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2552
บทคัดยอ
การวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา เปนการวิจัยในลักษณะของ

การพัฒ นาผลงานวิ จั ย (Experimental development) ภายใต ชุด โครงการวิ จั ย การพัฒ นาขบวนการ
สหกรณในพื้นที่ จังหวัดพังงา ในระหวางป 2548-2549 มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ ( 1 ) พั ฒ น า
เครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษเพื่อการดําเนินการ
ธุ ร กิ จ อย า งยั่ ง ยื น (2) หาแนวทางในการขยายผลเครื อ ข า ยท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง อนุ รั ก ษ ใ นกลุ ม
ผูประกอบการที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย (3) การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวชุมชนของภาคี
พันธมิตรในจังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจฯอยางยั่งยืนและ (4) หาแนวทางการพัฒนาการ
ศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ มีกระบวนการวิ จัย 7 ขั้นตอน (1)ไดแกการประมวลขอมูลที่
เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ (2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการ
วางระบบทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ (3)การ
จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตรเครือขาย
(4) การจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษและภาคีเครือขาย
(5) การดําเนินการตามแผนฯของเครือขาย (6) การดํ า เนิ น การศู น ย เ รี ย นรู ท อ งเที่ ย ว (7) การติ ด ตาม
ประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย
พบวา กิจกรรม การสรางเวทีแลกเปลี่ย นเรียนรู การสรางบทบาทสมมุติ การพบปะ
สมาชิกกลุม การศึกษาดูงานรวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การผลักดันใหเครือขายและภาคีมี
แผนในการกําหนดทิศทาง การผลักดันใหมีศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนและการพบผูสื่อขาว ใชเปน
พัฒนาเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษเพื่อการ
ดําเนินการธุรกิจอยางยั่งยืนได ประเด็น แนวทางในการขยายผลเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษใน
กลุมผูประกอบการที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย ใหเครือขายทองเที่ยวชุมชนเผยแพรประสบการณ
ใหชุมชนที่ส นใจเขาใจปญ หาและอุปสรรค เพื่อเตรี ย มตั ว กอนตั ด สิน ใจของชุมชน ในการจั ด การ
ทองเที่ยวชุมชนขึ้น จําเปนตองจัดตั้งขึ้นเปนกลุม ใหเริ่มตนจากการสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อได

ข
ศึก ษาความเปน ไปไดเกี่ยวกับแนวคิด ในการทํางานร วมกัน กอน จนกระทั่งได กลุมที่มีแนวทางการ
ดําเนินงานสอดคลองตองกันเขารวมกันในเครือขายขับเคลื่อนภาคีเครือขายไปดวยกัน พรอมจัดทําแผน
ทิศทางการพัฒนากลุมขึ้น ประเด็น ดานศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ดําเนินการในมิติพื้นฐาน
ที่มุงบริการนักทองเที่ยวใหสามารถรับรูขอมูลเพื่อนําไปใชไดในทันที ไดแก เสนทางคมนาคม แผนผัง
ชุมชน ปายประชาสัมพันธ คําขวัญ เวลาเปด-ปด ศูนยฯ แผนผังโครงสรางกลุมทองเที่ยวและชุมชน
เว็บไซตการทองเที่ยวชุมชน (เมนูนําเที่ยว) โบชัวรโปรแกรมการทองเที่ยว จุดรับขอตกลงจําหนายการ
ใหบริก ารทองเที่ยว กฎกติก าของชุมชน แจงใหนั ก ทองเที่ย วรับรู กอนเขาสูชุมชน การรัก ษาความ
ปลอดภัยและสถานพยาบาลขั้นตน สวนมิติคุณภาพ ใหการดําเนินการใหมี เว็บไซดการทองเที่ยวชุมชน
(เมนูกลุมทองเที่ยว, เมนูชุมชนและกิจกรรมชุมชน) คนเลาเรื่องราวชุมชน ภูมิปญญาชาวบาน การ
ปรับปรุงวิถีชีวิตใหเปนแหลงเรียนรู การปกปายเชิญชวนนักทองเที่ยวเติมเต็มธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และประเด็น แนวทางการสนับสนุนของรัฐที่เหมาะสม ไดแก การกําหนดนโยบายการทองเที่ยว การ
ประชาสัมพัน ธ การปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน การใหสถานศึกษาเขารวมพัฒนาบุค ลากรดานการ
ทองเที่ยว การจัดระบบการกํากับ ดูแล รักษาความปลอดภัย การจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนา
แหลงทองเที่ย ว การยกระดั บคุณภาพครั วเรือน การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ย ว การอนุรั กษ ฟน ฟู
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ค

กิตติกรรมประกาศ
การดําเนินการวิจัย ตามโครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา
เปนการดําเนินการภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย มี รศ . จุฑาทิพย
ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตร ผู ป ระสานงานชุ ด
โครงการวิจัยดานสหกรณ เปนผูติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งเปนการดําเนินการในลักษณะตอ
ยอด จากวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด ที่ดําเนินการระหวาง ป 2548 –
2549 เพื่อพัฒนาเครือขายทองเที่ยวชุมชน เปนเครือขายตนแบบในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวที่ชุมชน
อยู ได มี ก ารอนุ รั ก ษ สิ่ง แวดล อ ม ก อใหเ กิด ระบบการท องเที่ ย วที่ พัฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรม ของชุมชนอยางยั่งยืน
ในการดําเนินการวิจัย ที่สําเร็จไดในครั้งนี้ คณะผูวิจัยขอขอบคุณ กลุมทองเที่ยวชุมชน
ตาง ๆ ที่ใ หความร วมมือ ทํางานรวมกันด วยความมีน้ํ าใจ มุงมั่น แข็งขัน ตลอดระยะเวลา 1 ป
ขอขอบคุณคณะ จาหนาที่จากสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะผูประสานงานกลางที่คอยสนับสนุน
ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวั ดพังงา ที่ค อยอํานวยความสะดวกในการทํางานตลอด
ระยะเวลา และขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการที่
มีคุณคา หากไมมีผูมีอุปการคุณขางตน การดําเนินการวิจัยยากที่จะสําเร็จ จึงขอขอบพระคุณทุกทานไว
ณ โอกาส นี้
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ผลการดํ า เนิ น งานของทีม วิ จั ย จั ง หวั ด พัง งา ภายใต ชุ ด โครงการวิ จั ย การพัฒ นา
ขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพังงา ในระหวางป 2548-2549 นั้น ไดผลลัพธในรูปเครือขาย
ทั้งสิ้น 6 เครือขาย ไดแก เครือขายยางพารา เครือขายสินคา OTOP เครือขายตลาดผลไม เครือขาย
ขาวสารและสินคาอุปโภคบริโภค เครือขายปุย และเครือขาย Home Stay จังหวัดพังงา
ในช ว งระยะขยายผลการดํ า เนิ น การชุด โครงการวิ จั ย หลั งจากสิ้น สุด โครงการ
ระยะแรกปรากฏวาในบรรดาผลลัพธเครือขาย ที่เกิดขึ้นนั้น เครือขาย Home Stay จังหวัดพังงา
เปน เครื อขายที่มีกิจ กรรม อย างต อเนื่ องภายใต ภ าคี พัน ธมิต รที่เข ามาร ว มในเครื อขายทั้งสิ้ น
12 กลุม กิ จ กรรมที่สํ าคัญ ได แก การสร างเวที แลกเปลี่ย นเรี ย นรู การพบปะสมาชิ ก กลุ ม
การศึก ษาดู งานร ว มกัน การแลกเปลี่ ย นขอมูลขาวสาร จนทําใหหลายกลุม เริ่ มเปด บริ ก ารแก
นักทองเที่ยวและมีรายไดพอสมควร อยางไรก็ตาม ผลจากเวทีถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่ทีมประสานงานกลางและทีมวิจัยจังหวัดไดรับ ชี้ใหเห็นวา ผูประกอบการทองเที่ยวซึ่ง
เปนผูนําชุมชนยังขาดชุดความรูและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนิ นธุรกิจทองเที่ย ว
ชุมชนเชิงอนุรักษ ที่จะอยูไดอยางยั่งยืนภายใตสภาวะแขงขันในระบบเศรษฐกิจที่เปนพลวัต แตจดุ
แข็งของผูประกอบการทองเที่ยวที่เปนผูนําชุมชนนั้นเปนเรื่องของการรักษถิ่น มีความหวงแหน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชน มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น และ
ขนบธรรมเนียมพื้นฐาน และมีความตองการที่จะผนึกกําลังความรวมมือเปนเครือขายทองเที่ยวที่
จะสรางระบบฐานขอมูล และการบูรณาการระบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษรวมกัน
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงดําเนินการโครงการวิจัย “เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษจังหวัดพังงา” เพื่อพัฒนาใหเปนตัวแบบการดําเนินธุรกิจในรูปของเครือขายทองเที่ยวที่
ชุมชนอยูได สิ่งแวดลอมยั่งยืน และกอใหเกิดเปนระบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่พัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒ นธรรมของชุมชนอยางยั่ งยื น โดยการดํ าเนิน การจะเปนไปในลักษณะของ การ
พัฒนาผลงานวิจัย (Experimental development) ภายใตชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
และขยายผลสูผูประกอบการทองเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพังงาและพื้นที่ใกลเคียง
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คําถามวิจัย
1. เครื่องมือในการปรับกระบวนทัศน แกผูประกอบการธุรกิจ ทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษควรเปนอยางไร
2. แนวทางการขยายผลไปสู ภ าคี พั น ธมิ ต รสํ า หรั บผู ป ระกอบการที่ ส นใจควร
ดําเนินการอยางไร
3. แนวทางการดําเนินงานศูนยเรียนรูธุรกิจทองเที่ยวชุมชนอนุรักษเปนอยางไร
4. แนวทางการสนับสนุนของรัฐที่เหมาะสมควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
2. หาแนวทางในการขยายผลเครื อ ข า ยท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง อนุ รั ก ษ ใ นกลุ ม
ผูประกอบการที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย
3. การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรในจังหวัดพังงา เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
4. หาแนวทางการพัฒนาการศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ
ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ผูป ระกอบการธุร กิ จ ทอ งเที่ ย วภายใต เ ครื อ ข ายท องเที่ ย วชุ มชนเชิง อนุ รั ก ษ มี
กระบวนทัศนดานการบริหารจัดการธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม
2. เกิดเปนเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษเปนตัวอยางในการปฏิบัติที่ดี
3. ไดฐานขอมูลการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรภายใตเครือขายฯ
เพื่อเปนประโยชนสําหรับการสนับสนุนสงเสริมอยางเหมาะสม
4. ขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุ นของรัฐสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษที่เหมาะสม
5. การเตรียมการสําหรับการพัฒนาไปสูการเชื่อมโยงเครือขายทองเที่ยวกับพันธมิตร
ในต างประเทศในลักษณะระบบสหกรณเชิงคุณคา ซึ่งจะกอใหเกิด ประโยชน ชุมชนอยางเปน
ธรรม
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ผลกระทบที่คาดหวัง
1. เกิ ด เป น ระบบธุ ร กิจ ท องเที่ ย วชุ มชนเชิ ง อนุ รั ก ษ ที่ส ร างความเปน ธรรมแก
ผูประกอบการที่เปนคนในชุมชน
2. การเปดโอกาสใหผูประกอบการที่เปนคนในชุมชนไดเขามามีสวนรว มในศูน ย
แลกเปลี่ยนเรียนรูธุรกิจทองเที่ยว และรวมมือกันดําเนินงานในรูปของเครือขายธุรกิจทองเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยจะดําเนินการตามขัน้ ตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่หนึ่ง การประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย
ขั้นที่สอง การจั ด เวทีแ ลกเปลี่ย นเรี ย นรู เ พื่ อการวางระบบท อ งเที่ ย วชุม ชนเชิ ง
อนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ
ขั้นที่สาม การจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตรเครือขาย
ขั้นที่สี่
การจั ดทําแผนทิศทางและแผนธุร กิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษและภาคีเครือขายฯ
ขั้นที่หา การดําเนินการตามแผนฯของเครือขาย
ขั้นที่หก การดําเนินการศูนยเรียนรูทองเที่ยว
ขั้นที่เจ็ด การติดตามประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย
นิยามศัพท
การทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยวทีช่ ุมชนซึ่งเปนเจาของแหลง
ทองเที่ยว เปนผูจัดการการทองเที่ยวเพื่อบริการแกนกั ทองเที่ยว ที่ตองการมาพักผอนและเรียนรู
เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชุมชน ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม
และสังคม ของชุมชนนั้น ๆ โดยการทองเที่ยว เปนไปลักษณะสงเสริมและสนับสนุนชุมชนให
คงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โบราณสถาน โบราณวัตถุและวิถีชีวิต วิถีชุมชน
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคม ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะชุมชนใหคงอยูอยางยั่งยืน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหสรางความเขาใจและยอมรับซึ่งกันและกัน ระหวางนักทองเที่ยวและ
ชุมชน
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ศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ หมายถึง ศูนยที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการเรี ยนรู เกี่ย วกับการทองเที่ย วชุมชนเชิงอนุรั ก ษ เพื่อใหบริก ารแกชุมชนที่จั ดการ
ทองเที่ย วเชิงอนุ รัก ษ เครื อขายการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรัก ษ หนวยราชการ นักทองเที่ย ว
นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ โดยดําเนินกิจกรรมและบริการ ดังนี้
1. จัดทําฐานขอมูลของชุมชนที่ดําเนินการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2. จัดทําฐานขอมูลของเครือขายทองเที่ยวเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษแตละชุมชน เครือขาย
การทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษและเผยแพรผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. เผยแพรแผนและกระบวนการพั ฒนาของกลุมท องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ และ
เครือขาย
5. เปนศูนยกลางพบปะระหวางกลุมทองเที่ยวชุมชนกับนักทองเที่ยวและบริษัทนํา
เที่ยว และสงเสริมสนับสนุนการตลาดของเครือขายการทองเที่ยวฯ
6. เผยแพร ประชาสัมพันธ โปรแกรมการทองเที่ยวของชุมชนแตละชุมชน
7. เปนศูนย บริการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ การทองเที่ยวของชุมชนเชิงอนุรักษแ ก
นักทองเที่ยวและผูสนใจ
เครือขายคุณคา หมายถึง วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตรในระยะยาว
กาวทันการเปลี่ยนแปลงเนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคี และคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

