑๔๕.๘๒ +๒๒.๖๙ % 

๒๕๕๕/
๒๐๑๒ 

๒๒,๓๕๓,๙๐๓ +๑๖.๒๔ % ๙๘๓,๙๒๘.๓๖ +๒๖.๗๖ % 
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ป ี
(พ.ศ./
ค.ศ.) 

จ านวน 
(คน) 

เปลีย่นแปลง
จากปกี่อน  
(ร้อยละ) 

รายได ้
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลงจาก 
ปกี่อน (ร้อยละ) 

๒๕๕๔/
๒๐๑๑ 

๑๙,๒๓๐,๔๗๐ +๒๐.๖๗ % ๗๗๖,๒๑๗.๒๐ +๓๐.๙๔ % 

๒๕๕๓/
๒๐๑๐ 

๑๕,๙๓๖,๔๐๐ +๑๒.๖๓ % ๕๙๒,๗๙๔.๐๙ +๑๖.๑๘ % 

๒๕๕๒/
๒๐๐๙ 

๑๔,๑๔๙,๘๔๑ -๒.๙๘ % ๕๑๐,๒๕๕.๐๕ -๑๑.๑๙ % 

๒๕๕๑/
๒๐๐๘ 

๑๔,๕๘๒๒๐ +๐.๘๓ % ๕๗๔,๕๒๐.๕๒ +๔.๘๘ % 

๒๕๕๐/
๒๐๐๗ 

๑๔,๔๖๔,๒๒๘ +๔.๖๕ % ๕๔๗,๗๘๑.๘๑ +๑๓.๕๗ % 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  
 ในปัจจุบันปี ๒๕๕๙ ภาครัฐหันมาเน้นท าตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้น โดยตลาด
นักท่องเที่ยวเรือยอร์ชเป็นอีกหนึ่งตลาดคุณภาพที่ภาครัฐมีแผนเร่งด าเนินการส่งเสริม เนื่องจากลูกค้า
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นตลาดระดับไฮเอนด์ที่มีการใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณ ๔ เท่าตัว 
ดังนั้น ในปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อขยายตลาดนี้ โดยภาครัฐสนับสนุนด้าน
การท าการตลาด การผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เช่น การขยายเวลาพ านักของเจ้าของเรือ
ยอร์ช/กัปตันและลูกเรือ) การเร่งก าหนดกฎหมายใบอนุญาตให้ซูเปอร์ยอร์ชผ่านเข้ามาท่องเที่ยวและ
ท าการค้าในน่านน้ าไทยได้ รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านเงินกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกิจ
มารีน่า) เพื่อยกระดับการให้บริการซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น (ศูนย์วิจัย
กสิกร. ๒๕๕๙)  

แม้ตลาดนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชของไทยจะยังมีขนาดตลาดเล็ก แต่เป็นตลาดนักท่องเที่ยว
ระดับบนที่มีศักยภาพที่มีการใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณ ๔ เท่าตัวโดยแม่เหล็ก
ส าคัญที่ดึงดูดตลาดกลุ่มนี้ คือ ความสวยงามของทรัพยากรทางทะเลของไทย ดังจะเห็นได้จาก  
ความคึกคักของจังหวัดภูเก็ตและพัทยาตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นตลาดท่องเที่ยวเรือยอร์ชที่ได้รับ
อานิสงส์จากการเป็นจุดแวะพักในเส้นทางการแล่นเรือยอร์ชจากแถบทะเลเมดิเตอเรเนียนและทะเล
แคริเบียนมาไทย ในช่วงไตรมาส ๑ และ ๔ ได้รวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจมารีน่า 
รวมถึงนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชของไทยจึงได้แบ่งกลุ่มตลาดท่องเที่ยวเรือยอร์ชของไทย ดังนี้ 

 ตลาดล่องเรือยอร์ชในไทย ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม เรือยอร์ชส่วนตัว ( Private Yacht)  
ทั่วประเทศน่าจะมีจ านวนประมาณ ๒,๒๐๐ ล า และโดยมากมีขนาดน้อยกว่า ๘๐ ฟุต (๓๐ เมตร) 
ทั้งนี้ เรือยอร์ชส่วนตัวประมาณร้อยละ ๗๐ ของจ านวนเรือยอร์ชส่วนตัวทั้งหมดในไทยจะเทียบท่าและ
แล่นท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน อย่างภูเก็ต กระบี่ ส่วนที่เหลืออยู่ในฝั่งอ่าวไทย อย่างพัทยา สมุย 
โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเหมาะกับการล่องเรือยอร์ชได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับฤดูมรสุมและ
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ทิศทางลม เช่น ช่วงที่เหมาะแก่การแล่นเรือในทะเลฝั่งอันดามัน คือ ไตรมาสที่ ๑ และ ๔ ส่วนฝั่งอ่าว
ไทยอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของปี                                                                                                                                 

ส าหรับการล่องเรือยอร์ชเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมของตลาดไฮเอนด์ ดังนั้น จึงมีการใช้
จ่ายสูงกว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น โดยกว่าร้อยละ ๘๐ ของค่าใช้จ่ายต่อทริป คือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างกัปตันเรือและลูกเรือ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับกีฬาทาง
น้ า (อย่างด าน้ า ตกปลา) เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการน าเรือออกไปแล่นใน
ทะเล แต่ความน่าสนใจอีกส่วนของตลาดท่องเที่ยวเรือยอร์ชในไทย คือ การก่อให้เกิดเม็ดเงินไปยัง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหลัก อย่างธุรกิจมารีน่า รวมถึงการจ้างงานในพื้นที่ ด้วยเจ้าของเรือยอร์ชจะมีการใช้
จ่ายรายปีและรายเดือน โดยค่าใช้จ่ายรายปี เช่น ค่าสมาชิกมารีน่าราย ๑ ปี/ ๓ ปี/ ๕ ปี ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย การท าความสะอาดและการให้บริการเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกของมารีน่า อีกทั้งค่าประกันเรือที่ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ความคุ้มครองและวงเงินเอาประกัน ส่วนค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าน้ าและค่าไฟตามขนาดเรือและ
จ านวนหน่วยการใช้งาน ซึ่งราคาต่อหน่วยขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างมารีน่าและเจ้าของเรือ 
ค่าบริการท าความสะอาด บริการซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชยังอาจจะสะพัดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่มารีน่าพัฒนาขึ้นมา ซึ่งเป็นการเพิ่มการให้บริการของธุรกิจมารีน่าอย่างบริการด้าน
ที่พัก (โรงแรม/ รีสอร์ท/ คอนโดมิเนียม) กิจกรรมสันทนาการ ที่จอดเรือบนบก ศูนย์ซ่อมบ ารุง  
เป็นต้น   
 ตลาดนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชของไทยในปี ๒๕๕๙ ค่อนข้างมีความคึกคัก ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการจัดงานซูเปอร์ยอร์ชโชว์ที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาท าให้ 
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมีศักยภาพส าหรับรองรับตลาดนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับ 
การเดินหน้าผลักดันของภาครัฐด้วยการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างการขยายเวลาพ านัก
ของเจ้าของเรือยอร์ช/กัปตันและลูกเรือ การเร่งก าหนดกฎหมายใบอนุญาตให้ซูเปอร์ยอร์ชผ่านเข้ามา
ท่องเที่ยวและท าการค้าในน่านน้ าไทย รวมถึงการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (มารีน่า) ในพื้นที่ศักยภาพ
ใหม่ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) อีกทั้งการให้การสนับสนุนธุรกิจ อย่างธุรกิจมารีน่ า ด้าน
เงินทุนในการซื้อเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการซ่อมบ ารุงเรือยอร์ชของ
ไทย เหล่านี้เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยผลักดันให้ตลาดนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชของไทยสามารถเติบโตได้ 

จากการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวเรือยอร์ชของไทยน่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดไปยัง
หลายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเมื่อพิจารณาสถิติจ านวนเรือยอร์ชส่วนตัวในไทยและเรือยอร์ชที่แล่นเข้ามา
จากต่างประเทศควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจมารีน่าและนักท่องเที่ยวเรือยอร์ช ช่วยให้
สามารถประเมินเม็ดเงินของตลาดท่องเที่ยวเรือยอร์ชของไทยในปี ๒๕๕๙ อาจจะมีมูลค่าอยู่ที่
ประมาณ ๕,๘๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดล่องเรือยอร์ชท่องเที่ยวในไทยจะมีมูลค่า ๓,๒๐๐ ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับบริการมารีน่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่อย่างค่าสมาชิกมารีน่าและ
ค่าจอดเรือรวมมูลค่า ๒,๓๐๐ ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่แปรผันกับหน่วยการใช้จ่ายจริง เช่น ค่าน้ า 
ค่าไฟ ค่าท าความสะอาดเรือและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงรวมมูลค่า ๙๐๐ ล้านบาท ขณะที่
ตลาดเรือยอร์ชแล่นจากต่างประเทศเข้ามาไทยมีมูลค่าอยู่ที่ ๒,๖๐๐ ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมการใช้จ่าย
ค่าบริการมารีน่าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น เช่น ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น (ข้อมูลศูนย์วิจัย 
กสิกรไทย) 
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จากแนวโน้มและความส าคัญดังกล่าว การส ารวจและการจัดท าแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเดิน
เรือใบและเรือยอร์ชให้ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือใบและ
เรือยอร์ชของทะเลภาคตะวันออกให้ยั่งยืน 

 
๔.๑.๒. แหล่งที่จอดเรือใบและเรือยอร์ชที่เหมาะสมเส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

 
ท่าเรือยอร์ช หรือ มารีน่า (Marina) เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตาม

ฝั่งทะเลหรือแม่น ้า การเข้าเทียบหรือการเข้าจอดของเรือจะมีค่าใช้จ่ายทุกครั้ง ซึ่งอัตราค่าจอดจะมีทั้ง
แบบรายวัน รายเดือน หรือรายปี ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจอดมักจะจอดเป็นรายเดือน หรือราย
ปี โดยจอดเพื่อการซ่อมบ ารุง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเรือและเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดริมทะเล 
นอกจากนี้ มารีน่ายังมีการบริการในส่วนของท่าเทียบเรือส่วนตัว จะเป็นบริการจอดเรือในที่ร่ม  
มีกล้องวงจรปิดและการรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยที่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นจากค่าจอด
เรือปกติประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต ์
            ภายในมารีน่าจะมีสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งการเติมน ้ามัน เติมน ้าจืด การชาร์จไฟฟ้า เติม
เสบียงอาหาร อู่ซ่อมบ ารุง ทั้งการท าสี ไฟเบอร์ ท าไม้ มีอุปกรณ์เครนยกเรือยอร์ชขึ้นบกหรือลงน ้า 
ระบบการติดต่อสื่อสารชายฝั่งที่ทันสมัย ล้างและเคลือบเงาป้องกันตะกอน บริการระบบไฟฟ้าทุก
ประเภท ให้เช่าล็อกเกอร์ ขายอุปกรณ์เรือ ซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งทั้งหมดคือ 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินจ านวนมหาศาล นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร ตลาดและห้างสรรพสินค้า บริการเช่า
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการจองต๋ัวเครื่องบิน ฯลฯ 

มารีน่า จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยวแล่นเรือใบและเรือยอร์ช ด้วยเหตุที่ราคาเรือ
ยอร์ชที่แพงมากและคนที่ท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ชจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เจ้าของเรือยอร์ชและ
กัปตันเรือ จะไม่ค่อยนิยมน าเรือไปจอดตามท่าเทียบเรือต่างๆ ที่ไม่ใช่มารีน่า เนื่องจากมีความกังวล
เรื่องความปลอดภัย ประเทศไทยเองยังประสบปัญหาขาดแคลนมารีน่า ที่ผ่านมามีความต้องการของ
เรือ Yacht จ านวนมาก ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่ติดขัดที่ท่าเรือมารีน่าที่จะรองรับมีไม่
เพียงพอ (ภูริพัฒน์ธีระกุลพิศุทธิ์, ผู้อ านวยการกรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ต.๒๕๕๘)  

จากข้อมูลของกรมเจ้าท่าพบว่า ในปัจจุบันท่าเรือยอร์ช หรือท่าเรือมารีน่า ในฝั่งทะเล  
อันดามัน มีท่าเทียบเรือรวมทั้งสิ้น ๖ แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด ๔ แห่ง และในพื้นที่
จังหวัดกระบ่ีอีก ๒ แห่ง คือ 

 
ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ต 
๑.   ท่าเทียบเรือยอช์ต ฮาเว่น มารีน่า (Yacht Haven Marina) 
๒.   ท่าเทียบเรือรอยัลภูเก็ต มารีน่า (Royal Phuket Marina) 
๓.   ท่าเทียบเรือภูเก็ตโบต ลากูน (Phuket Boat Lagoon) 
๔.   ท่าเทียบเรืออ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า (Ao Por Grand Marina) 
๕.   ท่าเรืออ่าวฉลอง (Ao Chalong Marina) 
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ท่าเทียบเรือในจังหวัดกระบี ่
๑. ท่าเรือกระบี่ โบ๊ทลากูน (Krabi Boat Lagoon Marina) 
๒.  ท่าเทียบเรือกระบ่ี ริเวอร์ มารีน่า (Krabi River Marina) 

 
 ทางด้านฝั่งทะเลอ่าวไทย มีมารีน่าอยู่ทั้งหมด ๔ แห่ง ได้แก่ 
 ๑.  โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัดชลบุร ี
 ๒.  ภัทรมารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เรซเซอร์ มารีน่า , Racer 
Marina)  
 ๓. สยามรอยัลวิล เกาะช้าง จังหวัดตราด 
 ๔.  เกาะช้าง มารีน่า แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดตราด  
 
 จากการรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปถึงศักยภาพในการให้บริการของมารีน่าต่าง ๆ ได้ตาม
ข้อมูลในตารางที่ ๕ โดยจะประกอบไปด้วย ศักยภาพในการให้บริการการจอดเรือทั้งในน้ าและบนบก 
ขนาดของเรือและอัตราการกินน้ าลึกที่เรือใบและเรือยอร์ชในการจะเข้ามาใช้บริการของแต่ละมารีน่า 
 
ตารางที่ ๕ ศักยภาพในการให้บริการของมารีน่าต่าง ๆ 
 

มารีน่าในปัจจบุนั 
ล าดับ สถานทีต่ัง้ ขนาดเรือ Yacht รองรับเรือ Yacht 

ยาว อัตรากิน
น้ าลึก 

 ฝั่งทะเลอันดามัน    
๑ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า จังหวัด

ภูเก็ต  
๓๗ เมตร ๓ เมตร ที่จอดเรือในน้ า ๗๖ ล า ที่

จอดเรือบนบก ๓๕ ล า 
๒ โบ๊ทลากูล มารนี่า ภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต 
๓๐ เมตร ๒-๒.๕ 

เมตร 
ที่จอดเรือในน้ า ๑๗๓ ล า ที่
จอดเรือบนบก ๑๓๕ ล า 

๓ ยอร์ช เฮเว่น มารีน่า จังหวัด
ภูเก็ต 

๘๐ เมตร  ๒.๕-๘ 
เมตร 

ที่จอดเรือในน้ า ๓๐๐ ล า  

๔ อ่าวปอ แกรนต์ มารีน่า 
จังหวัดภูเก็ต 

๘๐ เมตร ๑๐ เมตร ที่จอดเรือในน้ า ๓๐๐ ล า ที่
จอดเรือบนบก ๑๐๐ ล า 

๕ ท่าเรือกระบี่ ริเวอร์ มารีน่า ๒๕ เมตร ๒.๒๐ 
เมตร 

ที่จอดเรือในน้ า ๔๒ ล า  

๖ ท่าเรือกระบี่ โบ๊ทลากูน 
จังหวัดกระบ่ี 

๒๓ เมตร ๒.๒๐ 
เมตร 

ที่จอดเรือในน้ า ๘๐ ล า ที่
จอดเรือบนบก ๑๐๐ ล า 

 ฝั่งอ่าวไทย    
๑ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ชคลับ 

จังหวัดชลบุรี 
๘๐ เมตร ๕ เมตร ที่จอดเรือในน้ า ๓๙๐ ล า ที่

จอดเรือบนบก ๑๕๐ ล า 
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มารีน่าในปัจจบุนั 
ล าดับ สถานทีต่ัง้ ขนาดเรือ Yacht รองรับเรือ Yacht 

ยาว อัตรากิน
น้ าลึก 

๒ เรซเซอร์ มารนี่า จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

๓๐ เมตร ๒-๕ เมตร ที่จอดเรือในน้ า ๑๐๗ ล า ที่
จอดเรือบนบก ๑๕๐ ล า 

๓ เกาะช้าง มารีน่า แอนด์ รี
สอร์ท จังหวัดตราด 

๑๕ เมตร ๒ เมตร ที่จอดเรือในน้ า ๑๔ ล า ที่
จอดเรือบนบก ๓ ล า 

๔ สยามรอยัลวิล เกาะช้าง 
จังหวัดตราด 

๑๕ เมตร ๒ เมตร ที่จอดเรือในน้ า ๒๒ ล า 

ที่มา: นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศทุธิ์. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต (๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘) ปรับปรุงข้อมูลให้เปน็ปัจจุบันโดยที่ปรึกษา  
 
 ในส่วนของฝั่งทะเลอ่าวไทยมีมารีน่าอยู่ ๔ แห่ง ได้แก่ โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ 
จังหวัดชลบุรี, เรเซอร์ มารีน่า สยามรอยัลวิล เกาะช้าง จังหวัดตราด และเกาะช้าง มารีน่า แอนด์  
รีสอร์ท จังหวัดตราด และมีท่าเทียบเรือที่ส าคัญและอยู่ในพื้นที่ด าเนินโครงการ ๓ แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบ
เรือแหลมบาลีฮาย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเทียบเรือประมงหัวหิน  
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๑๗ มารีน่าในทะเลอ่าวไทย 
 

 ที่ปรึกษาได้ลงส ารวจพื้นมารีน่าในฝั่งอ่าวไทยทั้ง ๔ แห่ง และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถประเมินศักยภาพของมารีน่าทั้ง ๔ แห่ง ได้ดังนี ้
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(๑) ท่าเทียบเรือเกาะช้างมารีน่าแอนด์รีสอร์ท จังหวัดตราด 
 

 
 

  
 

  
 
  

ภาพประกอบที่ ๑๘ ท่าเทียบเรือเกาะช้างมารีน่าแอนด์รีสอร์ท จังหวัดตราด 
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ภาพประกอบที่ ๑๘ ท่าเทียบเรือเกาะช้างมารีน่าแอนด์รีสอร์ท จังหวัดตราด (ต่อ) 
 

 เกาะช้างมารีน่าแอนด์รีสอร์ทมีที่ตั้งอยู่ที่ ๔๘/๑๔ หมู่ ๒ อ่าวสลักเพชร อ.เกาะช้าง จ.ตราด 
เป็นท่าจอดเรือยอร์ชโดยเฉพาะในเกาะช้างซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกาะช้างมารีน่าแอนด์รี
สอร์ทให้บริการที่จอดเรือทั้งบนบกและในน้ า อีกทั้งยังมีอุปกรณ์และบริการบ ารุงรักษา ท่าเทียบเรือนี้
จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับ ๕๒ เกาะโดยรอบเกาะช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว 
สามารถจอดเรือยอร์ชได้ประมาณ ๑๔ ล า ที่จอดเรือบนบก ๓ ล า ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ  

นอกจากนี้ท่าเทียบเรือนี้ยังเป็นรีสอร์ทที่ให้บริการห้องพักที่สะดวกสบายพร้อมวิวทะเลพร้อม
สิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ เครื่องปรับอากาศ, ทีวี, เครื่องเล่น VCD, ตู้เย็นและน้ าร้อน ระบบรักษา
ความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมงให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก อีกทั้งยังมีกีฬาทางน้ า
ให้บริการ เช่น เรือใบ เรือคายัค เรือแคนู และอื่น ๆ ในส่วนของอาหาร ทางท่าเรือก็มีบริการ
ร้านอาหาร ทั้งอาหารไทย อาหารยุโรป รวมถึงอาหารทะเลสดใหม่ และผลไม้สดตามฤดูกาลของ
ประเทศไทย 
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(๒) สยามรอยัลวิว อ่าวคลองสน เกาะช้าง จังหวัดตราด 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

