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ชื่อเรื่อง  เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา 

โดย  ทีมวิจัยจังหวัดพังงา 

ป  2552 

บทคัดยอ 

การวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา เปนการวิจัยในลักษณะของ 
การพัฒนาผลงานวิจัย (Experimental  development) ภายใตชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่  จังหวัดพังงา  ในระหวางป 2548-2549 มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ (  1  )  พั ฒ น า 
เครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษเพ่ือการดําเนินการ 
ธุรกิจอยางยั่งยืน  (2)  หาแนวทางในการขยายผลเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษในกลุม 
ผูประกอบการที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย (3)  การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวชุมชนของภาคี 
พันธมิตรในจังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจฯอยางยั่งยืนและ (4) หาแนวทางการพัฒนาการ 
ศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  มีกระบวนการวิจัย  7  ขั้นตอน (1)ไดแกการประมวลขอมูลที่ 
เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ (2) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการ 
วางระบบทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ (3)การ 
จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตรเครือขาย 
(4) การจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษและภาคีเครือขาย 
(5) การดําเนินการตามแผนฯของเครือขาย  (6)  การดําเนินการศูนยเรียนรูทองเที่ยว  (7)  การติดตาม 
ประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย 

พบวา กิจกรรม  การสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การสรางบทบาทสมมุติ การพบปะ 
สมาชิกกลุม  การศึกษาดูงานรวมกัน การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร การผลักดันใหเครือขายและภาคีมี 
แผนในการกําหนดทิศทาง  การผลักดันใหมีศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนและการพบผูส่ือขาว ใชเปน 
พัฒนาเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษเพื่อการ 
ดําเนินการธุรกิจอยางยั่งยืนได ประเด็น แนวทางในการขยายผลเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษใน 
กลุมผูประกอบการที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย  ใหเครือขายทองเที่ยวชุมชนเผยแพรประสบการณ 
ใหชุมชนที่สนใจเขาใจปญหาและอุปสรรค เพื่อเตรียมตัวกอนตัดสินใจของชุมชน ในการจัดการ 
ทองเที่ยวชุมชนขึ้น จําเปนตองจัดตั้งขึ้นเปนกลุม ใหเริ่มตนจากการสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อได 

ก



ศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับแนวคิดในการทํางานรวมกันกอน จนกระทั่งไดกลุมที่มีแนวทางการ 
ดําเนินงานสอดคลองตองกันเขารวมกันในเครือขายขับเคลื่อนภาคีเครือขายไปดวยกัน พรอมจัดทําแผน 
ทิศทางการพัฒนากลุมขึ้น ประเด็น ดานศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  ดําเนินการในมิติพื้นฐาน 
ที่มุงบริการนักทองเที่ยวใหสามารถรับรูขอมูลเพ่ือนําไปใชไดในทันที ไดแก  เสนทางคมนาคม แผนผัง 
ชุมชน  ปายประชาสัมพันธ  คําขวัญ  เวลาเปด-ปด ศูนยฯ  แผนผังโครงสรางกลุมทองเที่ยวและชุมชน 
เว็บไซตการทองเที่ยวชุมชน (เมนูนําเที่ยว) โบชัวรโปรแกรมการทองเที่ยว จุดรับขอตกลงจําหนายการ 
ใหบริการทองเที่ยว  กฎกติกาของชุมชน แจงใหนักทองเที่ยวรับรูกอนเขาสูชุมชน การรักษาความ 
ปลอดภัยและสถานพยาบาลขั้นตน  สวนมิติคุณภาพ  ใหการดําเนินการใหมี เว็บไซดการทองเที่ยวชมุชน 
(เมนูกลุมทองเที่ยว, เมนูชุมชนและกิจกรรมชุมชน)  คนเลาเรื่องราวชุมชน  ภูมิปญญาชาวบาน  การ 
ปรับปรุงวิถีชีวิตใหเปนแหลงเรียนรู การปกปายเชิญชวนนักทองเที่ยวเติมเต็มธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และประเด็น แนวทางการสนับสนุนของรัฐที่เหมาะสม ไดแก การกําหนดนโยบายการทองเที่ยว การ 
ประชาสัมพันธ  การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การใหสถานศึกษาเขารวมพัฒนาบุคลากรดานการ 
ทองเที่ยว การจัดระบบการกํากับ ดูแล รักษาความปลอดภัย การจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนา 
แหลงทองเที่ยว การยกระดับคุณภาพครัวเรือน การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว การอนุรักษ ฟนฟู 
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

ข
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ยอด  จากวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด  ที่ดําเนินการระหวาง ป 2548 – 
2549  เพ่ือพัฒนาเครือขายทองเที่ยวชุมชน   เปนเครือขายตนแบบในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวที่ชุมชน 
อยูได   มีการอนุรักษส่ิงแวดลอม  กอใหเกิดระบบการทองเที่ยวที่พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และ 
วัฒนธรรม  ของชุมชนอยางยั่งยืน 