บทที่ 2
สถานการณในพื้นทีก่ อนเขาดําเนินการวิจัย
ประวัติกลุมสหกรณที่เปนภาคีเครือขาย
การดําเนินการโครงวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา เปนการ
ดําเนิน การวิจั ยตอเนื่ องจากการดําเนิน การวิ จัยโครงการพัฒนาของขบวนการสหกรณ ในพื้น ที่
จังหวัดพังงา ดําเนินการพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเครือขายโฮมสเตย (Home Stay) จังหวัด
พังงา ชุมชนเดิมที่ตั้งใจทําธุรกิจการทองเที่ยวตางคนตางทํา มองเครือขายโฮมสเตยเปนคูแขงใน
การดําเนินธุรกิจ มีความกังวลทั้งในดานจัดเงินทุนเพื่อประกอบการทองเที่ยว การกําหนดราคาให
นั ก ทอ งเที่ ย วได รั บ บริ ก ารที่เ หมาะสม การจั ด การท องเที่ ย วใหไ ด ม าตรฐานที่ นั ก ท องเที่ ย ว
ประทับใจทุกครั้งที่มาเยือน ถือเปนการขายสินคาบริการในที่ตั้ง ตองหาหนทางในการดึงดูดความ
สนใจของคนใหมาทองเที่ยวในชุมชน ซึ่งตองมีกระบวนการเชื่อมตอกิจกรรมและรูปแบบของ
การทองเที่ยว เชน การทําสวนผลไม การตกปลา การปลูกปา และการอนุรักษวัฒนธรรม เปน
ตน ซึ่งตัวแบบการดําเนินธุรกิจ ในรูปของเครือขายทองเที่ยวที่ชุมชนอยูได สิ่งแวดลอมยั่งยืน
และกอใหเกิดเปนระบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒ นาเปน เครื อขายดังกลาว สามารถอธิบายการขับเคลื่อนกอนจะมาเปน
เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงาเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนระดับเครือขาย
การขับเคลื่อนระดับเครือขาย มีความสลับซับซอน
เปน การกอตั ว กัน ขึ้น มาจาก
บุคคลในชุมชนลักษณะกลุมธรรมชาติ เริ่มตนจากความสัมพันธสวนตัว รวมกันเปนกลุม มีการ
แบงแยกหนาที่ทางการบริหารในรูปของคณะกรรมการ ประธานกลุมเปนผูนําสูงสด การแตงตั้ง
จะไดรับเสียงสนับสนุนขางมากจากกลุม การดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการเปนผูนําการเสียสละ
สับเปลี่ยนเวลาในการทํามาหากิน หลายคราวก็ดึงเงินในครัวเรือนตนไปเปนคาใชจายตามกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น การจัดทําทะเบียนสมาชิกและการลงทุนเพื่อการถือหุนในกลุมเกิดขึ้นในชวงตอมา การ
ดําเนินงานเมื่อเกิดคาใชจายขึ้นคณะกรรมการก็จะใชพลังความคิดอยางประณีตตัดสินใจดําเนินการ
ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ทําก็ตองนํามาอธิบายสมาชิกในลักษณะการรวมรับรู รวมคิด รวมทําและ
รวมรับประโยชน กลุมพัฒนาการเพิ่มขึ้นในการกําหนดกติก าเกี่ยวกับการดําเนิน งานและการ
ดําเนินธุรกิจ กลุมคอยๆเปนองคการที่ชัดเจนขึ้น มีการกําหนดวัตถุประสงค มีการแบงแยกหนาที่
และมอบหมายหนาที่การงานใหกลุมบุคคลไดรับผิดชอบ กิจกรรมของกลุมที่สําคัญมีความสนใจ
เขารวมภาคีเครือขายการทองเที่ยวชุมชน ขับเคลื่อนกันในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การแสดงบทบาท
สมมุติ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ก็คือ คิดแลวทําอยางตอเนื่อง ชวงดังกลาว ความมุงมั่นเพื่อการพัฒนา
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เขาสูจุดหมายใหชุมชนเปนชุมชนที่จัดการเกี่ยวกับการทองเที่ยว ตองอาศัยคุณธรรม ความเสียสละ
ความเพียร ความอดทน และความขยัน เปนอยางมาก ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
1.1 พัฒนาการขับเคลื่อนเครือขาย
1.1.1 ภาคีเครื อขาย การรวมตั ว ของกลุมตาง ๆ กอตัว กันจั ดตั้ งเปน เครื อขาย
โฮมสเตยจังหวัดพังงา เมื่อป พ.ศ. 2549 จากการหนุนเสริมของทีมวิจัย กลุมเหลานี้ในทองถิ่นถูก
เรียกขานในนามของสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมอาชีพตาง ๆ ใน
พื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งมีความสนใจที่จะดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย จํานวน 12 กลุม รวมตัวกัน
จัดตั้ง เปนเครือขายประกอบดวย สหกรณกองทุนสวนยางในโตน จํากัด กลุมเกษตรกรทําประมง
กะไหล กลุมเกษตรกรทําสวนทุงมะพราว กลุมเกษตรกรทําสวนลําภี สหกรณกองทุนสวนยาง
บานบางทอง จํากัด กลุมผูเลี้ยงไกบานพื้นเมืองกะปง กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบางเตยใต
กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังบางวัน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทุงดาบ กลุมผูเลี้ยงสุกรบานน้ําเค็ม
กลุมเกษตรกรทําสวนบางนายสี กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสามชองเหนือ
1.1.2 กิจกรรมขับเคลื่อน ภาคีเครื อขายร วมดําเนิน กิจกรรมขับเคลื่อนในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพบปะสมาชิก กลุม การศึก ษาดู งานรวมกัน และการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารซึ่งกันและกัน อยางตอเนื่อง
1.1.3 การตื่นตั วของชุมชน จากการขับเคลื่อนภาคีเครือขาย ชุมชนในจังหวั ด
พังงาจนถึงปลายป พ.ศ. 2550 เกิดความสนใจกิจกรรมโฮมสเตย สมัครใจเขาเปนภาคีเครือขาย
รวมกิจกรรมขับเคลื่อนจํานวน 5 กลุม ไดแก ชุมชนบานบางพัฒน ชุมชนบานโคกไคร ชุมชน
บานเกาะไมไผ ชุมชนบานทุงนางดํา และชุมชนบานพรุใน ชวงดั งกลาวกลุมที่ร วมกันจั ดตั้ ง
เครือขายแตเดิม ไดแก สหกรณกองทุนสวนยางในโตน จํากัด สหกรณกองทุนสวนยางบาน
บางทอง จํากัด กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชังบางวัน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทุงดาบ กลุมผูเลี้ยง
สุก รบานน้ํ าเค็มและกลุมเกษตรกรทําสวนบางนายสี ขอหยุ ดการดํ าเนิน กิจกรรม ทําใหภ าคี
เครือขายมีสมาชิกรวมพลังในการขับเคลื่อนจํานวน 11 กลุม
1.1.4 พัฒนาการชุมชนทองเที่ย ว กลุมที่ร วมตั วกัน ขับเคลื่อนเครื อขาย ไดตั ว
สมาชิกในชุมชนใหเขามามีสวนรวม และตั้งชื่อกลุมใหม มีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
โฮมสเตยและการทองเที่ยวชุมชนรูปแบบอื่น ๆ
เมื่อตนป พ.ศ. 2551 กลุมตางๆ ที่รวมตัวเปนเครือขายมีการขับเคลื่อนกิจกรรม
มาโดยตลอด และกลุมเองไดชักชวนคนในชุมชนเขารวมกิจกรรม มีการตั้งชื่อกลุมใหมเพื่อใหมี
ความชัดเจนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยว โดย
1. สหกรณกองทุนสวนยางในโตน จํากัด จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบาน
ปากอ
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2. กลุมเกษตรกรทําประมงกะไหลและกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสามชอง
เหนือ จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชองเหนือ
3. กลุมเกษตรกรทําสวนทุงมะพราว จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก
4. กลุมเกษตรกรทําสวนลําภี จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน
5. สหกรณกองทุนสวนยางบานบางทอง จํากัด จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชน
บานนาใน
6. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบางเตยใต จัดตั้งเปน กลุมทองเที่ยวชุมชน
บานบางเตยใต
7. ชุมชนบานบางพัฒน จัดตั้งเปนกลุมบางพัฒนโฮมสเตย
8. ชุมชนบานโคกไคร จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร
9. ชุมชนบานเกาะไมไผ จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ
10. ชุมชนบานทุงนางดํา จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา
11. ชุมชนบานพรุใน จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน
1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรม
เครือขายไดขับเคลื่อนกิจกรรม มุงสูการจัดการทองเที่ยวชุมชนรูปแบบโฮมสเตย
โดย
1.2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรู เปนเวทีเปดกวางทางความคิด ผูเขารว ม
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นตาง ๆ เริ่มดวยผูดําเนินการยกประเด็นการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
เพื่อชุมชนสามารถจัดการทองเที่ยวได ในการขับการทองเที่ยว การยกระดับมาตรฐานครัวเรือน
การจัดการบริหารกลุม การบริหารจัดการเครือขาย และการเปดตั วชุมชน ใหผูเขารวมแสดง
ความคิดเห็นลักษณะรวมรับรู รวมคิด รวมทํา และรวมรับผลประโยชน ซึ่งมาตรฐานโฮมสเตย
ไทยกําหนดไว ดังนี้
ตามสํานัก งานพัฒนาการทองเที่ย วมาตรฐานโฮมสเตย ไทย พ.ศ. 2548 โดยมี
คุณสมบัติโฮมสเตยเบื้องตน 6 ประการ คือ
1. เจ าของบานและสมาชิก ในครอบครั วต องถือว าการทําโฮมสเตย เปน เพีย ง
รายไดเสริมนอกเหนือจากรายไดจากอาชีพหลักของครอบครัวเทานั้น
2. มีพื้ น ที่ใ ช สอยภายในบ านเหลื อ และไม ไ ด ใ ช ประโยชน สามารถนํ า มา
ดัดแปลงใหนักทองเที่ยวเขาพักได
3. นั ก ทองเที่ย วต องเขาพัก คางแรมในบานเดี ย วกับ เจ าของบา นอาศัย โดยมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม และวิถีชีวิตระหวางกัน
4. สมาชิกในครอบครัวมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับผิดชอบนักทองเที่ยวให
เขามาพักคางแรมในบาน พรอมทั้งถายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นนั้นแกนักทองเที่ยว
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5. เจาของบานและสมาชิกในครอบครัวใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดการ
โฮมสเตยเปนอยางดี
6. บานนั้ น ควรเปน สมาชิ ก ของกลุ ม ชมรม หรื อสหกรณ ที่ร ว มกัน จั ด การ
โฮมสเตยของชุมชนนั้น
1.2.2 การอบรมและศึกษาดูงานรวมกัน ภาคีเครือขายใชระบบการสื่อสารที่
ทันสมัยติดตอกันและกันตลอดเวลา ขาวสารการเคลื่อนไหวของกลุมหนึ่งกาวเดินไปอยางไร
อีกกลุมหนึ่งไดรับรูก็สามารถเขารวมกิจกรรมไดในทันที บางครั้งก็ถือเอาวิธีการของเพื่อนไปเปน
ตั ว อย าง ในช ว งก อตั้ งเครื อข าย การศึ ก ษาดู ง านต องอาศั ย งบประมาณภาครั ฐ และองคก ร
ภาคเอกชน เนื่องจากการศึกษาดูงานเกี่ยวของกับการประสานงานการเดินทางและความเปนอยู
ระหวางการเดินทาง ทําใหตองใชจายเงินจํานวนมาก บางครั้งเครือขายจําเปนตองพึ่งพาอาศัยการ
สนับสนุนจากแหลงภายนอก พรอม ๆ ไปกับการชวยเหลือตัวเอง เครือขายไดไปดูงานชุมชนที่
จัดการการทองเที่ยวบานนาตีน อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และบานถ้ําผึ้ง อําเภอพนม จังหวัด
สุราษฎรธานี และบานเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
การศึกษาดูงานรวมกัน ทําใหสมาชิกภาคีเครือขายไดใชชีวิตรวมกันมากกวาการ
รูจัดตัวคนและแนวคิดในจัดการทํางาน การรูจักผอนหนักผอนเบาทําใหเกิดการเอื้อเฟอชวยเหลือ
กัน การแสดงออกทั้งทางกาย วาจา ใจ ถูกสงผานในรูปกิริยามารยาท ทําใหแตละฝายรูจักจริต
คนกันเองไดมากขึ้น เกิดความเห็นอกเห็นใจ มีความเหนียวแนนดานความสัมพันธ ทําใหการกอ
เกิดเครือขายงายขึ้น นอกเหนือจากการดูงานแลวไดรับความรูนําไปปรับใชกับชุมชนของตนเอง
1.2.3 กิจกรรมบทบาทสมมุติ ผลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ภาคีเครือขายตางก็
ยอมรั บตนเองว าเปน ผูรู น อย ออนด ว ยประสบการณ แต ด ว ยความมุงมั่น ตั้ งใจพัฒ นาชุมชน
ทองเที่ยว ความทาทายที่ตองทําใหได จึงเกิดการเชิญชวนใหเพื่อนไปเยี่ยมบาน ตนเองก็ถือวา
เตรียมตัวการเปนเจาของบานที่ดี เพื่อนผูไปเยี่ยมก็แสดงตนเปนนักทองเที่ยว ปฏิบัติเหมือนกับ
การรับนั กทองเที่ย วจริ งทุก ประการ กิจ กรรมสําคัญ ของการแสดงบทบาทสมมุติ คือ การจั ด
กิจ กรรมสะทอนอารมณ ความรู สึก ทั้งขอดี ขอดอย ใหเพื่อนรับรู นํ าไปปรั บปรุงกิจ กรรม
โฮมสเตย
1.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลือ่ น
ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ไดแกสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา สํานักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา สํานักงานการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด
พังงา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศูนยการศึกษานอกระบบ สมาคมการทองเที่ยว
จังหวัดพังงา สถาบันคีนัน มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิพัฒนรักษ
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1.4 ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน
1.4.1 หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนในการขับเคลื่อนมีนอย โดยเฉพาะหนวยงาน
หลักที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว
1.4.2 เครือขายขาดองคความรู และประสบการณในการจัดการทองเที่ยว ทั้งนี้
เพราะกลุมที่รวมตั ว เปน เครือขายเปน กลุมที่มีค วามสนใจแต ไมมีประสบการณใ นการจั ด การ
ทองเที่ยวแบบธุรกิจโฮมสเตย มากอน
1.4.3 เครือขายขาดเงินทุนในการขับเคลื่อน ทั้งนี้เพราะแตละกลุมที่รวมตัวเปน
เครือขายยังไมมีรายไดจากการทําธุรกิจ แตตองมีคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
1.4.4 ขาดความรวมมือจากคนในชุมชน เพราะการจัดการทองเที่ยวเปนเรือ่ งใหม
ชุมชนยังไมเห็นประโยชน
2. การขับเคลือ่ นระดับกลุม
2.1 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก
2.1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก ตั้ งอยู หมูที่ 2 ตํ าบลทุงมะพราว อําเภอทาย
เหมือง จังหวัดพังงา เปนหมูบานที่มีพื้นที่ติดกับทะเลบางสวน มีลําคลองลอมรอบหมูบาน และ
มีภูเขาสูงที่สามารถมองออกไปถึงแนวเขตนานน้ําได มีครัวเรือนประมาณ 412 หลังคาเรือน
ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมง ทําสวนและรับจาง บานเกาะนกเปนชุมชนที่อยูรวมกัน
ทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยใหม (ชาวเล)
2.1.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งเปน
กลุมที่ไมเคยดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวมากอน โดยมีนายวิศิษฐ ราษฎรสภา เปนแกนนําสําคัญ
โดยการใชกิจ กรรมทองเที่ย วเชิง เกษตรเปน กิจ กรรมหลัก (สวนลองกองราษฎร สภา แปลง
เพาะพันธุไม ) และกิจกรรมทองเที่ยวทางทะเล กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิต และศิลปะการแสดง
ประจําถิ่น (รอเง็ง) เปนกิจกรรมเสริม สวนกิจกรรมบริการที่พัก ไดใหผูประกอบการ ซึ่งเปนคน
ในชุมชน สรางที่พักในลักษณะโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อบริการสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งไดจัด
บานพัก Home Stay จํานวน 16 หลัง
2.1.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก เปนกลุมที่ไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ
จากหลายหนวยงาน ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานเอกชน เชน สถาบันคีนัน ใหการ
สนั บสนุ น ในการเสริ มสร างทัก ษะ ในการจั ด การทองเที่ย ว สํานั ก งานเกษตรจั งหวั ด ใหก าร
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สนับสนุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ สํานักงานการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด
พังงา ใหการสนับสนุนในการฝกอบรม เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน
2.2 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง
2.2.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง ตั้ งอยูหมูที่ 9 ตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา บานสามชองเปน หมูบานอิสลาม มีค รัวเรือนประมาณ 215 หลังคาเรือน เปน
หมูบานที่ปลูกบานเรือนริมทะเล มีทะเลลอมรอบ ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมง และมี
ปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ
2.2.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
กลุมทองเที่ย วชุมชนบานสามชอง เปนกลุมที่ไดร วมจัดตั้ งเครือขายโฮมสเตย
ตั้งแตแรก ในป พ.ศ. 2549 โดยมีนายอรัญ อาจหาญ และนายสุรัตน สุมาลี เปนแกนนําสําคัญ
ในการขับเคลื่อน เปนการรวมตัวของกลุมแมบานที่สนใจจะทํากิจกรรมโฮมสเตย และกลุมเรือนํา
เที่ยวซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทนําเที่ยว เนื่องจากผูนํากลุมเปนผูนําทองถิ่นที่เปนทางการ
ทําใหไดรั บการสนั บสนุ นจากองคก ารบริหารสว นตํ าบล อย างเขมแข็ง การจัด การทองเที่ย ว
กาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหมีระดับการพัฒนาเปนกลุมกาวหนา จุดเนนการทองเที่ยวชุมชนบาน
สามชองที่สําคัญ คือ การจัดการเรือหัวโทงนําเที่ยวในอาวพังงา มีกิจกรรมเสริมโดยจัดที่พักและ
นําเที่ยวถ้ําตามเกาะแกงตาง ๆ
2.2.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ย วชุมชนบานสามชองเหนื อ ในชว งแรกไดรั บการสนับสนุ นจาก
มูลนิธิพัฒนรักษ ในการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในชุมชน และการศึกษาดูงานของสมาชิก
ศูนย การศึก ษานอกระบบฯ ใหก ารสนับสนุ นในการโฆษณาประชาสัมพัน ธ การจัดหาลูกคา
องคการปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนในการดําเนินการ และสํานักงานสหกรณจังหวัด
สนับสนุนเงินทุน ใหกับกลุมตางๆ ในชุมชน ซึ่งเปนการสนับสนุนทางออม และใหคําแนะนํา
ในการบริหารจัดการองคกร
2.3 กลุมบางพัฒนโฮมสเตย
2.3.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
บางพัฒนโฮมสเตย ตั้งอยูหมูที่ 8 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เปน
หมูบานอิสลาม ชุมชนตั้งบานเรือนอยูบริเวณอาวพังงา มีลักษณะเปนบานกลางน้ํา ตองเดินขาม
สะพานคอนกรีตยาวประมาณ 500 เมตร เพื่อเขาสูหมูบาน มีครัวเรือนประมาณ 47 หลังคา
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เรือน สภาพพื้นที่เปนเกาะ มีปาชายเลนอุดมสมบูรณ ชาวบานประกอบอาชีพประมงชายฝงเปน
หลัก มีความงดงามทางธรรมชาติที่นาสัมผัสมากมาย
2.3.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปนกลุมที่เขามารวมขับเคลื่อนกับเครือขายในภายหลัง เมื่อป พ.ศ. 2550 โดยมี
นายสวั สดี วาหะรั ก ษ และ นางอารี หัสนี ย เปน แกนนํ าในการขับเคลื่อน เปน กลุมที่ มี
ประสบการณในการทําธุรกิจโฮมสเตยมากอน กลุมทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
(เพาะพัน ธุไมและปลูก ปาชายเลน) มีกิจ กรรมธนาคารปู มีก ารจั ด ทําเขตอนุ รั ก ษสัต ว น้ํ า มี
บานพักจํานวน 12 ครัวเรือน
2.3.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมบางพัฒนโฮมสเตย ไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ในดาน
การโฆษณาประชาสัมพัน ธ การจัด สงลูก คามาใชบริก าร การจัดทําแผนธุรกิจ และการเสริ ม
ทัก ษะในการบริ หารจั ด การ ได รั บการสนั บสนุ น จากสํานั ก งานประมงจั งหวั ด พังงา ในการ
ประกอบอาชีพ (ผานโครงการ CHARM ) ไดรับการสนับสนุนจากสํานักพระราชวังในการสราง
walk way สําหรับเดินชมปาชายเลน
2.4 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร
2.4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมท องเที่ย วชุมชนบานโคกไคร ตั้ งอยู ห มูที่ 1 ตํ าบลมะรุ ย ตํ าบลทับปุ ด
จังหวัดพังงา เปนหมูบานอิสลาม เปนหมูบานที่ยกบานเรือนที่มีลักษณะเปนบานกลางน้ํา ไมมี
พื้นดิน ดานหลังติดทะเลดานหลังเปนปาชายเลนที่ลอมรอบดวยทะเล มีครัวเรือนประมาณ 289
หลังคาเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงชาวฝง
2.4.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปน กลุมที่เขามาร ว มขับเคลื่อนเครื อขายในภายหลัง เมื่อป พ. ศ. 2550 มี
นายสมพร สาระการ และนายนิ กร สาระการ เปนแกนนํ าในการขับเคลื่อน เปน กลุมที่ไมมี
ประสบการณในการจัดการทองเที่ยวมากอน เปนกลุมที่คนในชุมชนมีสวนรวมโดยไดมีการระดม
ทุน เพื่อดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวรวมกัน นําเงินไปซื้อเรือนําเที่ยว เรือคะยัก และเสื้อชูชีพ
มีการจัดโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน ผูนํากลุมมีความรูความสามารถในการจัดการทองเที่ยว
การโฆษณาประชาสัมพันธ ภายในกลุมมีนักคิดที่อยูบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น กลุมมี
ความกาวหนารวดเร็ว สามารถชวยเหลือกลุมอื่น ๆ ในเครือขายไดเปนอยางมาก เปนตัวแทนใน
การประสานงานกับภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ
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2.4.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ย วชุมชนบานโคกไคร เปนกลุมที่เริ่ มดว ยการชวยตั วเอง ในการ
ระดมทุน เพื่อจั ดกิจ กรรมทองเที่ย ว ไมมีหน ว ยงานสนั บสนุน โดยตรง แต มีหน ว ยงานเขามา
สนับสนุนในดานอื่น ๆ จํานวนมาก เชน จังหวัดพังงาสนับสนุนกิจกรรมกลุมอาชีพในการสราง
อาคารของกลุม แมบาน หองเย็ น โรงย า งกุง มูลนิ ธิอั ลไซเดลส สนั บสนุ น เงิน ทุ น ในการ
ประกอบอาชีพใหกับกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุในการผลิตแกกลุมอาชีพ
2.5 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน
2.5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ย วชุมชนบานพรุ ใ น ตั้ งอยู หมูที่ 3 ตํ าบลพรุ ใ น อําเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา เปนหมูบานอิสลามเสียสวนใหญ พื้นที่มีลักษณะเปนเกาะ ลอมรอบดวยหุบเขา
การเดินทางตองเดินทางไปลงเรือที่ทาเรือเจียรวานิช จังหวัดภูเก็ต เพื่อเขาสูชุมชนบานพรุใน
มีครัวเรือนประมาณ 232 หลังคาเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบาน เปน
หมูบานที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติมากมาย อยูใกลกับแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อ เชน เกาะไข
นอก เกาะไขใน
2.5.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปนกลุมที่เขามารวมขับเคลื่อนเครือขายในภายหลัง เมื่อป พ. ศ. 2550 เปนกลุม
ลาสุดที่เขามารวมเครือขาย มีนางลลิล จิตรนาวี เปนแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อน กลุมมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนตนทุนในการสนับสนุนการทองเที่ยวสูง องคการบริหารสวนตําบลให
การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากผูนํากลุมและกรรมการมีความตั้งใจสูงในการเขา
รวมเครือขาย ทุกครั้งที่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จะเขารวมอยางตอเนื่อง ทั้งๆ ที่มีคาใชจาย
ในการร ว มกิ จ กรรมสูงกว ากลุมอื่ น ๆ ประกอบกับ สมาชิ ก ของกลุมมีพื้ น ฐานในการจั ด การ
ทองเที่ยว ในฐานผูประกอบการบนเกาะไขนอก เกาะไขใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กลุมมี
ความกาวหนารวดเร็ว “ถือเปนมุกเม็ดงามในอาวพังงา อีกเม็ดหนึ่ง”
2.5.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ย วชุมชนบานพรุใน ไดรั บการสนั บสนุ นจากองคการบริ หารสว น
ตําบลพรุ ใ น ในการดํ าเนิน การดานๆ เกี่ย วกับการจัด การทองเที่ยวชุมชนอย างเขมเข็ง ศูน ย
การศึกษานอกระบบ เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการ และสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา ใหการ
สนับสนุนในการแนะนําในการบริหารจัดการองคกร
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2.6 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต
2.6.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต ตั้งอยูหมูที่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา เปนชุมชนขนาดเล็ก มีครัวเรือนประมาณ 89 ครัวเรือน เปนชุมชนที่อยูในหุบเขา
ชาวบานประกอบอาชีพทําสวน และรับจาง มีคลองน้ําจืดไหลผานกลางหมูบาน และมีทาเรื อ
เล็กๆ ของหมูบานเพื่อออกสูทะเลอาวพังงา และมีธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ ทั้งภูเขา
ทะเล พรรณไม ตาง ๆ
2.6.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก ในป พ.ศ. 2549 โดยมีนาย
สังเวช พืชเกิด และนางสาวประภากร สมประกอบ เปนแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อน เปนกลุม
ที่ไมมีประสบการณใ นการจั ดการทองเที่ยวมากอน เริ่มดว ยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายใน
ชุมชน การปรับปรุงอาคารที่เปนสาธารณะ การปลูกตนไมเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน จัดตั้งเปนกลุม
ทองเที่ยวชุมชนมีคณะบริหารที่ชัดเจน
2.6.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณ
จังหวัดพังงา ทั้งทางตรงและทางออม เชน การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกับกลุมทองเที่ยว
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกกลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุมทํานาผักบุง กลุมเลี้ยงปลา
2.7 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน
2.7.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง
จังหวัดพังงา มีครัวเรือนประมาณ 251 ครัวเรือน เปนหมูบานในหุบเขา มีปาดงดิบลอมรอบแบบ
ตัว U บนเทือกเขามีน้ําตกที่สวยงามและมีสัตวปาที่ยังเหลืออยูหลายชนิด สวนใหญประกอบ
อาชีพทําสวนยางพารา และสวนผลไม
2.7.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปนกลุมที่ไดร วมจั ดตั้งเครื อขายโฮมสเตยตั้ งแตแรก ในป พ.ศ. 2549 โดยมี
นายประพันธ เชาฉอง เปนแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อน เปนกลุมที่ไมมีประสบการณในการ
จัดการทองเที่ยวมากอน มีเพียงการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแทบทุกเวทีแนวการพัฒนาหมูบาน
โดยอาศัยงบประมาณภาครัฐในการขับเคลื่อน พื้นฐานการทองเที่ยวเชิงเกษตรปาและภูเขา มุงเนน
ใหนักทองเที่ยวมารวมกิจกรรมสัมผัสภูมิปญญาทองถิ่นกับกลุมอาชีพ ตาง ๆ และขี่จักรยานภูเขา
ทองปาชมธรรมชาติ
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2.7.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณ
จังหวัดพังงา เปนเงินทุนหมุนเวียนแกกลุมทองเที่ยวโดยตรง และสนับสนุนเงินหมุนเวียนแกกลุม
อาชีพตาง ๆ
2.8 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ
2.8.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา เปนหมูบานที่ยกบานเรือนเหนือน้ํา มีครัวเรือนประมาณ 188 หลังคาเรือน ชาวบาน
นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมง และทําสวน พื้นที่รอบหมูบานเปนปาชายเลนที่
สมบูรณ บานเกาะไมไผตองมาลงเรือที่ทาดานพังงาเบย ประมาณ 20 นาที เพื่อเขาหมูบาน
2.8.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปนกลุมที่เขามารวมขับเคลื่อนเครือขายในภายหลัง เมื่อป พ. ศ. 2550 มี
นายอารีต สุทธิเส็ม เปนแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อนในชวงแรก ตอมาไดออกไปจากหมูบาน
หางานในจังหวัดภูเก็ต นางพิมภา วารีศรี ซึ่งเปนกรรมการกลุมไดเขาไปรวมเครือขายขับเคลื่อน
กลุมใหมีการดําเนินกิจกรรมตอไป กลุมมีการเจริญเติบโตอยูระยะหนึ่ง เมื่อมีการจัดเวทีก็จะเปน
ผูเฝา ดู ทํ าตามกลุม อื่น ๆ จนสามารถมี แผนธุ ร กิจ ของกลุมเช น เดี ย วกับ กลุมอื่ น การจั ด การ
ทองเที่ยวของกลุมเกาะไมไผ มุงเนนการนําเที่ยวอาวพังงา และปาไมบนเกาะรวมทั้งวิถีชีวิตของ
ชุมชน
2.8.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
จากสถาบันราชภัฎภูเก็ตในการสงนักศึกษาไปเขาคายอาสาพัฒนาภายในชุมชน
2.9 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ
2.9.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ ตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลปากอ อําเภอเมือง จังหวัด
พังงา เปนหมูที่มีความความอุดมสมบูร ณทางธรรมชาติ อยูสูงมาก มีลําธารไหลผานตลอดทาง
ประชากรสวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพารา มีครัวเรือนประมาณ 500 หลังคาเรือน
2.9.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก ในป พ.ศ. 2549 โดยมีนาย
วิรัตน จรุงการ เปนแกนนําในการขับเคลื่อนในระยะแรก แตเนื่องจากนายวิรัตนไปมุงกิจกรรม
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ในเครื อขายยางพาราและเครื อขายขาวสาร ฯ จึ งมอบใหน ายสาคร ขมัก การ เปน ผูนํ าการ
ขับเคลื่อนตอ การพัฒนาคอนขางลาชา ขาดการรวมเวทีอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมมีสิ่งใหมหรือ
ประเด็นในการแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม หากเครือขายทองเที่ยวมีความเขมแข็งโอกาสในการ
พัฒนากลับขึ้นมาใหมยังหนทาง เนื่องจากในพื้นที่ก็มีการจัดการทองเที่ยวโดยภาคเอกชนและมี
องคการบริหารสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนอยูดวย
2.9.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ ยังไมมีหนวยงานเขาไปสนับสนุนในกิจกรรม
ทองเที่ยวโดยตรง สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา เขาไปสนับสนุนในการแนะนําสงเสริมสหกรณ
กองทุนสวนยางในโตน จํากัด ซึ่งเปนตนสังกัดของกลุมทองเที่ยวชุมชนปากอ
2.10 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน
2.10.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลบางทอง อําเภอทายเหมือง
จังหวัดพังงา เปนที่ราบสูง มีภูเขาเปนสวนใหญ ปามีความอุดมสมบูรณมาก ทําใหมีพันธไมปา
เปนจํานวนมาก เชน กลวยไมปา ตนยางขนาดใหญ ประชากรทําอาชีพทําสวนยางพารา และสวน
ผลไม มีครัวเรือนทั้งหมด 66 หลังคาเรือน
2.10.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก ในป พ.ศ. 2549 โดยมีนาย
ประนอม เพชรแกว เปนแกนนําในการขับเคลื่อน แตเนื่องจากผูนํามีทัศนคติในการพัฒนาบน
พื้นฐานของการใหภาครัฐเขาชวยเหลืองบประมาณมากกวาการใชพลังการขับเคลื่อนจากภายในทํา
การวิจัยที่ไมมีงบประมาณสนับสนุนเชิงวัตถุขาดพลังการขับเคลื่อนของกลุม พิจารณาจากการเขา
รวมเวทีแลกเปลี่ยนกัน จึงคอยๆ หางหายไปจากเวทีในที่สุดก็หยุดการขับเคลื่อนรวมกับเครือขาย
โอกาสการพัฒนากลุมยั งมีอยูเพราะพื้น ฐานที่ตั้ งอยู ใกลแหลงทองเที่ย วทางทะเลและสามารถ
พัฒ นาการทองเที่ย วเชิงเกษตรกรได แต ต องใชเวลาในการปรับศักยภาพของคนในกลุมใหมี
ความรูความเขาใจและทัศนคติในการพัฒนาตนเอง ในมิติปจเจกบุคคลและกลุมที่มีจิตวิญญาณเชิง
คุณคาสหกรณ ตอไป
2.10.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน ยังไมมีหนวยงานเขาไปสนับสนุนในกิจกรรม
ทองเที่ยวโดยตรง สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา เขาไปสนับสนุนในการแนะนําสงเสริมสหกรณ
กองทุนสวนยางบานบางทอง จํากัด ซึ่งเปนตนสังกัดของกลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน
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2.11 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา
2.11.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา ตั้งอยูหมูที่ 5 อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
เปนพื้นที่ที่มีสภาพเปนเกาะ เปนชุมชนชาวมุสลิม มีครัวเรือนทั้งสิ้น 28 หลังคาเรือน ตั้งอยูใน
กลางผืนปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ เปนแหลงอนุบาลของสัตวน้ําที่ใกลจะสูญพันธอยาง ปลาพะยูน
และเตาทะเล มีหนาหาดทุงนางดํา ที่สวยงามมาก สําหรับการเดินทางใชเวลาเดินทางจากทาเรือ
คุระบุรี ถึงหมูบานประมาณ 20 นาที
2.11.2 พัฒนาการการขับเคลื่อนของกลุม
เป น กลุ ม ที่ เ ข า มาร ว มขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข า ยในภายหลั ง เมื่ อ ป พ. ศ. 2550
มีนางพิมพสนิ ท สุก สะอาด เปน แกนนํ าสําคัญ ในการขับเคลื่อน เปน กลุมที่เกิดขึ้นภายหลัง
เหตุก ารณ “สึน ามิ” มีโอกาสประสบความสําเร็ จในการจั ดการทองเที่ย วโดยชุมชนสูง เนื่องมี
สภาพเปน เกาะ มีทัพยากรธรรมชาติ อุด มสมบูร ณ และมูลนิ ธิเขามาสนับสนุน จํานวนมาก แต
เนื่ อ งจากลุ ม อยู ห า งจากกลุม อื่ น ๆ ในเครื อ ข า ย ทํา ให ก ารประสานงานกั บ เพื่ อ การจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูมีก็จํากัดเกี่ยวกับคาใชจายและเวลาที่สูญเสีย ทําใหกลุมหันไปพัฒนาตนเองแบบ
ชุมชนเดี่ย วโดยอาศัยมูลนิธิ “รักไทย” และ มูลนิธิ “เพื่อนอันดามันเหนือ” ใหการสนั บสนุ น
ความรูการพัฒนาครัวเรือนและทดลองนักทองเที่ยวเขาพักใหความเห็นติชม กลุมมุงเนนการนํา
เที่ยวชมปาและชายหาดอันบริสุทธิ์และวิถีชุมชนบนเกาะ
2.11.3 หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนกลุม
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา หลังจากเกิดสึนามิ เมื่อป 2547 ไดรับการ
สนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมจากมูลนิธิรักษไทย และมูลนิธิอันดามันเหนือ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมเครือขายเชิงสังคม
จุดเดน
1. กลุมที่รวมตัวเปนเครือขาย เปนการรวมตัวอยางสมัครใจ ทําใหเกิดการขับเคลื่อน
อยางตอเนื่อง และอยางมีพลัง ทําใหกิจกรรมของเครือขายมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนที่
รูจักของหนวยงานราชการ องคการปกครองสะทอนกับผูประกอบการทองเที่ยว สื่อมวลชนและ
ประชาชนโดยทั่วไป
2. วิถีชีวิตคนในชุมชน มีความสงบสุข ไมมีความแตกแยก มีอัธยาศัยดี มีวามเปน
กันเอง ใหการตอนรับนักทองเที่ยวดวยมิตร ไมตรี
3. ตนทุนทางการทองเที่ยวชุมชน มีแหลงทรัพยากรที่สวยงาม มีความหลากหลาย
ทั้งทรัพยากรทางบกและทางทะเล ถือเปนทุนสนับสนุนการทองเที่ยวไดเปนอยางดี
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4. การประกอบอาชีพ ภายใตชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งอาชีพการ
ประมง ได แก การออกทะเลจับปลา ปู การหาหอย การเลี้ยงปลา ในกระชัง การเลี้ย งหอย
นางรม ฯลฯ การเกษตร เชน สวนยาง สวนผลไม และการดําเนินกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ
ทําใหเปนที่นาสนใจ และสนับสนุนการทองเที่ยว
5. แกนนําของเครือขาย มีความรูความสามารถ และมีความตั้งใจสูง ในการดําเนิน
กิจกรรมการทองเที่ยว นอกจากนี้แกนนํายังมีความสามารถในการออกการโฆษณาประชาสัมพันธ
กิจกรรม
6. การทองเที่ยวชุมชน ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปลูก จิตสํานึ ก ใหคนใน
ชุมชน เกิดสํานึกรักบานเกิด และหันมาใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน
7. สื่ อ มวลชนให ค วามสนใจ ลงไปแต ล ะกลุ ม เพื่ อ ทํ า ข า วเชิ ง สารคดี เ ชิ ง
ประชาสัมพันธ ทําใหกลุมทองเที่ยวชุมชนเริ่มเปนที่รูจัก
8. การดําเนิ นการทองเที่ย วในชุมชน เปน การดํ าเนิน การในเชิงการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษหรื อเชิงนิเวศน เปนการดําเนินการในลักษณะคูขนานและแตกตางกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือก ไมเปนคูแขงและเปนการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน
9. มูลนิธิหรือองคกร เอกชน ใหการสนับสนุน ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
ทองเที่ย วโดยชุมชน มีมูลนิธิหรื อองคก รเอกชน หลายหน ว ยงานเขามาใหก ารสนั บสนุ น ทั้ง
ทางตรงและทางออม
10. การขับเคลื่อนในรูปของเครือขายการทองเที่ยวชุมชน เปนเครือขายนํารองเปน
เครือขายเดียวภายในจังหวัด ที่มีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง และมีพลังและการเขาไปมีบทบาท
ในการเปนสวนหนึ่งของงานที่จังหวัด พังงา จัด ขึ้นจึงเปนที่สนใจ และรูจักของคนทั่วไป เชน
การจัดนิทรรศการการทองเที่ยวในงานกาชาด การรวมเปดฤดูกาลทองเที่ยวจังหวัดพังงา ฯลฯ
11. การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เครือขายใหมีความสําคัญกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อจะไปพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันโดยตลอดระยะเวลา สามารถสรางความ
เขมแข็งใหกับเครือขายไดเปนอย างดี การจั ดเวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรู ถือเปน ตัวแบบ หลักของ
เครือขาย
12. กลุมทองเที่ยวชุมชนอยูใกลกับแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา เชน
เขาตาปู เขาพิงกัน ฯลฯ จึงทําใหเปนที่รูจักและรับรูของนักทองเที่ยวไปเร็ว
13. การดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวของชุมชนมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการ
สนับสนุน
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14. สภาพที่ตั้ งของจั งหวั ด พังงา ขนาบด ว ยเมืองที่มีศัก ยภาพในการทองเที่ย ว
3 จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎรธานี ทําใหจังหวัดพังงาไดรับ
ผลจากการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวดังกลาวดัวย
15. การดําเนินการของเครื อขาย เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายของ
ภาครัฐ ทั้งระดับจังหวัด ระดับกลุมจังหวัดและระดับประเทศ
16. การขับเคลื่อนเครือขาย แกนนําประกอบดวยผูนํากลุมทองเที่ยวที่เปนผูนับถือ
ศาสนาอิส ลามและนั บ ถือ ศาสนาพุ ทธส ว นหนึ่ ง แต ส ามารถทํ างานร ว มกั น ได อย างราบรื่ น
กลมกลืน ไมมีปญหา อุปสรรคใด
จุดดอย
1. เครือขายความรู ขาดประสบการณ ในการจั ดการทองเที่ยว ทั้งนี้เพราะกลุมที่
รวมตัวกันเปนเครือขายสวนใหญ ไมมีประสบการณในการจัดการทองเที่ยวมากอน เปนเพียง
กลุมที่มีความสนใจจะทํากิจการการทองเที่ยว
2. เครือขายขาดเงินทุนในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ภาระแตละกลุมที่รวมตัวกันยังไมมี
รายได ที่เพียงพอจากกิจกรรมการทองเที่ยวทําใหตองนําเงินทุนจากสวนอื่น ๆ มาเปนคาใชจาย
เปนเงินสวนตัว เงินที่ไดจากการระดมทุน และการสนับสนุนจากทางราชการ หากจําเปนตองมี
การขับเคลื่อนในระยะยาว ทั้งในสวนของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและการดําเนินการอื่น ๆ อาจจะ
เกิดปญหาขึ้นได
3. ขาดหน ว ยงานหลั ก สนั บสนุ น ในการขับเคลื่ อนเครื อขา ยในปจ จุ บั น ยั ง ไม มี
หน ว ยงานหลัก ที่ทําหน าที่สงเสริ มการทองเที่ย วโดยตรงเขามา สงเสริ มและสนั บสนุ น
หนวยงานที่เปนหลักสําคัญในการขับเคลื่อน ในปจจุบันเปนหนวยงานการสงเสริมพัฒนาเบื้องตน
เทานั้น เชน สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
4. การมีสวนรวมของคนในชุมชน เรื่อง การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ถือวายัง
เปนเรื่องใหมสําหรับคนในชุมชนสวนใหญ จึงยังไมมีความเขาใจ และเห็นผลประโยชน จึงขาด
แรงจูงในที่จะเขามามีสวนรวมอยางมุงมั่น
5. กลุมทองเที่ยวชุมชน ยังขาดทักษะในการจัด การทองเที่ย ว ทั้งทักษะในการ
ตอนรับผูมาเยือน ทักษะในการสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งขณะนี้มีวิทยาลัยเทคนิค
พัง งา เข าไปดํ า เนิ น การฝ ก อบรมผู ประกอบการใหม ตามโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการเป น
ผูประกอบการใหมแกธุรกิจทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา
6. กลุมทองเที่ยวชุมชนยังไมมีระบบเอกสาร ที่เปนมาตรฐานที่ดีพอ เชน การบันทึก
บัญชี การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูเขาพัก ฯลฯ
7. เครือขายและกลุมทองเที่ยวชุมชน เปนการดําเนินการในลักษณะกลุมธรรมชาติ
(สหกรณภาคประชาชน) ยังไมสามารถจะทํานิติกรรมใดได ทําใหขาดความนาเชื่อถือ เมื่อตองทํา
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ขอตกลงตาง ๆ กับบริษัทนําเที่ยว โรงแรม ซึ่งในปญหาเรื่องนี้ขอตกลงในเบื้องตนจะใหทุกกลุม
จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน
8. ขาดแคลนเงินทุน ในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จําเปนตองใชเงินทุนสวน
หนึ่ง ในการจัดขออุปกรณ หรือตองมีการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว ชุมชนยังมีเงินทุนไม
เพียงพอ
9. กลุมทองเที่ยวชุมชนในเครือขาย มีพัฒนาการที่ไมเทาเทียบกัน ทําใหมีการปรับ
ทุกขและกระตุนเตือน เรงรัดกับเองตลอดเวลา กลุมที่พัฒนาก็สามารถขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่อง
สว นกลุมที่ยังขาดความพรอม เห็น วาตนเองอยูใ กลจ ากเปาหมาย จึงมีบางกลุมเริ่มถอนตัว ยุ ติ
บทบาท
10. ขาดความรูในการตลาด เครือขายและกลุมทองเที่ยวในเครือขาย ยังขาดความรู
ความสามารถในการตลาด มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจํานวนไมมากนัก หนวยงานราชการที่
เขามาสนับสนุนเปนหนวยงานที่สนับสนุนเชิงพัฒนาเทานั้น
จุดเริ่มตนของเครือขาย
จังหวั ดพังงา เปน จังหวั ด ที่มีทรั พยากรธรรมชาติ ที่สวยงาม ทําใหเปนที่นิย มของ
นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ช อบท อ งเที่ ย วในลั ก ษณะการท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ หรื อ เชิ ง นิ เ วศน
แตผูประกอบการสวนใหญในการจัดการทองเที่ยวจะเปนผูประกอบการหรือนายทุนจากจังหวัด
ภู เก็ ต รายได ส ว นใหญ จึ งเปน ของผูประกอบการและนายทุน ชุมชนซึ่ งถือ ว าเปน เจ า ของ
ทรัพยากร มีสวนแบงจากรายไดที่เกิดจากนักทองเที่ยวนอยมาก
จังหวัดพังงา กําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยวนิเวศน เปนยุทธศาสตรหนึ่ง
ในการพัฒนาจังหวัด ประกอบกับผูวาราชการจังหวัดพังงา ไดมีนโยบายสงเสริมใหชุมชนไดมี
สวนรวมรับประโยชนจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว โดยสงเสริมใหชุมชนจัดทําโฮมสเตย
เมื่อปลายป พ.ศ. 2548 รัฐบาลจัดพิธีรําลึกครบรอบ 1 ป สึนามิ โดยเชิญนักทองเที่ยว
ชาวต างชาติ ที่เปน ผูประสบภั ย และญาติ ข องครอบครั ว นั ก ทองเที่ย วผูเสีย ชีวิ ต ใหกลับมาเที่ย ว
เมืองไทย ในฐานะแขกของประเทศไทย และเขารวมพิธีในวันที่ 26 ธันวาคม 2548 ในการนี้
รัฐบาล ไดมีนโยบายใหจังหวัดพังงา จัดเตรียมบานพักของประชาชนเพื่อรองรับใหนักทองเที่ยว
เขาพัก จํานวน 100 หลัง จังหวัดพังงามอบใหสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด เปนผูรับชอบหนวยละ 50 ยูนิต โดยมีแนวคิดวาครัวเรือนที่สมัครใจเขารว ม
โครงการ หากสนใจพัฒนาเพื่อยกระดับเปนธุรกิจโฮมสเตย จังหวัดจะใหการสนับสนุน
จากแนวคิดเรื่องการมีสวนแบงเรื่องรายได การกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริ ม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนของจังหวัดพังงา และแนวคิดที่จะสงเสริมครัวเรือนที่ตอนรับนักทองเที่ยว
ในพิธีรําลึกครบรอบ 1 ป สึนามิ ทําใหกลุมตาง ๆ ที่มีความสนใจจะทําธุรกิจโฮมสเตยตั้งแตตน
มีความตองการจะดําเนินธุรกิจโฮมสเตยดังนั้นเมื่อทีมวิจัยโครงการพัฒนาขบวนสหกรณในพื้นที่
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จังหวัดพังงา ไดเขาไปหนุนเสริม โดยไดเชิญกลุมผูสนใจมารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในวันที่
29 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมพังงาเบย มีกลุมที่สนใจเขารวมจํานวน 7 กลุม โดยมีขอสรุปให
จัดตั้งเปนเครือขายโฮมสเตยซึ่งถือเปนการเริ่มตนขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือขายโฮมสเตยและ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ทีมวิจัยไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ บานบางเตยใต หมูที่ 7
ตําบลบางเตย จังหวัดพังงา เพื่อจะใหกลุมตาง ๆ ไดเลาถึงความคิดความตองการที่จะดําเนินการ
ในอนาคต ใหผูร ว มเวทีรั บทราบ กลุมที่ร วมตั ว กัน เปน เครื อขายโฮมสเตย ก็ได เลาถึงความ
ตองการที่จะดําเนินกิจกรรมโฮมสเตยใหเวทีไดรับทราบ จึงมีกลุมสนใจจะเขารวมเพิ่มขึ้นอีก 5
กลุม รวมเปน 12 กลุม