ภาพประกอบที่ ๑๙ ท่าเรือสยามรอยัลวิว อ่าวคลองสน เกาะช้าง จังหวัดตราด 
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ภาพประกอบที่ ๑๙ ท่าเรือสยามรอยัลวิว อ่าวคลองสน เกาะช้าง จังหวัดตราด (ต่อ) 
 
ท่าเรือยอร์ชสยามรอยัลวิว อ่าวคลองสน เกาะช้าง จ.ตราด ตั้งอยู่ด้านชายฝั่งภาคตะวันออก

ของประเทศไทย ภายในได้จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างครบครัน เช่น บีชคลับ ร้านอาหาร  
ริมหาด สระว่ายน้ าขนาดใหญ่ ห้องออกก าลังกาย ศูนย์รักษาสุขภาพ ให้บริการส่วนท่าเทียบจอดและ
ศูนย์ซ่อมบ ารุงเรือ ส าหรับเรือส าราญและเรือส่วนบุคคล  สามารถจอดเรือยอร์ชได้ประมาณ ๗๐ ล า 
ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ ตั้งแต่ ๒๐ - ๖๐ ฟุต ราคาค่าจอดเรือ ๓๐ บาท/ฟุต/วัน การจอดเรือยอร์ชที่
ท่าเรือยอร์ชสยามรอยัลวิว ค่อนข้างปลอดภัย ไม่ว่าจะฤดูอะไร หรือมรสุมอะไรก็แล้วแต่ จะไม่เจอคลื่น
ลมแรง เพราะมารีน่าอยู่ในคลองสนที่ปลอดภัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่
จะมีปัญหาในช่วงที่น้ าลงและน้ าน้อย เรือจะออกไม่ ได้  ต้องรอช่วงเวลาน้ าขึ้นถึงจะเอา 
เรือออก 

 
(๓) ท่าเทียบเรือโอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัดชลบุรี 

 

  
 

ภาพประกอบที่ ๒๐ ท่าเทียบเรือโอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

 



 
  

-47- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

  
  

  
  

  
  

ภาพประกอบที่ 20 ท่าเทียบเรือโอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 
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ภาพประกอบที่ 20 ท่าเทียบเรือโอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 
 
โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ (Ocean Marina Yacht Club) ตั้งอยู่ที่ ต.นาจอมเทียน อ าเภอ 

สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นศูนย์รวมธุรกิจที่พักและบริการมารีน่าเรือยอร์ชที่ได้มาตรฐานสากล เป็นสถานที่
จัดงานแข่งขันเรือใบนานาชาติ โอเชี่ยนมารีน่าเป็นท่าจอดเรือของเอกชน ให้บริการจอดเรือใบและเรือ
ยอร์ช โดยเป็นท่าจอดเรือยอร์ชที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถจอดเรือยอร์ชที่มีขนาด
ความยาวตั้งแต่ ๒๐ - ๑๘๐ ฟุต รองรับเรือที่จอดในน้ า (Berthing) ได้ ๓๙๐ ล า จอดบนบกได้อีก 
๑๕๐ ล า 

การให้บริการของโอเชี่ยนมารีน่า ประกอบด้วย (๑) ที่จอดเรือในน้ าพร้อมระบบน้ าไฟที่ 
ท่าจอดเรือ (๒) ที่จอดเรือบนบกทั้ง Indoor Trailer และ Outdoor Trailer (๓) พื้นที่ซ่อมแซมเรือ
ส าหรับเรือที่จอดอยู่ในน้ าและต้องการยกเรือขึ้นเพื่อซ่อมทาสีกันเพรียงและบริ การเครื่องยนต์  
(๔) บริการน าเรือขึ้นลงโดยใช้ Tractor, Forklift และ Marine Travel Lift แบบ ๒๕ BFM ซึ่ง
สามารถยกเรือน้ าหนัก ๒๕ ตัน (๕) บริการกัปตันเรือและลูกเพื่อออกเรือกับลูกค้า (๖) บริการท าความ
สะอาดเรือ ขัดเงาตัวเรือ และตรวจเช็คเตรียมเรือก่อนลูกค้าที่จะมาใช้บริการ (๗) บริการน้ ามัน
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เชื้อเพลิง (๘) การเช่าเหมาเรือ Boat Charter ซึ่งมีทั้งเรือยอร์ชที่มีเครื่องยนต์ Motor Yacht และ 
Sailing Yacht Catamaran และ (๙) ระบบรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระบบกล้องวงจรปิดโดยรอบพื้นที่ รวมทั้งบัตร Key Card ผ่านเข้าออก  

นอกจากนี้ภายในพื้นที่โอเชี่ยนมารีน่า ยังมีร้านค้าให้บริการ อาทิ ร้านขายอุปกรณ์เรือ ขายสี
กันเพรียง ร้านขายของที่ระลึก ตัวแทนจ าหน่ายเรือ ประกันภัยเรือ ซ่อมใบเรือ โรงเรียนสอนการ
เดินเรือ (Sailing School) รับซ่อมแซมเรือซึ่งมีทั้งการซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมและบริการ
เครื่องยนต์เรือด้วยอู่ต่อเรือ  

 
(๔) เรซเซอร์ มารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

  
  

  
 

ภาพประกอบที่ ๒๑ เรซเซอร์ มารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
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ภาพประกอบที่ 21 เรซเซอร์ มารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(ต่อ) 
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  เรซเซอร์ มารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่ ๕/๒ หมู่ ๑ ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันต์ เป็นท่าจอดเรือของเอกชน ให้บริการจอดเรือใบและเรือยอร์ช โดยสามารถ
จอดเรือยอร์ชที่มีความยาวถึง ๓๐ เมตร กินน้ าลึกระหว่าง ๒-๕ เมตร  มีที่จอดเรือในน้ า ๑๐๗ ล า 
และที่จอดเรือบนบก ๑๕๐ ล า  

การให้บริการของ เรซเซอร์ มารีน่า ประกอบด้วย (๑) ที่จอดเรือในน้ าพร้อมระบบน้ าไฟที่ท่า
จอดเรือ (๒) ที่จอดเรือบนบกทั้ง Indoor Trailer และ Outdoor Trailer (๓) พื้นที่ซ่อมแซมเรือ
ส าหรับเรือที่จอดอยู่ในน้ าและต้องการยกเรือขึ้นเพื่อซ่อมทาสีกันเพรียงและบริการเครื่องยนต์  
(๔) บริการน าเรือขึ้นลงโดยใช้ Tractor, Forklift (๕) บริการกัปตันเรือและลูกเพื่อออกเรือกับลูกค้า 
(๖) บริการท าความสะอาดเรือ ขัดเงาตัวเรือ และตรวจเช็คเตรียมเรือก่อนลูกค้าที่จะมาใช้บริการ  
(๗) บริการน้ ามันเชื้อเพลิง (๘) การเช่าเหมาเรือ Boat Charter ซึ่งมีทั้งเรือยอร์ชที่มีเครื่องยนต์ 
Motor Yacht และ Sailing Yacht Catamaran และ (๙) ระบบรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระบบกล้องวงจรปิดโดยรอบพ้ืนที่ 

 
๔.๑.๓. ท่าเทียบเรือที่อยู่ในพื้นที่ด าเนินโครงการ 
 
ท่าเรือ 
ค าว่า “ท่าเรือ” หรือ “เมืองท่า” ทางภาษาอังกฤษใช้ว่า “Port” หรือ “Seaport ” หมายถึง

อาณาบริเวณพื้นที่ส าหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น การขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง  
หรือจากเรือลงเรือ หรืออาจกล่าวอย่างสั้น ๆ ว่า ท่าเรือ คือ อาณาบริเวณพื้นที่ที่มีการติดต่อกัน
ระหว่างเรือกับชายฝั่ง ตัวอย่างท่าเรือต่างประเทศที่มีความส าคัญด้านการพัฒนาในยุโรป ได้แก่  
รอตเตอร์แดม (Rotterdam’s Europort) ท่าเรือแอนท์เวิร์พ (Port of Antwerp) ท่าเรือแฮมเบิร์ก 
(Hamburg Port) (ศูนย์รวมข้อมูลเรียนรู้เรื่องเรือเบื้องต้น)  

ในส่วนของท่าเทียบเรือที่ไม่ใช่มารีน่าและอยู่ในพื้นที่ด าเนินโครงการสามารถสรุปท่าเรือที่
ส าคัญได้ ดังนี้  
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(๑) ทา่เรือแหลมบาลฮีาย  
 

  
  

  
  

  
 

ภาพประกอบที่ ๒๒ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จ.ชลบุร ี
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ท่าเรือแหลมบาลีฮาย สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๒ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเมืองพัทยา เป็น
ท่าเรือที่สะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาใช้บริการเนื่องจากอยู่ในบริเวณพัทยาใต้ ใกล้ 
Walking Street มีสถานที่จอดรถรองรับ นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวเกาะล้านแบบค้างคืนหรือแบบ
เช้าไปเย็นกลับ เมืองพัทยาซึ่งเป็นผู้บริหารท่าเรือแหลมบาลีฮายได้จัดที่จอดรถไว้  ๓ จุด ได้แก่  
หน้าบริเวณศาลา และ ตึกด้านข้างบาลีฮายพลาซ่า และสะพานต่างระดับก่อนถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

ท่าเรือแหลมบาลีฮายเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเมืองพัทยา มีลักษณะเป็นสะพานท่าเทียบเรือ 
(Pier) และเป็นศูนย์กลางขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง ระหว่างฝั่ง
พัทยากับเกาะล้านและเกาะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เกาะครก และเกาะสาก ปัจจุบัน มีเรือมาจอดใช้
บริการท่าเรือแหลมบาลีฮายจ านวนมาก ทั้งเรือรับส่งนักท่องเที่ยว เรือสปีดโบ๊ท เรือประมง ประกอบ
กับมีร้านค้าและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวมาใช้พื้นที่ท่าเรือแหลมบาลีฮายจ านวนมาก จึงท าให้ดูไม่
ค่อยเป็นระเบียบ เมื่อไม่นานมานี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการน าของมณฑลทหารบก
ที่ ๑๔ มีนโยบายให้ด าเนินการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา 
จ.ชลบุรี ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และทวงคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
(๒) ท่าเรือแหลมฉบัง 
 

  
  

ภาพประกอบที่ ๒๓ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
 

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ทาง  
ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ขนาด ๖,๓๔๐ ไร่ ท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับเรือขนาด
ใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ท าหน้าที่เป็นองค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม 
ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการหรือที่เรียกว่า Landlord Port โดยเป็น 
ท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก  

ที่ผ่านมาเคยมีเรือส าราญของหลายบริษัท เช่น Star Cruise, Royal Caribbean Cruise และ 
Norwegian Cruise ซึ่งเดินทางมาจากสิงคโปร์ แล้วน าผู้โดยสารบนเรือมาท่องเที่ยวบนฝั่งย่านเมือง
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พัทยา เนื่องจากหน้าท่าของท่าเรือแหลมฉบังจะมีความกว้างและมีความลึกท าให้เรือขนาดใหญ่
สามารถมาจอดเทียบท่าได้  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 
ท าให้มีเรือขนสินค้าขนาดใหญ่เข้าออกจ านวนมาก ทั้งเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ 
ส าหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ และท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปประเภทเทกอง ท าให้ไม่
เป็นที่นิยมของกลุ่มนักแล่นเรือใบและเรือยอร์ชที่จะเข้าไปใช้บริการ 

 
(๓) ทา่เทียบเรือประมงหัวหนิ 

 

  
  

  
 

ภาพประกอบที่ ๒๔ ท่าเรือประมงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
 

ท่าเรือประมงหัวหินตั้งอยู่ เหนือสุดของถนนนเรศด าริห์ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
อยู่ ภายใต้การดูแลขององค์การสะพานปลาใช้รองรับเรือประมงเพื่อจอดและขนถ่ายสัตว์น้ า แต่ใน
บางครั้ง อนุญาตให้เรือประเภทอื่น เช่น เรือประมงดัดแปลงเพื่อการท่องเที่ยวมาจอดเทียบท่าเป็น 
ครั้งคราว  

ปัจจุบันท่าเทียบเรือประมงหัวหินเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นจุดชมวิวเรือใน  
อ่าวหัวหินในช่วงเช้าและเย็น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาความไม่สะดวกด้านการจราจรทางถนนเข้า
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ออกท่าเทียบเรือ เนื่องจากอยู่ในเขตชุมชน ร้ านอาหาร และตลาด (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 
๔.๑.๔. สรุปแหล่งที่จอดเรือใบและเรือยอร์ชที่เหมาะสมเส้นทาง พัทยา-หัวหิน 
 

 (1) ท่าเทียบเรือที่ไม่ใช่มารีน่าในพื้นที่ด าเนินโครงการฯ 
 เมื่อพิจารณาถึงท่าเทียบเรือที่ไม่ใช่มารีน่าในพื้นที่ด าเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรือ
แหลมบาลีฮาย ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง และท่าเทียบเรือประมงหัวหิน จะพบว่า แม้ทั้งสามท่าเทียบเรือ
จะสามารถรองรับการจอดเรือยอร์ชได้ แต่ที่ผ่านๆ มาจะไม่ค่อยมีเรือยอร์ชเข้าไปจอดเทียบท่ามากนัก 
เนื่องจากเรือยอร์ชส่วนใหญ่จะมีราคาแพงหลายสิบล้านจนถึงราคาหลักร้อยล้าน ท าให้เจ้าของเรือหรือ
กัปตันเรือให้ความส าคัญกับท่าจอดเรือเป็นพิเศษ โดยจะไม่น าเรือไปจอดตามท่าเทียบเรือที่มี
การจราจรของเรือหนาแน่น มีเรือประมงมากๆ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับเรือยอร์ชของตนได้ และจะ
ไม่น าเรือไปจอดตามท่าเทียบเรือที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงท่าเรือจากถนน  
 จากการสัมภาษณ์กัปตันเรือหลายคนให้ความเห็นว่า หากไม่มีมารีน่าให้จอด มักจะเลือกจอด
แบบทอดสมอในจุดที่ดูแล้วมีความปลอดภัย เช่น จอดทอดสมอที่หาดทรายขาว เกาะช้าง หรือ
ทอดสมอที่ชายหาดหัวหิน แล้วจะนั่งเรือเล็กขึ้นฝั่งและรับจากฝั่งลงเรือ โดยจะให้ลูกเรือเฝ้าอยู่ที่เรือ
อย่างน้อย ๑ คน ในระหว่างที่ขึ้นฝั่งเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 
  
 (2) มารีน่าในพื้นที่ด าเนินโครงการฯ 
 ทางด้านฝั่งทะเลอ่าวไทย มีมารีน่าอยู่ทั้งหมด ๔ แห่ง ได้แก่ ๑.สยามรอยัลวิล เกาะช้าง 
จังหวัดตราด ๒. เกาะช้าง มารีน่า แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดตราด ๓. โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัด
ชลบุรี ๔.เรซเซอร์ มารีน่า, Racer Marina 

ทั้งสยามรอยัลวิล เกาะช้าง จังหวัดตราด และเกาะช้าง มารีน่า แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดตราด 
จะเป็นมารีน่าที่มีบรรยากาศสวยงาม มีสิ่งอ านวยความสะดวกและที่พักพร้อมสรรพ ตั้งอยู่ที่เกาะช้าง 
ที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายบนเกาะช้าง และหมู่เกาะช้างยังมีทะเลและแหล่งด าน้ าที่งดงาม แต่ตัว
มารีน่าทั้งสองแห่งอาจจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ที่ส าคัญคือ ทั้งสองมารีน่า อยู่นอกขอบเขตพื้นที่
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช พัทยา-หัวหิน 

ดังนั้น จึงเหลือมารีน่า ๒ แห่งที่อยู่ในพื้นที่ด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช พัทยา-หัวหิน คือ โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัดชลบุรี และ  
เรเซอร์ มารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทั้งสองมารีน่ามีศักยภาพสูงในการให้บริการเกี่ยวกับเรือใบ
และเรือยอร์ และเป็นมารีน่าที่ตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว
เดินเรือใบและเรือยอร์ช พัทยา-หัวหิน จึงเป็นแหล่งจอดเรือที่เหมาะสมส าหรับเส้นทางเดินเรือใบและ
เรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน นอกจากนั้นทั้งโอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ จังหวัดชลบุรี และ เรเซอร์ มารีน่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เป็นจุดจอดเรือใบและเรือยอร์ชที่เหมาะสมของ
เส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช พัทยา-หัวหิน กล่าวคือ 

กิจกรรมท่องเที่ยวหลังท่า (Tourism Hinterland) มีระยะห่างระหว่างท่าเรือกับพื้นที่ชุมชน 
มีระยะห่างระหว่างมารีน่ากับพื้นที่ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ย่อม หลังท่ามีสถานที่ท่องเที่ยว / กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลาย  
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ความสะดวกการเข้าถึงหน้าท่า (Accessibility) มีความสะดวกของนักท่องเที่ยวในการเข้าถึง
มารีน่า ได้แก่ มีเส้นทางถนนที่สะดวกเข้าถึงมารีน่า ไม่มีสภาพบ้านเรือนและร้านค้าหรือชุมชนที่ตั้งกีด
ขวางเส้นทางถนน  

ภูมิทัศน์ภายนอกสวยงามเอื้อต่อการพักผ่อน เป็นความสะดวกของภูมิทัศน์ภายนอกพื้นที่ติด
กับทะเล ใกล้ชายหาด ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และไม่อยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม บ้านเรือนแออัด และ
กิจกรรมการประมงที่มีการขนถ่ายสินค้าซึ่งมีกลิ่นเหม็นของอาหารทะเลและมูลฝอยที่ติดมา 
กับเรือ  

ความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางน้ า ไม่มีความหนาแน่นของปริมาณการจราจร
ทางน้ า เช่น เรือสินค้า เรือโดยสาร เรือเร็ว Speed Boat ในบริเวณมารีน่า ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ าที่หนาแน่น    

นักท่องเที่ยวและธุรกิจเอกชนยอมรับ เป็นท าเลที่ตั้งของมารีน่าที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาคเอกชนในท้องถิ่น เช่น 
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น  
 

๔.๑.๕. จัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช ระหว่าง พัทยา-หัวหิน พร้อมข้อมูล
เดินเรือ 
 
 หลังจากรวบรวมข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชของ
พื้นที่พัทยา-หัวหิน เบื้องต้นแล้ว ทีมที่ปรึกษาน าโดย กัปตันณรงค์ กันภัย ได้ลงพื้นที่ โอเชี่ยน มารีน่า 
ยอร์ช คลับ เพื่อหารือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางทะเล บริษัททัวร์ ผู้ประกอบการมารีน่า 
กัปตันเรือ โดยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณ Scott Finsten ผู้จัดการ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ 
สัมภาษณ์กัปตันสมบัติ เอี่ยมองค์, กัปตันพิศิษธิ์, และกัปตันช้อย  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า ในปัจจุบัน มีการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยเรือใบและ
เรือยอร์ชในพื้นที่ทะเลพัทยา โดยจะเป็นลักษณะพานักท่องเที่ยวไปด าน้ าชมประการัง เป็นทริปแบบ
วันเดียว คือไปเช้ากลับเย็น โดยนิยมพานักท่องเที่ยวไปตามเกาะไผ่ เกาะล้าน อย่างไรก็ตาม ทางด้าน
ผู้ให้สัมภาษณ์อยากให้ทางภาครัฐอนุญาติให้สามารถเดินเรือใบและเรือยอร์ชเพื่อไปเที่ยวที่เกาะคราม 
และเกาะริ้นด้วย ดังนั้น หากจะท าเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน ให้
ได้มาตรฐาน น่าจะเป็นทริปจาก โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ ไปที่เกาะริ้น หลังจากนั้นก็แล่นเรือข้าม
อ่าวไปที่หัวหิน โดยอาจจะจอดเรือแบบทอดสมอที่ชายหาดหัวหิน ในช่วงเวลาที่อากาศโปร่ง ไม่มี
มรสุม แต่หากสภาพอากาศมีคลื่นลมแรงก็ให้ไปจอดเรือที่เรซเซอร์ มารีน่า และท่องเที่ยวบนฝั่งที่
ปราณบุรีและหัวหิน หลังจากนั้น ขากลับออกเรือจากหัวหินและมาแวะท่องเที่ยวที่เกาะล้าน หลังจาก
นั้นเดินเรือกลับพัทยา เป็นทริปท่องเที่ยวแบบ ๒ วัน ๑ คืน 
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ภาพประกอบที่ ๒๕ ภาพกิจกรรมจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช ระหว่าง 
พัทยา-หัวหิน 
 