ในการดําเนินการวิจัย ที่สําเร็จไดในครั้งนี้ คณะผูวิจัยขอขอบคุณ กลุมทองเที่ยวชุมชน 
ตาง ๆ  ที่ใหความรวมมือ  ทํางานรวมกันดวยความมีน้ําใจ  มุงมั่น  แข็งขัน  ตลอดระยะเวลา  1  ป 
ขอขอบคุณคณะ  จาหนาที่จากสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะผูประสานงานกลางท่ีคอยสนบัสนนุ 
ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  ที่คอยอํานวยความสะดวกในการทํางานตลอด 
ระยะเวลา และขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิการที่ 
มีคุณคา  หากไมมีผูมีอุปการคุณขางตน  การดําเนินการวิจัยยากที่จะสําเร็จ  จึงขอขอบพระคุณทุกทานไว 
ณ  โอกาส นี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
ผลการดําเนินงานของทีมวิจัยจังหวัดพังงา  ภายใตชุดโครงการวิจัยการพัฒนา 

ขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพังงา  ในระหวางป 2548-2549 นั้น  ไดผลลัพธในรูปเครือขาย 
ทั้งส้ิน 6 เครือขาย ไดแก เครือขายยางพารา เครือขายสินคา OTOP  เครือขายตลาดผลไม  เครือขาย 
ขาวสารและสินคาอุปโภคบริโภค  เครือขายปุย  และเครือขาย Home Stay จังหวัดพังงา 

ในชวงระยะขยายผลการดําเนินการชุดโครงการวิจัย  หลังจากส้ินสุดโครงการ 
ระยะแรกปรากฏวาในบรรดาผลลัพธเครือขาย ที่เกิดขึ้นนั้น  เครือขาย Home  Stay  จังหวัดพังงา 
เปนเครือขายที่มีกิจกรรม  อยางตอเนื่องภายใตภาคีพันธมิตรที่เขามารวมในเครือขายทั้งส้ิน 
12  กลุม  กิจกรรมที่สําคัญ  ไดแก  การสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การพบปะสมาชิกกลุม 
การศึกษาดูงานรวมกัน การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร จนทําใหหลายกลุมเริ่มเปดบริการแก 
นักทองเที่ยวและมีรายไดพอสมควร  อยางไรก็ตาม  ผลจากเวทีถอดบทเรียนและการแลกเปล่ียน 
เรียนรูที่ทีมประสานงานกลางและทีมวิจัยจังหวัดไดรับ  ชี้ใหเห็นวา ผูประกอบการทองเที่ยวซ่ึง 
เปนผูนําชุมชนยังขาดชุดความรูและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว 
ชุมชนเชิงอนุรักษ ที่จะอยูไดอยางยั่งยืนภายใตสภาวะแขงขันในระบบเศรษฐกิจที่เปนพลวัต  แตจดุ 
แข็งของผูประกอบการทองเที่ยวที่เปนผูนําชุมชนนั้นเปนเรื่องของการรักษถ่ิน  มีความหวงแหน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชุมชน  มีความรู เกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ินและ 
ขนบธรรมเนียมพื้นฐาน  และมีความตองการที่จะผนึกกําลังความรวมมือเปนเครือขายทองเที่ยวที่ 
จะสรางระบบฐานขอมูล และการบูรณาการระบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษรวมกัน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงดําเนินการโครงการวิจัย  “เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง 
อนุรักษจังหวัดพังงา”  เพื่อพัฒนาใหเปนตัวแบบการดําเนินธุรกิจในรูปของเครือขายทองเที่ยวที่ 
ชุมชนอยูได  ส่ิงแวดลอมยั่งยืน และกอใหเกิดเปนระบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่พัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอยางยั่งยืน  โดยการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะของ การ 
พัฒนาผลงานวิจัย (Experimental development) ภายใตชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
และขยายผลสูผูประกอบการทองเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพังงาและพื้นที่ใกลเคียง
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คําถามวิจัย 
1.  เครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง 

อนุรักษควรเปนอยางไร 
2.  แนวทางการขยายผลไปสูภาคีพันธมิตรสําหรับผูประกอบการที่สนใจควร 

ดําเนินการอยางไร 
3.  แนวทางการดําเนินงานศูนยเรียนรูธุรกิจทองเที่ยวชุมชนอนุรักษเปนอยางไร 
4.  แนวทางการสนับสนุนของรัฐที่เหมาะสมควรเปนอยางไร 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  พัฒนาเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 

เชิงอนุรักษเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 
2.  หาแนวทางในการขยายผลเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษในกลุม 

ผูประกอบการที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย 
3.  การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรในจังหวัดพังงา เพื่อ 

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน 
4.  หาแนวทางการพัฒนาการศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ 

ผลลัพธที่คาดหวัง 
1.  ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวภายใตเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษมี 

กระบวนทัศนดานการบริหารจัดการธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม 
2.  เกิดเปนเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษเปนตัวอยางในการปฏิบัติที่ดี 
3. ไดฐานขอมูลการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรภายใตเครือขายฯ 

เพ่ือเปนประโยชนสําหรับการสนับสนุนสงเสริมอยางเหมาะสม 
4.  ขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนของรัฐสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง 

อนุรักษที่เหมาะสม 
5.  การเตรียมการสําหรับการพัฒนาไปสูการเช่ือมโยงเครือขายทองเที่ยวกับพันธมิตร 