บทที่ 3
กระบวนการวิจัย
การดํ าเนิน งานตามโครงการวิจัย เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุ รักษจั งหวัด พังงา
ในครั้งนี้ มีทีมวิ จัยทั้งหมด จํานวน 9 คน ประกอบดวย เจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวั ด
พังงา จํานวน 4 คน เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดพังงา จํานวน 1 คน เจาหนาที่สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 1 คน เจาหนาที่สํานักงาน ธกส.
จังหวัด พังงา จํานวน 1 คน และภาคเอกชน จํ านวน 2 คน ในการดําเนิ นการวิ จัย เพื่อให
สามารถตอบคํ าถามวิ จั ย เพื่อ ให เป น ตามวั ต ถุป ระสงคใ นการวิ จั ย ตามขอ เสนอทีม วิ จั ย ได
ดําเนินการการวิจัยทั้ง 7 ขั้นตอนไดแก
ขั้นที่หนึ่ง การประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย
ขั้น ที่สอง
การจั ดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู เพื่อการวางระบบทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ
ขั้นที่สาม การจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพนั ธมิตรเครือขาย
ขั้นที่สี่
การจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษและภาคีเครือขายฯ
ขั้นที่หา
การดําเนินการตามแผนฯของเครือขาย
ขั้นที่หก
การดําเนินการศูนยเรียนรูทองเที่ยว
ขั้นที่เจ็ด การติดตามประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการที่กําหนด อาจจะไมเปนตามลําดับขั้นตอน
หรือระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสามารถเลารายละเอียดในการดําเนินการแตละขั้นตอนได ดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง การประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษจังหวัดพังงา
ในการประมวลขอมูลนโยบายที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษ ทีมวิจัยไดดําเนินการประมวลขอมูลโดยมีแนวคิดวา จะประมวลนโยบายของภาค
ราชการที่จะมีสวนสงเสริมสนั บสนุน ใหการจัด การทองเที่ยวชุมชนในจังหวั ดพังงาในระดั บ
ตาง ๆ เทานั้น สวนนโยบายที่เปน อุปสรรคจะไมก ลาวถึง ซึ่งสามารถสรุปขอมูลที่ได จากการ
ประมวล เปนระดับตาง ๆ 7 ระดับ ดังนี้
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1. ระดับประเทศ จากการประมวลขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการทองเที่ยวของประเทศ
ของประเทศไทย รัฐบาลทุกรัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยว เพราะรายไดจาก
การทองเที่ยวเปนรายไดที่สําคัญ สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถ
สรุปโดยภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล เห็นวาการทองเที่ยว คือ หนทางสําคัญ ที่สราง
รายได เขาสูประเทศในสมัย รั ฐบาล พัน ตํารวจโททักษิณ ชินวั ต ร ซึ่งเขามาบริ หารประเทศ
ติดตอกันเปนระยะเวลาหลายป ไดกําหนดนโยบายดานการสงเสริมการทองเที่ย ว ไดกําหนด
5 ประการ ไดแก
1.1 เรงฟนฟูระดับความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อให
ประเทศไทยเปนประตูทางผานหลักของการทองเที่ยวในภูมิภาค ทั้งดานการตลาด การขนสง การ
ลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการทองเที่ยว
1.2 บริหารการทองเที่ยวโดยใชการตลาดเชิงรุก โดยสรางกิจกรรมการทองเที่ยว
ทั้งในระดั บภายในประเทศและความรวมมือระหวางประเทศเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการทองเที่ยว และยกระดับประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการประชุม การสัมมนาและการแสดงสินคาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1.3 เรงพัฒนา บูรณะฟนฟูมรดกและสินทรัพยทางวัฒนธรรม ทั้งในเขตเมือง
และนอกเมือง เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวใหม สรางแหลงจับจายซื้อสินคาของนักทองเที่ยว โดย
สงเสริมบทบาทภาคเอกชนรวมกับชุมชนในการรักษาแหลงทองเที่ยวและวิถีชีวิตใหอยูในสภาพ
เดิมอยางตอเนื่อง
1.4 เพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ ทั้งการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวแหงใหม และการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวใหมากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบการจัดสหกรณการทองเที่ยวและพัฒนาพื้นที่ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว
1.5 เพิ่มมาตรการการอํานวยความสะดวก สรางความปลอดภัย และปองกันการ
เอาเปรียบนักทองเที่ยวรวมทั้งเรงรัดการแกปญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยวอยางจริงจัง
จากนโยบาย 5 ประการ ดังกลาว เห็นวานโยบายดานที่ 2 บริหารการทองเที่ยวโดย
ใชการตลาดเชิงรุกจะเปนการสงเสริมการเชื่อมโยง ระหวางวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ
ธุรกิจชุมชน เพื่อสงเสริมกิจการทองเที่ยว นโยบายดานที่ 3 เรงรัดพัฒนา บูรณะ ฟนฟูมรดกและ
สินทรัพยทางวัฒนธรรมเปนการสงเสริม บทบาทของชุมชนในการรักษาแหลงทองเที่ยวและรักษ
ชีวิตและนโยบายดานที่ 4 เพิ่มความหลากหลายการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ จะเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากขึ้น และ
สงเสริมใหร วมตั วของชุมชนเปน เครื อขาย หรือเปน สหกรณซึ่งสามารถสรุปไดวา นโยบายที่
กลาวจะเปนผลดีตอการจัดการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษทั้งสิ้น และนอกจากนโยบายของรัฐบาล
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ดังกลาวแลว กรอบนโยบายของคณะกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550  2554 ก็จะ
เปนการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน เชนเดียวกัน ซึ่งประกอบดวยกรอบนโยบาย 8 ประการดังนี้
1. สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั่วทุกภูมิภาคของไทย และเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงาน
และเพิ่มรายไดใหกับประเทศ
2. สงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยเนนการขยายฐาน
ตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ ทั้งในพื้นทีใ่ หมและในตลาดเฉพาะกลุม ภายใตการสรางความเขมแข็ง
ของตราสินคา (Brand) ประเทศไทยอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเนนการประสานงาน
ระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่กอใหเกิดการ
เรียนรูและการสรางสรรคประโยชนทั้งตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวม อันจะนําไปสู
การสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ
วัฒนธรรมไทย
4. ส งเสริ มการท องเที่ย วใหก ระจายตั ว สูแ หลง ทอ งเที่ย วรองมากขึ้น เพื่ อสร า ง
สมดุล ระหวางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเนน การทองเที่ยวเชื่อมโยง
ระหวางกลุมจังหวัดและขามภูมิภาค
5. สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยการทําการตลาด
รวมกัน เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค อันจะนํา
ไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานรวมกันอยางเปนระบบ และชวยเพิ่มความสามารถ
ทางการแขงขันของภูมิภาคนี้ในตลาดทองเที่ยวโลก
6. มุงพัฒนาองคกร ระบบบริหารจัดการ และเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและขีด
ความสามารถทางการตลาดทองเที่ยว เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มี
ประสิทธิภาพในการดํ าเนิ นงาน และมีศัก ยภาพทางการแขงขันระดั บนานาชาติ ภายใตหลัก
ธรรมาภิ บาล รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งขององคก รในบทบาทเชิงวิ ชาการและองคความรู ที่
เกี่ยวของกับเรื่องการตลาด
7. พัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว (e - Tourism) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทย และเสริมสรางศักยภาพในการสงเสริ ม
การตลาดผานสื่อสารสนเทศ
8. สงเสริมการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยประสาน
ความรวมมือและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
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2. ระดับ กระทรวง กระทรวงการทองเที่ย วและกีฬา ซึ่งมีหน าที่โดยตรงในการ
สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว จากการประมวลนโยบายการทองเที่ยวในระดับกระทรวงใน
แต ล ะรั ฐ บาล มี น โยบายคล า ยคลึ ง กั น ในสมั ย รั ฐบาลของพัน ตํ า รวจโท ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กําหนดนโยบายที่เห็นวามีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 2 ประการ ไดแก
2.1. ส ง เสริ ม ให ก ารท อ งเที่ ย วเป น ส ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต คนไทย โดยเน น การ
ประสานงานระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่
ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู แ ละการสร า งสรรค ป ระโยชน ทั้ ง ต อ สถาบั น ครอบครั ว และต อ สั ง คม
โดยรวม อันจะนําไปสูการสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหเกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณวัฒนธรรมไทย
2 .2 สงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น เพื่อสราง
สมดุล ระหว างพื้น ที่ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเน นการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ระหวางกลุมจังหวัดและขามภูมิภาค และเมื่อป 2549 สมัยรัฐบาลที่ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
เปนนายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายดานการทองเที่ยว โดยจะพัฒนาประเทศไทยเปนแหลง
ทองเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการระดับสากล เนนเอกลักษณและวัฒนธรรม
ไทยควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงรุกทั้งในและ
ตางประเทศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพ
3. ระดับหนวยงาน ในระดับหนวยงานของภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดมีหลาย
หนวยงานทีก่ ําหนดแนวทางการดําเนินงาน ที่สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน
ไดแก
3.1 กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยในแตละ
จังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด มีการมอบหมายใหมผี ูรับผิดชอบในการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงเกษตรโดยตรง และไดรับมอบหมายสนับสนุนเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว
ของชุมชน ซึ่งในจังหวัดพังงา นายเกษม เพชรสังข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เปนผูไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว
3.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เมื่อป 2550 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดจัดตั้งสํานักงาน
เสริมสรางศักยภาพและธุรกิจชุมชน ในดานธุรกิจการทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชน โดยกําหนด
ภารกิจ 2 ประการที่สําคัญ คือ งานเสริ มสร างศัก ยภาพธุรกิจ ทองเที่ย วของชุมชน และงาน
เสริมสรางศักยภาพผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งในดานของการเสริมสรางศักยภาพธุรกิจทองเที่ยว
ของชุมชน มีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้
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3.2.1 สํานักงานจังหวัดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบงานเสริมสรางศักยภาพ
และธุรกิจชุมชน ประจํา สํานักงานจังหวัด หรือสาขา
3.2.2 ประสานงานกับ สว นงานผู เ กี่ย วข อ งในพื้ น ที่ เพื่ อคั ด เลื อกแหล ง
ทองเที่ยวและชุมชนที่มีความพรอม เพื่อรวมพัฒนาใหมีศักยภาพในการรับนักทองเที่ยว
3.2.3 รวมวางแผนและดําเนินการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
คุณภาพ ตามปจจัยและศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนที่สามารถจูงใจ
และเปนที่ประทับในนักทองเที่ยวได หากจําเปนตองใชเงินทุนในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่หรือ
บานพัก โฮมสเตยร องรับนักทองเที่ย ว สามารถใหสิน เชื่อไดตามหลักเกณฑข องธนาคาร ทั้งนี้
ขอใหเนนการพัฒนาปจจัย ที่ชุมชนมีอยูแลวเปนสําคัญ และต องแนะนําใหชุมชนลงทุนเฉพาะที่
จําเปนจริง ๆ เทานั้น
3.2.4 จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชน โดยใหมีโปรแกรมที่หลากหลาย
นักทองเที่ยวสามารถเลือกไดหลายรูปแบบ เชน โปรแกรมทองเที่ยววันเดียว โปรแกรม 2 วัน
1 คืน โปรแกรม 3 วั น 2 คืน เปน ตน และในแต ละโปรแกรมเน น ใหเกิด ประโยชนกับลูก คา
ธนาคารเปนสําคัญ เชน สถานที่พัก รานอาหาร แหลงจับจายซื้อสินคาของชุมชน เปนตน
3.2.5 การประชาสัมพันธ โปรแกรมการทองเที่ยว ดําเนินการผานสื่อตาง ๆ
ของธนาคารที่มีอยู ในปจจุบัน ประชาสัมพันธกับสํานักงานจังหวัด อื่น ๆ และสงใหสํานักงาน
เสริมสรางศักยภาพและธุรกิจชุมชน( สสธ. )นําเขา เว็บไซตทองเที่ยวชุมชนของธนาคารตอไป
ซึ่ง เว็บไซตทองเที่ยวชุมชนของธนาคาร ซึ่งสํานักงานเสริมสรางศักยภาพและธุรกิจชุมชน( สสธ.)
และ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส. )รวมกันพัฒนาสรางและตั้งฐานขอมูลอยูในปจจุบัน
3.2.6 การแสวงหานักทองเที่ยว ที่มาของนักทองเที่ยว 4 ชองทาง คือ
(1) ฝายรายไดและพัฒนาธุรกิจธนาคาร ( ฝรธ.) ชวยเหลือดานการจัดหา
นักทองเที่ยว โดยเจาของผลิตภัณฑเงินฝาก (กองอํานวยการสินเชื่อนโยบายรัฐ :กอน. กองธุรกิจ
เงินฝาก : กธฝ. กองธุรกิจและรายไดคาธรรมเนียม : กธร. ) เปนผูคัดสรรลูก คาเงินฝากชั้นดี ที่
ธนาคารจะใหรางวัล และตอบแทนดวยการจัดใหไปทองเที่ยวตามโปรแกรมของสํานักงานจังหวัด
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม
(2) สํานักงานจังหวัดสาขา ตาง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนการจัดทองเที่ยว
ชุมชนระหวางกัน เชน อาจคัดสรรลูกคาเงินฝากชั้นดี ที่จะใหรางวัล และตอบแทนดวยการจัดให
ไปทองเที่ยวตามโปรแกรมตาง ๆ ของสํานักงานจังหวัดอื่นๆ ตามความเหมาะสม
(3) สํานั กงานจังหวัดสาขา ประสานงานและเชิญชวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตาง ๆ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือ
กลุมองคกรชุมชนตาง ๆ เปนตน เพื่อเสนอโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชน โปรแกรมการจัดอบรม
สัมมนา โปรแกรมการศึกษาดูงานการพัฒนาทางการเกษตร การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางดานสังคม การอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เปนตน
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(4) ประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ ต า ง ๆ เพื่ อ รั บ สมั ค รนั ก ท อ งเที่ ย วตาม
โปรแกรมที่กําหนดขึ้นเปนครั้งคราวตามวาระที่เหมาะสม
7. สํานั กงานจังหวัด และสาขา ดํ าเนิ นการเอง หรือสรรหาผูดําเนินงานจั ดการ
ทองเที่ยวชุมชน ของ ธ.ก.ส. ไดแก สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. องคกรชุมชน
เปนตน
8. ติดตอบริษัทประกันชีวิต เพื่อจัดทําประกันชีวิตหมูใหแกนักทองเที่ยวทุกครั้ง
4. ระดับกลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน กลุมจังหวัดอันดามัน ประกอบดวย
จั งหวั ด ภู เก็ต จั งหวั ด พังงา และจั งหวั ด กระบี่ ได กําหนดวิ สั ย ทัศน ร ะหว างป 2548 – 2551
รวมกันวา “ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก เปนประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสูนานาชาติ”
กําหนดกลยุทธข ยายฐานรายได ด วยการทองเที่ยวและบริก ารรู ปแบบใหม เชน พัฒ นาธุรกิจ
บริการทองเที่ยวแบบลองสเตย (Long Stay)
5. ระดับจังหวัด จังหวัดพังงาเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาและทะเล
ที่มี ค วามอุ ด มสมบูร ณ ท างนิ เ วศน แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ อั น เป น ต น ทุ น หลั ก ที่ มี
ความสําคัญตอการพัฒนาที่จะมีผลตอความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงการผลิต
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของจังหวัด การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงาที่
ยั่ ง ยื น นี้ เป น การมุง เน น เพื่อ ความยั่ ง ยื น ของการเพิ่ม การผลิต และลดความขั ด แย ง ในการใช
ประโยชนพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดพังงา
1. แนวชายฝงทะเลของจังหวัด มีความยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร พรอมรั บ
การพัฒนา ดานการทองเที่ยวและกิจกรรมการประมง
2. มีทรัพยากรด านการทองเที่ยวและพื้นที่ มีศักยภาพสูง เชน แหลงปะการังใตทะเล
สวยงาม ภู มิทัศน อาวพั งงาเปนที่รู จักในระดับนานาชาติ ชายหาดสวยงาม สะอาด ร มรื่น ภูเขา
น้ําตก เปนแหลงทองเที่ยวบนบกมีมาก ยังคงสภาพธรรมชาติ
3. พื้นที่บางสวนยังมีศักยภาพในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
4. เชื้อชาติวัฒนธรรม / ศาสนา ผสมกลมกลืน ไมมีปญหาความขัดแยงทางสังคม
วิสัยทัศนจังหวัดพังงา
“ เปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศนชั้นนําของโลกและแหลงเกษตรกรรมกาวหนาฝงทะเล
อันดามัน”
เปาประสงค “ฟนฟูและจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศนบนฐานการเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยว และพัฒนาการตลาดอยางยั่งยืน โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ผานกลไกการมีสวนรวมแบบ
พหุภาคี” โดยกําหนดยุทธศาสตรตามเปาประสงค จํานวน 4 ยุทธศาสตร คือ
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1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวใหมคี ุณภาพ
2. สรางและพัฒนาระบบกลไกการพัฒนา และการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
3. ฟนฟูและพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวเชิงนิเวศน (ธรรมชาติ/สุขภาพ/วัฒนธรรม/
ประเพณี)
4. สงเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ (ประเทศกลุมเปาหมาย)
6. ระดับหนวยงานในจังหวัด
ในจังหวัดพังงา มีหนวยงานที่มีแผนปฎิบัติงานที่สนับสนุนการจัดการทองเที่ยว
ชุมชน ไดแก
6.1 สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สนั บ สนุ น การท อ งเที่ย วเชิ ง เกษตรโดยเข า ไป
สนับสนุนชุมชนที่มีศักยภาพ การทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน ชุมชนบานเกาะนก ตําบลทุงมะพราว
อําเภอทายเหมือง ชุมชนบานโคกไคร ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด
6.2 สํานักงานการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด
7. ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหลายองค ก รสนั บ สนุ น การจั ด การท องเที่ย วโดยชุมชน ในลัก ษณะให ก าร
สนับสนุนงบประมาณ เชน องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา และองคการบริหารสวนตําบล
ตางๆ
ขั้นที่สอง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อวางระบบการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ
ระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการวางระบบการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ระหวางภาคีพันธมิตร
ของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ ทีมวิจัยไดใหการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อวางระบบการ
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ โดยเชิญกลุม
ทองเที่ย วชุมชน หนว ยงานราชการที่เกี่ยวของ นัก วิจัย และผูทรงวุ ฒิ รว มพูดคุย แลกเปลี่ย น
เรียนรู เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน ในระหวางวันที่ 1 เมษายน 2551 - 8 มีนาคม 2552
รวม 20 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียด สรุปเปนสาระไดดังนี้
1. กลุมทองเที่ยวชุมชนรวม 11 กลุม ตกลงรวมกันที่จะขับเคลื่อนในรูปของเครือขาย
การตกลงเกิด ขึ้น โดยทีมวิ จั ย ได เชิ ญ กลุม ทองเที่ ย ว จํ า นวน 11 กลุม ที่ ร วมตั ว กัน จั ด ตั้ งเป น
เครือขายโฮมสเตยมารวมเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อชี้แจง การดําเนินการวิจัยเชิงพัฒนาในลักษณะตอ
ยอดจากการดําเนินการวิจัยโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพังงา เมื่อป 2549
และเชิญชวนเขารวมโครงการวิจัยการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา โดยแตละกลุมได
รวมอภิปรายและเห็นตรงกันโดยสรุปวา การขับเคลื่อนในรูปเครือขาย จะเปนประโยชนแกกลุม
ทองเที่ยวตาง ๆ มากกวาที่แตละกลุมจะขับเคลื่อนโดยลําพัง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในรูปของ
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เครือขายมีผลในการกระตุนใหแตละกลุม มีความตื่นตัวในการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทําใหเกิดความรูสึกวากลุมตาง ๆ เปนเพื่อนรวมงาน ที่จะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหสามารถ
เดินไปได ไมใชคูแขง
2. รู ปแบบในการบริ หารเครื อขาย ในการจั ด เวทีแลกเปลี่ย นเรี ย นรู เพื่อใหก าร
ดําเนินการเครือขาย ดําเนินการเปนไปอยางมีระบบ เครือขายไดดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
เครื อขาย ประกอบด วยตํ าแหนงประธานเครื อขาย รองประธาน ประชาสัมพัน ธ เหรั ญ ญิ ก
เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ รวม 13 คน โดยแต ละกลุมตองมีตัวแทนรวมเปนกรรมการ
อยางนอย กลุมละ 1 คน และกําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการเครือขาย เดือนละ 1 ครั้ง
3. การจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการทําประกบเครือขาย และพัฒนา
กลุมทองเที่ยว
ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูมีขอสรุปรวมกันวาในการจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอ
การสนับสนุนงบประมาณทั้งในการขับเคลื่อนเครือขาย และในการพัฒนากลุมทองเที่ยวชุมชนแต
ละกลุมต อหน ว ยราชการตาง ๆ จะดํ าเนิ น การในนามเครื อขาย เชน จั ดทําโครงการเสนอต อ
องคก ารบริ หารสว นจั งหวั ดพังงา เสนอต อสํานั ก งานสหกรณ จั งหวั ด และสํานั ก งานเกษตร
จังหวัด
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาในการดําเนินงาน
ในการแกปญ หาในการดํ าเนิ น งานของเครื อขาย และของกลุมทองเที่ยวชุมชน
ต าง ๆ จะดํ าเนิ น การโดยนํ าปญ หาที่เ กิด ขึ้ น มาเสนอในเวที แลกเปลี่ย นเรี ย นรู เพื่อร ว มกั น
เสนอแนะเพื่อกําหนดเปนแนวทางในการแกไขรวมกัน ตัวอยาง เชน ปญหาที่กลุมทองเที่ยวตาง ๆ
ไมสามารถไปจัดทําขอตกลงกับบริษัทนําเที่ยวได เนื่องจากกลุมไมมีกฎหมายรองรับสถานะความ
เปนกลุม ทําใหขาดความนาเชื่อถือ เครือขายกําหนดแนวทางในการแกปญหาโดยใหแตละกลุม
ไปจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ขั้นที่สาม การจัดทํารายขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตรเครือขาย
ในการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตรเครือขาย ทีมวิจัย
ดําเนินการจั ดเก็บขอมูลของกลุมทองเที่ยวชุมชนตาง ๆ ที่ร วมตัวเปนเครือขาย ขอมูลที่จัดเก็บ
ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ (1) ขอมูลพื้นฐานของกลุม ไดแก ประวัติความเปนมาของ
หมูบาน สภาพทั่วไป ภูมิประเทศ การคมนาคม และประชากร (2) ขอมูลการจัดองคก รการ
ดําเนิน งาน และการบริหารจั ดการกลุม ไดแก ระเบียบของกลุม รายชื่อสมาชิก และรายชื่อ
คณะกรรมการตลอดจน ศักยภาพการดําเนินงานของกลุม และ (3) ขอมูลโปรแกรมการทองเที่ยว
และการแหลงทองเที่ยวที่เปนจุ ดขาย แต ละชุมชน ในการจั ด เก็บขอมูล ทีมวิ จัย ไดดํ าเนิ นการ
จัดเก็บในหลายรูปแบบ โดยในขั้นแรกไดใหกลุมตาง ๆ จัดเก็บขอมูลของกลุมตนเอง ตามแบบที่
ทีมวิจัยกําหนด แลวดําเนินการตรวจสอบขอมูล และมอบหมายใหนักวิจัย จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม
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ในสวนที่ยั งเห็นวาไมสมบูรณ โดยการบันทึกตามคําบอกเลาของผูนํากลุม สําหรับการจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ย วกับโปรแกรมการทองเที่ย ว และจุดขายของแต ละกลุม เพื่อความชัด เจนของขอมูล
จึงไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมอบหมายใหตัวแทนในแตละกลุมที่เขารวมเวทีแลกเปลี่ยน
จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวและจุดขายของแตละชุมชน เสนอใหผูเขารวมเวที รับฟงและรวม
เสนอแนะเพื่อ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นา ขอมู ลเกี่ ย วกั บโปรแกรมการท องเที่ย วและจุ ด ขาย จะมีก าร
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหสมบูรณยิ่งขึ้น และการจัดเก็บขอมูลขั้นทายสุด ทีมวิจัยจะเขาไปแต
ละชุมชน เพื่อใหเห็นสภาพจริงของชุมชน สามารถเก็บขอมูลทั้ง 3 สวน ไดครบถวนและชัดเจน
สําหรับการจัดเก็บขอมูลโปรแกรมการทองเที่ยว และจุดขายแตละกลุมทองเที่ยวแตละชุมชน
ทีมวิจัยดําเนินการจัดเก็บโดยการรวมกับแกนนํากลุมทองเที่ยว ไปทดลองเที่ยวตามโปรแกรมที่
กําหนด และร ว มเสนอแนะเพื่อปรั บปรุ งโปรแกรมการทองเที่ย ว เชน การเขาไป ณ กลุม
ทอ งเที่ ย วชุ ม ชนบ า นพรุ ใ น อํ าเภอเกาะยาว จั ง หวั ด พั ง งา ในกิ จ กรรมบทบาทสมมุ ติ เ ป น
นักทองเที่ยว ระหวางวันที่ 23-24 ตุลาคม 2551 นักวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลของกลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานพรุในเพิ่มเติม ตั้งแตขอมูลการเดิ นทางขอมูลสภาพภูมิประเทศ ฯลฯ และ
โดยเฉพาะขอมูล โปรแกรมการทองเที่ยวและจุดขายของกลุม ทีมวิจัยและแกนนําไดทดลองเที่ยว
ตามโปรแกรมที่กําหนด เชน การลองเรือไปเกาะไขนอก เกาะไขใน เพื่อชมสภาพความเปน
ธรรมชาติ ไปดูฝูงปลานกแกว ไปวายน้ํา และสังเกตการณกลุมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว และ
ทําใหรับทราบถึงศักยภาพในการดําเนินงานของกลุม ความสามารถในการตอนรับนักทองเที่ยว
จํานวนบานที่มีความพรอมในการบริการแกนักทองเที่ยว ขอมูลของกลุมทองเที่ยวชุมชนตาง ๆ
จะถูกจัดเก็บแยกไวแตละกลุม และจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไปตามการปรับปรุงและพัฒนา
ของแตละกลุม ซึ่งขอมูลเหลานี้จะนํามาใชประโยชน ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา และการ
ประชาสัมพันธกลุม
ขั้นที่สี่ การจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
ภาคีเครือขาย
ในการจัดทําแผนทิศทาง และแผนธุรกิจของเครือขาย และภาคีพันธมิตรของเครือขาย
ทีมวิจัย ไดดําเนินการเพื่อใหการจัดทําแผน ทิศทางการดําเนินงานและแผนธุรกิจทั้งในระดับกลุม
และระดับเครือขายสําเร็จ โดยดําเนินการดังตอไปนี้
การจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานและแผนธุรกิจของแตละกลุม
ทีมวิจัย ไดเขาไปเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจแตละ
กลุม โดยในระยะแรกจะเขาไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกลุมทองเที่ยวชุมชนตาง ๆ โดยเชิญ
สมาชิกของกลุมทองเที่ยว ผูนํ าชุมชน นั กการเมืองทองถิ่น และคนในชุมชนที่มีความสนใจ
เพื่อใหร วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน ของแต ละชุมชนใหสามารถ
ดําเนินการไปได ชวยกันเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการกําหนดโปรแกรมการทองเที่ยว
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ที่สอดคลองกับแหลงทองเที่ยวที่มีอยูในชุมชน การพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเพื่อเสริมสราง
จุดขายเพิ่มเติ ม ฯลฯ เชน ตัวอยางการจั ดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ณ กลุมทองเที่ย วชุมชนบาน
บางเตยใต ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 การเชิญที่
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ เดินทางรวมกับนักวิจัย และผูสื่อขาว เขาไปเยี่ยมเยือนกลุมทองเที่ยวชุมชน
ต าง ๆ เพื่ อให คําแนะนํ า และขอ เสนอแนะในการดํ าเนิ น งาน การปรั บปรุ งโปรแกรมการ
ทองเที่ยวตลอดจนการไดรับทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสื่อมวลชนที่มีประสบการณ
ในการทองเที่ยวระหวางวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2551 กลุมทองเที่ยวชุมชนสามารถนํ า
คําแนะนําไปใชในการจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจ เชน กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต
ควรเปนจะแนวการทองเที่ยวเชิงเกษตร กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชองเหนือ ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ และกลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน ควรเนนการทองเที่ยวแบบการเรียนรู
รวมกันของชุมชน และเพื่อเสริมความรูความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ทีมวิจัยได
นําแกนนํา และสมาชิกของกลุมทองเที่ยวไป ศึกษาดูงานกลุมทองเที่ยวชุมชน ณ อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 และการใหแตละกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ดําเนิน งานซึ่งกัน และกัน ระหว างกลุมทองเที่ย ว เพื่อจะเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒ นาการ
ดํ าเนิ น งาน สํา หรั บทีมวิ จั ย ก็ได ใ หนั ก วิ จั ย ไปศึก ษาดู งาน เพื่อเพิ่ มประสบการณ ก ารจั ด การ
ทองเที่ยวชุมชน อันจะเปนประโยชนในการแนะนํากลุมทองเที่ยวในเครือขาย เชน การไปศึกษา
ดูงานกลุมทองเที่ยวชุมชนบานแมกําปอง หมูที่ 3 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันที่ 6-8 สิงหาคม 2551 และการไปศึกษาดูงาน กลุมทองเที่ยวชุมชนในอําเภอคุระบุรี
จั งหวั ด พังงา และกลุมท องเที่ ย วชุ มชนในจั ง หวั ด ระนอง ร ว มกับ เครื อขายทองเที่ย วชุมชน
อันดามันเหนือ ระหวางวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2551 ทีมวิจัยไดจัดทําคําถามจํานวน 29 คําถาม
เพื่อใหสมาชิกในกลุมทองเที่ยวชุมชนตาง ๆ รวมกันหาคําตอบ ซึ่งคําถามเหลานี้เปนคําถามที่จะ
นํ า มาใช ใ นการจั ด ทํ า แผนทิ ศ ทางและแผนธุ ร กิ จ ของกลุ ม เมื่ อ วั น ที่ 4-5 ตุ ล าคม 2551
ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการทําแผนทิศทางและแผนธุร กิจ ของกลุมทองเที่ยวชุมชน โดยได เชิญคณะอาจารย แผนก
การตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งมีอาจารยประทิน เลี่ยนจํารูญ เปนหัวหนาคณะ เพื่อมาให
ความรูในการจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานและแผนธุรกิจ และดําเนินการจัดทําแผนโดยใช
ขอมูลจากการตอบคําถาม จํานวน 29 คําถาม ที่จัดเตรียมไว กลุมทองเที่ยวสามารถจัดทําแผน
ทิศทางตามคําแนะนําของอาจารยที่คอยใหคําปรึกษาในแตละกลุมอยางใกลชิด และใหนําขอสรุป
ของแผนทิศทางและแผนธุรกิจที่ไดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู นํากลับไปพูดคุยกับสมาชิกในกลุม
เพื่อจะไดร วมกันเสนอแนะปรับปรุง โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม
2551 โดยคณะอาจารยจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ไดเขาไปชวยใหคําปรึกษา และติดตามในแตละ
กลุม ซึ่งมีกลุมที่สามารถทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจ ไดจํานวน 8 กลุม ไดแก กลุมทองเที่ยว
บางพัฒนโฮมสเตย กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร กลุมทองเที่ยวชุมชนบาน สามชองเหนือ
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กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุไน กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก กลุมทองเที่ยวชุมชนบาน
บางเตยใต กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ
การจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานและแผนธุรกิจของเครือขาย
จากการดําเนินการวิจัยโครงการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ตั้งแตเดือน
เมษายน 2551 เปนตนมา ทีมวิจัยไดเขาไปดําเนินการสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งเวทีใหญและ
เวทียอย เพื่อวางระบบการดําเนินงานของเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของแต
ละกลุม การนําปญ หาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการการดํ าเนิน งานของเครื อขาย และของกลุมเพื่อ
กําหนดแนวทางการแกไข ตลอดจนการเรียนรูรวมกันในเรื่องตาง ๆ และจากประสบการณในการ
ขับเคลื่อนรวมกัน ในรูปของเครือขายโฮมสเตย ดังนั้น เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 ณ หอง
ประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา ทีมวิจัยไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อจัดทําแผน
ทิศทางการดํ าเนิ น งานของเครื อขาย ระยะ 3 ป (ป 2551 – 2553) โดยเชิญแกนนํ าของกลุม
ทองเที่ยวชุมชน กลุมละ 3 คน มารวมเวที ซึ่งกลุมตาง ๆ ไดรวมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็น ในเรื่ องต าง ๆ อย างกวางขวาง จนไดขอสรุปซึ่งเปน ที่ย อมรับของทุก กลุม โดยได
กําหนดวิสัยทัศน การดําเนิ นงานของเครือขาย และพัน ธกิจ 5 ประการ รวม 24 กลยุทธ
(รายละเอียดปรากฏตามบทที่ 4)
ขั้นที่หา การดําเนินการตามแผนทิศทางการดําเนินงาน
เนื่องจากการดําเนินงานของเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา เปนการขับเคลื่อน
ตอจากการดําเนินงานของเครือขายโฮมสเตยจังหวัดพังงา ฉะนั้นผลการดําเนินงานตาง ๆ ของ
เครือขาย สวนหนึ่งมาจากแผนงานหรือกิจกรรมที่กําหนดไวเดิม และการจัดทําแผนทิศทางการ
ดําเนินงานของเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 ไดนําขอมูล
การดําเนินการ และแผนงานทิศทางการดําเนินงานของเครือขายโฮมสเตยมาเปนสวนหนึ่งของ
แผนทิศทางการดําเนินงานของเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา ดวย ผลการดําเนินงานตาม
แผนทิศทางเครือขาย ในปแรก (2551) จึงเปนการผสมผสานระหวางแผนทิศทางการดําเนินการ
ของเครือขายโฮมสเตย และเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา จากการดําเนินการตั้งแตเดือน
เมษายน 2551 - เดือนมีนาคม 2552 สามารถดําเนินงานตามแผนทิศทาง ไดโดยสรุปตามพันธกิจ
ที่กําหนดดังนี้
ผลการดําเนินการตามพันธกิจการสงเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู สรางเครือขาย
คุณคา
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายเดือนละ 1 ครั้ง โดยกําหนดจัดขึ้น
วันที่ 4 ของทุกเดือน หากเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการ ก็ใหเลื่อนไปเปนวันแรกที่เปดทําการ
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- การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเปนนักทองเที่ยว เพื่อไปเยี่ยมเยียนกลุมทองเที่ยว
ชุมชน ในเครือขายทําใหกลุมตาง ๆ ไดมีโอกาสฝกทักษะในการตอนรับนักทองเที่ยว เชนการให
แกนนํากลุมทองเที่ยวไปเที่ยวที่กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน เมื่อวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2551
การนําที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชนรวมเดินทางไปพักในกลุมทองเที่ยวตาง ๆ ระหวางวันที่
16 – 18 กรกฏาคม 2551 ทําใหกลุมตาง ๆ ไดมีโอกาสเสริมสรางทักษะในการตอนรับ และการ
กระตุนการดําเนินงานของกลุมทองเที่ยวตาง ๆ
- การพัฒนาบุค คลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ใหแก
กลุมทองเที่ย วตาง ๆ เชนการจัดฝกอบรม โดยนําสมาชิกกลุมทองเที่ย วชุมชนในเครือขาย ไป
ศึกษาดู งานการจัดการทองเที่ยวชุมชนของบานเกาะพิทักษ จังหวั ดชุมพร และกลุมทองเที่ย ว
ชุมชนบานลีเล็ด จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 3-6 กุมภาพันธ 2552
ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสูความสมดุลและ
ยั่งยืน
ในการดําเนินการตามพันธกิจที่กําหนด ยังไมสามารถดําเนินการไดเปนรูปธรรมมาก
นัก แตเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา มีความตั้งใจจะดําเนินงาน โดยยึดถือหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเครือขาย และพยายามเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนในการพัฒนา
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การสงเสริ มการจั ด สวั สดิ ก ารสังคมแกสมาชิก ก็ยั งไม
สามารถดําเนินการได เพราะกลุมทองเที่ยวยังไมมีรายไดที่เพียงพอ ผลงานที่เปนรูปธรรมของ
พันธกิจ นี้ คือ การจัด ทําโปรแกรมการทองเที่ยวรวมกันของชุมชน เชน การจัด ทําโปรแกรม
ทองเที่ยวรวมกันของกลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก กลุมโฮมสเตยบานบางพัฒน และกลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร
ผลการดํ า เนิ น การตามพัน ธกิ จ บูร ณาการภาครั ฐ และชุ มชนในการพั ฒ นาแหล ง
ทองเที่ยว
การกําหนดพันธกิจนี้ เปนการแสดงถึงความจําเปนที่การจัดการทองเที่ยวตองอาศัย
การสงเสริมและสนับสนุนจากทั้งหนวยราชการและภาคเอกชน ที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝาย จึงจะ
ประสบความสําเร็จได โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ ซึ่งนอกเหนือจาก
การพึ่งพาตนเองของกลุมทองเที่ยวตาง ๆ แลว ผลการดําเนินการตามพันธกิจที่เปนรูปธรรม เชน
- การประสานกับสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา และสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
จนสามารถจั ด ทํา โครงการและได รั บ งบประมาณสนั บสนุ น จากงบพั ฒ นาจั งหวั ด พั ง งา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,300,000 บาท
- การประสานกับสํานั กงานทองเที่ย ว กีฬาและนั น ทนาการเพื่อจั ดฝก อบรมแก
สมาชิกกลุมทองเที่ยวในเครือขายระหวางวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ 2552
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- รวมเปนคณะกรรมการสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดพังงา
- ร ว มกั บ สมาคมการท อ งเที่ ย ว จั ด ทํ า เอกสารเผยแพร ก ารท อ งเที่ ย ว ไป
ประชาสัมพันธ ณ ประเทศเยอรมัน
- การรวมกับจังหวัดพังงา และสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดพังงา จัดงานเปดฤดูกาล
ทองเที่ยวจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 10 – 19 พฤศจิกายน 2551 ชื่องาน “เปดโลกมหัศจรรย แดน
สวรรคเมืองพังงา” ณ บริเวณเขาหลักเซนเตอร ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา และ
การรวมงานกาชาด โดยจัดนิทรรศการการทองเที่ยวชุมชน ระหวางวันที่ 22 – 31 มกราคม 2552
ณ บริเวณหนาศาลากลางอําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
- การรวมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา ตามโครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ
ใหม
ผลการดําเนินการตามพันธกิจ เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการทองเที่ยว
ชุมชน
ผลการดําเนินงานในพันธกิจนี้ คอนขางเปนรูปธรรมที่สุด โดยเฉพาะการสงเสริม
การตลาด โดยเครื อขายไดรั บงบประมาณจากสํานัก งานสหกรณจังหวั ดพังงา และสํานัก งาน
เกษตรจังหวัดพังงา จัดทําสื่อประชาสัมพันธจํานวนมาก ทั้งแผนพับแผนทั้งภาคภาษาไทยและ
ภาคภาษาอังกฤษ แผนวีทีอารประชาสัมพันธพรอมแผนพับเครือขาย จํานวน 6,000 แผน การ
จัดทําปายแสดงที่ตั้งและบอกระยะทาง การออกบูธประชาสัมพันธ ในงาน “เปดโลกมหัศจรรย
แดนสวรรคเมืองพังงา” ณ บริเวณเขาหลักเซนเตอร ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
และการจั ดทําเว็บไซตประชาสัมพันธของเครือขาย การนําสื่อมวลชนลงไปในพื้น ที่ของกลุม
ทองเที่ย วชุมชน การจัด แถลงขาวเปดตั ว เครือขาย เมื่อวั น ที่ 7 มกราคม 2552 โดยเชิญผูว า
ราชการจังหวัดพังงา มาเปนประธานในการแถลงขาว ฯลฯ
ผลการดําเนินการตามพันธกิจ อนุรักษ วัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีสวนรวม
ผลการดําเนินการตามพันธกิจ เปนความเห็นของเครือขายที่จะใหแตละกลุมเขาไปมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผล
การดําเนินการของแตละกลุม ดังนี้
กลุม ทองเที่ ย วชุ มชนบา นเกาะนก ได ฟ น ฟูก ารแสดงรองเง็ง ซึ่ งเป น การแสดง
พื้นบานดั้งเดิม สาธิตการปลูกขาวไร การเหมืองแร
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว ชมภาพวาดตามถ้ํา
ตาง ๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของ ศิลปะ และวัฒนะธรรม การใหนักทองเที่ยวเรียนรู
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
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กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต สงเสริมอาชีพการทําน้ําตาลจากตนชก ซึ่งเปน
อาชีพดังเดิมของชุมชน
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน สงเสริมการเรียนรูการประกอบอาชีพของกลุม
อาชีพตาง ๆ เชน กลุมไมกวาดดอกออ กลุมทําขนมบานเกาเจา กลุมเลี้ยงผึ้ง และสงเสริมการ
เรียนรูในการใชพลังงานทดแทน
กลุมบางพัฒนโฮมสเตย สงเสริมกิจกรรมราชการปลูกปาชายเลน โดยการเพาะตน
กลาไวสําหรับใหนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนปลูก การจัดตั้งธนาคารปู โดยรับบริจาคปูไขนอก
กระดองไปปลอย การกําหนดพื้นที่บริเวณชุมชนเปนเขตหามจับสัตวน้ํา
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ จัดกิจกรรมธนาคารปู เพื่อขยายพันธปูทะเล จัด
กิจกรรมปลูกกลวยไมปาในปาชุมชน
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน สงเสริมกิจกรรมกลุมอาชีพ เชนการทําขนมบาบิ่น
การผลิตปลาฉิ่งฉาง และจัดโปรแกรมการทองเที่ยวสงเสริมการเรียนรูในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เชน การทําลอบดักปลา
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชองเหนือ ดําเนินการฟนฟูการแสดงลิเกฮูลู ซึ่งเปนการ
แสดงพื้นบาน รวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดกิจกรรมธนาคารขยะ
ขั้นที่หก การดําเนินการศูนยเรียนรูทองเที่ยว
ในการดําเนินการเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูทองเที่ยวชุมชน เพื่อใหสามารถดําเนินการ
จั ด ตั้ งเปน ศูน ย ก ารเรี ย นรู ท องเที่ ย วชุม ชนตามความหมายที่กํ าหนดไว ใ นขอ เสนอโครงการ
แนวทางหนึ่งที่ทีมวิจัย นํ ามาใชในการดํ าเนิ นการ คือ การไปศึกษาดูงานกลุมทองเที่ยวชุมชน
ตาง ๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อนํามาเปนตนแบบหรือเพื่อประยุกตใช เชน ไปศึกษาดูงานกลุมทองเที่ยว
ชุมชนบานแมกําปอง อําเภอแมออน จั งหวั ด เชีย งใหม ระหว างวั น ที่ 6 – 8 สิงหาคม 2551
การไปศึกษาดู งาน กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะพิทัก ษ อําเภอหลังสวน จังหวั ดชุมพร และ
กลุ ม ท อ งเที่ ย วชุ ม ชนบ า นลี เ ล็ ด อํ า เภอพุ น พิ น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี ระหว า งวั น ที่ 3 – 6
กุมภาพันธ 2552 และการไปศึกษาดูงานกลุมทองเที่ยวชุมชนอําเภออัมพวา จั งหวั ดสุมทรสง
คราม ระหวางวันที่ 16- 17 กันยายน 2551 และจากประสบการณที่ทีมวิจัยเคยไปศึกษาดูงานที่
กลุมทองเที่ยวชุมชนอําเภอเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา พบวาในการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูสวนใหญ
จะใหความสําคัญกับการมีสถานที่และนําขอมูลที่มีอยูมาแสดง บางแหงศูนยการเรียนรูไมไดรับ
ความสนใจจากนัก ทองเที่ยวมากนัก ทําใหไมเกิดประโยชนต ามเจตนารมณในการจัด ตั้งศูน ย
เรี ย นรู ถือเปน ศูน ย เรี ย นรู ที่ไม มีชีวิ ต เชน กลุมท องเที่ย วชุมชนบานแมกํา ปองและกลุ ม
ทองเที่ยวชุมชนอําเภออัมพวา บางแหงจะเสริ มดวยการจั ดใหมีบุคคลที่มีความรูมาใหค วามรู
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถือวาเปนศูนยการเรียนรูที่มีชีวิต เชน กลุมทองเที่ยวชุมชนบานลีเล็ด
และกลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะยาวนอย จากประสบการณดังกลาว ประกอบกับการขับเคลื่อน
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เครื อขายทองเที่ย วชุมชนมาระยะหนึ่ ง ทําใหทีมวิ จั ย มีค วามเห็น ว า ศูน ย ก ารเรี ย นรู ค วรจะมี
บทบาทใน 2 ลักษณะ คือ บทบาทในการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว เชน สถานที่ทองเที่ยวของ
ชุมชน ผลการดําเนินการของกลุม ฯลฯ และบทบาทในการบริการความรู แกผูสนใจ เชน
นักเรียน นักศึกษา ชุมชนอื่น ๆ และศูนยเรียนรูควรจะมีบุคคลซึ่งมีความรู มารวมใหความรูใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู จะทําใหศูนยเรียนรูเปนศูนยที่มีชีวิตและเกิดประโยชนมากขึ้น ทีมวิจัยเห็น
วาควรจะใหกลุมทองเที่ยวชุมชนทั้ง 11 กลุม เปนศูนยเรียนรู ทั้งนี้เพราะทุกกลุมมีความแตกตาง
กัน ทั้งการกอตั้ง การดําเนินการ ศักยภาพ ของคนในชุมชน ฯลฯ และ มีความหลากหลายใน
กิจกรรม ทีมวิจัยไดนําความเห็นดังกลาวไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายทองเที่ยว มีความเห็น
สอดคลองกันเกี่ยวกับการดําเนินการศูนยเรียนรู โดยนําเรื่องการจัดทําศูนยการเรียนรูทองเที่ยว
ชุมชน ไปกําหนดไวในแผนทิศทางการดําเนินงาน พันธกิจ : การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อสรางเครือขายคุณคา กลยุทธ : การจัดใหมีศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชน ซึ่งมีความชัดเจนใน
รูปแบบ สวนการดํ าเนิ นการตามแผนทิศทางที่มีระยะเวลากําหนด 3 ป ( พ.ศ. 2551 – 2553)
จะคอย ๆ ดําเนินการ โดยจะเริ่มจากกลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร เปนแหงแรก
ขั้นที่เจ็ด การติดตามประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเทีย่ วชุมชนเชิง
อนุรักษโดยทีมวิจัย
ในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเครือขายพันธมิตรชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัด
พังงา ทีมวิจัยไดใชการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนเครื่องมือในการติดตามแผนทิศทาง การ
ดําเนินงานตามแผนทิศทาง โดยทุกครั้งที่มีการจัดเวทีเครือขายจะนําผลการดําเนินงานและปญหา
อุปสรรคตาง ๆ มารวมแลกเปลี่ย นเรีย นรู ปรั บปรุ งแนวทางเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
และการติ ด ตามอีก ทางหนึ่ ง คือ การมอบหมายใหนั ก วิ จั ย ซึ่งเปน เจ าหน าที่ข องสํานั ก งาน
สหกรณจังหวัดพังงา เปนผูติดตามการดําเนินงาน เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานปญหา และ
อุปสรรค และนํามาประมวลเพื่อหาทางชวยเหลือ และเพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนในครั้งตอ ๆ ไป
สําหรับการดําเนินธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา เมื่อพิจารณาการ
ขับเคลื่อน พบวา มีการขับเคลื่อนเปน 2 ระดับ คือ (1) การขับเคลื่อนระดับเครือขาย ไดแก การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรู การประชาสัมพันธ การจั ดทําแผนการตลาด การประสานงานกับ
หนวยงานราชการ และเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการสนับสนุนดานอื่น ๆ
(2) การขับเคลื่อนระดับกลุม ซึ่งไดแก การดําเนินธุรกิจเพื่อบริการแกนักทองเที่ยว ตามโปรแกรม
การทองเที่ยวที่แตละกลุมกําหนด ซึ่งการขับเคลื่อนทั้ง 2 ระดับ เปนไปในลักษณะเกื้อหนุนและ
สอดคลองกัน สามารถสังเคราะห รูปแบบไดดังนี้
1. รูปแบบที่ 1 กลุมทองเที่ยวชุมชนแตละกลุม ดําเนินธุรกิจเปนเอกเทศ มีการทํา
ตลาดและการประชาสัมพันธดวยกลุมเอง มีการนําโปรแกรมการทองเที่ยวไปเสนอขายกับบริษัท
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นําเที่ยว แลวนําผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เวที เพื่อจะใหกลุมอื่นไดรับทราบ เปนตัวอยางในการดําเนินงานแกกลุมอื่น ๆ และเพื่อใหกลุม
ตาง ๆ เสนอแนะ
2. รูปแบบที่ 2 กลุมทองเที่ยวชุมชนแตละกลุม ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวโดยการจัด
โปรแกรมการทองเที่ยว ตามศักยภาพ เพื่อใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวและเรียนรูเฉพาะชุมชน
ไมเชื่อมโยงกับกลุมทองเที่ยวอื่น ๆ แตจะการประชาสัมพันธและจัดทําแผนการตลาดรวมกัน
3. รูปแบบที่ 3 กลุมทองเที่ยวชุมชนในเครือขาย จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกัน เพื่อ
บริการแกนักทองเที่ยว เปนโปรแกรมพิเศษ นักทองเที่ยวสามารถไปเที่ยวกลุมตางๆ ไดหลาย
กลุม ตามโปรแกรมการทองเที่ย วที่กําหนด เชน การกําหนดโปรแกรมการทองเที่ยวรว มกัน
ระหวางกลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร กลุมทองที่ยวชุมชนบานบางพัฒน และกลุมทองเที่ยว
ชุมชนบานเกาะนก
รายละเอียดตามขั้นตอนการวิจัย ปรากฏตามภาคผนวก