 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากได้ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวนี้มา ที่ปรึกษาได้หารือกับทางทัพเรือ
ภาค ๑ โดยท่านนาวาเอก วศิน สระศรีดา และท่านนาวาโทเปรมศักดิ์ ด าทับ ได้ให้ข้อมูลว่า ในส่วน
ของเกาะริ้นและเกาะครามนั้นยังไม่อนุญาติให้ขึ้นไปบนเกาะได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตซ้อมรบและ  
เขตอนุรักษ์เต่าทะเล ดังนั้นหากจัดท าเส้นทางที่แนะน านักท่องเที่ยวให้ไปที่สองเกาะนี้ จะเกิดปัญหา
แก่นักท่องเที่ยวได้ในอนาคต  
 หลังจากที่ปรึกษาได้หารือกับทางทัพเรือภาค ๑ แล้ว จึงได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวเดิน
เรือใบและเรือยอร์ชเล็กน้อย โดยจะเป็นทริป ๒ วัน ๑ คืน เริ่มจากออกเรือจาก โอเช่ียน มารีน่า ยอร์ช 
คลับ ไปยังเกาะไผ่ หลังจากท่องเที่ยวที่เกาะไผ่แล้วแล่นเรือไปที่ หัวหิน หลังจากนั้นท่องเที่ยวบนฝั่ง  
และพักค้างคืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันต่อมาแล่นเรือกลับมาที่เกาะล้าน เพื่อท่องเที่ยวทางทะเล 
และเดินทางกลับ โอเช่ียน มารีน่า ยอร์ช คลับ 
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๔.๑.๖. การจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช 
คลับ – เกาะไผ่ – หัวหิน – เกาะล้าน – โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ 

 
ในการจัดท าแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน โดยมี

จุดเริ่มต้นที่ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ ไปที่เกาะไผ่ และไปที่หัวหิน ทางด้านขากลับ ออกเดินทาง
จากหัวหิน มายังเกาะล้าน และเดินเรือกลับมาที่โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ ได้รับความอนุเคราะห์
จากทางทัพเรือภาค 1 ในการขีดเข็มเดินเรือที่เหมาะสมและมีความถูกต้องปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑. แผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ – เกาะไผ่ – 

หัวหิน – เกาะล้าน – โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ ระยะทางรวมประมาณ ๑๒๐ ไมล์ มีจุดเปลี่ยนเข็ม
จ านวน ๓ จุด 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๒๖ แผนที่เส้นทางเรือยอร์ช โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ – เกาะไผ่ –  
หัวหิน – เกาะล้าน – โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ 
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๒. เส้นทาง โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ – เกาะไผ่ เข็ม ๒๙๓ ระยะทาง ๑๕ ไมล ์
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๒๗ แผนที่เส้นทางเรือยอร์ช โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ – เกาะไผ่ 
   
  ๓. เส้นทาง เกาะไผ่ – หัวหิน เข็ม ๒๔๕ ระยะทาง ๔๗ ไมล์ และเส้นทาง หัวหิน – เกาะล้าน 
เข็ม ๐๗๐ ระยะทาง ๕๐ ไมล ์
 

 
 
ภาพประกอบที่ ๒๘ แผนที่เส้นทางเรือยอร์ช เกาะไผ่ - หัวหิน และหัวหิน - เกาะล้าน 
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  ๔. เส้นทาง เกาะล้าน – โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ เขม็ ๑๒๐ ระยะทาง ๘ ไมล ์
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๒๙ แผนที่เส้นทางเรือยอร์ช เกาะล้าน - โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ 
      

ตารางที่ ๖ ตารางข้อมูลเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ – เกาะไผ่ – หัวหิน 
– เกาะล้าน – โอเชีย่น มารีน่า ยอร์ช คลับ 

 
จุดที่ เสน้ทาง เข็ม ระยะทาง ใช้เวลา หมายเหต ุ
๑ โอเชี่ยน มารีนา่ ยอรช์ 

คลบั– เกาะไผ ่
๒๙๓ ๑๕ ไมล ์ ๑ ชม. ๓๐ นาท ี  

 
ความเร็ว
เดินทาง 
๑๐ นอต 

๒ เกาะไผ่ – หัวหนิ ๒๔๕ ๔๗ ไมล ์ ๔ ชม. ๔๕ นาท ี
๓ หัวหนิ – เกาะล้าน ๐๗๐ ๕๐ ไมล ์ ๕ ชม. 
๔. เกาะล้าน – โอเชี่ยน  

มารีน่า ยอรช์ คลบั 
๑๒๐ ๘ ไมล ์ ๔๕ นาท ี

รวม   ๑๒๐ ไมล์ ๑๒ ชม.  
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๔.๑.๗. สรุปผลการจัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช พร้อมข้อมูลเดินเรือ
แหล่งที่จอดเรือที่เหมาะสมเส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน 
 
 จากการส ารวจข้อมูลแหล่งจอดเรือใบและเรือยอร์ชพื้นที่ด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม
เส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทาง พัทยา-หัวหิน พบว่า ในฝั่งทะเลอ่าวไทยมี 
มารีน่าส าหรับจอดเรือใบและเรือยอร์ชอยู่ ๔ แห่ง โดยมีมารีน่าสองแห่งตั้งอยู่ที่เกาะช้าง จังหวัดตราด 
คือ เกาะช้าง มารีน่า และสยาม รอยัล วิว ซึ่งทั้งสองมารีน่ามีขนาดไม่ใหญ่นักและตั้งอยู่นอกพื้นที่
โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน ดังนั้น จึงเหลือมารีน่าเพียงสองแห่งที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน นั่นคือ โอเชี่ยน มารีน่า 
ยอร์ช คลับ จังหวัดชลบุรี และเรซเซอร์ มารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมารีน่าทั้งสองแห่งเป็น 
มารีน่าที่มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับเรือใบและเรือยอร์ชที่เข้าจอดทั้งในน้ าและบนบกได้หลายร้อยล า 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการที่จ าเป็นส าหรับนักเดินเรือและนักท่อ งเที่ยว
พร้อมสรรพ 
 นอกจากนั้น มารีน่าทั้งสองแห่งมีความสะดวกของนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงมารีน่าจากทาง
บก ไม่มีสภาพบ้านเรือนและร้านค้าหรือชุมชนที่ตั้งกีดขวางเส้นทางถนน ไม่อยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม 
ไม่มีกิจกรรมการประมงที่มีการขนถ่ายสินค้าซึ่งมีกลิ่นเหม็นของอาหารทะเล ปริมาณการจราจรทางน้ า
ไม่หนาแน่น เช่น ไม่มีเรือสินค้า เรือโดยสาร เรือเร็ว Speed Boat ในบริเวณมารีน่า ในส่วนของ
บริเวณรอบๆ มารีน่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยว / กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความสมบูรณ์และมี
ความหลากหลาย จึงเหมาะสมที่จะระบุให้เป็นแหล่งจอดเรือในเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและ 
เรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน 
 จากด าเนินงานท าให้สามารถจัดท าเส้นทางทางท่องเดินเรือใบและเรือยอร์ชพร้อมข้อมูล
เดินเรือเส้นทางพัทยา-หัวหิน ได้ โดยจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน ขาไป พัทยา – เกาะไผ่ – 
หัวหิน และขากลับ หัวหิน – เกาะล้าน – พัทยา ระยะทางรวม ๑๒๐ ไมล์ ใช้เวลาเดินเรือ ๑๒ ชั่วโมง 
ที่ความเร็ว ๑๐ นอต 
 หลังจากจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทาง พัทยา-หัวหิน และ
สามารถระบุแหล่งที่จอดเรือในเส้นทางเรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาฯจะต่อยอดจากกิจกรรมนี้โดยน า
เส้นทางท่องเที่ยวนี้มาพัฒนาต่อเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความ
เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวแล่นเรือใบและเรือยอร์ชแก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป 
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๔.๒ ก าหนดปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบที่เหมาะสมกับการ
ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องตามเส้นทางเส้นทาง คือ เส้นทางเดินเรือพัทยา-หัวหิน 

 
๔.๒.๑. แนวทางการก าหนดโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช 

 
แนวทางการก าหนดโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชมีองค์ประกอบ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมจ านวนมาก ในการจัดท าโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
เรือใบที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องตามเส้นทางเส้นทาง คือ เส้นทางเดินเรือ
พัทยา-หัวหิน ครั้งนี้ นอกจากการทบทวนตัวอย่างโปรแกรมกิจกรรมจากโปรแกรมการท่องเที่ยวทาง
เรือในประเทศแล้ว ที่ปรึกษาจะก าหนดกรอบการจัดท าโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยว ดังนี้  

1) แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) แหล่งท่องเที่ยวนับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงสุดของ
การเดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่ง
ธรรมชาติที่มีความโดดเด่น เช่น หมู่ เกาะไผ่ เกาะล้าน ชายหาดพัทยา ชายหาดหัวหิน หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานราชภักด์ิ เป็นต้น  

2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม  
มีระบบคมนาคมปลอดภัย เช่น สามารถล่องเรือใบและเรือยอร์ชเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก  
การเข้าถึงแหล่งถูกต้องตามระเบียบราชการ ในแหล่งท่องเที่ยวมีระบบขนส่งทางบกรองรับ ซึ่งจะ
เอื้ออ านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหล่ง
ท่องเที่ยว (Attraction) อื่นๆ  

3) การมีที่พักแรมรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเรือใบและเรือ
ยอร์ชไม่ต้องการค้างคืนบนเรือ ในการก าหนดโปรแกรมท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงที่พักประเภทต่างๆ ที่
จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์  
ที่พักแรม  

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) กิจกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน นอกจากความสนุกเพลิดเพลินจากการล่องเรือแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้มี
โอกาสท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเดินศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน การด าน ้าในรูปแบบ Scuba 
Diving หรือ Snorkeling การตกปลาหมึกในทะเลลึก การนอนอาบแดดบนเรือยอร์ชกลางทะเล  
ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ (Experience) ที่อยู่ในความทรงจ าของนักท่องเที่ยวและ
กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

5) การมีส่วนร่วม การจัดโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชจ าเป็นต้อง
สัมภาษณ์สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางเรือ ผู้ให้บริการมารีน่า ฝ่ายรัฐและ
ฝ่ายความมั่นคงทางทะเล เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ประกอบการ ประชาชนในท้องถิ่น  
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ผลการด าเนินงานสามารถจัดท าโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวเดิน
เรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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โปรแกรมท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน 2 วัน 1 คืน 
 
วันที่ 1 ขาไป พทัยา-เกาะไผ-่หัวหนิ  
08.00 น.   เดินทางจากโอเชี่ยน มารีน่า ยอรช์ คลับ พทัยา ไป เกาะไผ่ 
09.30 - 11.30 น.  ด าน้ าชมปะการัง ณ เกาะไผ ่
   (รับประทานอาหารบนเรือ) 
11.30 - 16.15 น. แล่นเรือไปยังหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(จอดเรือแบบทอดสมอที่ชายหาดหัวหิน หรือล่องเรือไปจอดที่เรซเซอร์ 
มารีน่า อ าเภอปราณบุรี) 

16.15 น.    เที่ยว "อุทยานราชภักด์ิ"  
19.00 น.   เที่ยว เพลินวาน หรือ รฤก หวัหิน  

(สามารถเลือกท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหินเพิ่มเติมได้)  
21.00 น.  เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ 2 ขากลับ หัวหนิ-เกาะล้าน-พทัยา 
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 - 10.30 น. กราบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคล 
11.00 - 16.30 น. ออกเดินทางจากหัวหิน ไป เกาะล้าน 
   (รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ) 
16.30 - 18.00 น. ด าน้ าและพักผ่อนที่เกาะล้าน  
18.00 - 18.45 น. เดินทางกลับ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ โดยสวัสดิภาพ 

 
นอกจากโปรแกรมและกิจกรรมที่ได้จัดท าขึ้นแล้ว ที่ปรึกษายังได้รวบรวมข้อมูลเทศกาลและ

งานเฉลิมฉลองพิเศษที่น่าสนใจและจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีของทั้งพื้นที่พัทยาและหัวหิน และข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวที่ อพท.3 ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวตามเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทาง
พัทยา-หัวหินสามารถก าหนดช่วงเวลาที่ตนเองสนใจและมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในเทศกาลพิเศษ
ประจ าปีของทั้งสองพื้นที่ และสามารถเที่ยวเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษที่ทาง อพท.3 
ได้ส่งเสริมและพัฒนา 

 
๔.๒.๒. งานเทศกาลท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจ าปีที่พื้นที่พัทยาและหัวหิน 
  

(1) เทศกาลท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจ าปีที่พื้นที่พัทยา 
 
31 ธันวาคม -1 มกราคม งานปีใหม่พัทยา  
เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในภาคตะวันออก เพื่อให้เหมาะสมกับ

เป็นการเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงร่วมมือกับเมืองพัทยา
และคณะกรรมการวอล์คกิ้ง สตรีท จัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็น
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การเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และจัดงานถึง 2 แห่งด้วยกัน
คือ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ และบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (พัทยาใต้) โดย
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจ าหน่ายอาหาร และยังได้
มีการแสดงพลุไฟโชว์เหนือเวิ้งฟ้าอ่าวพัทยา ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 22.00–01.00 น.
เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับกิจกรรม และสร้างความสวยงามให้ท้องฟ้าเมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง 

ในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม จะมีพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตและครอบครัวรับขวัญปีใหม่ บริเวณปากทางเข้าโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ , บริเวณ
สวนสาธารณะลานโพธ์ิ นาเกลือ และบริเวณหน้าโรงแรมเซิร์ฟบีช ชายหาดจอมเทียน 

กุมภาพันธ์ เทศกาลพัทยาคานิวัล 
เทศกาลพัทยาคานิวัล เป็นเทศกาลที่ให้ผู้ร่วมงานจะได้ระเบิดความมันส์ความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่

กันอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 วันอย่างจุใจ โดยในงานนี้จะจัดขึ้นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่บริเวณ
ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ
เมืองพัทยา 

ภายในงานได้มีการรวบรวมอาหารจากทั่วประเทศ พร้อมจะได้ชิมรสกับอาหารนานาชนิด 
เครื่องเล่นที่ทันสมัย พร้อมกับการประกวด Miss Pattaya Carnival 2006 เพื่อค้นหาตัวแทนในการ
ประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา และในงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าประกวด Body 
Painting Contest การประกวดชุดแฟนซี ที่มีสีสันอันตระการตา เพื่อชิงเงินรางวัลนับแสนบาทและที่
จะพลาดไม่ได้กับไฮไลท์ของการจัดงานนี้ จะพบกับเหล่าศิลปินทั้งแนวสตริงและลูกทุ่งจากทั่วฟ้า
เมืองไทยที่จะมาสร้างสีสันและความบันเทิงอย่างเต็มอิ่ม พร้อมทั้งหางเครื่องนับร้อยชีวิตที่จะมีสลับ
สับเปลี่ยนความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างจุใจตลอด 3 วัน 3 คืน 

เดือน มีนาคม พัทยาเฟสติวัล 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เมืองพัทยา บริษัท มิวสิค เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค (เอ็มที

วี) จ ากัด  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด(มหาชน) และบริษัท อาร์เอส จ ากัด(มหาชน)   ร่วมกันจัด
เทศกาลดนตรี “พัทยา มิวสิค เฟสติวัล” ในช่วงเดือนมีนาคม ณ  ศูนย์กีฬาเมืองพัทยา  ถนนชัยพฤกษ์ 
2  เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี   โดยคอนเสิร์ตจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. ทุกวัน 
และเต็มอิ่มกับดนตรีตลอด 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง  พบกับการแสดงอันหลากหลายของศิลปินนักร้องชื่อดัง
ทุกแนวดนตรีทั่วฟ้าเมืองไทย อันเกดิจากความร่วมมือของ เอ็มทีวี ไทยแลนด์ , จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  และ 
อ า ร์ เ อ ส   บ น เ ว ที เ ดี ย ว กั น   ส า ห รั บ เ ว ที ก า ร แ ส ด ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  2 เ ว ที    คื อ    
เมนสเตจ  และ อินดี้สเตจ  จะมีศิลปิน วงดนตรี นักร้องที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ หมุนเวียน
ผลัดกันสร้างสีสัน 

การจัดงานจะเน้นรูปแบบการจัดงานที่มีความเป็นสากล โดยได้น าศิลปินจากกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านในแถบเอเชียแปซิฟิค อาทิ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้  มาร่วมเปิดโลกทัศน์ และความบันเทิง 
สะท้อนแง่มุมทางวัฒนธรรมของแนวดนตรีที่หลากหลาย ผ่านศิลปินไทยและต่างชาติ 

เดือนเมษายน งานเทศกาล พัทยา 
ประวัติ/ความเป็นมา: พัทยาเป็นเมืองตากอากาศทางชายทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยที่

มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของประเทศ เนื่องจากมีทิวทัศน์และเกาะแก่งรวมทั้งหาดทรายที่สวยงามดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาพักผ่อนมากมายเป็นประจ าทุกปี ทางเมืองพัทยาจึง
ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลพัทยาขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และ
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เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ  

ก าหนดการจัดงาน: งานเทศกาลพัทยาจะเริ่มขึ้นประมาณต้นเดือนเมษายน มีระยะเวลา  
๗ วัน 

กิจกรรม/พิธี: เปิดงานด้วยขบวนรถเทศกาลพัทยา รถที่เข้าร่วมขบวนแห่ตกแต่งด้วยดอกไม้
ต่างๆ และสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงาม แห่ไปตามบริเวณถนนสายชายหาดพัทยา จากพัทยาเหนือสู่พัทยาใต้ 
ในแต่ละปีจะมีรถ เข้าร่วมขบวนและประกวดประมาณ ๓๐ คัน มีทั้งประเภทสวยงามและประเภท
ความคิด เมื่อแห่รอบเมือง เสร็จแล้วจะตั้งแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันบริเวณหน้าสภาเมืองพัทยา 
นอกจากจะมีการแห่ขบวนรถแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการและการสาธิตต่างๆ มากมาย เช่น 
นิทรรศการทางโบราณคดีใต้น้ า โดยจัดแสดงศิลปวัตถุที่ค้นพบใต้น้ าในอ่าวพัทยาและบริเวณใกล้เคียง 
การแสดงเส้นทางการเดินเรือในสมัยโบราณ แสดงต าแหน่งเรือจม ลักษณะเรือ วัสดุที่ใช้ประกอบเป็น
เรือ สภาพและสาเหตุที่เรือจม รวมทั้งสภาพทะเลบริเวณที่เรือจม นิทรรศการเปลือกหอยทะเลที่พบ
ตามชายฝั่งทะเลของไทย ทั้งที่พบในอ่าวไทย และทะเล อันดามัน นิทรรศการทางการประมง ทั้งการ
จับปลาแบบชาวบ้าน และการใช้อุปกรณ์จับปลาที่ทันสมัย นิทรรศการการตกปลา (ถือเป็นกีฬาชนิด
หนึ่ง) เช่น การแสดงเรือ เบ็ดตกปลา และรายละเอียดของปลาที่ตกได้ในอ่าวไทย นิทรรศการการเล่น
เรือใบ และกีฬาทางน้ า นิทรรศการพลอยจากจังหวัดที่มีแหล่งพลอยต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการสาธิต
การทอผ้าฝ้าย การท าครก และภาชนะเครื่องใช้ที่เป็นหิน การเลี้ยงหอยนางรม การท าเครื่องจักสาน 
การท าข้าวหลามหนองมน การทอเสื่อและภาชนะที่ท าจากกก การถักแห อวน การท าลอบ ไซ และ
เครื่องมือดักปลาชนิดต่างๆ การแข่งขันกีฬาทางน้ า เช่น แข่งเรือ แข่งสกีน้ า ตกปลา สกูตเตอร์  
มวยทะเล วินเซิร์ฟ การแข่งขันกีฬาทางบก เช่น แข่งมอเตอร์ไซด์วิบาก จักรยานวิบาก การแข่งรถ 
การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การคัดเลือกชุดการแสดงจากภาคต่างๆ ของไทย มาเผยแพร่ใน
งาน การแสดงดนตรี เช่น ดนตรีประเภทสตริงคอมโบ ดนตรีไทย แตรวง และดนตรีพื้นเมือง 