ในตางประเทศในลักษณะระบบสหกรณเชิงคุณคา  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนชุมชนอยางเปน 
ธรรม
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ผลกระทบที่คาดหวัง 
1.  เกิดเปนระบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  ที่สรางความเปนธรรมแก 

ผูประกอบการที่เปนคนในชุมชน 
2.  การเปดโอกาสใหผูประกอบการที่เปนคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในศูนย 

แลกเปล่ียนเรียนรูธุรกิจทองเที่ยว  และรวมมือกันดําเนินงานในรูปของเครือขายธุรกิจทองเที่ยว 
ชุมชนเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน 

กระบวนการวิจัย 
กระบวนการวิจัยจะดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 
ขั้นที่หนึ่ง  การประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 

เชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย 
ขั้นที่สอง  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการวางระบบทองเที่ยวชุมชนเชิง 

อนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ 
ขั้นที่สาม  การจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตรเครือขาย 
ขั้นที่ส่ี  การจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง 

อนุรักษและภาคีเครือขายฯ 
ขั้นที่หา  การดําเนินการตามแผนฯของเครือขาย 
ขั้นที่หก  การดําเนินการศูนยเรียนรูทองเที่ยว 
ขั้นที่เจ็ด  การติดตามประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 

เชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย 

นิยามศัพท 
การทองเที่ยวชุมชนเชงิอนุรักษ  หมายถึง   การทองเที่ยวทีชุ่มชนซึ่งเปนเจาของแหลง 

ทองเที่ยว    เปนผูจัดการการทองเที่ยวเพื่อบริการแกนกัทองเที่ยว  ที่ตองการมาพักผอนและเรียนรู 
เกี่ยวกับธรรมชาติ    ส่ิงแวดลอม    วิถีชุมชน  ประวัติศาสตร  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  วัฒนธรรม 
และสังคม    ของชุมชนนั้น  ๆ    โดยการทองเที่ยว    เปนไปลักษณะสงเสริมและสนับสนุนชุมชนให 
คงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม    โบราณสถาน    โบราณวัตถุและวิถีชีวิต    วิถีชุมชน 
ประวัติศาสตร    วฒันธรรม   และสังคม    ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะชุมชนใหคงอยูอยางยั่งยืน   มกีาร 
แลกเปล่ียนเรียนรู    เพ่ือใหสรางความเขาใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน  ระหวางนักทองเที่ยวและ 
ชุมชน
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ศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  หมายถึง  ศูนยที่ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนและ 
สงเสริมการเรียนรู  เกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  เพื่อใหบริการแกชุมชนที่จัดการ 
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เครือขายการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ    หนวยราชการ  นักทองเที่ยว 
นักเรียน  นักศึกษา  และผูสนใจ โดยดําเนินกิจกรรมและบริการ ดังนี้ 

1.  จัดทําฐานขอมูลของชุมชนที่ดําเนินการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
2.  จัดทําฐานขอมูลของเครือขายทองเที่ยวเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา 
3.  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษแตละชุมชน เครือขาย 

การทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษและเผยแพรผลการแลกเปล่ียนเรียนรู 
4.  เผยแพรแผนและกระบวนการพัฒนาของกลุมทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ และ 

เครือขาย 
5.  เปนศูนยกลางพบปะระหวางกลุมทองเที่ยวชุมชนกับนักทองเที่ยวและบริษัทนํา 

เท่ียว และสงเสริมสนับสนุนการตลาดของเครือขายการทองเที่ยวฯ 
6.  เผยแพร ประชาสัมพันธ  โปรแกรมการทองเที่ยวของชุมชนแตละชุมชน 
7.  เปนศูนยบริการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวของชุมชนเชิงอนุรักษแก 

นักทองเที่ยวและผูสนใจ 
เครือขายคุณคา  หมายถึง  วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตรในระยะยาว 

กาวทันการเปล่ียนแปลงเนนการเรียนรู  สูประสิทธิภาพของภาคี  และคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก



บทที่ 2 
สถานการณในพื้นทีก่อนเขาดําเนินการวิจัย 

ประวัติกลุมสหกรณที่เปนภาคีเครือขาย 
การดําเนินการโครงวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา  เปนการ 

ดําเนินการวิจัยตอเนื่องจากการดําเนินการวิจัยโครงการพัฒนาของขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
จังหวัดพังงา  ดําเนินการพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนเครือขายโฮมสเตย (Home Stay)  จังหวัด 
พังงา  ชุมชนเดิมที่ตั้งใจทําธุรกิจการทองเที่ยวตางคนตางทํา  มองเครือขายโฮมสเตยเปนคูแขงใน 
การดําเนินธุรกิจ  มีความกังวลทั้งในดานจัดเงินทุนเพื่อประกอบการทองเที่ยว  การกําหนดราคาให 
นักทองเที่ยวไดรับบริการที่เหมาะสม  การจัดการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานที่นักทองเที่ยว 
ประทับใจทุกครั้งที่มาเยือน  ถือเปนการขายสินคาบริการในที่ตั้ง  ตองหาหนทางในการดึงดดูความ 
สนใจของคนใหมาทองเที่ยวในชุมชน  ซ่ึงตองมีกระบวนการเชื่อมตอกิจกรรมและรูปแบบของ 
การทองเที่ยว  เชน  การทําสวนผลไม  การตกปลา  การปลูกปา  และการอนุรักษวัฒนธรรม  เปน 
ตน  ซ่ึงตัวแบบการดําเนินธุรกิจ  ในรูปของเครือขายทองเที่ยวที่ชุมชนอยูได  ส่ิงแวดลอมยั่งยืน 
และกอใหเกิดเปนระบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาเปนเครือขายดังกลาว  สามารถอธิบายการขับเคล่ือนกอนจะมาเปน 
เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงาเปน  2  ระดับ  ดังนี ้