บทที่ 4
ผลลัพธ
เครือขายทองเที่ยวชุมชนจั งหวัดพังงา ขับเคลื่อนกิจ กรรมทําใหชุมชนรูคุณคาของ
แหลงทองเที่ยว วิถีชีวิตและธรรมชาติที่มีความสําคัญตอรายได และภูมิปญญาของทองถิ่น การที่
ชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในเชิงพัฒนา ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการสนับสนุน
และการสรางโอกาสที่ดีกวาเดิม คนทองถิ่นไดรับประโยชนจากการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงระบบสาธารณสุข ระบบ
การคมนาคม การจั ด ให มี แ หล ง สั น ทนาการ ร า นค า และพื้ น ที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ชุมชนยังกลับไปสืบคนมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเพื่อฟนฟูและพัฒนาตอยอดในเชิง
สรางสรรค ทําใหเกิดวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมจากพื้นฐานเดิม สงผลใหชุมชนไดรับประโยชน
ในทางเศรษฐกิจระยะยาวบนพื้นฐานที่สังคมเขามามีสวนรวมภายใตระบบการพัฒนาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การที่เครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมดวยการชวยเหลือตนเอง เปดกวาง
แนวคิดอันเปนพื้นฐานการพัฒนาตามแนวทางประชาธิปไตย โดยใหคนมีความเห็นตางกันรวมกัน
มีโอกาสทํางานไดอยางเทาเทียมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ชวยเหลือกันดวยความโอบออมอารี
ในขณะเดียวกันก็พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐและองคกรภาคเอกชนเพื่อนําเขาไปเสริมพลังการ
ขับเคลื่อนเครือขายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอเกิดนวัตกรรมที่สําคัญๆ ขึ้นดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงนวัตกรรมของเครือขายทองเทีย่ วชุมชนจังหวัดพังงา
นวัตกรรม