เมษายน ประเพณีวันไหลและกองข้าวพัทยา 
18 - 20 เมษายน ของทุกป ี
พื้นที่จัดงาน: งานกองข้าว -สวนสาธารณะลานโพธ์ิ นาเกลือ / ก่อกองทราย – ชายหาดพัทยา 
กิจกรรมในวันงานที่ 18 เมษายน: งานประเพณีวันไหลนาเกลือ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ 

นาเกลือ จะมีการท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จ านวน 99 รูป สรงน้ าพระพุทธรูป
และรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ จากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปออกจากสวนสาธารณะ  
ลานโพธิ์ไปรอบตลาดนาเกลือเพ่ือให้ผู้คนที่อยู่โดยรอบได้สรงน้ าพระเพ่ือเป็นสริิมงคล 

กิจกรรมในวันงานที่ 19 เมษายน: งานประเพณีวันไหลพัทยา ณ วัดชัยมงคล พัทยาใต้ จะมี
การสรงน้ าพระพุทธรูป และรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ จากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูป
และพระสงฆ์จาก วัดชัยมงคลไปตามถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้สิ้นสุดที่วงเวียนปลาโลมาและมุ่งหน้า
กลับสู่วัดชัยมงคล 

กิจกรรมในวันงานที่ 20 เมษายน: งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ณ สวนสาธารณะลาน
โพธิ์นาเกลือ ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก ,แข่งขันตะกร้อ
ลอดบ่วง,แข่งขันปริศนาค ากลอน (ทายโจ๊ก) มวยทะเล , ปีนเสาน้ ามัน , เล่นเกมส์/ทายปัญหา ,  
การแสดงศิลปะการต่อสู้ ในช่วงเย็นจะมีพิธีบวงสรวงกองข้าวและขบวนแห่ นางฟ้า เทวดา ขบวนแห่ 
ผีป่า , การออกร้านอาหารของชุมชนและหน่วยงานราชการ , การแสดงดนตรีลูกทุ่ง ฯลฯ 
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ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนจากทุกพื้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมือง
พัทยาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันไหลซึ่งจะท าให้มีการจราจรบนท้องถนนติดขัดเป็น
ประจ าทุกปี ส่วนส าหรับท่านใดที่ขับรถยนต์ส่วนตัวมาแล้วต้องการเดินเล่นสาดน้ าท่านก็สามารถน าไป
จอดยังสถานที่จอดรถต่างๆ ที่ทางเมืองพัทยาจัดเตรียมไว้ให้ได้ เนื่องจากเมืองพัทยาจะท าการปิดถนน
เลียบชายหาดตั้งแต่โค้งโรงแรมดุสิตธานี พัทยา จนถึงชายหาดพัทยาใต้ ในวันที่ 19 เมษายน ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. – 22.00 น. เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาลวันไหลได้เล่นสาดน้ ากัน โดยเมืองพัทยาจะเตรียมถังใส่น้ าไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวตาม  
จุดต่าง ๆ ตลอดแนวถนนชายหาด นอกจากนี้ยังมีการออกบูธ ของหน่วยงานต่างๆ แต่หากท่านใดที่มา
กันเป็นคันรถกระบะก็สามารถขับรถสาดน้ าได้ตามถนนทั่วเมืองพัทยา 

เดือนกรกฎาคม พัทยา มาราธอน 
เมืองพัทยา ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมกรีฑาแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานพัทยามาราธอน ขึ้นมาทุกปี โดยการแข่งขัน ในแต่ละปี
จะมีนักวิ่งจากประเทศต่าง ๆเข้าร่วมการแข่งขัน นักวิ่งชาวไทย เยาวชนและนักเรียน รวมทั้งเก้าอี้
ล้อเลื่อน (Wheelchair) ก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วย  โดยจะมีจ านวนมากขึ้นโดยล าดับและการจัดงาน 
ได้พัฒนาเป็นมาตรฐานระดับ International จนกระทั่งสมาคมกรีฑาเอเชีย  ได้อนุญาตให้ใช้สนามนี้ 
เป็นที่แข่งขันเพื่อความเป็นเลิศแห่งเอเชียมาแล้วรวมถึงยังเป็นสนามที่พัฒนานักวิ่งระยะทางไกล 
(Marathon) ที่มีความสามารถเป็นตัวแทนระดับ Sea-Games และ Asian Games อีกด้วย 

ในงานพัทยามาราธอน ได้มีการจัดกิจกรรมส าหรับต้อนรับนักวิ่งรวมถึงการอ านวย 
ความสะดวกส าหรับนักวิ่ง ในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ เลี้ยงอาหารฟรีในบรรยากาศสบายๆ  
ริมชายหาดพัทยาพร้อมชมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานทั้งมินิคอนเสิร์ต มายากล และตลก  
ทั้งยังมีการแข่งขันร่วมสนุกขึ้นเลน่เกมส์แจกของรางวัลอีกด้วย 

เดือนกรกฎาคม เทศกาลสีสันตะวันออก 
งานเทศกาลท่องเที่ยวสีสันตะวันออก หรือ “Unseen Season of the East” เป็นการ

น าเสนอศักยภาพของสินค้าการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
(ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด) เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางด้านธุรกิจ บันเทิง อัญมณี กีฬา 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน วัดวาอาราม เมืองนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก การผลิตผลไม้และส่งออก (เช่น ทุเรียน , เงาะ, มังคุด, สละ, กระท้อน, ระก า 
และ อ้อย ฯลฯ) ตลอดจนอาหารทะเล และอาหารพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ที่เดินทางไปท่องเที่ยวภาคตะวันออกของไทย มักจะเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ ชื่นชมกับบรรยากาศ
ธรรมชาติ อุทยาน ป่าเขา น้ าตก เกาะ หาดทราย ชายทะเล ขณะเดียวกันปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยว
ก าลังให้ความสนใจกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เช่น กอล์ฟ แข่งรถ วิ่งเพื่อสุขภาพ จักรยานท่องเที่ยว กีฬา
ชายหาดและกีฬาที่ตื่นเต้นท้าทาย รวมทั้งจังหวัดแถบภาคตะวันออกของประเทศไทยยังมีผลไม้นานา
ชนิดให้รับประทานตามฤดูกาลมาก 

เทศกาลสีสันตะวันออกจะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยงานจะเริ่มช่วงเย็น ณ บริเวณ
ชายหาดพัทยา โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย 

 จัดแสดงสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดมาน าเสนอขาย ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรม 
นิทรรศการท่องเที่ยวและจ าหน่ายโปรแกรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกในราคาพิเศษ 
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สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าพื้นบ้านและของที่ระลึก การแสดงดนตรี 
และวัฒนธรรมบนเวทีมุมลานเบียร์ การออกร้านอาหารทะเล อาหารเมนูเด็ด ผลไม้ดัง 
ประกวดแข่งขันเล่นเกมส์ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานภายในงาน ฯลฯ 

 งาน Pattaya International Beach Challenge เช่น วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล
ชายหาด วิ่งชายหาด เอ็กซ์เกมส์ 

 งานพัทยาควีนส์คัพมาราธอน จากท่าเรือท่องเที่ยวพัทยา ถึงถนนชายหาดพัทยาซอย 4 
 จัดกีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน 4 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) แข่งขัน

กอล์ฟ “ท่องแดนมหัศจรรย์ แดนสวรรค์กอล์ฟตะวันออก” แรลลี่รถยนต์ “บูรพาภิรมย์” 
(4 จังหวัด) วสันต์หรรษา ตกปลาตะวันออก 

 งาน Walking Street สีสันพัทยา บริเวณถนนชายหาดพัทยา 
 งาน Thailand Grand Sale บริเวณศูนย์การค้าต่าง ๆ ในภาคตะวันออก , Royal 

Garden Plaza และ Carrefour เมืองพัทยา 
กันยายน – ตุลาคม งานมหากุศล อิ่มบุญ อิ่มใจ” เทศกาลกินเจเมืองพัทยา 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานและเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างกุศลกับเทศกาลกินเจเมือง
พัทยา  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานเทศกาลกินเจ และไฮไลท์ของงานจะมี  
การปรุง “ผัดหมี่จักรพรรดิ” และ “ท้อสวรรค์” เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานเพื่อความเป็น 
สิริมงคล จากนั้นเป็นการแสดงเชิดสิงโต จากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน   

ส าหรับขบวนแห่อัญเชิญ “กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว” และ “พระโพธิสัตว์” จะเคลื่อนขบวนออกจาก
บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ผ่านถนนวอล์คกิ้งสตรีท  ถึงสามแยกป้อมต ารวจ  
แยกริ้วขบวนออกเป็น 2 สาย  

 สายที่ 1 เคลื่อนไปตามถนนเลียบชายหาด ถึงสามแยกพัทยากลาง เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยา
กลางไปบรรจบกับขบวนที่ 2 ที่สี่แยกพัทยากลาง (แยกอาลีเมาะ) 

 สายที่ 2 เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยาใต้ ถึงสี่แยก วัดชัยมงคล  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพัทยาสาย 2 
ตรงไปถึงไมค์ช๊อปปิ้งมอลล์  หยุดพักขบวนให้มังกรแสดง  เมื่อแสดงเสร็จแล้ว ก็เคลื่อนขบวนต่อจนถึง
แยกพัทยากลาง เพื่อไปบรรจบกับขบวนที่ 1 รวมเป็นขบวนเดียว และเคลื่อนไปจนถึงสี่แยกสาย 
3  ตรงองค์การโทรศัพท์ (TOT) เป็นอันสิ้นสุดขบวนแห่ที่พัทยากลางและพัทยาใต้ จากนั้นก็ขึ้นรถบัส
ไปลงที่วัดสว่างฟ้าฯ เพื่อตั้งขบวนใหม่แห่ไปสวนสาธารณะลานโพธิ์ เพื่อท าพิธีอัญเชิญ  “กิ้วอ้วงฮุก
โจ้ว” และ “พระโพธิสัตว์”  มาสถิต ณ โรงเจ พิธีเปิดงานเทศกาลกินเจเมืองพัทยา  ณ มูลนิธิสว่าง
บริบูรณ์ธรรมสถาน (โรงเจนาเกลือ) จากนั้นก็จะน าเส้นหมี่พร้อมเครื่องปรุงที่ปลุกเสกมาปรุง “ผัดหมี่
จักรพรรดิ” และ “ท้อสวรรค์” ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน เพื่อแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธี ซึ่ง
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานถึง 5,500 คน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมงานได้ อิ่มบุญ 
อิ่มใจ ในเทศกาลกินเจ  
  เดือนตุลาคม  งานเทศกาลแข่งขันเรือยาว พัทยา 

การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงด ารงไว้ซึ่งโบราณ 
ราชประเพณีของไทยให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชาวบ้านอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทย ให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น  
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การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่อดีต เมื่อสมัยอยุธยาเป็นราชธานีถือว่า
เป็นราชพิธีประจ าเดือนในช่วงปลายฤดูฝน การแข่งขันเรือยาวได้สืบทอดมาเป็นประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทย แสดงถึงวิถีชีวิตความสนุกสนาน ความสามัคคี ซึ่งเห็นได้จากที่มีการจัดให้มี
ประเพณีแข่งขันเรือยาวทุกภาคของไทย  

ส าหรับการแข่งขันเรือยาวนี้ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ณ อ่างเก็บน้ ามาบประชัน  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทไม่เกิน 55 
ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 
ประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล และประเภทเรือจิ๋ว ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมด้วยเงินรางวัล 

เดือนพฤศจิกายน เทศกาลลอยกระทง 
การจัดประเพณีลอยกระทงเป็นการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงและยึดถือปฏิบัติกันมา

ตั้งแต่สมัยบรรพกาลจนถึงปัจจุบัน ในประเพณีลอยกระทงแสงดาวประทีปนี้ ทางเมืองพัทยาได้จัดขึ้น
เป็นประจ าทุกปี และขอเชิญพี่น้องชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ความเป็นไทยในการลอยกระทงแสงดาวประทีป โดยจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งยังมีการแสดง
เหตุการณ์จ าลองประเพณีลอยกระทงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้กับผู้ร่วมงานได้รับทราบที่มาของ  
นางนพมาศอีกด้วย 

ภายในงานมีการจัดงานลอยกระทงและมหกรรมอาหารนานาชาติ โดยจะมี การออกบูธร้าน
อาหารชั้นน าจากโรงแรมและร้านอาหารต่างๆที่มีชื่อเสียงและคุณภาพดีที่ได้รับมาตรฐานจากเมือง
พัทยาจ านวน 10 บูธ อาทิ อาหารไทย 4 ภาค อาหารจีน อาหารอินเดีย และอาหารอาหรับ เพื่อให้
เกิดความหลากหลายในการบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเมืองพัทยาในช่วง
หน้าไฮซีซัน 

ส าหรับการออกบูธดังกล่าวจะมีการตั้งบูธตั้งแต่ทางเข้าวอล์คกิ้งสตรีทไปจนถึงร้านอาหาร
นางนวลเป็นระยะทาง 750 เมตรตั้งห่างกันเป็นระยะ สลับสับเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมความ
เป็นไทย 4 ภาค จ านวน 3 จุด อาทิ การแสดงร าไทย กลองยาวศิลปะพื้นบ้าน ดีดไห โปงลาง เป็นต้น 
จากนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและต่างชาติได้ เรียนรู้ถึ ง
ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย และเลือกชิมและเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพกันตลอด 3 วันเต็ม  
โดยงานลอยกระทงและมหกรรมอาหารนานาชาติ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่ถนน 
วอล์คกิ้งสตรีท เมืองพัทยา 

ไฮไลท์อยู่ที่ศิลปินดารานักร้องจากทั่วฟ้าของเมืองไทยที่จะมาสร้างสีสันความบันเทิงตลอด
ระยะเวลา 3 วันเต็มบนเวทีคอนเสิร์ตที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)  
เมืองพัทยา 
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(2) เทศกาลท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจ าปีที่พื้นที่หัวหิน 
 
เดือนมีนาคม งานเทศกาลว่าวนานาชาต ิ
สถานที่จัดงาน: ค่ายพระราม 6 อ าเภอชะอ า 
โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การสาธิตและแข่งขันว่าวจุฬา -

ปักเป้า การแสดงว่าวมหัศจรรย์นานาชาติ จากประเทศต่างๆ นอกจากนั้นภายในงานยังจ าหน่าย
อาหาร สินค้าโอทอป (OTOP) มีการสาธิตและนิทรรศการของว่าวไทย มีการแสดงว่าวผาดโผน
ประกอบดนตรี และการสาธิตการแสดงความสามารถของว่าวผาดโผนชนิดต่างๆ 

เดือนมีนาคม เทศกาลหัวหิน แจ๊ส เฟสติวัล 
สถานที่จัดงาน: ชายหาดหัวหิน 
งานเทศกาลดนตรีแจ๊สฟรีคอนเสิร์ต ผู้จัดงานจะน าศิลปินเพลงแจ๊สที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติมาแสดงสดบนเวทีให้ได้ชมกันอย่างจุใจด้วยการยกเวทีขนาดใหญ่มาตั้งอยู่ริมชายหาด
หัวหิน เพ่ือให้คอเพลงได้ด่ืมด่ ากับดนตรีแจ๊สหลากหลายสไตล์ 

เดือนเมษายน เทศกาลอินเตอร์เนชั่นแนล คริกเกต ซิกส์     
สถานที่จัดงาน: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
เทศกาลอินเตอร์เนชั่นแนล คริกเกต ซิกส์ เริ่มได้กลายเป็นที่นิยมส าหรับผู้รักการเล่นกีฬา  

คริกเก็ต ซึ่งงานได้เคยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเหมือนปี 2540 ณ ชายหาดหัวหิน บริเวณหน้าโรงแรมดุสิต
ธานี หัวหิน มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 5 วัน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม คือ อเมริกา 
ออสเตรีย ฮ่องกง บังคลาเทศ และอินเดีย 

เดือนเมษายน การแข่งขันเรือใบ "Hua Hin Regatta" 
สถานที่จัดงาน: โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุ ี
ความเป็นมาของการจัดการแข่งขัน เพื่อน้อมร าลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาเรือใบ โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเรือใบประเภท โอเค ชื่อ เวคา ที่ทรงต่อขึ้น
ด้วยพระองค์เองจากหน้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้ามอ่าวไทย ไปยังอ่าวนาวิกโยธิน 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล ใช้เวลากว่า 17 ชั่วโมง และในปีเดียวกัน 
ทรงพระราชทานหางเสือ เรือพระที่นั่ง “เวคา” เพื่อเป็นรางวัลนิรันดรในการแข่งขันเรือใบทางไกล
เป็นประจ าทุกปี ต่อมา ในปี 2543 สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ได้เพิ่มการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยประเภททั่วไปอีก 1 รายการ และใช้ชื่อว่า การแข่งขันเรือใบรายการหัวหิน รีกัตต้า  
มาจนถึงปัจจุบัน  

ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม งานว่ิงพิทักษ์หัวหินเฮฟวี่ฮาล์ฟ    
สถานที่จัดงาน: เขาหินเหล็กไฟ 
งานเทศกาลประจ าปีของชมรมพิทักษ์หัวหิน ณ เขาหินเหล็กไฟ ที่ได้จัดการแข่งขันในรูปแบบ

ของการวิ่งประเภทฮาล์ฟ มาราธอน มินิมาราธอน และเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิดวิ่งพิทักษ์
โลกร้อนและเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้แข่งขัน ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจะน าไปพัฒนาและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมเมืองหัวหินดังที่เคยปฏิบัติมา ส าหรับเส้นทางการวิ่งนั้น เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบ
อยู่บนลานเขาหินเหล็กไฟ ซึ่งเป็นจุดชมวิวบนเนินเขาที่จะได้เห็นภาพมุมกว้างทั่วหัวหินอันสวยงาม 
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ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม เทศกาลกินหอยที่หัวหิน (Hua Hin Seashell Festival) 
สถานที่จัดงาน: ณ ลานกิจกรรมเซนเตอร์คอร์ท ชั้น G ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ 
ภายในงานเทศกาลกินหอยที่หัวหิน (Hua Hin Seashell Festival) จะมีการจัดบูธอาหาร

และเมนูหอยจากโรงแรมชั้นน ามากมาย ที่รังสรรค์โดยเชฟระดับประเทศ ภายในงานยังมีความ
สนุกสนานและความบันเทิงจากการจัดแข่งขันกินหอย 

เดือนสิงหาคม งานเทศกาลอาหารหัวหิน   
สถานที่จัดงาน: ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ (ฝั่งทะเล) อ าเภอหัวหิน 
เป็นงานรวบรวมอาหารทะเลสดใหม่ สะอาด รสชาติอร่อย และอาหารขึ้นชื่อของเมืองหัวหิน

หลากหลายเมนู รังสรรค์ความอร่อยรังสรรค์ความอร่อยโดยร้านอาหารชั้นน าและเชฟโรงแรมระดับ 5 
ดาว ยกทัพมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองในราคาไม่แพงให้ได้ลิ้มลองในราคาไม่แพง นอกจากนี้ ยังมีการ  
ออกร้านจ าหน่ายอาหารจากชมรมต่างๆ พร้อมด้วยการประกวดแข่งขัน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน
ชัน้น า 

เดือนธันวาคม งานเทศกาลพาเหรดรถโบราณ 
สถานที่จัดงาน: เมืองหัวหิน 
เป็นเทศกาลส าคัญประจ าปฏิทินการท่องเที่ยวของ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสกับเสน่ห์และความสวยงามของรถโบราณ
อย่างใกล้ชิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอหัวหินและเขตพื้นที่จังหวัด
ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการการอนุรักษ์รถโบราณที่นับวันยิ่งหาชมได้ยาก พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการและมรดกด้านรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีปล่อยขบวน
พาเหรดรถโบราณและรถคลาสสิค 