1.  การขับเคลื่อนระดับเครือขาย 
การขับเคล่ือนระดับเครือขาย มีความสลับซับซอน  เปนการกอตัวกันขึ้นมาจาก 

บุคคลในชุมชนลักษณะกลุมธรรมชาติ เริ่มตนจากความสัมพันธสวนตัว รวมกันเปนกลุม มีการ 
แบงแยกหนาท่ีทางการบริหารในรูปของคณะกรรมการ ประธานกลุมเปนผูนําสูงสด  การแตงตั้ง 
จะไดรับเสียงสนับสนุนขางมากจากกลุม การดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการเปนผูนําการเสียสละ 
สับเปล่ียนเวลาในการทํามาหากิน หลายคราวก็ดึงเงินในครัวเรือนตนไปเปนคาใชจายตามกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้น  การจัดทําทะเบียนสมาชิกและการลงทุนเพื่อการถือหุนในกลุมเกิดขึ้นในชวงตอมา การ 
ดําเนินงานเมื่อเกิดคาใชจายขึ้นคณะกรรมการก็จะใชพลังความคิดอยางประณีตตัดสินใจดาํเนนิการ 
ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ทําก็ตองนํามาอธิบายสมาชิกในลักษณะการรวมรับรู รวมคิด รวมทําและ 
รวมรับประโยชน  กลุมพัฒนาการเพิ่มขึ้นในการกําหนดกติกาเกี่ยวกับการดําเนินงานและการ 
ดําเนินธุรกิจ กลุมคอยๆเปนองคการที่ชัดเจนขึ้น มีการกําหนดวัตถุประสงค มีการแบงแยกหนาที่ 
และมอบหมายหนาที่การงานใหกลุมบุคคลไดรับผิดชอบ กิจกรรมของกลุมที่สําคัญมีความสนใจ 
เขารวมภาคีเครือขายการทองเที่ยวชุมชน ขับเคล่ือนกันในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การแสดงบทบาท 
สมมุติ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ก็คือ คิดแลวทําอยางตอเนื่อง ชวงดังกลาว ความมุงม่ันเพื่อการพัฒนา
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เขาสูจุดหมายใหชุมชนเปนชุมชนที่จัดการเกี่ยวกับการทองเที่ยว  ตองอาศัยคุณธรรม ความเสียสละ 
ความเพียร ความอดทน และความขยัน เปนอยางมาก ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1.1  พัฒนาการขับเคลื่อนเครือขาย 
1.1.1  ภาคีเครือขาย  การรวมตัวของกลุมตาง ๆ กอตัวกันจัดตั้งเปนเครือขาย 

โฮมสเตยจังหวัดพังงา เมื่อป  พ.ศ. 2549  จากการหนุนเสริมของทีมวิจัย กลุมเหลานี้ในทองถ่ินถูก 
เรียกขานในนามของสหกรณ  กลุมเกษตรกร  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  กลุมอาชีพตาง ๆ  ใน 
พื้นที่จังหวัดพังงา  ซ่ึงมีความสนใจที่จะดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย จํานวน  12  กลุม  รวมตัวกัน 
จัดตั้ง เปนเครือขายประกอบดวย สหกรณกองทุนสวนยางในโตน จํากัด  กลุมเกษตรกรทําประมง 
กะไหล  กลุมเกษตรกรทําสวนทุงมะพราว  กลุมเกษตรกรทําสวนลําภี  สหกรณกองทุนสวนยาง 
บานบางทอง จํากัด กลุมผูเล้ียงไกบานพื้นเมืองกะปง  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบางเตยใต 
กลุมผูเล้ียงปลาในกระชังบางวัน  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทุงดาบ   กลุมผูเล้ียงสุกรบานน้ําเค็ม 
กลุมเกษตรกรทําสวนบางนายสี  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสามชองเหนือ 

1.1.2  กิจกรรมขับเคล่ือน  ภาคีเครือขายรวมดําเนินกิจกรรมขับเคล่ือนในเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรู  การพบปะสมาชิกกลุม  การศึกษาดูงานรวมกัน และการแลกเปล่ียนขอมูล 
ขาวสารซ่ึงกันและกัน  อยางตอเนื่อง 