พลังการขับเคลื่อน

รูปแบบเครือขาย
เครือขาย
ทองเที่ยวชุมชน
จังหวัดพังงา

โลโก (Logo)
การจัดการเครือขาย
วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค
แผนธุรกิจภาคีเครือขาย
โปรแกรมทองเที่ยว

ยกระดับ
ความเขมแข็ง/ยั่งยืน
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จากภาพที่ 1 เครื อขายขับเคลื่อนกิจ กรรมจนเกิด นวั ตกรรมที่สําคัญ ๆ ขึ้น ได แก
รูปแบบเครือขาย โลโก(Logo) การจัดการเครือขาย วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค แผน
ธุรกิจภาคีเครือขาย และโปรแกรมทองเที่ยว สามารถอธิบายไดดังนี้
1. รูปแบบเครือขาย
ในการดําเนินการวิจัยตามโครงการการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ตั้งแต
เดื อนเมษายน 2551 – มีนาคม 2552 เปน การขับเคลื่อนเพื่อใหมีเครื อขายการทองเที่ย วที่
ดําเนินการโดยชุมชน มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน อยู
บนพื้นฐานที่สรางความภาคภูมิใจ และความมีศักดิ์ศรีของคนในชุมชน และเกิดการยอมรับจาก
บุคคลภายนอก ในการขับเคลื่อนเครือขาย เปนการดําเนินการตอเนื่อง มาจากการขับเคลื่อนของ
เครือขายโฮมสเตย จังหวัดพังงา ซึ่งเปนผลจากการดําเนินการวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดพังงา ภายใต
ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพังงา ในระหวางป 2548 – 2549
ดังนั้นรูปแบบของเครือขายก็เปนการพัฒนามาจากเครือขายโฮมสเตย ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดตั้งเครือขาย Home Stay พังงา
คณะทํางานพัฒนา Home Stay
จังหวัดพังงา
ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดพังงา

การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย

สหกรณกองทุนสวน
ยางในโตน จํากัด

กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานบางเตยใต

กลุมเกษตรกรทํา
ประมงกะไหล
กลุมเกษตรกรทําสวน
ทุงมะพราว

เครือขาย
Home Stay

พังงา

กลุมผูเลี้ยงปลากระชัง
(อําเภอคุระบุรี)
กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานทุงดาบทอง

กลุมเกษตรกรทําสวน
ลําภี

กลุมผูเลี้ยงสุกรบาน
น้ําเค็ม

สหกรณกองทุนสวน
ยางบานบางทอง จํากัด

กลุมเกษตรกรทําสวน
บางนายสี

กลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมือง
ทานา (อําเภอกะปง)

กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานสามชอง

กลุม Home Stay จังหวัด
พังงา อื่นๆจํานวน 6 กลุม

เชื่อมโยงการตลาด และจัด
โปรแกรมการทองเที่ยวรวมกัน

Home Stay อ.เกาะยาว
จํานวน 2 กลุม
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จากภาพที่ 2 เปนภาพที่อธิบายรูปแบบการจัดตั้งเครือขายโฮมสเตย เกิดจากการ
รวมตัวของกลุมตาง ๆ ที่ประสงคจะดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย ในพื้นที่จังหวัดพังงา จํานวน 12
กลุม ประกอบดวยสหกรณกองทุนสวนยาง จํานวน 2 กลุม กลุมเกษตรกร จํานวน 4 กลุม
กลุมออมทรั พยเพื่อการผลิต จํานวน 3 กลุม และกลุมอาชีพจํานวน 3 กลุม โดยการเชื่อมโยง
กิจกรรมทางการตลาด (แนะนําลูกคา สงลูกคาใหกัน) และจัดโปรแกรมการทองเที่ยวรวมกัน ซึ่งมี
กลุมและหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของในการจัดทําเครือขายดังนี้
กลุมโฮมสเตยอําเภอเกาะยาว เปนกลุมโฮมเสตยที่ประสบความสําเร็จ มีชื่อเสีย ง
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เชื่อมโยงเกี่ยวของโดย เครือขายโฮมสเตยพังงา ยึดถือโฮมสเตยอําเภอ
เกาะยาวเปนตนแบบในการทําธุรกิจ เปนสถานที่เรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนพี่เลี้ยง
ในการบริหารจัดการคอยใหคําแนะนําแกเครือขาย
กลุมโฮมสเตย อื่น ๆ จํานวน 6 กลุม เปนกลุมโฮมสเตย ซึ่งอยูในเปาหมายการพัฒนา
ของจั งหวั ด พังงาอีก สว นหนึ่ ง เชื่อมโยงเกี่ย วของโดยได จัด เวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรูกับเครื อขาย
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย แกนนําของแตละกลุมไดทําความรูจักกัน และมีแนวโนมจะ
รวมเปนเครือขายรวมกันในอนาคต
ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดพังงา เปนหนวยงานหลักที่จังหวัดพังงา
มอบหมายการรั บผิด ชอบเกี่ย วกับการพัฒนาโฮมสเตย ผูอํานวยการศูน ย ฯ ทําหน าที่ประธาน
คณะทํางานพัฒนาโฮมสเตย จังหวัดพังงา
คณะทํางานพัฒ นาโฮมเสตย จั งหวั ด พังงา เปน คณะทํางานที่จั ด ตั้ งขึ้น ตามคําสั่ ง
ผูวาราชการจังหวัดพังงา คําสั่งเลขที่ 2427/2548 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 17 คน
จาก 15 หนวยงาน มีบทบาทในการพัฒนาโฮมสเตย กลุมเปาหมายใหผานเกณฑมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีบทบาทในการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด ให
กลุมโฮมสเตยที่ผานเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยไทย
นับตั้งแตป 2548 เปนตนมา เครือขายโฮมสเตยไดปรับเปลี่ยนเปนเครือขายทองเที่ยว
ชุมชนจังหวัดพังงา ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 รูปแบบเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา
วิสัยทัศน
เครือขายแหงการเรียนรู เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
บนพื้นฐานของการอนุรักษและการมีสวนรวม
พลังการขับเคลื่อน
Ø เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

1.

Ø การประชุมประจําเดือน
Ø การศึกษาดูงาน

2.

Ø การพบปะสมาชิกภาคี
Ø การสรางบทบาทสมมุติ

3.

-การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร
Ø ผลักดันกลุมใหมีแผน
ธุรกิจ และเครือขายมีแผน
ทิศทาง
Ø ผลักดันกลุมมีศูนยเรียนรู
ทองเที่ยวชุมชน
Ø พบผูสื่อขาว

4.
5.

ภารกิจ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูสราง
เครือขายคุณคา
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสูความ
สมดุลและยั่งยืน
บูรณาการงานภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
การทองเที่ยวชุมชน
อนุรักษวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม

นาใน
บาง
พัฒน

สามชอง
ปากอ

ผลประโยชนรวม
Ø การสนับสนุนงบประมาณ

จากหนวยงานภาครัฐ
s จังหวัด
s ทองถิ่น
s สวนกลาง
Ø การจัดโปรแกรมทองเที่ยว
รวมกัน
Ø การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
Ø การเรียนรูกันและกัน
Ø การรวมมือกับวิทยาลัย
เทคนิคพังงาทําแผนธุรกิจและ
เขารับการศึกษาตอเนื่อง

โคกไคร
เกาะนก
เครือขายฯ

บางเตยใต
ชางนอน

พรุใน
เกาะ
ไมไผ

ทุงนางดํา
โครงการการวิจัยพัฒนา
ขบวนการสหกรณ

ภาครัฐ : สนง. สหกรณจังหวัดพังงา, สนง. เกษตรจังหวัดพังงา, สนง. การทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด
พังงา, วิทยาลัยเทคนิคพังงา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และศูนยศกึ ษานอกระบบ
ภาคเอกชน : สมาคมการทองเที่ยวจังหวัดพังงา
องคกรภาคเอกชน : สถาบันคีนัน มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิพัฒนรักษ
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จากภาพที่ 3 เครื อขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัด พังงา มีพัน ธมิต รร ว มขับเคลื่อน
จํานวน 11 กลุม ซึ่งประกอบดวย 8 กลุมหลัก ที่รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง และเปนแกน
สําคัญของเครือขาย ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง
กลุมทองเที่ย วชุมชนบานโคกไคร กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน กลุมทองเที่ยวชุมชนบาน
เกาะไมไผ กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน กลุม
บางพัฒนโฮมสเตย และอีก 3 กลุม ที่เขารวมขับเคลื่อน เปนครั้งคราว รับรูการขับเคลื่อนแบบไม
ตอเนื่อง อาจจะยุติบทบาท หรือเขารวมกับเครือขายได ในโอกาสตอไป ไดแก กลุมทองเที่ยว
ชุมชนบานปากอ กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา และกลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน การ
ขับเคลื่อนโดยใชวิสัยทัศน และพันธกิจ 5 ประการ ในการขับเคลื่อน โดยกิจกรรมที่ใชในการ
ขับเคลื่อน ประกอบดวย (1) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการสนับสนุนจากทีมงานวิจัยและ
หนวยงานภาครัฐ (2) การจัดประชุมประจําเดือนซึ่งตกลงจัดทุกวันที่ 4 ของเดือนเพื่อพบปะ
และปรึกษาหารือในกันเรื่องตาง ๆ (3) การศึกษาดูงานรวมกันตามโครงการทัศนะศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา ซึ่งใชงบประมาณจากงบ
พัฒนาจังหวัด (4) การพบปะสมาชิกภาคี มักใชโอกาสในการไปรวมกิจกรรมระดับพื้นที่กับ
กลุมเพื่อนดวยกัน (5) การสรางบทบาทสมมติเปนนักทองเที่ยวเพื่อใหมีการแนะนําแกสมาชิก
กลุมจนกวาการจัดการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษอยูใ นความทรงจําของนัก ทองเที่ยว (6) การ
แลกเปลี่ย นขอมูลขาวสาร ใชเทคโนโลยี สมัย ใหม เกี่ยวกับการสื่อสารติด ต อถึงกัน เพื่อร ว ม
กิจกรรมและประสานงานกับหนวยงานภายนอก (7) ผลักดันกลุมใหมีแผนธุรกิจ และเครือขายมี
แผนทิศ ทาง โดยโครงการวิ จั ย เครื อข า ยทอ งเที่ ย วชุม ชนเชิ งอนุ รั ก ษ จั งหวั ด พั ง งา ร ว มกั บ
วิทยาลัยเทคนิคพังงา สําหรับแผนทิศทางเครือขาย ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อกําหนดขึ้น
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ใหเกิดเปนรูปธรรมตอไป (8) การผลักดันกลุมสมาชิกใหมีศูนย
เรียนรูธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ เชน การจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานของเครือขาย โดยมุง
ใหคนในจังหวัดไดรูกอน แลวใหนักทองเที่ยว ตลอดจนถึงนักธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวรู เพื่อ
การจั ด การทอ งเที่ย วที่ สอดคลอ งกั บชุ ม ชนและความต อ งการของนั ก ท องเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ
(9) กิจกรรมพบผูสื่อขาว เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการบริหารการทองเที่ยวชุมชน
การขับเคลื่อนดังกลาว เพื่อนําไปสูผลประโยชนรวมกัน ไดแก (1) การสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ (2) การจัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกัน (3) การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ (4) การเรียนรูกันและกัน (5) การรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา ทําแผนธุรกิจ
และเขารับการศึกษาตอเนื่อง
การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน เขามาดําเนินการ
สนับสนุนทั้งในระดับเครือขาย และระดับกลุม ซึ่งมีหนวยงานที่สนับสนุนไดแก สํานักงาน
สหกรณจังหวัดพังงา สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา สํานักงานการ
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ทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดพังงา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศูนยการศึกษา
นอกระบบ ฯ สมาคมการทองเที่ยวจังหวัดพังงา สถาบันคีนัน มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิพัฒนรักษ
การพัฒนาภาคีเครือขาย ตองใชเวลาในการพัฒนาชุมชนการทองเที่ยวแตละชุมชน
แตกตางกัน เนื่องจากระยะทางของชุมชนอยูหางไกลกัน บางชุมชนขาดผูนําที่เขมแข็งและมุง มัน่
ทั้ง ๆ ที่มีแหลงทองเที่ยวและธรรมชาติที่สมบูรณอยูในชุมชน การจัดการทองเที่ยวชุมชนเปนสิ่ง
ใหมที่เกิดขึ้น ทําใหขาดความเขาใจอยางลึกซึ้งของคนในชุมชนที่ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตั้งแตตน บางชุมชนจัดตั้งกลุมขึ้นมีความมุงหมายเพื่อรองรับงบประมาณที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหการชว ยเหลือ โดยเนื้ อแทแลว ไมไดมุงจัดการทองเที่ยวที่พัฒ นาบนพื้น ฐานการ
ชวยเหลือตนเองอยางมีศักดิ์ศรีแตอยางใด ผลจากการดําเนินการในรูปแบบของเครือขายทําใหพบ
ภาคีเครื อขายที่หลากหลายรู ปแบบและกิจกรรม กลุมเครื อขายมีค วามผูก พัน กันเหนี ยวแน น
ภายในภาคีที่ร วมกิจ กรรมขับเคลื่อนไปด วยกัน ทั้งภาคีที่เปนกลุมกาวหนาและกลุมเตรี ยมการ
ปญหาของการรวมตัวของเครือขายก็จะมี 2 ระดับ คือ ปญหาในระดับเครือขาย เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
คาใชจายในการดําเนิน กิจกรรม การเดิน ทางไปมาหาสูร ะหว างภาคีเครื อขาย และการจัด การ
เครือขาย การจัดทําฐานขอมูลเพื่อรองรับการทําแผนธุรกิจและแผนทิศทางเครือขายที่ดีสําหรับใช
ประกอบการจั ด ทํ า แผน อั น ได แ ก การจั ด ทํ า รายรั บ – รายจ า ยที่ ค รบถ ว นสมบู ร ณ การ
เปลี่ยนแปลงจํานวนบานพัก แบบโฮมสเตย ของภาคี การเปลี่ยนแปลงผูนํากลุมในระหวางการ
ดําเนินการพัฒนาผลงานวิจัยครั้งนี้ สําหรับระดับภาคีเครือขาย ในกลุมทองเที่ยวชุมชนบาน
เกาะนก ผูนํากลุมเปนผูผลักดันอยางแข็งขัน แตสมาชิกของกลุมเขารวมฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นของชาวมอรแกนไดดี เพียงแตเขารวมในการแสดงความคิดเห็นนอย กลุมทองเที่ยวชุมชน
บานโคกไคร ทีมงานมีค วามรู และความพร อมในการจั ด การทองเที่ย ว แต ข าดที่พัก สําหรั บ
นักทองเที่ยวผูซึ่งมุงหวังสัมผัสวิถีชุมชน กลุมบางพัฒนโฮมสเตย ใหบริการแกนักทองเที่ยวได
อยางประทับใจ แตมีความขัดแยงในระดับชุมชนซึ่งตองใชเวลาในการใหสังคมปรับตัวเขาดวยกัน
โดยการกลอมเกลาของสังคมเอง (Socialization) กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง เปนกลุมที่
มุงพัฒนาการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยมากอน แตเมื่อดําเนินการไปไดระยะหนึ่ง คนพบตนเองวา
กลุมสามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ย วโดยใชเรื อหัว โทงนําเที่ย ว สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ การ
ทองเที่ยวชุมชนไดรวดเร็วกวา จึงใชกิจกรรมนําเที่ยวเปนกิจกรรมหลัก แลวคอย ๆ พัฒนาบานพัก
แบบโฮมสเตยขึ้น ควบคูกัน ไป กลุมทองเที่ย วชุมชนบานพรุใ น มีต นทุนการดําเนิน ธุร กิจ การ
ทองเที่ย วอยู ในวิถีชีวิต ของชุมชนโดยปกติ ชาวบานเปน ผูใ หบริ การแกนั ก ทองเที่ย วในแหลง
ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ของอ า วพั ง งา โดยเฉพาะเกาะไข น อก เกาะไข ใ น ซึ่ ง อยู ใ กล เ กาะภู เ ก็ ต
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศแวะพักผอนและชมปะการังน้ําตื้น ใหอาหารปลา กอนไปเขาพิงกัน
และเขาตาปู แตปญหาของกลุมนี้ไมไดตองการเพียงแคขายสินคาใหนักทองเที่ยวเทานั้น ชุมชนยัง
เห็นวาควรยกระดับการบริการนักทองเที่ยวใหสามารถใชชุมชนเปนที่พักของนักทองเที่ยว รวมทัง้
แลกเปลี่ยนภูมิปญญาขามถิ่น จึงจัดเปนกลุมเขารวมเปนภาคีเครือขายในการขับเคลื่อน สวนกลุม