 
 (3) แหล่งท่องเที่ยวพิเศษที่น่าสนใจ 

 
บา้นร้อยเสาตะเคียนเตี้ย 
ใครที่มาเที่ยวที่บ้านร้อยเสาจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง เพราะบ้านนี้รวบรวมมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชน ข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ ต ารายารักษาโรค ต าราโหราศาสตร์ ปีนักษัตร
ไทย การดูฤกษ์ยาม ครกบดยา ภาชนะทองเหลืองสลักลาย และพระเครื่อง เป็นต้น ซึ่งของทุกชิ้นมี
เรื่องราวมากด้วยคุณค่า ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปลูก
ผักสวนครัวและสวนสมุนไพรการท าน้ าหมักชีวภาพ จากใบไม้ งานหัตถกรรมพื้นบ้าน  

ชุมชนจนีโบราณ บ้านชากแง้ว 
“ชากแง้ว” เป็นชื่อของชุมชนจีนโบราณอายุกว่า 100 ปี สิ่งที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้คือวิถี

ชีวิตที่มีการสืบทอดประเพณีจีนตามแบบโบราณจากรุ่นสู่รุ่น  เป็นชุมชนที่เงียบและเรียบง่าย ไม่มีแสง
สีเสียงจากแหล่งบันเทิงเริงรมย์ มีแต่กลิ่นอายของอดีต จึงเหมาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวจีนจากโพ้นทะเล ส่วนสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวชุมชน ได้แก่ เจ้าแม่ทับทิม 
ประดิษฐานในศาลเจ้าด้านหลังโรงงิ้ว โดยชาวจีนมีความเชื่อว่า เจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพซึ่งชาวจีนที่
ประกอบอาชีพประมง และเกษตรเคารพนับถือ เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยใน
ยามออกทะเล บันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  
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พระพทุธรปูแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย ์
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์มีภูมิทัศน์อันยิ่งใหญ่และสง่างามตามธรรมชาติ เป็น

อีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยมีพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาเขาชีจรรย์ 
พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์นี้เป็นพระพุทธรูปแบบนูนต่ า ประทับนั่งปางมารวิชัย
เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง  
70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ มีความสูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 
130 เมตร  

โครงการป่าสิริเจรญิวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
“ป่าสิริเจริญวรรษ” 1 ใน 11 โครงการพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ป่าสิริเจริญวรรษ

เป็นโครงการปลูกป่า โดยเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน จากเดิมซึ่งเคยเป็นป่ าเสื่อมโทรม  
เมื่อผ่านความพยายามในการปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ ต้นไม้ที่เพาะกล้าไว้เริ่มงอกเงยกลายเป็น
ป่าใหญ่ เหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายก็กลับมีชีวิตชีวา ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้า
พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจใน
ธรรมชาติ ให้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับผืนป่ากว้างที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 

สรุป ผลการด าเนินงานสามารถจัดท าโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์
ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน เป็นโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยภายในโปรแกรมได้ก าหนดกิจกรรม
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเส้นทางเดินเรือตามขอบเขตพื้นที่การด าเนิน
โครงการ นอกจากนั้น ยังได้รวบรวมข้อมูลเทศกาลและงานเฉลิมฉลองพิเศษที่น่าสนใจและจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปีของทั้งพื้นที่พัทยาและหัวหิน และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ อพท.3 ได้เข้าไปส่งเสริมและ
พัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวตามเส้นทางและ
โปรแกรมท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหินสามารถก าหนดช่วงเวลาที่ตนเอง
สนใจและมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในเทศกาลพิเศษประจ าปีของทั้งสองพ้ืนที่ และสามารถเที่ยวเพิ่มเติมใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 

ในส่วนต่อไป จะน าแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวพัทยา-หัวหิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมท่องเที่ยวน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ อีกครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  หลังจากนั้น จะน าข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงแผนที่เส้นทางเดินเรือ 
โปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยว รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน ต่อไป 
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๔.๓ จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในการเดินเรือใบและเรือยอร์ช เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปฏิทิน/โปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช จ านวน ๑ 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 

 
ภายหลังจากการจัดท าโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินเรือใบและเรือ

ยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน  ทางที่ปรึกษาได้จัดสัมมนารับฟังความคิดและข้อเสนอแนะ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจ วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายส าหรับน าไปปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่จัดท าขึ้น รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการท่องเที่ยวแบบเรือใบและ  
เรือยอร์ช   

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 
2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Light House 1. โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช 
คลับ พัทยา จังหวัด ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจ านวน 46 ท่าน  อาทิเช่น กรมเจ้าท่า 
กองทัพเรือ ผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ผู้ประกอบการมารีน่า ผู้สื่อข่าว และประชาชนที่
สนใจ ตามรายชื่อต่อไปนี้  

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๓๐ ใบลงนามผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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ภาพประกอบที่ ๓๐ ใบลงนามผู้เข้าร่วมสัมมนา (ต่อ) 
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ภาพประกอบที่ ๓๐ ใบลงนามผู้เข้าร่วมสัมมนา (ต่อ) 
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ภาพประกอบที่ ๓๑ ภาพบรรยากาศการสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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๔.๓.๑. สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 
การเชิญผู้ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานและ

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช โดยสรุป
ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ดังนี้  

ประเด็นความคิดเห็นที่ 1 เรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในเส้นทางท่องเที่ยวที่จัดท าขึ้น 
ท าไมถึงเป็นเกาะไผ่ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางของโอเชี่ยนมารีน่าถึงเกาะไผ่ 
เกาะครามน้อย  ครามใหญ่   

ที่ปรึกษา : ชี้แจงว่า ตอนนี ้เกาะที่ทาง ทร. รับผิดชอบดูแลอยู่มีทั้งหมด 84 เกาะ ที่ทาง ทร.
แนะน าเกาะไผ่ เนื่องจาก  

1. เกาะไผ่มีประภาคารไฟ  
2. มีเจ้าหน้าที่ทหารตรวจอยู่  
3. พอมีทั้งประภาคารและเจ้าหน้าที่ทหารมันจึงความปลอดภัยค่อนข้างสูง สามารถดูแล

รักษาได้ 
ส่วนพื้นที่เกาะครามน้อย  ครามใหญ่  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสนามยิงปืน ดังนั้น จึงไม่

เปิดส าหรับการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย   
ประเด็นความคิดเห็นที่ 2 เรื่องแหล่งจอดเรือในเส้นทาง ถ้าแล่นเรือข้ามอ่าวไทยไปถึงหัวหิน

แล้ว จะให้ไปจอดเรือที่ไหน ชายหาดหัวหินไม่มีมารีน่า ต้องระบุข้อมูลให้นักท่องเที่ยวว่าจะจอดเรือได้
ที่ไหน 

ที่ ปรึ กษา :  ชี้ แจงว่ า  ได้ ระบุแหล่ งจอดเรื อ ในเส้นทางท่อง เที่ ยวที่ จั ดท าขึ้ น  คื อ  
หากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะจอดเรือแบบทอดสมอที่บริเวณชายหาดหัวหิน สามารถจอดเรือได้ที่
เรซเซอร์ มารีน่า อ าเภอปราณบุรี และที่ปรึกษาได้จัดท าข้อมูลมารีน่า ต่างๆ ทั้งในฝั่งทะเลอ่าวไทย
และฝั่งทะเลอันดามันให้นักท่องเที่ยวแล้ว 

ประเด็นความคิดเห็นที่ 3  เรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยว ในภาพรวมที่ท าโปรแกรมท่องเที่ยว
มาถือว่าดี แต่ช่วงการเดินทางเพื่อไหว้พระที่หัวหินช่วงเช้าแล้วเดินทางกลับเกาะล้าน-พัทยา เป็น
เส้นทางที่ค่อนข้างใช้เวลา  ช่วงเช้าควรให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนที่โรงแรม  จากนั้นเดินทางไปไหว้หลวง
ปู่ทวดและตัดโปรแกรมการเดินตลาดน้ าหัวหินออก เพราะที่พัทยาก็มี  นี่อาจเป็นไปได้มากกว่า 

ที่ปรึกษา: ที่ปรึกษาจะน าข้อเสนอแนะไปปรับในโปรแกรมท่องเที่ยว 
ประเด็นความคิดเหน็ที่ 4 ประเด็นแหล่งท่องเที่ยว ควรเพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ยวพิเศษในพื้นที่

พัทยา แหล่งท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นแท้ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ 
ที่ปรึกษา: เห็นด้วยและจะเพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ

พื้นที่เช่ือมโยงในสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะจัดท าขึ้น 
ประเด็นความคิดเหน็ที่ 5 เรื่องความปลอดภัย ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญ 

ควรมีข้อมูลการเช่ือมต่อการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ 
ที่ปรึกษา: ชี้แจงว่า ตอนนี้เรามีการติดต่อสื่อสารและรับแจ้งเหตุทางทะเลชื่อ ศูนย์ประสาน

การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มีพื้นที่รับผิดชอบเช่น ศรชล.เขต 1 
รับผิดชอบทะเลตั้งแต่จังหวัดตราดถึงทะเลชุมพร  ศรชล.เขต 2 ตั้งแต่สุราษฎร์ธานี และศรชล.เขต 3 
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ฝั่งอันดามัน  
ที่ปรึกษาจะน าข้อมูลการติดต่อสื่อสารและรับแจ้งเหตุทางทะเล (ศรชล.) ใส่เพิ่มเติมในคู่มือ

ท่องเที่ยว 
ประเด็นความคิดเห็นอื่นๆ  

• ทางผู้ประกอบการรายเล็กจะไม่ได้เป็นเจ้าของเรือยอร์ช ถ้ามีเจ้าภาพมาด าเนินการ
จัดเรือวิ่งก็จะด ี

• เรื่องการดูแลความปลอดภัย ต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะรับมืออย่างไร ต้องแนะน าว่า
นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตัวอย่างไร   

• เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ควรตระหนักเรื่องของขยะ  การท าลาย
ทรพัยากร  

• เสนอพีพีโมเดล  เราต้องท าข้อมูลเสนอเขตอันตรายไว้  พร้อมกับจัดท าข้อมูลการ
ปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

   
๔.๓.๒. สรุปประเด็นส าคัญในการสัมมนา และข้อมูลการปรับแก้เพิ่มเติม 

 

(1) ประเด็นโปรแกรมการท่องเที่ยว  
 ได้ตัดโปรแกรมการเดินตลาดน้ าหัวหินในช่วงเช้าของวันที่ 2 ในโปรแกรมท่องเที่ยวออก 
เนื่องจากระยะเวลาจะไม่พอ และอาจท าให้นักท่องเที่ยวเหน่ือยล้าเกินไป   

(2) ประเด็นควรประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นแท้ๆ ในพัทยาให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบ  

ที่ปรึกษาได้เพิ่มข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงที่ทาง อพท.
3 ได้เข้าไปพัฒนา 4 แห่ง คือ  

บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ย 
ใครที่มาเที่ยวที่บ้านร้อยเสาจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง เพราะบ้านนี้รวบรวมมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชน ข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ ต ารายารักษาโรค ต าราโหราศาสตร์ ปีนักษัตร
ไทย การดูฤกษ์ยาม ครกบดยา ภาชนะทองเหลืองสลักลาย และพระเครื่อง เป็นต้น ซึ่งของทุกชิ้นมี
เรื่องราวมากด้วยคุณค่า ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปลูก
ผักสวนครัวและสวนสมุนไพรการท าน้ าหมักชีวภาพ จากใบไม้ งานหัตถกรรมพื้นบ้าน  

ชุมชนจีนโบราณ บ้านชากแง้ว 
“ชากแง้ว” เป็นชื่อของชุมชนจีนโบราณอายุกว่า 100 ปี สิ่งที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้คือวิถี

ชีวิตที่มีการสืบทอดประเพณีจีนตามแบบโบราณจากรุ่นสู่รุ่น  เป็นชุมชนที่เงียบและเรียบง่าย ไม่มีแสง
สีเสียงจากแหล่งบันเทิงเริงรมย์ มีแต่กลิ่นอายของอดีต จึงเหมาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวจีนจากโพ้นทะเล ส่วนสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวชุมชน ได้แก่ เจ้าแม่ทับทิม 
ประดิษฐานในศาลเจ้าด้านหลังโรงงิ้ว โดยชาวจีนมีความเชื่อว่า เจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพซึ่งชาวจีนที่
ประกอบอาชีพประมง และเกษตรเคารพนับถือ เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยใน
ยามออกทะเล บันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล 
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พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ 
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์มีภูมิทัศน์อันยิ่งใหญ่และสง่างามตามธรรมชาติ  

เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยมีพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาเขาชีจรรย์ 
พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์นี้ เป็นพระพุทธรูปแบบนูนต่ า ประทับนั่งปางมารวิชัย
เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง  
70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ มีความสูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 
130 เมตร  

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
“ป่าสิริเจริญวรรษ” 1 ใน 11 โครงการพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ป่าสิริเจริญวรรษ

เป็นโครงการปลูกป่า โดยเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน จากเดิมซึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม  
เมื่อผ่านความพยายามในการปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ ต้นไม้ที่เพาะกล้าไว้เริ่มงอกเงยกลายเป็น
ป่าใหญ่ เหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายก็กลับมีชีวิตชีวา ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้า
พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจใน
ธรรมชาติ ให้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับผืนป่ากว้างที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 

(3) ประเด็นเรื่องความปลอดภัย ต้องมีข้อมูลส าหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติตัวของ
นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุ การแนะน าการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวในการท ากิจกรรมท่องเที่ยวทาง
ทะเล 

 ที่ปรึกษาได้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี ้
 
วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่บนเรือ Liveaboard 
ถึงแม้ว่าหลายๆ ท่าน จะรู้สึกว่าการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือใบและเรือยอร์ชและด าน้ าใน

แต่ละครั้ง ดูจะปลอดภัยค่อนข้างแน่นอน แต่เพื่อความไม่ประมาท นักท่องเที่ยวที่ หลงใหล 
การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ควรจะเรียนรู้วิธีปฏิบัตติัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่บนเรือ  
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เราจะท าอย่างไร ?  

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่เราอยู่บนเรือ และมีความจ าเป็นต้องออกจากเรือ มีข้อควรปฏิบัติ
เบื้องต้นดังนี้ 

- รวมรวมสติ อย่าตกใจ ปฏิบัติตัวตามหลักการด าน้ าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คือ Stop – Think 
– Act สวมเสื้อชูชีพ พร้อมเตรียม ตีนกบ (Driving Fins) ไว้ใกล้ตัว อย่าน าสิ่งของที่มีลักษณะจมน้ าติด
ไปกับตัว 

- เตรียมอุปกรณ์ส่งสัญญาณ หรือสิ่งที่จะช่วยเป็นสัญลักษณ์เวลาเราอยู่กลางทะเล เช่น  
ไฟฉายกันน้ า ทุ่นไส้กรอก (Safety Sausage) กระจกสะท้อนแสง นกหวีด (Whistles) เป็นต้น 

- ในระหว่างเตรียมตัวนั้น จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา สังเกตสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ
ภายนอก รวมทั้งต้ังใจฟังค าแนะน า จากเจ้าหน้าที่ของเรือ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยมากที่สุด หากมีเวลา
เหลือเพียงพอต่อการเตรียมตัว ให้ เก็บของส าคัญส่วนตัว เช่น เอกสารส าคัญ passport  
บัตรประชาชน ฯลฯ 
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การติดต่อสื่อสารและรับแจ้งเหตุทางทะเล  
นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่นักท่องเที่ยวทางเรือควรรู้ คือ เรื่องของการ

ติดต่อสื่อสารและรับแจ้งเหตุทางทะเล โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  

ในการติดต่อสื่อสารและขอความช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุในทะเล สามาถติดต่อด่วนที่เบอร์
โทร. 1696  

นอกจากนั้น ศรชล. จะมีสัญญาณความถี่ในการเข้าฟังของสัญญาณวิทยุที่ยิงเข้าไปที่ความถี่ 
HF 8249 KHz ถ้าเป็น VHF marineband ช่อง 16 หรือ 156.800 MHz ถ้าเป็นวิทยุสื่อสารระบบ 
CB ที่ชาวประมงใช้กันจะเป็นช่อง 21 C หรือความถี่ที่ 27.215 MHz แต่ถ้าบนเรือมีโทรศัพท์
ดาวเทียมก็โทรไปที่เบอร์ 0 3843 5106 ; 0 3260 2432;  0 7752 1906; 0 3952 1533 
ช่องทางที่กล่าวมานี้จะมีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลา  
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๔.๔ จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดินเรือใบและเรือยอร์ชแบบ 
One Stop Service ให้กับนักท่องเที่ยว ๒ ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ภาษาละ ๕๐๐ เล่ม 
รวม ๑,๐๐๐ เล่ม 
 

ในการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช เป็นการท่องเที่ยวที่จ าเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง
ในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยว ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงจัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหินแบบ  One Stop Service เพื่อเป็นประโยชน์แก่
นักท่องเที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวทางเรืออย่างราบรื่นและถูกต้องตามหลักการ มีข้อมูลการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุ ข้อมูลการท่องเที่ยวตามเส้นทางอย่างครบถ้วน ซึ่งจัดท าทั้งใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดของคู่มือ ดังนี ้

จัดท าคู่มือในรูปแบบ booklet พิมพ์สี่สี ขนาด A๕ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี น าเสนอ
ภาพประกอบที่ดูง่าย สวยงาม พร้อมข้อมูลที่จะเป็นการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดิน
เรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน จัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๕๐๐ ชุด 
รวมเป็น ๑,๐๐๐ ชุด 

เนื้อหาของคู่มือ จะประกอบไปด้วยการให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE ความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยวด้วยเรือใบและเรือยอร์ช โปรแกรมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช และแผนที่
เส้นทางการเดินเรือใบและเรือยอร์ช โดยในส่วนของเนื้อหาที่และความปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้วย
เรือใบและเรือยอร์ช มีรายละเอียดเน้ือหาดังนี ้

การให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE 
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service หมายถึง การน างานที่ให้บริการ

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกัน มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันที
หรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

ทุกวันนี้ได้มีการน าวิธีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service มาประยุกต์ใช้
ในมารีน่าอย่างกว้างขวาง ท าให้การท่องเที่ยวเดินเรือมบและเรือยอร์ชมีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น ที่ส าคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่องเที่ยวเดินเรือใบเรือยอร์ชได้มาก 

มารู้จักกับเรือยอรช์ 
เรือยอร์ช (Yacht) จัดเป็นเรือส าราญและกีฬา ประเภทเดียวกับ Speed Boat, Power Boat 

และ Jetski ตามการจ าแนกประเภทของกองทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า ซึ่งเรือยอร์ชสามารถจ าแนก
ประเภทตามลักษณะของเรือได้ดังนี้ 

Sailing Boat คือ เรือยอร์ชที่แล่นด้วยก าลังลมเป็นหลัก มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กไว้ใช้ในกรณี
ไม่มีลม 

Motor Boat คือ เรือยอร์ชที่แล่นด้วยก าลังของเครื่องยนต์ที่นิยมกันอยู่โดยทั่วไป มีตั้งแต่
ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่มากกว่า 200 ตันกรอส หรือที่เรียกว่า Mega Yacht 

ในประเทศไทย จะพบเห็นเรือยอร์ชได้มากในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต, จังหวัด
ชลบุรี (พัทยา), จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และจังหวัดตราด (เกาะช้าง) 

ในปัจจุบันมีมารีน่าที่สามารถให้บริการจ านวนมาก เช่น โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ จังหวัด
ชลบุรี และสยามรอยัลวิว เกาะช้าง โดยมารีน่าที่ได้รับมาตรฐานสามารถบริการและมีสิ่งอ านวยความ
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สะดวกอย่างครบวงจร ได้แก่ โรงแรมที่พัก ท่าจอดเรือ ที่จอดส าหรับเรือพ่วงขนาดใหญ่ ซ่อมเรือ ด้วย
ไฟเบอร์กลาส, ไม้, เหล็ก ระบบโซ่ที่ใช้บนดาดฟ้าเรือ การปฏิบัติการแบบออสโมซิส ซ่อมเครื่องจักร 
ล้างและเคลือบเงาป้องกันตะกอน หน่วยซ่อมบ ารุงและติดตั้ง บริการระบบไฟฟ้าทุกประเภท บริการ
ปั๊มน้ ามัน เช่าล็อกเกอร์ บริการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สายตรงถึงที่นอนบนเรือ รับส่งเมลและแฟกซ์ 
บริการลากจูงเรือ ที่ขายอุปกรณ์เรือ รายงานสภาพอากาศและข้อมูลทั่วไป เรือเช่า บริการซักแห้ง 
ร้านอาหาร ตลาดและห้างสรรพสินค้า บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และบริการจองตั๋ว
เครื่องบิน 