1.1.3  การตื่นตัวของชุมชน  จากการขับเคล่ือนภาคีเครือขาย ชุมชนในจังหวัด 
พังงาจนถึงปลายป พ.ศ. 2550  เกิดความสนใจกิจกรรมโฮมสเตย  สมัครใจเขาเปนภาคีเครือขาย 
รวมกิจกรรมขับเคล่ือนจํานวน  5  กลุม  ไดแก  ชุมชนบานบางพัฒน  ชุมชนบานโคกไคร  ชุมชน 
บานเกาะไมไผ   ชุมชนบานทุงนางดํา  และชุมชนบานพรุใน ชวงดังกลาวกลุมที่รวมกันจัดตั้ง 
เครือขายแตเดิม  ไดแก  สหกรณกองทุนสวนยางในโตน จํากัด  สหกรณกองทุนสวนยางบาน 
บางทอง จํากัด กลุมผูเล้ียงปลาในกระชังบางวัน  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทุงดาบ   กลุมผูเล้ียง 
สุกรบานน้ําเค็มและกลุมเกษตรกรทําสวนบางนายสี  ขอหยุดการดําเนินกิจกรรม  ทําใหภาคี 
เครือขายมีสมาชิกรวมพลังในการขับเคล่ือนจํานวน 11 กลุม 

1.1.4  พัฒนาการชุมชนทองเที่ยว  กลุมที่รวมตัวกันขับเคล่ือนเครือขาย ไดตัว 
สมาชิกในชุมชนใหเขามามีสวนรวม  และตั้งชื่อกลุมใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรม 
โฮมสเตยและการทองเที่ยวชุมชนรูปแบบอ่ืน ๆ 

เม่ือตนป พ.ศ. 2551  กลุมตางๆ  ที่รวมตัวเปนเครือขายมีการขับเคล่ือนกิจกรรม 
มาโดยตลอด  และกลุมเองไดชักชวนคนในชุมชนเขารวมกิจกรรม  มีการตั้งชื่อกลุมใหมเพื่อใหมี 
ความชัดเจนในการขับเคล่ือนกิจกรรมการทองเที่ยว  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  จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชน 

บานบางเตยใต 
7.  ชุมชนบานบางพัฒน  จัดตั้งเปนกลุมบางพัฒนโฮมสเตย 
8.  ชุมชนบานโคกไคร  จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร 
9.  ชุมชนบานเกาะไมไผ  จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ 
10.  ชุมชนบานทุงนางดํา  จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา 
11.  ชุมชนบานพรุใน  จัดตั้งเปนกลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน 

1.2  การขับเคลื่อนกิจกรรม 
เครือขายไดขับเคล่ือนกิจกรรม  มุงสูการจัดการทองเที่ยวชุมชนรูปแบบโฮมสเตย 

โดย 
1.2.1  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เปนเวทีเปดกวางทางความคิด  ผูเขารวม 

แลกเปล่ียนความรู  ความคิดเห็นตาง ๆ  เริ่มดวยผูดําเนินการยกประเด็นการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน 
เพ่ือชุมชนสามารถจัดการทองเที่ยวได  ในการขับการทองเที่ยว  การยกระดับมาตรฐานครัวเรือน 
การจัดการบริหารกลุม   การบริหารจัดการเครือขาย  และการเปดตัวชุมชน  ใหผูเขารวมแสดง 
ความคิดเห็นลักษณะรวมรับรู  รวมคิด  รวมทํา  และรวมรับผลประโยชน  ซ่ึงมาตรฐานโฮมสเตย 
ไทยกําหนดไว  ดังนี้ 

ตามสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตยไทย พ.ศ. 2548  โดยมี 
คุณสมบัติโฮมสเตยเบื้องตน  6  ประการ  คือ 

1.  เจาของบานและสมาชิกในครอบครัวตองถือวาการทําโฮมสเตยเปนเพียง 
รายไดเสริมนอกเหนือจากรายไดจากอาชีพหลักของครอบครัวเทานั้น 

2.  มีพื้นที่ใชสอยภายในบานเหลือและไมไดใชประโยชน  สามารถนํามา 
ดัดแปลงใหนักทองเที่ยวเขาพักได 

3.  นักทองเที่ยวตองเขาพักคางแรมในบานเดียวกับเจาของบานอาศัยโดยมี 
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรม  และวิถีชีวิตระหวางกัน 

4.  สมาชิกในครอบครัวมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับผิดชอบนักทองเที่ยวให 
เขามาพักคางแรมในบาน พรอมทั้งถายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินนั้นแกนักทองเที่ยว
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5.  เจาของบานและสมาชิกในครอบครัวใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดการ 
โฮมสเตยเปนอยางดี 

6.  บานนั้นควรเปนสมาชิกของกลุม  ชมรม หรือสหกรณที่รวมกันจัดการ 
โฮมสเตยของชุมชนนั้น 

1.2.2  การอบรมและศึกษาดูงานรวมกัน  ภาคีเครือขายใชระบบการส่ือสารที่ 
ทันสมัยติดตอกันและกันตลอดเวลา  ขาวสารการเคล่ือนไหวของกลุมหนึ่งกาวเดินไปอยางไร 
อีกกลุมหนึ่งไดรับรูก็สามารถเขารวมกิจกรรมไดในทันที  บางครั้งก็ถือเอาวิธีการของเพื่อนไปเปน 
ตัวอยาง  ในชวงกอตั้งเครือขาย  การศึกษาดูงานตองอาศัยงบประมาณภาครัฐ  และองคกร 
ภาคเอกชน  เนื่องจากการศึกษาดูงานเกี่ยวของกับการประสานงานการเดินทางและความเปนอยู 
ระหวางการเดินทาง  ทําใหตองใชจายเงินจํานวนมาก  บางครั้งเครือขายจําเปนตองพึ่งพาอาศัยการ 
สนับสนุนจากแหลงภายนอก  พรอม ๆ ไปกับการชวยเหลือตัวเอง   เครือขายไดไปดูงานชุมชนที่ 
จัดการการทองเที่ยวบานนาตีน  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  และบานถํ้าผึ้ง  อําเภอพนม  จังหวัด 
สุราษฎรธานี   และบานเกาะยาวนอย  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 