43
ทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต อยูในหุบเขา มีธารน้ํ าไหลกลางหมูบานทามกลางธรรมชาติ ที่
สมบูรณ สวนทางทิศใตติดตอกับปาชายเลนน้ําทะเลขึ้นลงถึงหมูบาน สามารถออกไปสูอาวพังงา
ไดอีกทางหนึ่ง ถือวามีตน ทุน แหลงทองเที่ย วธรรมชาติ แตข าดผูนําที่เขมแข็ง กลุมทองเที่ย ว
ชุมชนบานชางนอน เปนกลุมที่รวมขับเคลื่อนกิจกรรมกับเครือขายตลอดเวลา แตขาดการพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งที่พักคางแรม ทําใหกลุมเจริญเติบโตไดลาชา กลุมทองเที่ยวชุมชน
เกาะไมไผ ที่ตั้งของชุมชนอยูในลักษณะเดียวกับชุมชนบานบางพัฒน ซึ่งอยูริมปาชายเลนใน
อาวพังงาเชน เดี ยวกัน มีค วามเจริญ ลาหลังกลุมบางพัฒ น โฮมสเตย เนื่ องจากในระหวางการ
พัฒนาการวิจัยตัวผูนําไดปลีกตัวไปประกอบอาชีพอื่นในจังหวัดภูเก็ต ทําใหขาดผูประสานงานกับ
เครือขายไประยะหนึ่ง เมื่อชุมชนปรับตัวไดจึงไดสงผูประสานงานเขารวมกิจกรรมกับเครือขายใน
เวลาต อมา สงผลใหกลุมพัฒนาไดเพีย งเล็ก นอย ตองใชเวลาในการดําเนิ นการใหกาวทันกลุม
กาวหนาอื่น ๆ กลุมทองเที่ย วชุมชนบานปากอ มีเอกชนอาศัย สถานที่ทองเที่ย วภายในชุมชน
ดําเนินธุรกิจนั่งชาง และขี่เกวียนทองปา ซึ่งชุมชนก็สามารถที่จะใชศักยภาพสรางกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในทํานองเดียวกันได แตผูนําที่ไดรับการมอบหมายจากกลุมขาดการขับเคลื่อนรวมกับ
เครือขาย ทําใหกลุมหยุดดําเนินกิจกรรมในเวลาตอมา
2. โลโก (Logo)
รูปแบบในการจัดเครือขายการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ไดขอสรุป
กําหนดชื่อเครือขาย ชื่อวา “เครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา ” โดยมีสัญลักษณดังภาพที่ 4
ภาพที่ 4 สัญลักษณเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา
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จากภาพที่ 4 เป น สั ญ ลัก ษณ ข องเครื อข ายท องเที่ ย วชุ มชนจั ง หวั ด พัง งา ซึ่ ง
ประกอบดวย รูปดวงอาทิตยขึ้นยามเชา หมายถึง ความรุงเรืองความสดใส การเริ่มตนที่ดี
รูปเขาตาปู หมายถึง แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพังงา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เกาะ
เจมสบอนด มีลักษณะเหมือนตาของปู อยูกลางน้ําในเขตอุทยานแหงชาติอาวพังงา รูปผีเสื้อ
หมายถึง ความเปนเครือขาย การแสวงหาคุณคาทางจริยธรรมและคุณคาสหกรณของเครือขาย
รูป จั่วหลังคาบาน หมายถึง ชุมชน หรื อ กิจกรรมโฮมสเตย ของเครื อขาย รูป เรือหั วโทง
หมายถึง ความเปนวิถีชีวิตของชุมชนอันดามัน ชาวบานใชเรือชนิดนี้ออกทะเลหาปลารวมทั้งใช
ในการเดินทาง ลักษณะพิเศษของเรือที่มีหัวโทง สามารถเล็งเปาหมายของการเดินทางไดแมนยํา
และเรือมีการทรงตัวที่ดี แถบสีขาว สีแดง สีน้ําเงิน หมายถึง การดํารงอยูของเครือขายภายใต
สามสถาบันหลักของชาติไทย และชื่อเครือขายที่เปนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
3. การจัดองคกรในการบริหารเครือขาย
เครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา ไดจัดรูปแบบการบริหารในรูปคณะกรรมการ
โครงสรางเครือขายมีระดับเดียว ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 13 คน ไดแก
1. นายวิศษิ ฐ
ราษฎรสภา
ตําแหนง
ประธานเครือขาย
2. นายสวัสดี
วาหะรักษ
ตําแหนง
รองประธาน
3. นายประพันธ เชาฉอง
ตําแหนง
รองประธาน
4. นางราตรี
เบ็นอาหมาด
ตําแหนง
ประชาสัมพันธ
5. นายสุรัตน
สุมาลี
ตําแหนง
เหรัญญิก
6. นายสมพร
สาระการ
ตําแหนง
เลขานุการ
7. นางอารีย
หัสนีย
ตําแหนง
ผูชวยเลขานุการ
8. นางพิมภา
วารีศรี
ตําแหนง
กรรมการ
9. นางพิมสนิท
สุกสะอาด
ตําแหนง
กรรมการ
10. นายสาคร
ขมักการ
ตําแหนง
กรรมการ
11. นายประนอม เพชรแกว
ตําแหนง
กรรมการ
12. นางสาวประภากร สมประกอบ
ตําแหนง
กรรมการ
13. นางลลิล
จิตรนาวี
ตําแหนง
กรรมการ
4. วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค
แผนทิศทางเครือขาย การกอตัวในลักษณะกลุมธรรมชาติ พัฒนาเปนองคกรที่มี
โครงสรางเกี่ยวกับวัตถุประสงค การแบงงาน และมอบหมายงานใหทํา การสรางกฎเกณฑกติกา
ในการทํ า งานร ว มกั น ของกลุ ม คนจากหลายชุ ม ชนที่ มุ ง จั ด การชุ ม ชนให เ ป น ชุ ม ชนบริ ก าร
นักทองเที่ยว ที่ตองการมาพักผอนและตองการมาเรียนรูธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชุมชนใหคงอยู
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อยางยั่งยืน เปนการเสริมสรางศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการเชื่อมโยงการ
ชุมชนกับคนตางถิ่นทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะคนในประเทศญี่ปุน ตอไปภายหนาซึ่งมี
สมาชิกสหกรณการเกษตรถือวาเปนผูมาเที่ยวซื้อบริการ โดยเครือขายเปนผูใหบริการทองเที่ยว
จําเปนตองมีแผนทิศทางเปนหัวใจในการรวมตัวกันสรางความรวมมือจากแนวคิดซึ่งมีลักษณะเปน
นามธรรมใหเกิดภาพลักษณ เปนปรากฏการณเชิงประจักษ ใหผูที่เกี่ยวของกับเครือขายนําไปเปน
คัมภีรในการปฏิบัติรวมกัน
ในการขับเคลื่อนเครือขายทองเที่ย วชุมชนจั งหวั ด พังงา ขับเคลื่อนโดยวิสัย ทัศน
พันธกิจ และกลยุทธ ที่ไดจากการจัดเวทีรวมกัน ระหวางเครือขายทองเที่ยวชุมชน และนักวิจัย
เพื่อจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานของเครือขาย เมื่อวันที่ 18 –19 ตุลาคม 2551 ณ หอง
ประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
และกลยุทธในการขับเคลื่อน ดังนี้
4.1 วิสัยทัศน
“เครือขายแหงการเรียนรู เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน บนพื้นฐาน
ของการอนุรักษและการมีสวนรวม”
4.2 พันธกิจและกลยุทธ
จากวิสัยทัศน ไดกําหนดพันธกิจ 5 พันธกิจ และกลยุทธ 24 กลยุทธ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 : สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางเครือขายคุณคา
กลยุทธ
1. จัดใหมีศนู ยเรียนรูทองเที่ยวชุมชน
2. สงเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. พัฒนาศักยภาพกลุม ในการจัดบทบาทสมมุติในการจัดการทองเที่ยว
ระหวางสมาชิกกลุม
4. พัฒนาบุคลากรในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
5. เผยแพรแนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสูความสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ
1.
2.
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.
4.

สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนใหมีจดั กิจกรรมการทองเที่ยว ในการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนใหมีโปรแกรมการทองเที่ยวที่เกื้อหนุนกัน ระหวางชุมชน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมใหทั่วถึงและเปนธรรม
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พันธกิจที่ 3 : บูรณาการงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
กลยุทธ
1. ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการจัดทําและคําขอ
งบประมาณการทองเที่ยว
2. ดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน รวมกับภาครัฐและเอกชน
3. ประสานขอมูลการทองเที่ยว รวมกับภาครัฐและเอกชน
4. รวมมือการจัดการการเรียนรูกับสถาบันการศึกษา
พันธกิจที่ 4 : เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชน
กลยุทธ
1. พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนและฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สงเสริมและพัฒนาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
สงเสริมความเขมแข็งใหกับเครือขาย
สงเสริมพัฒนาดานการตลาด
สงเสริมระบบการรักษาความปลอดภัยโดยชุมชน
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสูมาตรฐานสากล
สงเสริมและพัฒนาฐานขอมูลและระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

พันธกิจที่ 5 : อนุรักษวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
กลยุทธ
1.
2.
3.
4.

สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรการทองเที่ยว
สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนรักบานเกิด
การสงเสริมฟนฟู และอนุรักษวฒ
ั นธรรม ประเพณีทองถิ่น
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

5. แผนธุรกิจภาคีเครือขาย
ภาคีเครื อขายทองเที่ย วชุมชนจั งหวั ด พังงา ต างมีลัก ษณะเฉพาะตั ว ถึงแมว าจะ
ดําเนินกิจกรรม ในลักษณะของการมีสวนรวม “รวมรับรู รวมคิด รวมทํา และรวมใชประโยชน”
เมื่อใชเวลาในการพัฒนา ตางบุคคล ตางชุมชน ยอมเปนไปตามตนทุนเดิมของสังคม ที่สั่งสมทุน
ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งตนทุนมนุษยตางกัน ทําใหโอกาสใน
การพัฒนาชุมชน ใหเปนชุมชนทองเที่ยว เกิดรูปลักษณที่แตกตางกัน ดังนั้น การจัดทําแผนธุรกิจ
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ของเครือขายจําเปนตองทําแผนใหเขาถึงวัตถุประสงคของภาคีเครือขาย ใหมากที่สุด เสมือนกับ
ชางตัดผา เย็บเสื้อใหเหมาะสมกับรูปรางของคนที่สวมใส
6. ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกิดจากการวิจัย
จากการดําเนินการ โครงการวิ จัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจั งหวัดพังงา
ตามกระบวนวิจัยตั้งแตเดือนเมษายน 2551 - มีนาคม 2552 การขับเคลื่อนเครือขายในระยะแรก
ดําเนินการไปตามแนวทางของเครือขาย Home Stay จังหวัดพังงา และเมื่อเครือขายทองเที่ยว
ชุมชนจังหวั ด พังงา ไดจั ดทําแผนทิศทางการดําเนิ นงานแลว เสร็ จ การขับเคลื่อนเครื อขายได
ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ ที่กําหนด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
6.1 จํานวนภาคี
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ทีมวิจัยจังหวัดพังงา โครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ไดเชิญกลุมทองเที่ยวชุมชนในเครือขาย Home Stay จังหวัดพังงา
จํานวน 11 กลุม มาเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย โครงการวิจัยเครือขาย
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ซึ่งกลุมทองเที่ยวทั้งหมดสมัครใจที่จะรวมดําเนินการวิจัย
เพื่อจะพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว ใหเปนตัวแบบในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งผล
จากการขับเคลื่อนมีกลุมที่ดําเนินการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง เปนกําลังสําคัญของเครือขาย จํานวน
8 กลุม ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง กลุม
บางพัฒนโฮมสเตย กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน กลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน กลุมทองเที่ยวชุมชนบาน
เกาะไมไผ สวนอีก 3 กลุม เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเปนครั้งคราว ขาดความตอเนื่อง และอาจจะ
ยุติ บทบาทในการขับเคลื่อนของเครื อขาย แต ทั้งนี้ กลุมเหลานี้ อาจจะเขามาร ว มขับเคลื่อน
รว มกับเครื อขายได อีก ในภายหลัง เมื่อกลุมมีค วามพร อม หรื อเมื่อเห็น ว า เครื อขายมีค วาม
เขมแข็ง สามารถสนองความตองการของกลุมได ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ กลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานนาใน กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา ซึ่งสามารถอธิบายเหตุผล หรือ
สถานการณที่กลุมเหลานี้ยุติบทบาท หรือขอถอนตัวไดดังนี้
กลุ ม ท อ งเที่ ย วชุ ม ชนบ า นนาใน หยุ ด ขั บ เคลื่ อ น เนื่ อ งจากแกนนํ า ในการ
ขับเคลื่อน มีทัศนคติในการพัฒนาบนพื้นฐานของการใหภาครัฐเขาชวยเหลืองบประมาณมากกวา
การใชพลังการขับเคลื่อนภายในทําการวิ จั ยที่ไมมีงบประมาณสนั บสนุ น เชิงวัต ถุข าดพลังการ
ขับเคลื่อนของกลุม พิจารณาจากการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงคอย ๆ หางหายไปจากเวที
ในที่สุดก็หยุดการขับเคลื่อนเครือขาย
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ หยุดขับเคลื่อน เนื่องจากผูนําในการขับเคลื่อน มี
จุดสนใจที่แทจริงในดานการจัดการการรวบรวมยางพารา และบริการจําหนายขาวสาร ปุย และ

48
สินคาอุปโภคบริโภค มากกวาการจัดการทองเที่ยว ดังนั้น เมื่อเขารวมเวทีจึงไมคอยมีประเด็นการ
แลกเปลี่ยน จึงคอย ๆ หางหายจากเวที ทั้งๆ ที่ชุมชนมีศักยภาพในการทองเที่ยวสูง
กลุมทองเที่ย วชุมชนบานทุ งนางดํ า หยุ ด ขับเคลื่อน เนื่ องจากเปน กลุมที่อ ยู
หางไกลจากกลุมอื่น ๆ ในเครื อขาย ทําใหการประสานงานเพื่อจัด เวทีแลกเปลี่ย นเรี ยนรู มี
ขอจํากัด เกี่ยวกับคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทาง ทําใหการรวมเวทีไมตอเนื่อง กลุมหัน
ไปพัฒนาตนเองแบบชุมชนเดียว โดยอาศัยมูลนิธิ “รักไทย” และ มูลนิธิ “เพื่อนอันดามันเหนือ”
ใหการสนับสนุน
สําหรับกลุมทองเที่ยวชุมชน ทั้ง 8 กลุม ที่รวมขับเคลื่อนเครือขายอยางตอเนื่อง
ดังกลาว ไดมีพัฒนากลุมอยางตอเนื่อง สามารถจัดทําแผนธุรกิจ จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว และ
ดําเนินการอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลแตละกลุม ดังนี้
1. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลทุงมะพราว อําเภอ
ทายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่หมูบานติดกับทะเลบางสวน มีลําคลองลอมรอบหมูบาน มีภูเขาสูง
เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองออกไปถึงเขตนานน้ําได มีครัวเรือนจํานวน 412 ครัวเรือน
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ ทําการประมง ทําสวน และรับจาง บานเกาะเปนชุมชนที่อยู
รวมกันระหวางชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม แลไทยใหม (ชาวเล)
วิสัยทัศนในการขับเคลื่อนกลุม “กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก จะเปนธุรกิจ
การทองเที่ย วเชิงเกษตร ที่มีก ารใหบริ ก ารที่ดี มีมาตรฐานในการดํ าเนิ น งาน มีโ ครงขายการ
ทองเที่ยวที่สมบูรณและเปนธุรกิจการทองเที่ยวชั้นนําของประเทศภายใน 5 ป ”
จํานวนสมาชิก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนกมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 18 คน
รายชื่อคณะกรรมการกลุม
1. นายวิศษิ ฏ ราษฏรสภา
ประธาน
2. นางสาววิลาวรรณ รักแดง
รองประธาน
3. นางสาวปาณิศรา หิรัญ
ฝายประชาสัมพันธ
4. นายวีรยุทธ ราษฎรสภา
ฝายสวัสดิการ
5. นางเตือนใจ จันทรนิ่ม
เหรัญญิก
6. นางสาวพรทิพย ไมหมาด
เลขานุการ
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย
1. การกรีดยางพารา
2. การตกปูดํา
3. เก็บหอยหวาน
4. การรอนแรดีบุก
5. การตก ปลา , ปลาหมึก (เปนกิจกรรมพิเศษในตอนกลางคืน )
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สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท นายวิศิษฐ ราษฎรสภา กลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก หมูที่ 2 ตําบลทุงมะพราว อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา หมายเลข
โทรศัพท 08-5473-8987
2. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง ตั้งอยูหมูที่ 9 ตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา เปนหมูบานที่ปลูกบานเรือนริมทะเล มีทะเลลอมรอบ ชาวบานสวนใหญประกอบ
อาชีพประมง และมีปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ มีครัวเรือนจํานวน 215 ครัวเรือน บาน
สามชองเปนชุมชนไทยมุสลิม
วิสัยทัศน (Vission) “โฮมสเตยบานสามชอง จะเปนธุรกิจการทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวโดยจะเพิ่มจํานวนลูกคาใหไดปล ะ 15 %”
จํานวนสมาชิก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 13 คน
รายชื่อคณะกรรมการกลุม
1. นายอรัญ อาจหาญ
ผูจัดการทัว่ ไป
2. นายวิทยา นนทรี
ฝายการตลาด/กิจกรรม
3. นายอารี อาจหาญ
ฝายการตลาด/กิจกรรม
4. นายกอเดช ชลกิจ
ฝายการตลาด/กิจกรรม
5. นางวนิดา ตนคลัง
ฝายตอนรับ
6. นางอาสียะ ทอดทิ้ง
ฝายตอนรับ
7. นางเสาดา เพ็ชรรักษ
ฝายตอนรับ
8. นางจารุพรรณ นนทรีย
ฝายตรวจสอบบาน/ อาหาร
9. นางสุดา พันธหญา
ฝายตรวจสอบบาน/อาหาร
10. นางประไพ ชลกิจ
ฝายตรวจสอบบาน/อาหาร
11. นายสุรัตน สุมาลี
ฝายการเงินและบัญชี
12. นายอธิรักษ อาจหาญ
ฝายการเงินและบัญชี
13. นายไสว พูลผล
ฝายประชาสัมพันธ
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน การทําประมง
พื้นบาน ชมลิเกฮูลู ศิลปะมวยไทย ทําขนมจาก ถายรูปในชุดพื้นเมืองเปนที่ระลึก สาธิตการกรีด
ยางพารา รีดยางเปนยางแผน
สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท นายอรัญ อาจหาญ กลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง หมูที่ 9 ตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา หมายเลข
โทรศัพท 08-7465-2083 , 08 – 7465-2083
3. กลุมบางพัฒนโฮมสเตย ตั้งอยูหมูที่ 8 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
ชุมชนตั้งบานเรือนอยูบริเวณอาวพังงา มีลักษณะเปนบานกลางน้ํา ตองเดินขามสะพานคอนกรีต
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ยาวประมาณ 500 เมตร เพื่อเขาสูหมูบาน มีครัวเรือนจํานวน 47 หลังคาเรือน สภาพพื้นที่เปน
เกาะ มีปาชายเลนอุดมสมบูรณ ชาวบานประกอบอาชีพประมงชายฝงเปนหลัก มีความงดงาม
ทางธรรมชาติที่นาสัมผัสมากมาย เปนหมูบานไทยอิสลาม
วิสัยทัศน (Vission) “โฮมสเตยบานบางพัฒน จะเปนธุรกิจการทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยม เปนอันดับ 1 ในจังหวัดพังงาภายใน 3 ป โดยจะเพิ่มจํานวนลูกคาใหไดปละ 15 %”
จํานวนสมาชิก กลุมโฮมสเตยบานบางพัฒน มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 12 คน
รายชื่อคณะกรรมการกลุม
1. นางสาวสายสุนีย ขวัญเมือง
ผูจัดการทัว่ ไป
2. นางสาวสายสุนีย ขวัญเมือง
ฝายการตลาด
3. นางสาวปาฏลี สุวรรณกิจ
ฝายตอนรับ
4. นางอารีย หัสนีย
ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
5. นางสาวมลฤดี นิเกตุ
ฝายการเงินและบัญชี
6. นายกนกกิจ ทินโน
ฝายเทคโนโลยีและการสื่อสาร
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย
1. ชมวิถีชีวิตชาวบานบางพัฒน
2. การเลี้ยงปลาในกระชัง
3. การทํากะปกุง
4. ลงเรือไปหาปลา หาปู หาหอยกับชาวบาน
5. ชมปาชายเลน และจัดโครงการปลูกปาชายเลน
6. รับประทานอาหารทะเลสด
7.ปลอยปูไขนอกกระดองคืนสูธรรมชาติ
สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท นางอารีย หัสนีย บางพัฒน
โฮมสเตย หมูที่ 8 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท 08-6274-4557
4. กลุมทองเที่ย วชุมชนบานโคกไคร ตั้งอยู หมูที่ 1 ตํ าบลมะรุ ย ตําบลทับปุด
จังหวัดพังงา เปนหมูบานที่ยกบานเรือนที่มีลักษณะเปนบานกลางน้ํา ไมมีพื้นดิน ดานหลังติด
ทะเลด านหลังเปน ปาชายเลนที่ลอมรอบด ว ยทะเล มีค รั ว เรื อนประมาณ 289 หลังคาเรื อน
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงชาวฝง เปนหมูบานไทยอิสลาม
วิสัยทัศน (Vission) “เปนชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนําของจังหวัดพังงา และ
พัฒ นาสูค วามเปน สากล ภายใต ก ารมี สว นร ว มทั้ง ภายในและนอกชุ มชน ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
จํานวนสมาชิก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร มีสมาชิกทัง้ หมดจํานวน 13 คน
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รายชื่อคณะกรรมการกลุม
1. นายสมานศักดิ์ คาหาปะนะ
ประธาน
2. นายหาหลี ธันยุภักษ
รองประธาน
3. นายสมพร สาระการ
เลขานุการ
4. นางประพิม ประสารการ
บัญชี/การเงิน
5. นายกอเดด กะสิรกั ษ
กรรมการ
6. นายสิงหา กะสิรักษ
กรรมการ
7. นายดาลอ อุมาสะ
กรรมการ
8. นางพวงเพชร คาหาปะนะ
กรรมการ
9. นายสุขหรี กะสิรักษ
กรรมการ
10. นายชาติชาย กะสิรักษ
กรรมการ
11. นางณิชนันทแขกปาทาน
กรรมการ
12. นายนิกร สาระการ
กรรมการ
13. นายอาบีดีน ธัญุพักตร
กรรมการ
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย
ชมกิจกรรมการประกอบอาชีพ การวางอวนปู การดักลอบไซปลา ลองเรือ
หางยาวชมถ้ํางามตา ภูผาแปลก ลงเลนน้ําทะเลที่เกาะตั้งเลน(หาดทรายกลางทะเล) 1 วัน คนละ
350 บาท (บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง)
ภาพเขียนโบราณ ลงเลนน้ํา และงมหอยตลับ ประทับรอยเทาที่หาดน้ํารอน
ชมการเลี้ยงหอยนางรม 1 วัน คนละ 350 บาท ชมถ้ําลอด ถ้ําหัวกะโหลก (บริการเครื่องดื่ม
ตลอดการเดินทาง)
สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท นายสมพร สาระการ กลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร หมูที่ 1 ตํ าบลมะรุ ย ตํ าบลทับปุด จังหวั ด พังงา หมายเลข
โทรศัพท 08 - 7886 - 0465
5. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาวใหญ
จังหวัดพังงา เปนพื้นที่มีลักษณะเปนเกาะ ลอมรอบดวยหุบเขา การเดินทางตองเดินทางไปลงเรือ
ที่ทาเรือเจียรวานิช จังหวัดภูเก็ต มีครัวเรือนประมาณ 232 หลังคาเรือน ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบาน เปนหมูบานที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติมากมาย อยูใกล
กับแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อ เชน เกาะไขนอก เกาะไขใน หมูบานไทยอิสลาม
วิสัยทัศน (Vision) “ กลุมทองเที่ยวชุมชนพรุใน เต็มใจใหบริการ ประสานงาน
เชื่อมโยงเครือขายอยางมีระบบ สรางไมตรี สรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อทําองคกรใหมั่นคง ”
จํานวนสมาชิก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุในมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 20 คน
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รายชื่อคณะกรรมการกลุม
1.นายณรงค นาวีวอง
ประธานกลุม
2.นางลลิล
จิตรนาวี
รองประธานกลุม
3.นางประภิศ นาวีวอง
บัญชี/การเงิน
4. นายสมพร นาวีวอง
บัญชี/การเงิน
5. นายอาภา อาษาราษฎร
ฝายจัดบาน
6. นางราณี
สกุลสัน
ฝายจัดบาน
7. นายณรงค ติระนนท
ฝายจัดรถ
8. นายทวีศกั ดิ์ โตะไม
ฝายจัดเรือ
9. นายอิสระ นาวีวอง
ประสัมพันธ
10.นางเมทินี ติระนนท
เลขานุการ
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย
1. ชมเกาะไขนอก เกาะไขใน
2. ชมวิถีชีวิตชุมชน
3. กิจกรรม Home Stay
สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท นางลลิล จิตรนาวี กลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน หมูที่ 3 ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาวใหญ จังหวัดพังงา หมายเลข
โทรศัพท 08 – 1272-0678
6. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต ตั้งอยูหมูที่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา เปนชุมชนขนาดเล็ก มีครัวเรือนประมาณ 89 ครัวเรือน เปนชุมชนที่อยูในหุบเขา
ชาวบานประกอบอาชีพทําสวนและรับจาง มีคลองน้ําจืดไหลผานกลางหมูบานและมีทาเรือเล็กๆ
ของหมูบานเพื่อออกสูทะเลอาวพังงา และมีธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ ทั้งภูเขา ทะเล
พรรณไมตาง ๆ
วิสัยทัศน (Vision) “ การทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษบานบางเตยใต จะเปนชุมชนเกษตร
ปลอดสารพิษ เนนอิงกับธรรมชาติมากที่สุด เปนธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีการใหบริการ
ที่ดี มีมาตรฐานในการดําเนินงาน สามารถกาวไปสูชุมชนที่เขมแข็งที่สุดมีโครงขายการทองเที่ยว
ที่สมบูรณที่สุดในประเทศ”
จํานวนสมาชิก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 14 คน
รายชื่อคณะกรรมการกลุม
1. นายสังเวช พืชเกิด
ผูจัดการทัว่ ไป
2. นางสาวประภากร สมประกอบ
ฝายการตลาด
3. นางฉะออน สาลี
ฝายตอนรับ
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4. นางยุวนิตย ปรีดาผล
ฝายการเงินและบัญชี
5. นางมารศรี เกลานอย
ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย
1. ขึ้นเขาดูวิวในหมูบานจะมองเห็นเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี)
2. นั่งเรือถีบใหอาหารปลาในฝายเก็บน้ํา
3. ลองเรือน้ําจืด ชมวิวทิวทัศน
4. พายเรือชมปาโกงกาง วิถีประมงชายฝง
5. ชมกลุมอาชีพทําผักบุง , ลูกชก
6. เดินชมภูเขาหิน พรรณไมทองถิ่น
7. ลองทะเลชมถ้ําตาง ๆ
สถานที่ที่สามารถติ ด ต อได และหมายเลขโทรศัพท
นางสาวประภากร
สมประกอบ กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต หมูที่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัด
พังงา หมายเลขโทรศัพท 076-596214
7. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน หมูที่ 3 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัด
พังงา มีครัวเรือนประมาณ 251 ครัวเรือน เปนหมูบานในหุบเขา มีปาดงดิบลอมรอบแบบตัว U
บนเทือกเขามีน้ําตกที่สวยงามและมีสัตวปาที่ยังเหลืออยูหลายชนิด สวนใหญประกอบอาชีพทํา
สวนยางพารา และสวนผลไม
วิสัยทัศน (Vission) “ เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษธรรมชาติ และเกษตรชีวภาพ
แบบยั่งยืน ที่นักทองเที่ยวใหความนิยมในจังหวัดพังงา ภายใน 3 ป”
จํานวนสมาชิก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอนมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 18 คน
รายชื่อคณะกรรมการกลุม
1. นายประพันธ
เชาฉอง
ประธาน
2. นายสําราญ
เรืองยุทธ
รองประธาน
3. นายอาคม
กาละสังข
รองประธาน
4. นางเพ็ญจันทร
รักษา
เลขานุการ
5. นางจันทรา
มงคลจามร
ฝายบัญชี
6. นายสนิท
กอนทอง
เหรัญญิก
7. นายพัลลภ
แสนทองเมือง
ประชาสัมพันธ
8. นางกรรณิการ
คงสวัสดิ์
ฝายจัดบาน
9. นายปราโมทย
นพฤทธิ์
ฝายจัดรถ
10. นางวิลัยพร
เชาฉอง
ฝายตอนรับ
11. นายมนูญ
นพฤทธิ์
ฝายกิจกรรม