มารีน่า เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเรือใบและเรือยอร์ช เนื่องจากเรือใบและยอร์ชเป็นเรือที่มีความ
หรูหราและราคาสูง เจ้าของเรือและกัปตันจึงเลือกที่จะจอดเรือในมารีน่า โดยมารีน่าที่มีมาตรฐานจะมี
การให้บริการแก่เรืออย่างครบครัน อาทิเช่น ให้บริการไฟฟ้า อินเตอร์เนต น้ าสะอาด บริการเชื้อเพลิง 
ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  

งานหลักของการให้บริการใน “มารีน่า” 
๑. การบริการท่าเทียบเรือ  
การบริการท่าเทียบเรือ มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจะต้องมีระบบ 

CCTV และการตรวจสอบการเข้า-ออกที่จอดเรือ มีระบบน้ าและไฟ ที่จะให้บริการแก่เรือที่มาจอด 
๒. การให้บริการเติมน้ ามัน และการท าความสะอาดเรือ 
๓. ที่เก็บเรือและเครื่องยกเรือ 
๔. โรงซ่อมบ ารุงรักษาเรือ 
ท่านสามารถพกคู่มือท่องเที่ยวเล่มนี้ติดกระเป๋าและออกเรือหนีความเร่งรีบและความวุ่นวาย

ในเมือง แล้วไปสัมผัสกับประสบการณ์ที่หน้าตื่นตาตื่นใจกับการแล่นเรือข้ามทะเลอ่าวไทย ผ่อนคลาย
ความครียดกับบรรยากาศที่มีความเป็นส่วนตัว นอนอาบแดดและมีอิสระไปกับท้องทะเลสีคราม 
สัมผัสกับโลกใต้น้ าอย่างใกล้ชิด  ทั้งปะการังหลากชนิดและสัตว์น้ าใต้ทะเลนานาพันธุ์ ตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช พัทยา-หัวหิน 
 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่บนเรือ Liveaboard 

ถึงแม้ว่าหลายๆ ท่าน จะรู้สึกว่าการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือใบและเรือยอร์ชและด าน้ าใน
แต่ละครั้ง ดูจะปลอดภัยค่อนข้างแน่นอน แต่เพื่อความไม่ ประมาท นักท่องเที่ยวที่หลงใหล 
การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ควรจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่บนเรือ  

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เราจะท าอย่างไร ?  
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่เราอยู่บนเรือ และมีความจ าเป็นต้องออกจากเรือ มีข้อควรปฏิบัติ

เบื้องต้นดังนี ้
- รวมรวมสติ อย่าตกใจ ปฏิบัติตัวตามหลักการด าน้ าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คือ Stop – 

Think – Act สวมเสื้อชูชีพ พร้อมเตรียม ตีนกบ (Driving Fins) ไว้ใกล้ตัว อย่าน าสิ่งของที่มีลักษณะ
จมน้ าติดไปกับตัว 

- เตรียมอุปกรณ์ส่งสัญญาณ หรือสิ่งที่จะช่วยเป็นสัญลักษณ์เวลาเราอยู่กลางทะเล เช่น  
ไฟฉายกันน้ า ทุ่นไส้กรอก(Safety Sausage) กระจกสะท้อนแสง นกหวีด (Whistles) เป็นต้น 

- ในระหว่างเตรียมตัวนั้น จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา สังเกตสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ
ภายนอก รวมทั้งต้ังใจฟังค าแนะน า จากเจ้าหน้าที่ของเรือ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยมากที่สุด หากมีเวลา



 
  

-๘๒- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

เหลือเพียงพอต่อการเตรียมตัว ให้ เก็บของส าคัญส่วนตัว เช่น เอกสารส าคัญ passport  
บัตรประชาชน ฯลฯ 

การติดต่อสื่อสารและรับแจ้งเหตุทางทะเล  
นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่นักท่องเที่ยวทางเรือควรรู้ คือ เรื่องของ 

การติดต่อสื่อสารและรับแจ้งเหตุทางทะเล โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  

ในการติดต่อสื่อสารและขอความช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุในทะเล สามาถติดต่อด่วนที่เบอร์
โทร. 1696  

นอกจากนั้น ศรชล. จะมสีัญญาณความถี่ในการเข้าฟังของสัญญาณวิทยุที่ยิงเข้าไปที่ความถี่ 
HF 8249 KHz ถ้าเป็น VHF marineband ช่อง 16 หรือ 156.800 MHz ถ้าเป็นวิทยุสื่อสารระบบ 
CB ที่ชาวประมงใช้กันจะเป็นช่อง 21 C หรือความถี่ที่ 27.215 MHz แต่ถ้าบนเรือมีโทรศัพท์
ดาวเทียมก็โทรไปที่เบอร์ 0 3843 5106 ; 0 3260 2432;  0 7752 1906; 0 3952 1533 
ช่องทางที่กล่าวมานี้จะมีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลา 

 
ตารางที่ ๗ มารีน่าในปัจจุบัน 

มารีน่าในปัจจบุนั 
ล าดับ สถานทีต่ัง้ ขนาดเรือ Yacht รองรับเรือ Yacht 

ยาว อัตรากินน้ าลึก 
 ฝั่งทะเลอันดามัน    

1 รอยัล ภูเก็ต มารีน่า 
จังหวัดภูเก็ต  

37 
เมตร 

3 เมตร ที่จอดเรือในน้ า 36 ล า ที่
จอดเรือบนบก 35 ล า 

2 โบ๊ทลากูล มารนี่า ภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

30 
เมตร 

2-2.5 เมตร ที่จอดเรือในน้ า 173 ล า ที่
จอดเรือบนบก 135 ล า 

3 ยอร์ช เฮเว่น มารีน่า 
จังหวัดภูเก็ต 

80 
เมตร  

2.5-8 เมตร ที่จอดเรือในน้ า 300 ล า  

4 อ่าวปอ แกรนต์ มารีน่า 
จังหวัดภูเก็ต 

80 
เมตร 

10 เมตร ที่จอดเรือในน้ า 300 ล า ที่
จอดเรือบนบก 100 ล า 

5 ท่าเรือกระบี่ ริเวอร์ มารี
น่า 

25 
เมตร 

2.20 เมตร ที่จอดเรือในน้ า 42 ล า  

6 ท่าเรือกระบี่ โบ๊ทลากูน 
จังหวัดกระบ่ี 

23 
เมตร 

2.20 เมตร ที่จอดเรือในน้ า 80 ล า ที่
จอดเรือบนบก 100 ล า 

 ฝั่งอ่าวไทย    
1 โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ชค

ลับ จังหวัดชลบุร ี
80 
เมตร 

๕ เมตร ที่จอดเรือในน้ า 390 ล า ที่
จอดเรือบนบก 150 ล า 

2 เรซเซอร์ มารนี่า จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

30 
เมตร 

๒-๕ เมตร ที่จอดเรือในน้ า 107 ล า ที่
จอดเรือบนบก 150 ล า 

3 เกาะช้าง มารีน่า แอนด์ รี
สอร์ท จังหวัดตราด 

15 
เมตร 

๒ เมตร ที่จอดเรือในน้ า 14 ล า ที่
จอดเรือบนบก 3 ล า 



 
  

-๘๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

มารีน่าในปัจจบุนั 
ล าดับ สถานทีต่ัง้ ขนาดเรือ Yacht รองรับเรือ Yacht 

ยาว อัตรากินน้ าลึก 
4 สยามรอยัลวิล เกาะช้าง 

จังหวัดตราด 
15 
เมตร 

๒ เมตร ที่จอดเรือในน้ า 22 ล า 

 
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้วยเรือใบและเรือยอร์ช 
ในระหว่างการท่องเที่ยวด้วยเรือใบและเรือยอร์ชเต็มไปด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ 

ความปลอดภัยในการท ากิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญพอ ๆ กับความสนุกสนานในการท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ที่จะท าให้ท่านสัมผัสท้องทะเลอย่างใกล้ชิดคือ “การด าน้ า” ซึ่งมีข้อควร
ทราบก่อนที่จะท ากิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพือ่ความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 

ข้อควรทราบก่อนด าน้ า 
การด าน้ าเบื้องต้นสามารถแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ ด าผิวน้ าหรือด าน้ าตื้นและด าน้ าลึก 

ซึ่งการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนั้น นักท่องเที่ยวจ าเป็นที่จะต้องรู้จักกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี  
การด าผิวน้ า เป็นวิธีการด าน้ าที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ าและมีหน้ากากและท่อส าหรับหายใจ

เพื่อให้มองดูความสวยงามใต้ผิวน้ าได้อย่างชัดเจน เราต้องสวมชูชีพไว้เพื่อความปลอดภัย ซึ่งชูชีพจะ
ช่วยให้ตัวเราลอยน้ า วิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าการด าน้ าแบบ Skin Diving  หรือ การด า 
ผิวน้ า หรือ Snorkeling หน้ากากที่ใส่เรียกว่า Mask ท่อหายใจที่ต้องคาบไว้เรียกว่า Snorkel  ถ้ามีตีน
กบด้วยจะยิ่งดีมากเพราะจะท าให้ว่ายน้ าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ดีขึ้น  

วิธีการใช้อุปกรณ์ 
๑. หน้ากาก ใช้ส าหรับป้องกันไม่ให้น้ าเข้าตา ขณะที่จุ่มหน้าอยู่ใต้น้ า ก่อนลงน้ าควรจะล้าง

กระจกหน้ากากให้สะอาดใสเพื่อที่จะสามารถมองเห็นโลกใต้น้ าแบบชัดเจน แจ่มแจ๋ว สดใสสวยงาม 
เมื่อด าน้ าไปสักพักหน้ากากจะเป็นฝ้าขุ่นมัว หรือบางครั้งมีน้ ารั่วเข้าไปบางส่วนซึ่งอาจจะจัดการกับ
ปัญหานี้ด้วยการหยุดพัก และถอดหน้ากากออกล้างกับน้ าทะเล ก่อนที่จะสวมใส่และด าน้ าต่อไป  

๒. ท่อหายใจ หรือ Snorkel  ท่อหายใจนี้ต้องคาบไว้ขณะที่ด าน้ าเพื่อให้มีอากาศหายใจเมื่อ
หน้าจมอยู่ในน้ า เพื่อมองดูโลกใต้น้ าและความสวยงามต่างๆ ปลายของท่อส่วนหนึ่งจะอยู่บนผิวน้ า 
และต้องคาบปลายอีกด้านหนึ่งไว้เพื่อดูด อากาศบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือผิวน้ านั้นมาใช้ในการหายใจ โดยที่
ไม่ต้องเงยหน้าขึ้นมาจากผิวน้ า 

๓. ชูชีพ เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ส าคัญที่สุดส าหรับคนที่ว่ายน้ าไม่เป็น ควรสวมไว้
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายังไงก็ไม่จม แต่มีข้อเสียก็คือ เวลาที่เห็นสิ่งที่น่าสนใจใต้น้ า จะไม่สามารถด า
ลงไป อันที่จริงตัวของคนเราจะไม่จมน้ าอยู่แล้ว ถ้าด าผิวน้ าแบบใช้การลอยตัวโดยไม่ใช้ชูชีพจะท าให้
คล่องตัวมากขึ้น แต่วิธีนี้แนะน าส าหรับผู้ที่มั่นใจในทักษะการว่ายน้ าของตนเองเท่านั้น เพื่อความ
ปลอดภัยยังไงก็สวมชูชีพไว้ดีกว่า 

การด าน้ าลึก หรือการด าน้ าแบบ Scuba ย่อมาจากค าว่า Self Contained Underwater 
Breathing Apparatus การด าน้ าแบบ Scuba นี้เป็นการด าน้ าแบบด าลึกลงไปใต้ผิวน้ า ในการด าน้ า
ลึกจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการหายใจใต้น้ าและเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการด าน้ าที่
ถูกต้อง เพียงเท่านี้ก็จะสามารถลงไปแหวกว่ายอยู่ในโลกใต้น้ าแบบใกล้ชิดกับฝูงปลาและปะการังได้
สบาย ๆ ผู้ที่จะด าน้ าแบบ Scuba ได้นั้น จะต้องผ่านหลักสูตรการเรียนด าน้ าที่อบรมมาเป็นพิเศษ และ



 
  

-๘๔- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

ได้รับบัตร ด าน้ าอย่างถูกต้องเสียก่อน จึงจะสามารถด าน้ าลึกได้ เพราะหากมิได้ผ่านการฝึกอบรมมา
อย่างถูกวิธี การด าน้ าลึกก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ส าหรับผู้ที่ได้รับบัตรด าน้ าอย่างถูกต้องแล้ว ก็ไม่
ควรด าน้ าลึกตามล าพัง เพราะตามกฎความปลอดภัยในการด าน้ าทั่วโลกนั้น ยึดถือระบบบัดดี้ หรือ
การมีเพื่อนคู่ใจไว้คอยช่วยเหลือขณะอยู่ใต้น้ า นอกจากนี้จุดด าน้ าลึกส่วนใหญ่ต้องใช้เรือในการ
เดินทาง และมีไดฟ์มาสเตอร์ที่ช านาญในการด าน้ าลงสู่จุดหมาย ผู้สนใจจึงควรติดต่อกับทัวร์ด าน้ า ซึ่ง
ให้บริการจัดการด าน้ าแบบเป็นกลุ่ม จะสะดวกและปลอดภัยกว่า 

วิธีการใช้อุปกรณ์ 
๑. ถังอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สุด หน้าที่ของมันก็คือเก็บอากาศไว้ส าหรับใช้หายใจเมื่อ

อยู่ใต้น้ านั่นเอง ถังอากาศมีหลายขนาดแต่ขนาดมาตรฐานคือ ๑๑.๕ ลิตร ถังหนึ่งจะด าได้นาน
ประมาณ ๔๐-๕๐ นาทีในกรณีที่ด าไม่ลึก 

 ๒. ชุดปรับความดันและสายช่วยหายใจ จากหัวถังจะต้องเอาชุดปรับความดันมาต่อ อากาศ
ที่อัดมาในถังมีแรงดันมากกว่าความดันปกติรอบตัวประมาณ ๒๐๐ เท่า ถ้าเราเปิดใช้โดยตรงจากหัวถัง
แรงดันจะสูงมาก จนก่อให้เกิดอันตรายได้ เพราะแรงดันมันสูงมากขนาดที่ว่าถ้าเปิดใส่หน้าจังๆ 
แรงดันก็จะดันจนเบ้าตาทะลุได้เลยทีเดียว ดังนั้นหากต้องการเปิดดูว่าถังไหนมีลมหรือไม่จะต้องหัน
ทางออกของลมไปในทิศทางที่อื่นที่ไม่โดนหน้าตัวเราหรือหน้าคนอื่น ชุดปรับแรงดันนี้จะลดความดัน
สูงจากในถังให้เปน็ความดันที่ต่ าพอเหมาะส าหรับการหายใจ และจากชุดปรับความดันก็จะมีสายเชื่อม
ต่อมาส าหรับใช้หายใจ 

๓. ชุดด าน้ า หรือ Wet Suit ชุดด าน้ ามีหลายแบบทั้งแบบเสื้อเปียก Wet Suit และเสื้อแห้ง 
Dry Suit เสื้อเปียกคือชุดปกติของนักด าน้ าที่คนใส่ลงน้ าแล้วเปียก ส่วนเสื้อแห้งคนใส่ด าน้ าขึ้นมาแล้ว
ตัวไม่เปียก ซึ่งเป็นชุดที่ใช้กรณีที่ด าน้ าในเขตน้ าเย็นจัด 

Wet Suit มีประโยชน์ในการช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกาย เพราะเมื่อด าลึกลงไปใต้ผิวน้ า ก็
จะยิ่งหนาวมากขึ้น ๆ Wet Suit เป็นฉนวนชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นฟองน้ านิ่มๆ แต่เหนียว หนา
ประมาณ ๒-๓ มม. มีหน้าที่ป้องกันความร้อนจากตัวเราไม่ให้ถ่ายเทไปสู่น้ ามากเกินไป ช่วยให้ไม่หนาว
สั่นเมื่ออยู่ใต้น้ านาน ๆ Wet Suit มีทั้งแบบขายาวแขนยาว และแบบขาสั้นแขนสั้น แบบสั้นก็ราคาถูก
ดี แบบยาวก็ป้องกันได้ดี ซึ่ง Wet Suit ยังสามารถช่วยให้ลอยตัว และยังช่วยปกป้องผิวหนังเราใน
กรณีที่ไปสัมผัสกับพืชหรือสัตว์มีพิษโดยบังเอิญอีกด้วย 

๔. ตีนกบ หรือเรียกว่า Fin ใช้เพื่อช่วยให้ด าน้ าได้คล่องตัวมากขึ้น ตีนกบบางชนิดเหมือนตีน
กบเลย แต่รุ่นใหม่ๆ จะออกแบบเหมือนหางปลาวาฬ ประโยชน์ของมันคือท าให้มีแรงส่งให้ว่ายน้ าได้
เร็วขึ้น Fin มีมากมายหลายแบบให้เลือก แต่ชนิดใหญ่ๆ แบ่งเป็น ๒ แบบคือ Full Foot คือฟินแบบ
สวมเข้าไปทั้งเท้าเหมือนใส่รองเท้า ซึ่งมีราคาถูกกว่า อีกแบบคือแบบ Open Hill คือแบบเปิดส้น ซึ่ง
จะต้องใส่รองเท้าก่อนที่จะใส่ฟิน ซึ่งดีที่ถอดง่ายใส่ง่ายและกระชับ แต่แพงและหนัก แล้วยังต้องเสีย
เงินซื้อรองเท้าด้วย 

นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น BCD เข็มขัดตะกั่ว ไฟฉาย
ใต้น้ า มีดด าน้ า ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อคุณไปฝึกด าน้ าลึกนั้น ผู้เชี่ยวชาญจะแนะน าคุณได้ว่าต้องใช้
อุปกรณ์อะไรบ้าง และมีวิธีการใช้อย่างไร ซึ่งในการด าน้ าลึกนี้คุณไม่สามารถฝึกด้วยตนเองได้อย่าง
แน่นอน หากสนใจก็ลองปรึกษาบริษัททัวร์ที่มีบริการด าน้ าได้ 



 
  

-๘๕- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 

 
 
ภาพประกอบที่ ๓๒ คู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช 

  



 
  

-๘๖- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

  
  

  
  

  
 

  
 

ภาพประกอบที่ ๓๒ คู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช (ต่อ) 
 



 
  

-๘๗- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

  
  

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๓๒ คู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช (ต่อ) 



 
  

-๘๘- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

๔.๕ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช 
 
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและ เรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา -หัวหิน เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะด้านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยผลักดันให้ตลาด
นักท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชของทะเลอ่าวไทยมีความคึกคัก กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ช่วย
เสริมสร้างรายได้ ขยายการจ้างงานในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ด าเนินการจัดท ามีทั้งสิ้น 4 ช่องทาง ดังนี ้

 
๔.๕.๑. สมุดปฏิทินท่องเที่ยว/สมุดภาพ ๒ ภาษา  
  

 จัดพิมพ์ภาษาไทย 1,500 เล่ม ภาษาอังกฤษ 1,500 เล่ม รวมเป็นจ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม 
 สมุดปฏิทินท่องเที่ยว/สมุดภาพนี้ จะเป็นสื่อที่ช่วยท าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ให้ความสนใจ
การท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช สามารถที่จะเข้าใจและจดจ าช่วงเวลาของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ในเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน โดยเนื้อหาในสมุดภาพนี้ นอกจากจะ
เป็นภาพที่สวยงามน่าสนใจแล้ว ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการท่องเที่ยวในเส้นทางอาทิ  
การท่องเที่ยวชายหาด การด าน้ าดูปะการังที่เกาะไผ่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี เป็นต้น 
 รูปแบบสมุดภาพจะจัดท าเป็น booklet ขนาด A๕ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี น าเสนอ
ภาพสวยงาม สบายสายตา จากนักถ่ายภาพมืออาชีพ พร้อมข้อมูลปฏิทินการท่องเที่ ยวในเทศกาล
ประจ าปีของพื้นที่พัทยาและพื้นที่หัวหิน จัดท าเป็นภาษาไทย 1,๕๐๐ เล่ม และภาษาอังกฤษ 1,๕๐๐ 
เล่ม รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,๐๐๐ เล่ม 
 เนื้อหาในสมุดภาพประกอบด้วย เนื้อหาการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือใบและเรือยอร์ช LET’S 
GO Cuisin พัทยา-หัวหิน 2 วัน 1 คืน  

- การเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช YATCH 
 การท่องเที่ยวทางเรือยอร์ชเป็นการเดินทางที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศจาก
ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด การพักค้างแรมบนเรือ การพักผ่อนและอิ่มอร่อยกับอาหารทะเล ในการแล่น
เรือไปที่หมายปลายทางแต่ละแห่งเพื่อเป็นจุดพักเรือเป็นระยะๆ และเพื่อเติมเสบียงเข้าเรือ เพื่อตรวจ
เช็กสภาพเรือให้พร้อมส าหรับการเดินทางสู่ที่หมายต่อไป ในส่วนของนักท่องเที่ยวจะลงจากเรือยอร์ช
ไปท ากิจกรรมการท่องเที่ยวระยะสั้นๆ ในแต่ละจุดพักเรือ ก่อนจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่
ต้องการต่อไป 

- การเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือใบ SAILBOAT 
 การล่องเรือใบจะเหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยวเพื่อดื่มด่ าธรรมชาติอย่างช้าๆ เป็นการ
ล่องเรือไปตามกระแสลมและกระแสคลื่น จึงเหมาะแก่การส ารวจพื้นที่รอบเกาะต่างๆ ในระยะทางที่
ไม่ใกล้ไม่ไกล หรือท่องเที่ยวได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1 วัน กิจกรรมส่วนใหญ่ที่นิยมของการ
ท่องเที่ยวด้วยเรือใบนั้นก็คือ “กิจกรรมด าน้ า” และส ารวจชายหาดของเกาะต่างๆ การท่องเที่ยวโดย
เรือใบจึงนับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ า 



 
  

-๘๙- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

โปรแกรมท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 1 ขาไป พทัยา-เกาะไผ-่หัวหนิ  
08.00 น.   เดินทางจากโอเชี่ยน มารีน่า ยอรช์ คลับ พทัยา ไป เกาะไผ่ 
09.30-11.30 น.  ด าน้ าชมปะการัง ณ เกาะไผ ่
   (รับประทานอาหารบนเรือ) 
11.30-16.15  น. แล่นเรือไปยังหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(จอดเรือแบบทอดสมอที่ชายหาดหัวหิน หรือล่องเรือไปจอดที่เรซเซอร ์
มารีน่า อ าเภอปราณบุรี) 

16.15 น.    เที่ยว "อุทยานราชภักด์ิ"  
19.00 น.   เที่ยว เพลินวาน หรือ รฤก หวัหิน  
   (สามารถเลือกท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหินเพิ่มเติมได้)  
21.00 น.  เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  
 แผนที่เส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ – เกาะไผ่ –  
หัวหิน – เกาะล้าน – โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ ระยะทางรวมประมาณ ๑๒๐ ไมล์ มีจุดเปลี่ยนเข็ม
จ านวน ๓ จุด 

เส้นทาง PATTAYA TO HUA HIN 2 วัน 1 คืน 
เกาะไผ่ 
ปัจจุบันเกาะไผ่อยู่ในพื้นที่การดูแลของกองทัพเรือ จึงท าให้ยังมีธรรมชาติที่งดงามและ

สมบูรณ์อยู่ มีแนวปะการังที่สวยงามโดยสามารถด าน้ าดูปะการังได้ ซึ่งแนวปะการังในจุดนี้ขึ้นชื่ออย่าง
มากในเรื่องของความสวยงาม หรือจะพักผ่อนชิลๆ ตามหาดทรายที่ขาวละเอียดและท้องทะเลสวยใส 

อุทยานราชภักดิ์ 
อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกองทัพบก อ าเภอหัวหิน มีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อ

เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รฤก หัวหิน 
รฤก หัวหิน ที่เที่ยวที่จะน าพาเราย้อนร าลึกเมืองหัวหินในช่วงอดีต รฤก หัวหิน เป็นแหล่งรวม

ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่มที่ทั้งอร่อย สะอาด ราคาย่อมเยา บรรยากาศน่านั่งฟังดนตรี และชมการ
แสดงที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนผ่านภาพเก่าของหัวหิน บนเรือนไม้อายุร่วม 100 ปี คละ
เคล้าบรรยากาศทะเลๆ ซึ่งที่นี่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า จุดพักริมชายทะเลใกล้เมือง ร้อยเรื่องราว
อดีตหัวหินในวันวาน ร่วมสืบสานความเป็นพ้ืนเมือง ร าลึกถึงความเป็นหัวหิน 

เพลินวาน หัวหิน 
เพลินวาน หัวหิน เป็นสถานที่ส าหรับเข้าไปซึมซับบรรยากาศความสุขสไตล์ย้อนยุค เกิดขึ้น

จากความตั้งใจที่จะให้เป็นศูนย์รวมแห่งความสุข และการเรียนรู้รากเหง้าการด าเนินชีวิตแบบด้ังเดิมใน
วันวาน ตามสโลแกน "Play and Learn ในวันวาน" โดยเพลินวานถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นย่านการค้า
ย้อนยุคที่มีชีวิต ภายในเป็นที่ตั้งร้านค้าต่างๆ กว่า 40 ร้าน เรียงรายให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน  



 
  

-๙๐- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

ทั้งร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านเสื้อผ้า,ร้านโชว์ห่วย และร้านขายเทปคลาสสิก ฯลฯ ซึ่งแต่ละร้านจะมี
การออกแบบเน้นสไตล์ย้อนยุค 

เวเนเซีย หัวหิน 
เวเนเซีย หัวหิน เป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จ าลองเมืองเวนิส 

ประเทศอิตาลี มาไว้ที่เมืองไทย โดยภายในโครงการมีสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสัมผัสความเป็นเวนิสได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการจ าลองจัตุรัส
เซ็นต์มาร์ค (St. Mark Square) และหอระฆัง (Bell Tower) สัญลักษณ์ของเมืองเวนิส คลองแกรนด์
คาแนล (Grand Canal) ความยาวกว่า 200 เมตร ที่มีเรือกอนโดลาล่องไปในบรรยากาศเสมือนอยู่
ในเวนิสจริงๆ ส่วนทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารในแต่ละโซนจะมีรูปแบบสีสันที่แตกต่าง
กัน โดยล้อไปกับสถาปัตยกรรมในแต่ละเกาะของเมืองเวนิส ล้อมรอบด้วยการจัดวางภูมิทัศน์ที่งดงาม 
ประกอบด้วยสวนดอกไม้นานาพรรณ ลานน้ าพุ และงานประติมากรรมที่บ่งบอกความเป็นเวนิส 

วนอุทยานปราณบุรี 
วนอุทยานปราณบุรี เดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยก าหนดพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า คลองคอยมีพื้นที่
ประมาณ 1,984 ไร่ ประกอบด้วย ป่าชายเลน และมีแม่น้ าปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า 
ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานมีพื้นที่ 700 ไร่ อยู่ในความดูแลของส านักงานปา่ไม้เขต
เพชรบุรี (ส านักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)  
วนอุทยานปราณบุรีมีหาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้าน
ตะวันออกของอุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะสิงห์โตเขาตะเกียบและเขาเต่า   
จุดที่น่าสนใจแวะเที่ยวชม ได้แก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและกิจกรรมล่องเรือเป็น
สะพานไม้ยกระดับ สามารถเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลน
อย่างใกล้ชิด บริเวณทางเดินติดตั้งป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทางที่มีความยาว 1,000 เมตร  
มีท่าเรือขนาดเล็กเชื่อมกับสะพานทางเดินฯ ซึ่งเป็นจุดที่พักเรือ สามารถท ากิจกรรมล่องเรือ สัมผัสกับ
ความงามตามธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนทางน้ า มีพันธุ์ไม้นานาชนิดและรวมทั้ง
ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง ราคาประมาณ 350 บาท (8 คน) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 

วัดห้วยมงคล 
วัดห้วยมงคลเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหน้าตักกว้าง 9.9 

เมตร สูง 11.5 เมตร ฐานสูง 3 ชั้น แต่เดิมใช้ชื่อว่า "วัดห้วยคต" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่จาก "ห้วยคต" เป็น "ห้วยมงคล" นอกจากนี้บริเวณวัดยังมี
รูปสลักหลวงปู่ทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ ให้ประชาชนได้สักการะบูชาบูชาเพื่อความเป็น
สิริมงคล บริเวณรอบๆองค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบสวยงาม 

เกาะล้าน 
เกาะล้านเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวชอบมาเล่นกีฬาทางน้ า เช่น เรือลาก เรือสกี ด าน้ า 

ดูปะการัง จุดเด่นของเกาะคือหาดทรายขาว ทะเลสีฟ้าคราม และเป็นสถานที่ที่น้ าทะเลสะอาดโดย
ชายหาดที่ผู้คนนิยมไปเที่ยวกันมากที่สุดก็คือ "หาดตาแหวน" เพราะเป็นชายหาดที่มีพื้นที่กว้างหาด
ทรายขาว เดินทางไปสะดวก 

 
 



 
  

-๙๑- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ย 
ใครที่มาเที่ยวที่บ้านร้อยเสาจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง เพราะบ้านนี้รวบรวมมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชน ข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ ต ารายารักษาโรค ต าราโหราศาสตร์ ปีนักษัตร
ไทย การดูฤกษ์ยาม ครกบดยา ภาชนะทองเหลืองสลักลาย และพระเครื่อง เป็นต้น ซึ่งของทุกชิ้นมี
เรื่องราวมากด้วยคุณค่า ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปลูก
ผักสวนครัวและสวนสมุนไพร การท าน้ าหมักชีวภาพ จากใบไม้ งานหัตถกรรมพื้นบ้าน 

ชุมชนจีนโบราณ บ้านชากแง้ว 
"ชากแง้ว" เป็นชื่อของชุมชนจีนโบราณอายุกว่า 100 ปี สิ่งที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้คือ วิถี

ชีวิตที่มีการสืบทอดประเพณีจีนตามแบบโบราณจากรุ่นสู่รุ่น เป็นชุมชนที่เงียบและเรียบง่าย ไม่มีแสงสี
เสียงจากแหล่งบันเทิงเริงรมย์ มีแต่กลิ่นอายของอดีต จึงเหมาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวจีนจากโพ้นทะเล ส่วนสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวชุมชน ได้ แก่ เจ้าแม่ทับทิม 
ประดิษฐานในศาลเจ้าด้านหลังโรงงิ้ว โดยชาวจีนมีความเชื่อว่า เจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพซึ่งชาวจีนที่
ประกอบอาชีพประมง และเกษตรเคารพนับถือ เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยใน
ยามออกทะเล บันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล 

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ 
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์มีภูมิทัศน์อันยิ่งใหญ่และสง่างามตามธรรมชาติ  

เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยมีพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาเขาชีจรรย์ 
พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์นี้เป็นพระพุทธรูปแบบนูนต่ า ประทับนั่งปางมารวิชัย
เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง  
70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ มีความสูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 
130 เมตร 

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1 ใน 12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่โดยรอบเขาชีจรรย์ ป่าสิริเจริญวรรษฯ 

เป็นโครงการฟื้นฟูป่า โดยเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน จากเดิมซึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อ
ผ่านการฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่ 
9 ต้นไม้ที่เพาะกล้าไว้เริ่มงอกเงยเป็นป่าใหญ่ เหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายก็กลับมีชีวิตชีวาปัจจุบันโครงการ
ป่าสิริเจริญวรรษฯ เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท ากิจกรรมอาทิเช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรม
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ า และยังเป็นแหล่งเรี ยนรู้ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ที่มีความสนใจด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวประจ าปีที่ชลบุรี  
งานปีใหม่พัทยา จัดขึ้น วันที่ 31 ธันวาคม-1 มกราคม 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานเป็นงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัดขึ้นทุกปี โดย

มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และจัดงานถึง 2 แห่งด้วยกันคือ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ 
และบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (พัทยาใต้) โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรี
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจ าหน่ายอาหาร และยังมีการแสดงพลุไฟโชว์เหนือเวิ้งฟ้าอ่าวพัทยา 



 
  

-๙๒- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

พัทยา มิวสิค เฟสติวัล จัดขึ้น เดือนมีนาคม 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานเทศกาลดนตรีพัทยา หรือ พัทยา มิวสิค เฟสติวัล (Pattaya 

Music Festival)เป็นเทศกาลดนตรีประจ�ำปีที่จัดขึ้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ซึ่งงานจะจัดในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีการแสดงของกลุ่มนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทั้งไทย
และต่างประเทศ 

งานเทศกาล พัทยา 
จัดขึ้น เดือนเมษายน มีระยะเวลา 7 วัน สถานที่จัดงาน ชายหาดพัทยาเหนือ พัทยากลาง 

พัทยาใต้ และรอบเมืองพัทยา 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน : งานเทศกาลพัทยาจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น ในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ขบวนรถตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆ 
และสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามแห่ไปตามบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา การแสดงนิทรรศการทาง
โบราณคดีใต้น้ าโดยจัดแสดงศิลปวัตถุที่ค้นพบใต้น้ าในอ่าวพัทยาและบริเวณใกล้เคียง การแสดง
เส้นทางการเดินเรือในสมัยโบราณ การสาธิตการทอผ้าฝ้าย การท าครก และภาชนะเครื่องใช้ที่เป็นหิน 
การเลี้ยงหอยนางรม การท าครื่องจักสาน เป็นต้น 

ประเพณีวันไหล และประเพณีกองข้าวพัทยา 
จัดขึ้น วันที่ 18-20 เมษายน สถานที่จัดงาน สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และชายหาด

พัทยา 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน: งานประเพณีวันไหลนาเกลือ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นา

เกลือ จะมีการท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สรงน้ าพระพุทธรูปและรดน้ า ขอพรจาก
ผู้สูงอายุ ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ แข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การเล่นสาดน้ ากัน 

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า 
จัดขึ้น เดือนพฤษภาคม สถานที่จัดงาน โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ หาดจอมเทียน 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน: การแข่งขันเรือใบนานาชาติ จะมีจ านวนเรือใบเข้าร่วมแข่งขัน

จากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมากที่สุดในเอเชีย มีผู้ร่วมงานแข่งขันจากทั่วโลกกว่า 500 คน และมี
เรือใบมากกว่า 250 ล า เป็นการจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติที่มีมาตรฐานสากล ปฏิบัติตามกติกา
มาตรฐานของสมาพันธ์เรือใบนานาชาติ (International Sailing Federation หรือ ISAF) 

เทศกาลสีสันตะวันออก  
จัดขึ้น เดือนกรกฎาคม สถานที่จัดงาน บริเวณชายหาดพัทยา 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน : งานเทศกาลท่องเที่ยวสีสันตะวันออก หรือ "Unseen 

Season of the East" เป็นการน าเสนอศักยภาพของสินค้าการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก งานจะเริ่ม
ช่วงเย็น ณ บริเวณชายหาดพัทยาโดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการท่องเที่ยว
และจ าหน่ายโปรแกรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกในราคาพิเศษ การแสดงดนตรี การออกร้านอาหาร
ทะเล อาหารเมนูเด็ด เป็นต้น 

งานเทศกาลแข่งขันเรือยาว พัทยา 
จัดขึ้น: เดือนพฤศจิกายน  
สถานที่จัดงาน: อ่างเก็บน้ ามาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี



 
  

-๙๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน: การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่สมัย
อยุธยาเป็นราชธานี งานเทศกาลแข่งขันเรือยาวพัทยาจึงเป็นการสืบทอดประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวไทย แสดงถึงวิถีชีวิตความสนุกสนาน ความสามัคคี นักท่องเที่ยวที่มางานเทศกาลแข่งเรือยาว
พัทยาจะได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินกับการแข่งเรือและได้สัมผัสถึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในอดตี 

เทศกาลลอยกระทง 
จัดขึ้น: เดือนพฤศจิกายน  
สถานที่จัดงาน: ถนนวอล์คกิ้งสตรีท เมืองพัทยา 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน: งานประเพณีลอยกระทงเป็นการร่วมสืบสานประเพณีลอย

กระทงที่ทางเมืองพัทยาได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งยังมีการแสดง
เหตุการณจ์ าลองประเพณีลอยกระทงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมหกรรมอาหารนานาชาติ โดยจะมี
การออกบูธ ร้านอาหารชั้นน าจากโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพดีที่ได้รับ
มาตรฐานจากเมืองพัทยา 

 
ปฏิทินเทศกาลท่องเที่ยวประจ าปีหัวหิน 
งานเทศกาลว่าวนานาชาต ิ
จัดขึ้น: เดอืนมีนาคม  
สถานที่จัดงาน: ค่ายพระราม 6 อ าเภอชะอ า 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน: การสาธิตและแข่งขันว่าวจุฬา-ปักเป้า การแสดงว่าวมหัศจรรย์

นานาชาติจากประเทศต่างๆ จ าหน่ายอาหาร สินค้าโอทอป (OTOP) การสาธิตและนิทรรศการของ
ว่าวไทย การแสดงว่าวผาดโผนประกอบดนตรี การสาธิตการแสดงความสามารถของว่าวผาดโผนชนิด
ต่างๆ 

เทศกาลหัวหินแจ๊สเฟสติวัล 
จัดขึ้น: เดือนมีนาคม  
สถานที่จัดงาน: ชายหาดหัวหิน 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน : งานเทศกาลดนตรีแจ๊สฟรีคอนเสิร์ต โดยน าศิลปินเพลง 

แจ๊สที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาแสดงสดบนเวทีให้ได้ชมกันอย่างจุใจด้วยการยกเวที
ขนาดใหญ่มาตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหิน เพ่ือให้คอเพลงได้ด่ืมด่ ากับดนตรีแจ๊สหลากหลายสไตล์ 

การแข่งขันเรือใบ Hua Hin Regatta 
จัดขึ้น: เดือนเมษายน  
สถานที่จัดงาน: โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
เทศกาลอินเตอร์เนช่ันแนล คริกเกต ซิกส์ 
จัดขึ้น: เดือนเมษายน  
สถานที่จัดงาน: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน: เทศกาลอินเตอร์เนชั่นแนล คริกเกต ซิกส์ เริ่มได้กลายเป็นที่

นิยมส าหรับผู้รักการเล่นกีฬาคริกเกต ซึ่งงานได้เคยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเหมือนปี 2540 ณ ชายหาด 
หัวหิน บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 5 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งหมด 5 ทีม คือ อเมริกา ออสเตรีย ฮ่องกง บังคลาเทศ และอินเดีย 



 
  

-๙๔- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

งานวิ่งพิทักษ์หัวหิน เฮฟวี่ฮาล์ฟ 
จัดขึ้น: ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม  
สถานที่จัดงาน: เขาหินเหล็กไฟ 
กิจกรรมที่น่ าสนใจภายในงาน : งานเทศกาลประจ าปีของชมรมพิทักษ์หัวหิน  ณ  

เขาหินเหล็กไฟ ที่ได้จัดการแข่งขันในรูปแบบของการวิ่งประเภทฮาล์ฟ มาราธอน มินิมาราธอน และ
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิดวิ่งพิทักษ์โลกร้อนและเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้แข่งขัน ทั้งนี้
รายได้ส่วนหนึ่งจะน าไปพัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองหัวหินดังที่เคยปฏิบัติมา ส าหรับเส้นทาง
การว่ิงนั้น เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบอยู่บนลานเขาหินเหล็กไฟ ซึ่งเป็นจุดชมวิวบนเนินเขาที่จะ
ได้เห็นภาพมุมกว้างทั่วหัวหินอันสวยงาม 

เทศกาลกินหอยที่หัวหิน 
จัดขึ้น: ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม  
สถานที่จัดงาน: ณ ลานกิจกรรม เซนเตอร์คอร์ท ชั้น G ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ 
เทศกาลอาหารหัวหิน  
จัดขึ้น: เดือนสิงหาคม 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน: เป็นงานรวบรวมอาหารทะเลสดใหม่ สะอาด รสชาติอร่อย 