การศึกษาดูงานรวมกัน  ทําใหสมาชิกภาคีเครือขายไดใชชีวิตรวมกันมากกวาการ 
รูจัดตัวคนและแนวคิดในจัดการทํางาน  การรูจักผอนหนักผอนเบาทําใหเกิดการเอ้ือเฟอชวยเหลือ 
กัน   การแสดงออกทั้งทางกาย วาจา  ใจ  ถูกสงผานในรูปกิริยามารยาท   ทําใหแตละฝายรูจักจริต 
คนกันเองไดมากขึ้น  เกิดความเห็นอกเห็นใจ   มีความเหนียวแนนดานความสัมพันธ  ทําใหการกอ 
เกิดเครือขายงายขึ้น  นอกเหนือจากการดูงานแลวไดรับความรูนําไปปรับใชกับชุมชนของตนเอง 

1.2.3  กิจกรรมบทบาทสมมุติ  ผลจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ภาคีเครือขายตางก็ 
ยอมรับตนเองวาเปนผูรูนอย  ออนดวยประสบการณ  แตดวยความมุงมั่นตั้งใจพัฒนาชุมชน 
ทองเที่ยว   ความทาทายที่ตองทําใหได  จึงเกิดการเชิญชวนใหเพื่อนไปเยี่ยมบาน  ตนเองก็ถือวา 
เตรียมตัวการเปนเจาของบานที่ดี  เพื่อนผูไปเยี่ยมก็แสดงตนเปนนักทองเที่ยว  ปฏิบัติเหมือนกับ 
การรับนักทองเที่ยวจริงทุกประการ  กิจกรรมสําคัญของการแสดงบทบาทสมมุติ  คือ การจัด 
กิจกรรมสะทอนอารมณ  ความรูสึก  ทั้งขอดี  ขอดอย  ใหเพื่อนรับรู  นําไปปรับปรุงกิจกรรม 
โฮมสเตย 

1.3  หนวยงานสนบัสนุนในการขับเคลือ่น 
ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ  ไดแกสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  สํานักงาน 

เกษตรจังหวัดพังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา  สํานักงานการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด 
พังงา  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ศูนยการศึกษานอกระบบ  สมาคมการทองเที่ยว 
จังหวัดพังงา  สถาบันคีนัน  มูลนิธิรักษไทย   มูลนิธิพัฒนรักษ
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1.4  ปญหาอุปสรรคในการขบัเคลื่อน 
1.4.1 หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนในการขับเคล่ือนมีนอย  โดยเฉพาะหนวยงาน 

หลักที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว 
1.4.2  เครือขายขาดองคความรู  และประสบการณในการจัดการทองเที่ยว ทั้งนี้ 

เพราะกลุมที่รวมตัวเปนเครือขายเปนกลุมที่มีความสนใจแตไมมีประสบการณในการจัดการ 
ทองเที่ยวแบบธุรกิจโฮมสเตย  มากอน 

1.4.3  เครือขายขาดเงินทุนในการขับเคล่ือน ทั้งนี้เพราะแตละกลุมที่รวมตัวเปน 
เครือขายยังไมมีรายไดจากการทําธุรกิจ แตตองมีคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 

1.4.4  ขาดความรวมมือจากคนในชุมชน  เพราะการจัดการทองเที่ยวเปนเรือ่งใหม 
ชุมชนยังไมเห็นประโยชน 

2.  การขับเคลือ่นระดับกลุม 
2.1  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก 

2.1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก ตั้งอยูหมูที่ 2  ตําบลทุงมะพราว  อําเภอทาย 

เหมือง  จังหวัดพังงา  เปนหมูบานที่มีพื้นที่ติดกับทะเลบางสวน  มีลําคลองลอมรอบหมูบาน และ 
มีภูเขาสูงที่สามารถมองออกไปถึงแนวเขตนานน้ําได   มีครัวเรือนประมาณ  412  หลังคาเรือน 
ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมง  ทําสวนและรับจาง  บานเกาะนกเปนชุมชนที่อยูรวมกัน 
ทั้งชาวไทยพุทธ  ไทยมุสลิม และไทยใหม (ชาวเล) 

2.1.2  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก  ในป พ.ศ. 2549  ซ่ึงเปน 
กลุมที่ไมเคยดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวมากอน โดยมีนายวิศิษฐ  ราษฎรสภา  เปนแกนนําสําคัญ 
โดยการใชกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนกิจกรรมหลัก (สวนลองกองราษฎรสภา  แปลง 
เพาะพันธุไม )  และกิจกรรมทองเที่ยวทางทะเล    กิจกรรมอนุรักษวิถีชีวิต  และศิลปะการแสดง 
ประจําถ่ิน (รอเง็ง)  เปนกิจกรรมเสริม  สวนกิจกรรมบริการที่พัก  ไดใหผูประกอบการ ซ่ึงเปนคน 
ในชุมชน สรางที่พักในลักษณะโรงแรมขนาดเล็ก  เพื่อบริการสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งไดจัด 
บานพัก Home Stay  จํานวน  16  หลัง 