54
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน ไดจัดโปรแกรมการทองเที่ยวเพื่อบริการแก
นักทองเที่ยว ดังนี้ โปรแกรมการทองเที่ยว 2 วัน 1 คืน (อัตราคาบริการนักทองเที่ยว 850
บาท /คน)
1. เที่ยวชมกลุมไมกวาดดอกออของแมบานหมู 7
2. เที่ยวชมกลุมเลี้ยงผึ้งหมู 1
3. เที่ยวชมกลุมทําขนมของแมบานหมูที่ 2 หมูที่
4. ชมกิจกรรมรํามโนราหของเด็กโรงเรียน หมู 5 และเขาที่พัก
5. เที่ย วชมวั ด หลวงตาเกจิ และชมล อเครื่ องบิน โบอิ้ ง 737 ที่ เกิ ด
อุบัติเหตุที่หมู 5
6. เที่ยวชมน้ําตกชางนอน (elephant sleep) เดินปาชมการอนุรักษ กุง
แค็บ- ปลา
7. ใหนักทองเที่ยวปลูกตนไมเปนที่ระลึก – ปลอยปลา-กุง
สถานที่ที่สามารถติด ตอได และหมายเลขโทรศัพท นายประพันธ เชาฉอง
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน หมูที่ 3 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา หมายเลข
โทรศัพท 08 – 1080 - 1589
8. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา เปนหมูบานที่ยกบานเรือนเหนือน้ํา มีครัวเรือนประมาณ 188 หลังคาเรือน ชาวบาน
นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมง และทําสวน พื้นที่รอบหมูบานเปนปาชายเลน
ที่สมบูรณ บานเกาะไมไผตองมาลงเรือที่ทาดานพังงาเบย ประมาณ 20 นาที เพื่อเขาหมูบาน
วิสัยทัศน (Vission) “โฮมสเตยบานเกาะไมไผ จะเปนธุรกิจการทองเที่ยวที่ไดรบั
ความนิยม และมีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ในจังหวัดพังงาภายใน 5 ป โดยจะเพิม่ จํานวน
ลูกคาใหไดปละ 10 %”
จํานวนสมาชิก กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน18 คน
รายชื่อคณะกรรมการกลุม
1. นายอารีต สุทธิเส็ม
ผูจัดการทัว่ ไป
2. นายลูตดีน วารีศรี
ฝายการตลาด
3. นายเสาดะ สีมั่น
ฝายตอนรับ
4. นางสาวซอฟยะ วิรัชพงศ
ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
5. นางสาวพิมภา วารีศรี
ฝายการเงินและบัญชี
6. นางอารยา สันสมุทร
ฝายการเงินและบัญชี
7. นายอาทิศศักดิ์ วารีศรี
ฝายกิจกรรมและนําเที่ยว
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8. นายหมาด หอมหวน
ฝายกิจกรรมและนําเที่ยว
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย
1. ปลูกปาชายเลน
2. ชมกลุมเลี้ยงปูดํา
3. ชมรอยพระพุทธบาท
4. เดินปาชมกลวยไมปา
5. ชมหินแปลก
6. ขึ้นเขาดูจุดชมวิว
สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท นางพิมภา วารีศรี กลุม
ทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ หมูที่ 3 ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา หมายเลข
โทรศัพท 08 – 5792- 9587
6.2 กิจกรรมรวมของเครือขาย
ในการขับเคลื่อนเครือขายรวมกัน ตามวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ ที่กําหนด
รวมกันตามแผนทิศทางการดําเนินงาน มีกิจกรรมที่เครือขายรวมกันดําเนินการในระหวางเดือน
เมษายน 2551 - มีนาคม 2552 รายละเอียดดังนี้
6.2.1 เครือขายจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ย นเรียนรู ระหวางกลุมทองเที่ยวชุมชนใน
เครือขาย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกําหนดพบกันในวันที่ 4 ของทุกเดือน ในรอบปที่ผาน
มามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู 18 ครั้ง
6.2.2 การพัฒ นาศัก ยภาพกลุมทองเที่ย ว โดยจั ด ใหมีบทบาทสมมุติ กลุม
ทองเที่ยวชุมชนสมมุติบทบาทเปนนักทองเที่ยว โดยสงตัวแทนกลุมละ 2 - 3 คน ไปเยี่ยมเยือน
กลุมทองเที่ยวในเครือขายในฐานะนักทองเที่ยว และกลุมผูถูกมาเยือน ก็ตองเตรียมการตอนรับ
เสมือนหนึ่งเปนนักทองเที่ยว และมีการสรุปถึงขอบกพรอง พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาใหดีขึ้น ในรอบปที่มาดําเนินการไปแลว 1 ครั้ง ณ กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน
ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
6.2.3 การฝก อบรมและศึกษาดู งาน กลุมทองเที่ย วชุมชนในเครื อขาย ไดนํ า
สมาชิกในกลุม จํานวน 50 คน รวมฝกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยใชงบประมาณของจังหวัดพังงา (งบพัฒนาจังหวัด)
ระหวางวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ 2552 ณ ชุมชนเกาะพิทักษ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
และชุมชนบานลีเล็ค อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
6.2.4 เครือขายทองเที่ยวชุมชน รวมจัดงานเปดตัวเครือขายและแถลงขาว การ
จัดงานเทศกาลทองเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 ณ ชุมชนบานโคกไคร ตําบล
มะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยเครือขายไดเชิญผูวาราชการจังหวัดพังงา หนวยงานใน
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดพังงา และคณะ
ผูสื่อขาว เพื่อเปดตัวเครือขายการทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา และแถลงการณจัดงานเทศกาล
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เปนผูสนับสนุน
6.2.5 การประชาสัมพันธ เครือขายรวมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว โดย
จัดทําเปนแผนพับ ทั้งภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ ปายประชาสัมพันธ การจัดทําเว็บไซด
ของเครือขาย (อยูระหวางการจัดจาง) การจัดนิทรรศการการทองเที่ยวในนามเครือขาย
6.2.6 การจั ด ทําแผนทิศ ทางเครื อ ขาย
กลุมท องเที่ย วที่ ร ว มตั ว กัน เป น
เครือขาย ไดรวมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงาน สามารถกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ 5 ประการ และกลยุทธ 24 กลยุทธ
6.2.7 การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน จากหนวยงานราชการ
ซึ่งไดรับงบประมาณจากจังหวัดพังงา จํานวน 1,300,000 บาท ผานสํานักงานสหกรณจังหวั ด
พังงา และสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
6.3 รายไดและรายจาย
จากการติดตามในการดําเนินงานของเครือขาย จุดออนสําคัญประการหนึ่งของ
กลุมตาง ๆ คือ การไมบันทึกบัญชีแสดงแหลงที่มาของรายได และคาใชจาย ในการดําเนินการ
วิจัยเพื่อสามารถแสดงใหเห็นวา การจัดการทองเที่ยวชุมชน สามารถเพิ่มรายได และลดรายจาย
ใหแกชุมชนไดนั้น อาจจะไมสามารถตอบไดชัดเจน ในรอบระยะเวลา 1 ป ที่ดําเนินการวิจัย
และตองยอมรับความจริงวากลุมทองเที่ยวชุมชนที่รวมตัวกันเปนเครือขาย สวนใหญเปนกลุมที่
ไมเคยมีประสบการณในการดําเนินการทองเที่ยวชุมชนมากอน การดําเนินการสวนใหญ จะเปน
การพัฒนา การเตรียมการ ซึ่งตองใชคาใชจายจํานวนมาก และสําหรับรายไดที่ไดจากการดําเนิน
ธุรกิจการทองเที่ยวยังมีนอย ซึ่งมีขอมูลรายไดและรายจาย ระหวาง เดือนเมษายน 2551 - เดือน
มีนาคม 2552 ของกลุมตาง ๆ ที่ไดจากการสอบถาม ดังนี้
1. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม 113 คน แยก
เปนนักทองเที่ยว 32 คน ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว 47 คน ผูสื่อขาว 34 คน มีรายรับ 17,800
บาท รายจาย 35,992 บาท
2. กลุมทองเที่ยวชุมชนพรุใน มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม 79 คน แยกเปน
บทบาทสมมุติเปนนักทองเที่ยวของเครือขาย 67 คน ผูสื่อขาว 12 คน มีรายรับ 54,000 บาท
รายจาย 70,720 บาท
3. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง มีจํานวนกิจกรรมเรือนําเที่ยวรวม 411
ครั้ง มีนักทองเที่ยวรวม 3,338 คน มีรายรับ 94,140.- บาท รายจาย 23,175 บาท กิจกรรม
โฮมสเตย 3 ครั้ง รวม 30 คน ผูสื่อขาว 12 คน มีรายรับ 21,560.-บาท รายจาย 21,560 บาท
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4. กลุมทองเที่ย วชุมชนบานบางพัฒ น มีจํานวนนั กทองเที่ย วรวม 448 คน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 75 คน นักทองเที่ยว 353 คน ผูสื่อขาว 20 คน มีรายรับ 448,000
บาท รายจาย 313,600 บาท
5. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก มีจํานวนนั กทองเที่ยวรวม 530 คน
นักทองเที่ยว 470 คน ผูสื่อขาว 35 คน ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว 25 คน มีรายรับ 282,000 บาท
รายจาย 272,600 บาท
6. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม 60 คนเปน
นักศึกษาเขามาศึกษาดูงาน จํานวน 60 คน ไมมีรายรับ และมีรายจาย 12,000 บาท
7. กลุมทองเที่ย วชุมชนบานบางเตยใต มีจํานวนนั ก ทองเที่ยวรวม 75 คน
ฝกอบรม 60 คน ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว 15 คน มีรายรับ 37,500 บาท รายจาย 26,250 บาท
8. กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม 25 คน แสดง
บทบาทสมมุติเปนนักทองเที่ยว 5 คน นักศึกษาเขามาศึกษาดูงาน 20 คน มีรายรับ 7,600 บาท
รายจาย 45,550 บาท
6.4 นวัตกรรม
จากการดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา
ในรอบปที่ผานมา (เมษายน 2551 - มีนาคม 2552) ทีมวิจัย เห็นวา มีนวัตกรรมที่ครือขายไดรวม
สรางสรรคหลายประการ เกิดโปรแกรมการทองเที่ยวของกลุม สําหรับโปรแกรมการทองเที่ยวที่
ไดจัดไวเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวจะมีใหเลือกหลายรูปแบบ ดังนี้
6.4.1 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก
แพ็คเกจที่ 1 รุงอรุณ ตรึงตา ตรึงใจ : 2 วัน 1 คืน
วันที่แรก เดินทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด นําเขาสู
บานพัก นั่งเรือชมความงามของวิถีชีวิตประมงพื้นบาน รวมปลูกปา ดําน้ํา รับประทานอาหาร
กลางวัน เก็บหอยหวาน กลับที่พัก ตกปูดํา รับประทานอาหารเย็นและพบปะแลกเปลี่ยนความรูก ับ
คนในชุมชน พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ขึ้นชมวิวทิวทัศน 2 ทะเล จิบกาแฟ ชมการทําการเกษตรของชุมชน สวน
ลําไย กลุมดอกไม การทําขาวไร รับประทานอาหารเชา เก็บลอบปูดํา ชมฝูงไกปาและนกปา ชม
เหมืองแรในอดีตและรวมสาธิตรอนแร
หมายเหตุ รวมคาที่พกั อาหาร รวมบริจาคเพื่อสิ่งแวดลอม คาเรือ คาประกันชีวิต
คานําเที่ยว เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกบั น้ําขึ้น-น้ําลง
แพ็คเกจที่ 2 ยามบาย สบายตา สบายใจ : 2 วัน 1 คืน
วันแรก เดินทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด นําเขาสู
บานพัก รวมรับประทานอาหารเย็น พบปะแลกเปลี่ยนความรูกับคนในชุมชน พักผอนตามอัธยาศัย
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วันที่ 2 ขึ้นชมวิวทิวทัศน 2 ทะเล จิบกาแฟ ชมการทําการเกษตรของชุมชน สวน
ลําไย กลุมดอกไม การทําขาวไร รับประทานอาหารเชา ชมเหมืองแรในอดีตและรวมสาธิตรอนแร
นั่งเรือชมความงามของวิถีชีวิตประมงพืน้ บาน รวมปลูกปา ดําน้ํา รับประทานอาหารกลางวัน เก็บ
หอยหวาน
หมายเหตุ รวมคาที่พกั อาหาร รวมบริจาคเพื่อสิ่งแวดลอม คาเรือ คาประกันชีวิต
คานําเที่ยว เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกบั น้ําขึ้น-น้ําลง
แพ็คเกจที่ 3 หรรษามาทะเล : 1 วัน
วันแรก เดินทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด ชมสวน
ลําไยในภาคใต รวมทําขาวไร ชมเหมืองแรในอดีต นั่งเรือชมวิถีชีวิตประมงพื้นบาน รวมปลูกปา
ดําน้ํา รับประทานอาหารเที่ยง เก็บหอยหวาน
หมายเหตุ รวมคาที่พกั อาหาร รวมบริจาคเพื่อสิ่งแวดลอม คาเรือ คาประกันชีวิต
คานําเที่ยว เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกบั น้ําขึ้น-น้ําลง
แพ็คเกจที่ 4 หรรษามาเกาะนก : 1 วัน
วันแรก เดินทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด ชมสวน
ลําไยในภาคใต รวมทําขาวไร ชมเหมืองแรในอดีตรวมรอนแร ชมสวนสมและลองกองที่ใหญที่สุด
ในประเทศไทย ชมฝูงนกนานาชนิดตลอดจนไกปา รับประทานอาหารเที่ยง เดินชมแนวเขตปา
โกงกาง เลนน้ําทะเลจืด
หมายเหตุ รวมคาอาหาร รวมบริจาคเพื่อสิ่งแวดลอม คานําเที่ยว เรียบรอยแลว
แพ็คเกจที่ 5 รวมมิตร จิตหรรษา : 3 วัน 2 คืน
วันแรก เดินทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด นําเขาสู
บานพัก ชมสวนลําไยในภาคใต รวมทําขาวไร นั่งเรือชมวิถีชีวิตประมงพื้นบาน รวมปลูกปา ดําน้ํา
ดูปะการัง รับประทานอาหารเที่ยง เก็บหอยหวาน กลับฝง ชมเหมืองแรในอดีตรวมรอนแร
รับประทานอาหารเย็น และพบปะแลกเปลี่ยนความรูก ับคนในชุมชน พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ขึ้นชมวิวทิวทัศน 2 ทะเล จิบกาแฟ ดูพระอาทิตยขึ้น รับประทานอาหาร
เชา เดินทางจากเกาะนกเขา บานโคกไคร นั่งเรือหางยาวไปถาลอดลากูน พายเรือคยัค ชมความงาม
ของถ้ําและปาโกงกาง รับประทานอาหารเที่ยง พายเรือคยัคเที่ยวถ้ําลอดใหญ ถ้ําภาพเขียน นั่งเรือ
กับเขาสูทาเรือโคกไคร เดินทางสูบานบางพัฒน เขาที่พักรวมรับประทานอาหารเย็นที่บาน
บางพัฒน
วันที่ 3 รวมรับประทานอาหารเชา เดินชมความงามของปาโกงกาง รวมปลูกปา
ซื้อของฝากจากบางพัฒน
หมายเหตุ รวมคาที่พกั อาหาร รวมบริจาคเพื่อสิ่งแวดลอม คาเรือ คาประกันชีวิต
คานําเที่ยว เรียบรอยแลวรวมทองเที่ยว 3 กลุม
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6.4.2 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง
แพ็คเกจที่ 1 เที่ยวอาวพังงา : พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มือ้
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง บานสามชอง ชมตะวันขึ้นทีอ่ าวพังงา และความงาม
ของหมูเกาะในอุทยานแหงชาติอาวพังงา (เกาะเจมสบอนด) ซึ่งประกอบดวยเกาะนอยใหญ
จํานวนมากมายกวารอยเกาะ แตละเกาะลวนมีรูปทรงสัณฐานงดงามแปลกตา ตามจินตนาการของ
ผูพบเห็น และเกาะแกงในอางพังงายังมีถ้ําทางทะเลอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล คลื่นลม
เชน ถ้ําลอด เขาพิงกัน เขาตะปู เขาหมาจู ถ้ําเพชร เขาเขียน เที่ยวชมวิถีชีวิต และซื้อของที่ระลึก
ของผูคนบนเกาะปนหยี ซึ่งเปนเกาะที่ไมมีแผนดินที่ราบ มีหมูบานชาวประมงราว 500 หลังคา
เรือน ปลูกสรางบานเรือนอยูติดกันในทะเลรอบเกาะ อาหารมื้อเที่ยงที่เกาะปนหยี (เรือเหมาลํา
ไมเกิน 8 คน )
แพ็คเกจที่ 2 ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงบานสามชอง :พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ
ชมวิถีชีวิตของชาวประมง เชน อวนปู อวนกุง อวนปลา โดยนั่งเรือหัวโทงไป
กับชาวประมง ศึกษาธรรมชาติทางทะเลรอบเกาะ นําเทีย่ วในชุมชนและการศึกษาการทําประมง
พื้นบาน นําปูไขไปปลอยในธนาคารปู เพื่อขยายพันธุปูสูทองทะล รับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับ
ชาวประมง หรือจะนําอาหารทะเลที่หาไดไปประกอบอาหารดวยตนเอง และปลูกปาชายเลนไว
เปนที่ระลึก นักทองเที่ยวจะไดศึกษาศิลปะมวยไทย และถายภาพดวยเครื่องแตงกายชุดพื้นเมือง
ไวเปนที่ระลึก
แพ็คเกจที่ 3 พายเรือคายัคศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนบานโคกไคร - สามชอง :
2 วัน 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ ชมความงามของหมูเกาะในอุทยานแหงชาติอาวพังงา (เกาะเจมส
บอนด) เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ําลอด เขาหมูจู เขาเขียน และยังสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตและซื้อ
ของที่ระลึกของผูคนบนชุมชน เกาะปนหยี ชมวิถีชีวติ ชุมชนบานสามชอง แลวเดินทางตอไปยัง
บานโคกไคร พายเรือคายัคศึกษาพืชสมุนไพรและระบบนิเวศปาชายเลน ชมปาโกงกาง เรียนรู
ระบบนิเวศปาชายเลนโดยการนั่งเรือคายัคที่นาสนุก ตื่นตากับชีวิตธรรมชาติ เพลิดเพลินกับทิวเขา
อันสวยงามของภูเขาทีต่ ั้งตระหงานอยูก ลางน้ํา เรียนรู พืชพรรณสมุนไพรและสัตวน้ําปาชายเลน
โดยผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรแผน ไทย
6.4.3 กลุมบางพัฒนโฮมสเตย
แพ็คเกจที่ 1 - Sunrise Bangpat : พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง บานบางพัฒน ชมตะวันขึ้นที่อาวพังงา และความ
งามของหมูเกาะในอุทยานแหงชาติอาวพังงา (เกาะเจมสบอนด) ซึ่งประกอบดวยเกาะนอยใหญ
จํานวนมากมายกวารอยเกาะ แตละเกาะลวนมีรูปทรงสัณฐานงดงามแปลกตา ตามจินตนาการของ
ผูพบเห็น และเกาะแกงในอางพังงายังมีถ้ําทางทะเลอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล คลื่นลม
เชน ถ้ําลอดใหญ ถ้ําลอดนอยที่เกาะพนัก ซึ่งเปน Unseen Thailand “ถ้ําลอดเกาะพนัก ถ้ําทะเล
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ที่กําเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่น ทะลุทะลวงจนเปนโพรงใหผูคนดั้นดนเขาไปคนหา ใครจะเชื่อ
วา ดวยเรือแคนูลํานอย ๆ ฝาความมืดเขาไปในยามที่น้ําลด ทะเลสาบสีใสราวมรกตแวดลอมดวย
ภูผาก็จะปรากฏอยูตรงหนา ราวกับมิติลี้ลับที่คืนกลับสูโลกแหงความเปนจริง” เกาะหนังนกคุม
เหลากาหยานอย เหลากาหยาใหญ เกาะหอง เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ําลอด เขาหมาจู ถ้ําเพชร
เขาเขียน เที่ยวชมวิถีชีวิต และซื้อของที่ระลึกของผูคนบนเกาะปนหยี ซึ่งเปนเกาะที่ไมมีแผนดิน
ที่ราบ มีหมูบานชาวประมงราว 500 หลังคาเรือน ปลูกสรางบานเรือนอยูติดกันในทะเลรอบเกาะ
อาหารมื้อเที่ยงที่เกาะปนหยี (เรือเหมาลํา ไมเกิน 8 คน )
แพ็คเกจที่ 2 - Life Style Bangpat : พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ
ชมวิถีชีวิตของชาวประมง เชน อวนปู อวนกุง อวนปลา โดยนั่งเรือหัวโทงไป
กับชาวประมง ศึกษาธรรมชาติทางทะเลรอบเกาะ นําเทีย่ วในชุมชนและการศึกษาการทําประมง
พื้นบาน นําปูไขไปปลอยในธนาคารปู เพื่อขยายพันธุปูสูทองทะล รับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับ
ชาวประมง หรือจะนําอาหารทะเลที่หาไดไปประกอบอาหารดวยตนเอง และปลูกปาชายเลนไว
เปนที่ระลึก
แพ็คเกจที่ 3 - Amazing Bangpat : ไมพักคางคืน อาหาร 1 มื้อ
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง บานบางพัฒน ชมความงามของหมูเกาะในอุทยาน
แหงชาติอาวพังงา (เกาะเจมสบอนด) เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ําลอด เขาหมูจู เขาเขียน และยัง
สามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตและซื้อของที่ระลึกของผูคนบนชุมชนเกาะปนหยีซึ่งเปนเกาะที่ไมมี
แผนดินที่ราบ แตยังมีหมูบานชาวประมงราว 500 หลังคาเรือน ปลูกสรางบานเรือนอยูติดกันใน
ทะเลรอบเกาะ อาหารมื้อเที่ยงที่บานบางพัฒน ใชเวลาในการทองเที่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง ( ราคา
เรือเหมาลํา ไมเกิน 8 คน )
6.4.4 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร
แพ็คเกจที่ 1 KCT- 01 พายเรือคายัคศึกษาพืชสมุนไพรและระบบนิเวศปาชายเลน
ชวงเชา ลงเรือ ณ ทาเรือบานโคกไคร ชมปาโกงกาง เรียนรูระบบนิเวศปาชาย
เลนโดยการนั่งคายัค ที่สนุกสนานแฝงความรูพืชสมุนไพรไทย เพลิดเพลินกับบรรยากาศริมกินผา
นานาพืชพรรณ โดยผูชํานาญการเภสัชแผนไทย อาหารเที่ยงระหวางทาง ใชเวลาในการทองเที่ยว
ประมาณ 3 ชั่วโมง
แพ็คเกจที่ 2 KCT- 02 พายเรือคายัคสํารวจถ้ําภาพเขียนสีโบราณ/ถ้ําลอด/ลากูน
ลงเรือทาเรือบานโครไครในตอนเชา โดยเรือหางยาว ชมทิวทัศนสองฝงคลอง
มะรุย ชมพูเขาหินปูน ถ้ําแปลกตา และภาพเขียนสีโบราณที่มีอายุกวา 3,000 ป ลงนั่งเรือคายัค
ชมถ้ําลอดที่แปลกตาซึ่งไมเหมือนกับที่ใด ปลายสุดอุโมงคถ้ําลอดจะพบกับลากูนที่สวยงาม พัก
รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหารเรือแพ และขึ้นเรือหายาว เดินทางกลับ