และอาหารขึ้นชื่อของเมืองหัวหินหลากหลายเมนู รังสรรค์ความอร่อยโดยร้านอาหารชั้นน าและเชฟ
โรงแรมระดับ 5 ดาว ยกทัพมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองในราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจ าหน่าย
อาหารจากชมรมต่างๆ พร้อมด้วยการประกวดแข่งขัน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินช้ันน า 

งานเทศกาลพาเหรด รถโบราณ  
จัดขึ้น: เดือนธันวาคม  
สถานที่จัดงาน: หัวหิน 
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน: เป็นเทศกาลส าคัญประจ าปฏิทินการท่องเที่ยวของ อ าเภอ 

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสกับเสน่ห์
และความสวยงามของรถโบราณอย่างใกล้ชิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอ
หัวหินและเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์รถโบราณที่นับวันยิ่งหาชมได้ยาก พร้อม
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการและมรดกด้านรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธี
ปล่อยขบวนพาเหรดรถโบราณและรถคลาสสิค 
 

  
 

  
 
  
 



 
  

-๙๕- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

  
  

  
  

  
 

ภาพประกอบที่ ๓๓ สมุดปฏิทินท่องเที่ยว 
 

  
 



 
  

-๙๖- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

  
  

  
  

  
  

  
 

ภาพประกอบที่ ๓๓ สมุดปฏิทินท่องเที่ยว ๒ ภาษา 
 
  



 
  

-๙๗- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

ภาพประกอบที่ ๓๓ สมุดปฏิทินท่องเที่ยว ๒ ภาษา (ต่อ) 
 
 
  

 



 
  

-๙๘- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

  
  

  
  

  
  

  
 

ภาพประกอบที่ ๓๓ สมุดปฏิทินท่องเที่ยว ๒ ภาษา (ต่อ) 
 



 
  

-๙๙- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

  
 
ภาพประกอบที่ ๓๓ สมุดปฏิทินท่องเที่ยว ๒ ภาษา (ต่อ) 

 
๔.๕.๒. โปสเตอร์ (๔ สี) ขนาด A๓ ๒ ภาษา  

 
จัดพิมพ์จ านวน ๕๐๐ แผ่น 
โปสเตอร์เป็นสื่อที่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยว

ทางเรือใบและเรือยอร์ชได้รู้จักกับการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ในวงกว้างมากขึ้น โดยเนื้อหาประกอบไป
ด้วยข้อความประชาสัมพันธ์ แนะน าเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา -หัวหิน และ
รายละเอียดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

รูปแบบ: จัดท าโปสเตอร์ พิมพ์สี่สี ขนาด A๓ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี น าเสนอ
ภาพประกอบและรายละเอียดที่เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ช 
จัดท าเป็นภาษาไทย ๒๕๐ แผ่น และภาษาอังกฤษ ๒๕๐ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๕๐๐ แผ่น 

 

   
 

ภาพประกอบที่ ๓๔ โปสเตอร์ (๔ สี) ขนาด A๓ ๒ ภาษา 
 



 
  

-๑๐๐- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

๔.๕.๓. แผ่นพับ/โบรชัวร์ (๔ สี) ๒ ภาษา  
 

จัดพิมพ์จ านวน ๓,๐๐๐ ใบ 
แผ่นพับ/โบรชัวร์ เป็นสื่อที่สามารถพกพาไปได้ ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชได้สะดวก โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยข้อความประชาสัมพันธ์ 
แนะน าเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน โปรแกรมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว และรายละเอียดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

รูปแบบ: จัดท าแผ่นพับ พิมพ์สี่สี แบบพับสามตอน ขนาด ๒๐ x ๑๐ เซนติเมตร พิมพ์ด้วย
กระดาษอาร์ตอย่างดี น าเสนอภาพประกอบที่ดูง่าย สวยงาม พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทาง
เรือใบและเรือยอร์ช จัดท าเป็นภาษาไทย 1 ,๕๐๐ ใบ และภาษาอังกฤษ  1,๕๐๐ ใบ รวมทั้งสิ้น  
3,๐๐๐ ใบ 

 

  
 

  
 

ภาพประกอบที่ ๓๕ แผ่นพับ/โบรชัวร์ (๔ สี) ๒ ภาษา 
 

๔.๕.๔. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการผ่านสื่อ  
 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ สื่อ ได้แก่ Facebook, LINE,เว็ปไซต์ พร้อมดูแลระบบไม่น้อยกว่า 1 ปี 
การประชาสัมพันธ์ภาพรวมการด าเนินโครงการผ่านสื่อออนไลน์นี้ จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่

เข้าถึงกลุ่มคนที่มีความสนใจการท่องเที่ยวที่ใช้งาน Social Media ซึ่งช่องทางนี้จะท าให้การท่องเที่ยว
ในรูปแบบนี้เป็นที่รู้จักและจดจ าในวงกว้างอย่างรวดเร็ว 



 
  

-๑๐๑- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

รูปแบบ: จัดท าการประชาสัมพันธ์ภาพรวมการด าเนินโครงการ โดยน าข้อมูลต่างๆ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่จัดท าขึ้น อาทิ แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพการ
ท่องเที่ยวทดสอบเส้นทาง น ามาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของ อพท.3 ได้แก่  Facebook, 
เว็บไซต์ และ Line Account เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร, และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน โดยได้เริ่มด าเนินการออกแบบ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา -หัวหิน และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน ์Facebook, เว็บไซต์ และ Line Account ของ อพท. แล้ว ดังนี้  

  

 
 
ภาพประกอบที่ ๓๖ ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

 
(1) การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง (อพท.3) 
  

 

ภาพประกอบที่ ๓๗ ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผา่นเว็บไซต์ อพท.3 
 



 
  

-๑๐๒- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

(2) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง (อพท.3) 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๓๘ ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook อพท.3 
 

(3) ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Dasta Travel ส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง 
(อพท.3) 

 
 

ภาพประกอบที่ ๓๙ ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Dasta Travel ของ อพท.3 



 
  

-๑๐๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

๔.๖ จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล “เส้นทางพัทยา – หัวหิน” โดย
เชิญสื่อร่วมสังเกตการณ์เส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ครบถ้วนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งประเทศของเรามีพื้นที่ทางทะเลมากกว่า 350 ,000 ตารางกิโลเมตร (ประกอบด้วยฝั่งอันดามัน
และฝั่งอ่าวไทย) โดยในแต่ละฝั่งทะเลก็มีจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน  ซึ่งหากกล่าวถึง 
การท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า มีอยู่ 2 รูปแบบหลัก คือ  รูปแบบที่หนึ่ง  
การท่องเที่ยวในรูปแบบของการชมทัศนียภาพและความสวยงามของท้องทะเลและผืนน้ า ตลอดจนวิว
ทิวทัศน์และหมู่เกาะต่างๆ รูปแบบที่สอง การท่องเที่ยวในรูปแบบของการด าน้ า (ทั้งการด าน้ าตื้นและ
การด าน้ าลึก)  

ในเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา -หัวหิน ที่จัดท าขึ้นนี้   
ได้ผสมผสานการท่องเที่ยวทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน นักท่องเที่ยวสามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายใน
เมืองไปผ่อนคลายจากการล่องเรือที่มีระยะทางไม่ใกล้และไม่ไกลเกินไป ปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการ
นอนอาบแดดบนเรือท่ามกลางความงดงามและเงียบสงบของท้องทะเลอ่าวไทย สามารถเลือกท า
กิจกรรมตกปลา ตกหมึก รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ชมทัศนียภาพและความสวยงามของท้อง
ทะเลและผืนน้ าระหว่างล่องเรือข้ามทะเลอ่าวไทย นอกจากนั้นยังได้รับประสบการณ์จากกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การท่องเที่ยวชายหาด การด าน้ าดูปะการังที่เกาะไผ่ เป็นต้น  

การจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช พัทยา-
หัว ได้ด าเนินการโดยการน าของส านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง (อพท.3) เมื่อวันที่ 
8-9 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของท้องทะเลอ่าวไทย ช่วยเพิ่ม
ทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการน าเที่ยวในการเสนอขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะ 20 ปีของรัฐบาล ที่จะมุ่งไปสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
ทั่วถึง และในการทดสอบเส้นทางนี้ได้ประสานสื่อมวลชนให้ร่วมท าข่าวการทดสอบเส้นทางเรือใบและ
เรือยอร์ชเส้นทางพัทยา-หัวหิน โดยให้มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์รวม
กว่า 10 ชิ้นข่าว 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

-๑๐๔- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

 
 

       
 

ภาพประกอบที่ ๔๐ ภาพกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือยอร์ช เส้นทางพัทยา-
หัวหิน 



 
  

-๑๐๕- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 40 ภาพกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือยอร์ช เส้นทางพัทยา-
หัวหิน (ต่อ) 
 
 ในการทดสอบเส้นทางท่องท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเส้นทางพัทยา -หัวหิน ได้
ประสานสื่อมวลชนเพื่อท าข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงการ
ด าเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทางเรือใบและเรือยอร์ชของ อพท. โดยมีข่าวที่ได้รับ
การประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้   
 
 
 
 



 
  

-๑๐๖- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
25 กรกฎาคม 2560 

Headline ล่องเรือ พัทยา-หัวหิน 
Page No. 28 Article size (7x2) = 14 

inches 
Section Business Ad Value   - 

Circulation - PR Value   - 
 

 
 
 
 



 
  

-๑๐๗- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
24 กรกฎาคม 
2560 

Headlin
e 

อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช 
เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link http://www.luckyonegroup.net/News/general/00353
8 

Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 
 

 
 



 
  

-๑๐๘- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

25 กรกฎาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบ
และเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link http://www.cynhite.com/30949/ 
Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั่วไป 
PR Value - 

 
 



 
  

-๑๐๙- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

25 กรกฎาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบ
และเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link https://www.prachachat.net/public-
relations/news-10343 

Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั่วไป 
PR Value - 

 



 
  

-๑๑๐- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
25 กรกฎาคม 
2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือ
ยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link http://www.varietyetc.com/2017/07/%E0%B8
%AD%E0%B8%9E%E0%B8%97-
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%
B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%8
1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0
%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%
A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E
0%B8%8A-%E0%B9%80/ 

Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 

 
 



 
  

-๑๑๑- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
25 กรกฎาคม 2560 

Headlin
e 

อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือ
ยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link - 
Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 

 
 
 



 
  

-๑๑๒- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
26 กรกฎาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบ
และเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link http://www.thaipr.net/travel/795990 
Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั่วไป 
PR Value - 

 
 

 
 
 



 
  

-๑๑๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
25 กรกฎาคม 2560 

Headlin
e 

อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือ
ยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/7
66111 

Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 

 
 



 
  

-๑๑๔- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
26 กรกฎาคม 2560 

Headli
ne 

อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือ
ยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link https://www.prnewsthailand.com/forum/view.php
?id=353 

Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 

 
 



 
  

-๑๑๕- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
25 กรกฎาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบ
และเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link http://www.stockwave.in.th/hot-
news/53040-2017-07-25-02-06-
00.html 

Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 

 
 



 
  

-๑๑๖- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
25 กรกฎาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบ
และเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link - 
Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

Link -http://www.brandage.com/article/982/อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว
เรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน  
 

 
 
 
 
 
 



 
  

-๑๑๗- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
5 สิงหาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบ
และเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link - 
Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั่วไป 
PR Value - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

-๑๑๘- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

 
25 กรกฎาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือ
ยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link https://krajaikao.com/2017/อพท.จัดกิจกรรมทดสอบ
เส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 

 
 
 



 
  

-๑๑๙- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

 
27 กรกฎาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบ
และเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link - 
Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

-๑๒๐- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 

 
26 กรกฎาคม 2560 

Headline อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบ
และเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน 

Link http://www.ryt9.com/s/prg/2684851 
Page Online Ad Value - 
Section ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป PR Value - 

 
 

 



 
  

-๑๒๑- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

๔.๗ ด าเนินการถ่ายท าวีดิทัศน์การพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบ
และเรือยอร์ชเพื่อประชาสัมพันธ์ 
 

อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการตกลงราคาเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ การศึกษา
ออกแบบพัฒนาเส้นทางเรือยอร์ชให้มีมาตรฐานระดับสากลโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช ที่ประชุมได้มีมติว่า นอกจากบริษัทที่ปรึกษาจะต้องด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้ครบถ้วนแล้ว จะต้องด าเนินการถ่ายท าวีดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช เพื่อให้  อพท. ๓ ใช้ ใน 
การประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที ๑ ชุด และตัดต่อฉบับความยาวไม่น้อยกว่า  
๓ นาที อีก ๑ ชุด 

ในการถ่ายท าวีดีทัศน์การพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์นี้ เป็นการถ่ายท าตามเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทางพัทยา- 
หัวหิน และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดท าขึ้น อาทิ ภาพการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและ
เรือยอร์ช เส้นทางพัทยา-หัวหิน ภาพการล่องเรือใบและเรือยอร์ชโต้คลื่นข้ามทะเลอ่าวไทย ภาพการ
ท่องเที่ยวชายหาด การด าน้ าดูปะการัง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
ณ วนอุทยานปราณบุรี นอกจากนั้น ยังถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวพิเศษที่ทาง อพท.3 ได้ร่วมมือกับ 
ภาคส่วนต่างๆ เข้าไปพัฒนา กล่าวคือ บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ย ชุมชนจีนโบราณ บ้านชากแง้ว 
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔๑ ภาพจากวีดิทัศน์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและ 
เรือยอร์ช 
 



 
  

-๑๒๒- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 41 ภาพจากวีดิทัศน์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและ 

เรือยอร์ช (ต่อ) 



 
  

-๑๒๓- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 41 ภาพจากวีดิทัศน์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและ 

เรือยอร์ช (ต่อ) 



 
  

-๑๒๔- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 41 ภาพจากวีดิทัศน์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและ 

เรือยอร์ช (ต่อ) 



 
  

-๑๒๕- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 41 ภาพจากวีดิทัศน์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและ 
เรือยอร์ช (ต่อ) 



 
  

-๑๒๖- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

บทที่ ๕  
สรุปภาพรวมของการด าเนินโครงการ 

 

 สืบเนื่องมาจากเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะ 
20 ปีของรัฐบาลจะมุ่งไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทั่วถึง อพท. เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในการเดินเรือใบเรือยอร์ชให้ได้มาตรฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในการเดินเรือใบและเรือยอร์ชให้มีมาตรฐาน และเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ในการนี้ อพท. จึงได้ร่วมกับภาคี ศูนย์อ านวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ทัพเรือภาค 1 
การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน ชุมชน เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบ
และเรือยอร์ชให้ได้มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาและพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทางระหว่างพัทยา – หัวหิน พร้อมทั้งจัดท าโปรแกรม
การท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินเรือดังกล่าว 
  ผลการด าเนินโครงการ ได้จัดท าแผนที่เส้นทางเดินเรือและโปรแกรมการท่องเที่ยวเรือใบและ
เรือยอร์ชเส้นทาง พัทยา-หัวหิน ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชนี้
จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน ขาไป พัทยา – เกาะไผ่ – หัวหิน และขากลับ หัวหิน – เกาะ
ล้าน – พัทยา ระยะทางรวม ๑๒๐ ไมล์ ใช้เวลาเดินเรือ ๑๒ ชั่วโมง ที่ความเร็ว ๑๐ นอต ระหว่าง
เดินทางนักท่องเที่ยวสามารถแวะท ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  
การท่องเที่ยวชายหาด การด าน้ าดูปะการังที่เกาะไผ่  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี  
 ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในการ
เดินเรือใบเรือยอร์ชได้ก าหนดให้มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งที่
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวีดีทัศน์ หลังจากนั้น จะได้น าสื่อที่จัดท าขึ้นประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ อพท. ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม
การตลาดท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นที่พิเศษให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในประเทศ
และต่างประเทศผ่านทางทะเลอ่าวไทย 
 ผลการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการตลาด ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
4 รูปแบบ ประกอบด้วย  
 (๑) จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการเดินเรือใบและเรือยอร์ชแบบ One 
Stop Service ให้กับนักท่องเที่ยว ๒ ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ภาษาละ ๕๐๐ เล่ม รวม ๑,๐๐๐ เล่ม 
เนื้อหาส าคัญของคู่มือ จะประกอบไปด้วยการให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE ความปลอดภัยใน
การท่องเที่ยวด้วยเรือใบและเรือยอร์ช โปรแกรมการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช และแผนที่
เส้นทางการเดินเรือใบและเรือยอร์ช  
 (๒) จัดท าสมุดปฏิทินท่องเที่ยว/สมุดภาพ ๒ ภาษา จัดพิมพ์ภาษาไทย 1 ,500 เล่ม 
ภาษาอังกฤษ 1,500 เล่ม รวมเป็นจ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม เนื้อหาในสมุดภาพนี้ นอกจากจะเป็นสมุด



 
  

-๑๒๗- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 

ภาพที่สวยงามน่าสนใจแล้ว ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการท่องเที่ยวในเส้นทางอาทิ การ
ท่องเที่ยวชายหาด การด าน้ าดูปะการังที่เกาะไผ่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี เป็นต้น ในสมุดปฏิทินท่องเที่ยว/สมุดภาพ ยังให้ข้อมูลปฏิทิน 
การท่องเที่ยวในเทศกาลประจ าปีของพื้นที่พัทยาและพื้นที่หัวหิน และจัดท าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่พิเศษที่ อพท.3 ได้ส่งเสริมและพัฒนาจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ย ชุมชนจีน
โบราณ บ้านชากแง้ว พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ โครงการป่าสิริ เจริญวรรษ  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 (๓) จัดท าโปสเตอร์ (๔ สี) ขนาด A๓ ๒ ภาษา จัดท าเป็นภาษาไทย ๒๕๐ แผ่น และ
ภาษาอังกฤษ ๒๕๐ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๕๐๐ แผ่น เนื้อหาประกอบไปด้วยข้อความประชาสัมพันธ์ 
แนะน าเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน 
 (๔) จัดท าแผ่นพับ/โบรชัวร์ (๔ สี) ๒ ภาษา ภาษาไทย 1,๕๐๐ ใบ และภาษาอังกฤษ   
1,๕๐๐ ใบ รวมทั้งสิ้น 3,๐๐๐ ใบ โดยเนือ้หาประกอบไปด้วยข้อความประชาสัมพันธ์ แนะน าเส้นทาง
ท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชพัทยา-หัวหิน โปรแกรมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และรายละเอียดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้ง 4 รูปแบบที่จัดท าขึ้นแล้ว ยังได้ถ่ายท าวีดีทัศน์ความยาวประมาณ ๑๐ 
นาที ๑ ชุด และตัดต่อฉบับความยาวประมาณ ๓ นาที อีก ๑ ชุด การถ่ายท าวีดีทัศน์การพัฒนาและ
ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์นี้ เป็นการถ่ายท าตาม
เส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทางพัทยา-หัวหิน และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดท าขึ้น 
อาทิ ภาพการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทางพัทยา-หัวหิน ภาพการล่องเรือใบ
และเรือยอร์ชโต้คลื่นข้ามทะเลอ่าวไทย ภาพการท่องเที่ยวชายหาด การด าน้ าดูปะการัง  นอกจากนั้น 
ยังถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวพิเศษที่ทาง อพท.3 ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เข้าไปพัฒนา กล่าวคือ 
บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ย ชุมชนจีนโบราณ บ้านชากแง้ว พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ 
โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ได้จัดท าขึ้นนี้ จะถูกน าเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายอันประกอบด้วย 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในการเดินเรือใบและเรือยอร์ช ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินเรือใบและเรือยอร์ชในพื้นที่พิเศษ อพท.๓ ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปที่สนใจการ
ท่องเที่ยว ต่อไป  

ผลการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชนี้ จะเป็น
อีกหนึ่งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อพท.  ที่เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ที่เน้นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  และจะช่วย
ผลักดันให้ตลาดนักท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชของทะเลอ่าวไทยมีความคึกคัก กระตุ้นให้เกิดการใช้
จ่าย ช่วยเสริมสร้างรายได้ ขยายการจ้างงานในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และช่วย
สนับสนุนประเทศไทยให้สามารถมุ่งไปสู่การเป็น Marina Hub ตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของรัฐบาลต่อไป 



 
  

-๑๒๘- 

“โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช” 
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