2.1.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก  เปนกลุมที่ไดรับการสนับสนุนในดานตาง  ๆ 
จากหลายหนวยงาน  ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐ  และหนวยงานเอกชน  เชน  สถาบันคีนัน  ใหการ 
สนับสนุนในการเสริมสรางทักษะ  ในการจัดการทองเที่ยว  สํานักงานเกษตรจังหวัดใหการ
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สนับสนุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ    สํานักงานการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด 
พังงา ใหการสนับสนุนในการฝกอบรม  เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน 

2.2  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง 
2.2.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง ตั้งอยูหมูที่ 9 ตําบลกะไหล  อําเภอตะกั่วทุง 

จังหวัดพังงา  บานสามชองเปนหมูบานอิสลาม  มีครัวเรือนประมาณ  215  หลังคาเรือน  เปน 
หมูบานที่ปลูกบานเรือนริมทะเล  มีทะเลลอมรอบ  ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมง และมี 
ปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ 

2.2.2  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง  เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตย 
ตั้งแตแรก  ในป พ.ศ. 2549  โดยมีนายอรัญ  อาจหาญ  และนายสุรัตน  สุมาลี  เปนแกนนําสําคัญ 
ในการขับเคล่ือน  เปนการรวมตัวของกลุมแมบานที่สนใจจะทํากิจกรรมโฮมสเตย  และกลุมเรือนํา 
เท่ียวซ่ึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทนําเที่ยว  เนื่องจากผูนํากลุมเปนผูนําทองถ่ินที่เปนทางการ 
ทําใหไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล อยางเขมแข็ง   การจัดการทองเที่ยว 
กาวหนาอยางรวดเร็ว  ทําใหมีระดับการพัฒนาเปนกลุมกาวหนา  จุดเนนการทองเที่ยวชุมชนบาน 
สามชองที่สําคัญ คือ  การจัดการเรือหัวโทงนําเที่ยวในอาวพังงา  มีกิจกรรมเสริมโดยจัดที่พักและ 
นําเท่ียวถํ้าตามเกาะแกงตาง ๆ 

2.2.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชองเหนือ  ในชวงแรกไดรับการสนับสนุนจาก 
มูลนิธิพัฒนรักษ  ในการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในชุมชน และการศึกษาดูงานของสมาชิก 
ศูนยการศึกษานอกระบบฯ  ใหการสนับสนุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ   การจัดหาลูกคา 
องคการปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนในการดําเนินการ  และสํานักงานสหกรณจังหวัด 
สนับสนุนเงินทุน  ใหกับกลุมตางๆ  ในชุมชน  ซ่ึงเปนการสนับสนุนทางออม  และใหคําแนะนํา 
ในการบริหารจัดการองคกร 

2.3  กลุมบางพฒันโฮมสเตย 
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  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่เขามารวมขับเคล่ือนกับเครือขายในภายหลัง เมื่อป พ.ศ. 2550  โดยมี 
นายสวัสดี  วาหะรักษ  และ  นางอารี  หัสนีย   เปนแกนนําในการขับเคล่ือน  เปนกลุมที่มี 
ประสบการณในการทําธุรกิจโฮมสเตยมากอน   กลุมทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
(เพาะพันธุไมและปลูกปาชายเลน)  มีกิจกรรมธนาคารปู  มีการจัดทําเขตอนุรักษสัตวน้ํา  มี 
บานพักจํานวน  12  ครัวเรือน 

2.3.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมบางพัฒนโฮมสเตย  ไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา  ในดาน 
การโฆษณาประชาสัมพันธ  การจัดสงลูกคามาใชบริการ  การจัดทําแผนธุรกิจ  และการเสริม 
ทักษะในการบริหารจัดการ  ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานประมงจังหวัดพังงา  ในการ 
ประกอบอาชีพ (ผานโครงการ CHARM )  ไดรับการสนับสนุนจากสํานักพระราชวังในการสราง 
walk  way  สําหรับเดินชมปาชายเลน 

2.4  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร 
2.4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร  ตั้งอยูหมูที่ 1  ตําบลมะรุย  ตําบลทับปุด 

จังหวัดพังงา  เปนหมูบานอิสลาม   เปนหมูบานที่ยกบานเรือนที่มีลักษณะเปนบานกลางน้ํา  ไมมี 
พื้นดิน  ดานหลังติดทะเลดานหลังเปนปาชายเลนที่ลอมรอบดวยทะเล  มีครัวเรือนประมาณ  289 
หลังคาเรือน  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงชาวฝง 