61
6.4.5 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน
แพ็คเกจที่ 1 รวม : 2 วัน 1 คืน พรอมอาหาร 5 มื้อ
วั น แรกเดิ น ทางออกจากท าเรื อภู เก็ ต ถึง เกาะยาว ฟ งการบรรยาย เขา ที่พั ก
รั บประทานอาหารเที่ย ง เที่ยวเกาะไขใ น เกาะไข นอก เล นน้ํ า ดํ าน้ํ าดู ปะการั ง ใหอาหารปลา
รับประทานอาหารวาง เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา พักผอน
วันที่ 2 รับประทานอาหารเชา นั่งรถเที่ยวรอบเกาะ ชมวิธีการทําปลากะตัก ดูการ
ทําลอบดั กปลา ชมความสามารถของลิง สัมผัสวิ ถีชุมชนชาวประมง รั บประทานอาหารเที่ยง
ณ บริเวณทาเรือโละจาก เดินทางกลับภูเก็ต
แพ็คเกจที่ 2 เที่ยวเกาะ: 1 วัน 1 คืน พรอมอาหาร 4 มื้อ
วัน แรก เดิ น ทางออกจากทาเรื อภู เก็ต ถึงเกาะยาว ฟงการบรรยาย เขาที่พัก
รั บประทานอาหารเที่ย ง เที่ยวเกาะไขใ น เกาะไข นอก เล นน้ํ า ดํ าน้ํ าดู ปะการั ง ใหอาหารปลา
รับประทานอาหารวาง เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา พักผอน
วันที่ 2 รับประทานอาหารเชา 08.00 น.เดินทางกลับภูเก็ต
แพ็คเกจชมวิถีชีวิตชุมชน: 1 วัน 1 คืน พรอมอาหาร 4 มื้อ
วัน แรก เดิ น ทางออกจากทาเรื อภู เก็ต ถึงเกาะยาว ฟงการบรรยาย เขาที่พัก
รับประทานอาหารเที่ยง นั่ งรถเที่ยวรอบเกาะ ชมวิ ธีการทําปลากะตัก ดู การทําลอบดั กปลา
ชมความสามารถของลิง สัมผัสวิถีชุมชนชาวประมง รับประทานอาหารค่ํา เขาที่พัก
วันที่ 2 รับประทานอาหารเชา 08.00 น.เดินทางกลับภูเก็ต
แพ็คเกจที่ 3 ตกปลา: 1 วัน 1 คืน พรอมอาหาร 4 มื้อ
วัน แรก เดิ น ทางออกจากทาเรื อภู เก็ต ถึงเกาะยาว ฟงการบรรยาย เขาที่พัก
รับประทานอาหารเที่ยง นั่งเรือออกตกปลา ชมธรรมชาติกลางทะเล ดูการจับปลากะตัก สัมผัสการทํา
ประมงพื้นบาน เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา พักผอน
วันที่ 2 รับประทานอาหารเชา 08.00 น.เดินทางกลับภูเก็ต
6.4.6 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต
แพ็คเกจที่ 1 โปรแกรมชมวิถีชาวบาน : 2 วัน 1 คืน
วันแรก ตอนเชาขึ้นเขาชมวิวในหมูบาน นั่งเรือใหอาหารปลาในฝายเก็บน้ํา
และพายเรือน้ําจืดชมวิวทิวทัศนระหวางทาง เขาที่พกั รับประทานอาหารเที่ยง ชวงบายลงทะเล
พายเรือชมปาโกงกาง วิถีประมงชายฝง เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา พักผอน
วันที่ 2 รับประทานอาหารเชา ชมกลุมอาชีพทํานาผักบุง ลูกชก เดินชมภูเขาหิน
พรรณไมทองเที่ยวในหมูบาน
หมายเหตุ รวมคาที่พกั อาหาร รวมบริจาคเพื่อสิ่งแวดลอม คาเรือ คาประกันชีวิต
คานําเที่ยว เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกบั น้ําขึ้น-น้ําลง
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แพ็คเกจที่ 2 โปรแกรมการทองเที่ยวถ้ําตาง ๆ มีอยู 4 ถ้ํา
ตอนเชา ลงเรือที่บานบางเตยใต ชมถ้ํางาม ที่เรียกวาถ้ํางามเพราะขางในถ้ํามีหิน
งอกหินยอย ชมถ้ําเถา เมื่อกอนสามารถเขาไปเอกขี้เถามาจุมหัวกลาปลูกขาว สีของดินเหมือน
สีขี้เถามาจากมูลคางคาวและซาก ชมถ้ําสามหาบ และถ้ําสองปาก
หมายเหตุ รวมคาที่พัก อาหาร รวมบริจาคเพื่อสิ่งแวดลอม คาเรือ คานําเที่ยว
เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับน้ําขึ้น-น้ําลง
6.4.7 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน
แพ็คเกจที่ 1 โปรแกรมทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ : 2 วัน 1 คืน
วัน ที่แรก นั ก ทองเที่ย วเดิ น ทางถึงบานชางนอนในตอนเที่ยง และเขาที่พัก
รับประทานอาหารพื้นเมือง ตอนบายชมการผลิตไมกวาดดอกออของกลุมแมบาน หมู 7 ชม
การเลี้ยงผึ้ง หรือการหาน้ําผึ้งปา หมู 1 ชมการทําขนมพื้นเมือง หมู 2, หมู 6 เดินทางกลับที่
พัก รับประทานอาหารค่ํา หลังรับประทานอาหารเย็นชมการแสดงรํามโนราหของเด็ก ๆ หมู 5
เขาที่พัก
วันที่ 2 รับประทานอาหารเชา เที่ยวชมวัดหลวงตาเกจิ และชมซากลอเครื่องบิน
โบอิ้ง 737 ที่เกิดอุบัติเหตุตก หมู 5 เที่ยวชมน้ําตกชางนอน เดินปา ชมสัตวน้ํา กุงแคบ ปลา
นานาชนิด ใหนกั ทองเที่ยวปลูกตนไมเปนที่ระลึก นักทองเที่ยวเดินทางกลับ
6.4.8 กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ
แพ็คเกจที่ 1 ตะวันขึ้นที่อาวพังงา : พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง จากกลุมทองเที่ยวชุมชนเกาะไมไผ ชมตะวันขึน้ ที่
อาวพังงา และความงามของหมูเกาะในอุทยานแหงชาติอา วพังงา (เกาะเจมสบอนด) ซึ่ง
ประกอบดวยเกาะนอยใหญจํานวนมากมายกวารอยเกาะ แตละเกาะลวนมีรูปทรงสัณฐานงดงาม
แปลกตา เชน เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ําลอด เขาหมาจู ถ้ําเพชร เขาเขียน เที่ยวชมวิถีชวี ิต และซื้อ
ของที่ระลึกของผูคนบนเกาะปนหยี ซึ่งเปนเกาะที่ไมมีแผนดินที่ราบ มีหมูบานชาวประมงราว 500
หลังคาเรือน ปลูกสรางบานเรือนอยูติดกันในทะเลรอบเกาะ อาหารมื้อเที่ยงที่เกาะปนหยี เดินทาง
กลับถึงบานเกาะไมไผ (เรือเหมาลํา ไมเกิน 8 คน )
แพ็คเกจที่ 2 ทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเกาะไมไผ : พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ
ชมวิถีชีวิตชุมชนบานเกาะไมไผ เชน ศึกษารอยพระพุทธบาท ชมหินแปลก หิน
หอย หินหมี เดินเที่ยวชมปาชายเลน และดอกกลวยไมนานาชนิด ขึ้นเขาชมวิว เห็นทิวทัศนอัน
งดงามของเกาะไมไผ ชมวิถีชีวิตชุมชนและการศึกษาการทําประมงพื้นบาน โดยนั่งเรือหัวโทง
ไปกับชาวประมง ศึกษาธรรมชาติทางทะเลบริเวณเกาะไมไผ นําพันธุปูดําไปปลอยในธนาคารปู
เพื่อขยายพันธุปูสูทองทะล รับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับชาวประมง และปลูกปาชายเลนไวเปน
ที่ระลึก
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แพ็คเกจที่ 3 มหัศจรรย Unseen In Phang-nga : พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง บานเกาะไมไผ ชมความงามของหมูเกาะในอาว
พังงา และ เที่ยวชมถ้ําลอดใหญ ซึ่งเปน Unseen In Phang-nga เปนถ้ําทางทะเลอันเกิดจากการกัด
เซาะของน้ําทะเลคลื่น ลม มีความสวยงามแปลกตาอยางที่ไมเคยพบเห็นที่ใดในโลก รับประทาน
อาหารมื้อเที่ยงบนเรือซึ่งลอยทะเลบริเวณถ้ําลอดใหญ ดวยบรรยากาศของธรรมชาติที่คงความอุดม
สมบูรณของปาไมชายเลนอัน เปน แปลงเพาะพันธุสัตวน้ํา ใชเวลาในการทองเที่ยวประมาณ 3
ชั่วโมง ( ราคาเรือเหมาลํา ไมเกิน 8 คน )
แพ็คเกจที่ 4 พายเรือคายัคศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนบานโคกไคร : พัก 2
คืน พรอมอาหาร 6 มื้อ เดินทางไปยังบานโคกไคร พายเรือคายัคศึกษาพืชสมุนไพรและระบบ
นิเวศปาชายเลน ชมปาโกงกาง เรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนโดยการนั่งเรือคายัคที่นาสนุก ตื่นตา
กับชีวิตธรรมชาติ เพลิดเพลินกับทิวเขาอันสวยงามของภูเขาที่ตั้งตระหงานอยูก ลางน้ํา เรียนรูพืช
พรรณสมุนไพรและสัตว น้ําปาชายเลน โดยผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรแผน ไทย แลวเดินทางตอไป
ยังชุมชนบานเกาะไมไผ ลงเรือ ณ ทาเรือทาดาน ต.เกาะปนหยี ไปชมวิถีชีวิตชุมชนบานเกาะไม
ไผ เชน ศึกษารอยพระพุทธบาท ชมหินแปลก หินหอย หินหมี เดินเที่ยวชมปาชายเลน และดอก
กลวยไมนานาชนิด ขึ้นเขาชมวิว เห็นทิวทัศนอันงดงามของเกาะไมไผ ชมวิถีชีวิตชุมชนและ
การศึกษาการทําประมงพืน้ บาน โดยนั่งเรือหัวโทงไปกับชาวประมง ศึกษาธรรมชาติทางทะเล
บริเวณเกาะไมไผ นําพันธุปูดําไปปลอยในธนาคารปู เพื่อขยายพันธุปูสูทองทะเล รับประทาน
อาหารมื้อเที่ยงกับชาวประมง และปลูกปาชายเลนไวเปนที่ระลึก

บทที่ 5
สรุป / ทิศทางอนาคต
เครื อ ขา ยท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง อนุ รั ก ษ จั งหวั ด พั งงา วิ วั ฒ นาการมาจากเครื อ ข า ย
โฮมสเตย (Home Stay) จังหวัดพังงา มีกิจกรรมอยางตอเนื่องภายใตภาคีพันธมิตร เครื่องมือในการ
ปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดแก กิจกรรม การสรางเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู การสรางบทบาทสมมุติ การพบปะสมาชิกภาคี การศึกษาดูงานรวมกัน การแลกเปลี่ย น
ขอมูลขาวสาร การประชุมประจําเดื อน การผลักดั นใหเครื อขายและภาคีมีแผนในการกําหนด
ทิศทาง การผลักดันใหมีศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนและการพบผูสื่อขาว ทําใหภาคีเครือขายมี
ความรู สึก รัก ใครกัน อยางเหนี ย วแน น ในการชว ยเหลือกัน เอง ไมมีค วามคิดว าเพื่อนทําธุร กิจ
เหมือนกันเปนคูแขงแตกลับมีความเอื้ออาทรตอกันชวยกันตามความสามารถของบุคคลและภาคี
ตลอดจนถึงการจับมือกันทําโปรแกรมนําเที่ยวขามชุมชนดวย
เครือขายทองเที่ยวชุมชนมีเสนหในตัวเอง เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี แหลง
ทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว แนวทางการ
ขยายผลไปสูภาคีพันธมิตรสําหรับผูประกอบการหรือชุมชนที่สนใจ ตองเผยแพรประสบการณให
ชุมชนที่สนใจเขาใจปญหาและอุปสรรค เพื่อเตรียมตัวกอนการตัดสินใจของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนขึ้น ซึ่งการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองจัดตั้งขึ้นเปนกลุม
การขยายภาคีใหมีความเปนปกแผน ใหเริ่มตนจากการสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อไดศึกษา
ความเปนไปได เกี่ยวกับแนวคิด ในการทํางานร วมกันกอน จนกระทั่งไดก ลุมที่มีแนวทางการ
ดําเนินงานสอดคลองตองกันเขารวมกันในเครือขายดวยความสมัครใจ จากนั้นใหขับเคลื่อนภาคี
เครือขายไปดวยกัน พรอมกับจัดทําแผนทิศทางการพัฒนากลุมขึ้น ทดลองใชจริงแลวปรับปรุงให
เหมาะสมกับกลุมของตนเอง ในลักษณะลองผิดลองถูก นําแนวทางที่ดีที่สุดกับกลุมไปปฏิบัติซ้ํา
ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนภาคีเครือขายใหคําปรึกษา พัฒนาการของภาคีจะคอยๆขยายตัวไดรวดเร็วขึน้
เมื่อเวลาลวงไปชวงระยะเวลาหนึ่ง (ชุมชนทองเที่ยวเกาะพิทักษ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ใชเวลาประมาณ 8 ป ในการจัดการชุมชนเพื่อจัดการทองเที่ยว จนนักทองเที่ยวตัดสินใจเขาไป
พักในฐานะแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง)
ดานศูน ยเ รีย นรูทอ งเที่ย วชุมชนเชิง อนุ รัก ษ แนวทางการดํ าเนิน งานเปน ไปเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูใหบริการแกชุมชนที่จัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เครือขายการ
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ หนวยราชการ นักทองเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ โดย
ดําเนิ น กิจ กรรมและบริก ารในมิติพื้น ฐาน ที่มุงบริ ก ารนั ก ทองเที่ย วใหสามารถรั บรู ขอมูลเพื่อ
นําไปใชไดใ นทันที ได แก เสนทางคมนาคม แผนผังชุมชน ปายประชาสัมพันธ คําขวั ญ
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เวลาเปด -ปด ศูนย ฯ แผนผังโครงสรางกลุมทองเที่ยวและชุมชน เว็บไซดก ารทองเที่ยวชุมชน
(เมนูนําเที่ยว) โบชัวร โปรแกรมการทองเที่ยว จุดรับขอตกลงจําหนายการใหบริการทองเที่ย ว
กฎกติ ก าของชุมชนแจ งให นั ก ทองเที่ย วรั บรู กอนเขา สูชุมชน การรั ก ษาความปลอดภั ย และ
สถานพยาบาลขั้น ต น สวนมิติคุณภาพ มุงสงเสริมและสนับสนุ น การเรี ย นรู ใ นการจั ด การ
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ใหเปนแหลงเชื่อมโยงเครือขายในการดําเนินกิจกรรมของภาคีและเปน
แหลงใหนั กทองเที่ย ว บริษัทนําเที่ย ว ผูสนใจและหน วยงานที่เกี่ยวของสืบคน ฐานขอมูลของ
ชุมชนที่ดําเนินการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงาและ
เผยแพรผลการแลกเปลี่ย นเรีย นรู แผนการดําเนิ นงาน ซึ่งประกอบดวย เว็ บไซดก ารทองเที่ย ว
ชุมชน (เมนูกลุมทองเที่ยว, เมนูชุมชนและกิจกรรมชุมชน) คนเลาเรื่องราวชุมชน ภูมิปญญา
ชาวบานเชน ธนาคารปู สมุนไพร พันธุไม และการเลี้ยงผึ้ง เปนตน การปรับปรุงวิถีชีวิตใหเปน
แหลงเรี ย นรู เชน ถนนความรู ถนนกิน ได เปนต น การปก ปายเชิญชวนนั กทองเที่ย วเติ มเต็ ม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการสนั บ สนุ น ของรัฐ ที่ เ หมาะสม ได แ ก การกํ าหนดนโยบายการ
ทองเที่ยว การประชาสัมพันธ การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การใหสถานศึกษาเขารวมพัฒนา
บุค ลากรด านการทองเที่ย ว การจัด ระบบการกํากับ ดู แล รั กษาความปลอดภั ย การจั ดใหมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การยกระดับคุณภาพครัวเรือน การพัฒนากิจกรรม
การทองเที่ยว การอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตามความกาวหนาของภาคีซึ่งดําเนินการในระดับชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับ
การจัดการทองเที่ยวชุมชนในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
และอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมแลว สามารถยืนยันไดวานักทองเที่ยวผูมีรสนิยมในการ
เดินทางไปสัมผัสการทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดพังงาไดโดยไมผิดหวัง
ชวงเวลานี้เครือขายซึ่ง
ไดรับการบมเพาะมาเปนเวลา 3 ปแลว มีพัฒนาการใหเติบโตอยางมั่นคงดวยตนเอง ความสามารถ
จัดการเรื่องราวการทองเที่ยวกันเองไดดวยการเอื้ออาทรตอกัน เมื่อนักทองเที่ยวไดรับรูข าวสารที่
ขจรขจายไปหลายทิศทางจะเขาสูชุมชนเร็วขึน้
เปนแรงเสริมใหมีการปรับตัวของเครือขายได
รวดเร็วตามไปดวย
ในอนาคต เครือขายจะเปนผูนําใหชุมชนอื่นเอาเยี่ยงอยางในการนําคุณคาสหกรณสู
สังคม ซึ่งประกอบดวย การชวยเหลือตนเอง การรับผิดชอบตนเอง การเรียนรูประชาธิปไตย
ความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค ตลอดถึงคุณคาทางจริยธรรม ประกอบดวย ความซื่อสัตย การเปด
ใจกวาง ความรับผิดชอบตอสังคม และการเอื้ออาทรตอผูอื่น นอกจากนี้ตวั ตนของเครือขายเองเปน
เครือขายแหงการเรียนรู เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานของการอนุรักษและ
การมีสวนรวม
นําไปสูเสนทางการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่เขมแข็งใหเครือขายการทองเที่ยว
ชุมชนสามารถจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีโปรแกรมการทองเที่ยวที่เกื้อหนุนกัน ระหวางชุมชน
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มีการจัดสวัสดิการสังคมใหทั่วถึงและเปนธรรม เมื่อถึงวันนั้นชุมชนคนพังงามีโอกาสไดสัมผัสคน
ตางถิ่นทั้งในและนอกประเทศ สิ่งที่คาดหวังเหนือกวารายได คือ การถายทอดภูมิปญ
 ญาขามถิ่น
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใหดขี ึ้นอยางมีศกั ดิ์ศรีดวยตนเอง การปลูกฝงคนใหรักและ
หวงแหนถิ่นเกิด หยุดการทําลายลางสิ่งแวดลอมรอบตัว สงผลใหคนอยูรวมกันอยางมีความสุข
สืบไป
อนึ่ง เนื่องจากการพัฒนาผลการวิจัยครั้งนี้ใชเวลาในการพัฒนาชุมชนการทองเที่ยว
เปนเวลาหนึ่งป ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาแตกตางกัน บางก็อยูหางไกล ขาดผูนําที่เขมแข็ง
และมุงมั่น ขาดความเขาใจอยางลึกซึ้งของคนในชุมชนที่ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตั้งแตตน ทําใหภาคีเครือขายที่มีพัฒนาการกาวหนาจําเปนตองขับเคลื่อนใหถึงขั้นมีแผนทิศทาง
และแผนธุ ร กิ จ เพื่อ ดึ งดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วเข า สูชุ ม ชนให ร วดเร็ ว อย างมี คุ ณ ภาพ ที่ มุ ง หวั ง ให
นักทองเที่ยวกลับไปดวยความประทับใจ สวนภาคีเครือขายที่ปรับตัวไดชาถือเปนกลุมเตรียมการ
พัฒนาในอนาคต ซึ่งเครือขายไดใชวิธีการเชื่อมสัมพันธดวยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ประชุมประจําเดื อน การชวยเหลือในการทําแผนธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวให
เชื่อมโยงระหวางชุมชนที่เปนภาคีเครือขายดวยกันโดยไมทอดทิ้งกัน