2.4.2  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่เขามารวมขับเคล่ือนเครือขายในภายหลัง เมื่อป พ.  ศ.  2550  มี 
นายสมพร  สาระการ  และนายนิกร  สาระการ เปนแกนนําในการขับเคล่ือน  เปนกลุมที่ไมมี 
ประสบการณในการจัดการทองเที่ยวมากอน  เปนกลุมที่คนในชุมชนมีสวนรวมโดยไดมีการระดม 
ทุน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวรวมกัน  นําเงินไปซ้ือเรือนําเที่ยว  เรือคะยัก  และเส้ือชูชีพ 
มีการจัดโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน  ผูนํากลุมมีความรูความสามารถในการจัดการทองเที่ยว 
การโฆษณาประชาสัมพันธ    ภายในกลุมมีนักคิดที่อยูบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  กลุมมี 
ความกาวหนารวดเร็ว  สามารถชวยเหลือกลุมอ่ืน ๆ ในเครือขายไดเปนอยางมาก   เปนตัวแทนใน 
การประสานงานกับภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ
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2.4.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร  เปนกลุมที่เริ่มดวยการชวยตัวเอง  ในการ 
ระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรมทองเที่ยว   ไมมีหนวยงานสนับสนุนโดยตรง  แตมีหนวยงานเขามา 
สนับสนุนในดานอ่ืน ๆ  จํานวนมาก  เชน  จังหวัดพังงาสนับสนุนกิจกรรมกลุมอาชีพในการสราง 
อาคารของกลุมแมบาน  หองเย็น  โรงยางกุง   มูลนิธิอัลไซเดลส   สนับสนุนเงินทุนในการ 
ประกอบอาชีพใหกับกลุมเล้ียงปลาในกระชัง    สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  สนับสนุนเงินทุน 
หมุนเวียนในการจัดซ้ือวัสดุในการผลิตแกกลุมอาชีพ 

2.5  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน 
2.5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน ตั้งอยูหมูที่ 3  ตําบลพรุใน  อําเภอเกาะยาว 

จังหวัดพังงา   เปนหมูบานอิสลามเสียสวนใหญ   พื้นที่มีลักษณะเปนเกาะ  ลอมรอบดวยหุบเขา 
การเดินทางตองเดินทางไปลงเรือที่ทาเรือเจียรวานิช  จังหวัดภูเก็ต   เพื่อเขาสูชุมชนบานพรุใน 
มีครัวเรือนประมาณ  232  หลังคาเรือน  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบาน  เปน 
หมูบานที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติมากมาย  อยูใกลกับแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อ เชน เกาะไข 
นอก  เกาะไขใน 

2.5.2  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่เขามารวมขับเคล่ือนเครือขายในภายหลัง เมื่อป พ. ศ. 2550  เปนกลุม 
ลาสุดที่เขามารวมเครือขาย  มีนางลลิล  จิตรนาวี  เปนแกนนําสําคัญในการขับเคล่ือน  กลุมมี 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนตนทุนในการสนับสนุนการทองเที่ยวสูง  องคการบริหารสวนตําบลให 
การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม  เนื่องจากผูนํากลุมและกรรมการมีความตั้งใจสูงในการเขา 
รวมเครือขาย   ทุกครั้งที่มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  จะเขารวมอยางตอเนื่อง  ท้ังๆ ที่มีคาใชจาย 
ในการรวมกิจกรรมสูงกวากลุมอ่ืน ๆ  ประกอบกับสมาชิกของกลุมมีพื้นฐานในการจัดการ 
ทองเที่ยว   ในฐานผูประกอบการบนเกาะไขนอก  เกาะไขใน  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  กลุมมี 
ความกาวหนารวดเร็ว  “ถือเปนมุกเม็ดงามในอาวพังงา อีกเม็ดหนึ่ง” 

2.5.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน  ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน 
ตําบลพรุใน   ในการดําเนินการดานๆ เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางเขมเข็ง  ศูนย 
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  และมีทาเรือ 
เล็กๆ ของหมูบานเพื่อออกสูทะเลอาวพังงา  และมีธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ  ทั้งภูเขา 
ทะเล  พรรณไม ตาง ๆ 

2.6.2  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก  ในป พ.ศ. 2549  โดยมีนาย 
สังเวช  พืชเกิด และนางสาวประภากร  สมประกอบ  เปนแกนนําสําคัญในการขับเคล่ือน  เปนกลุม 
ที่ไมมีประสบการณในการจัดการทองเที่ยวมากอน  เริ่มดวยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายใน 
ชุมชน  การปรับปรุงอาคารที่เปนสาธารณะ  การปลูกตนไมเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน  จัดตั้งเปนกลุม 
ทองเที่ยวชุมชนมีคณะบริหารที่ชัดเจน 

2.6.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต   ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณ 
จังหวัดพังงา  ทั้งทางตรงและทางออม  เชน  การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกับกลุมทองเที่ยว 
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกกลุมอาชีพตาง ๆ  เชน กลุมทํานาผักบุง  กลุมเล้ียงปลา 

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  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก  ในป  พ.ศ.  2549  โดยมี 
นายประพันธ  เชาฉอง   เปนแกนนําสําคัญในการขับเคล่ือน  เปนกลุมที่ไมมีประสบการณในการ 
จัดการทองเที่ยวมากอน  มีเพียงการเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูแทบทุกเวทีแนวการพัฒนาหมูบาน 
โดยอาศัยงบประมาณภาครัฐในการขับเคล่ือน  พื้นฐานการทองเที่ยวเชิงเกษตรปาและภูเขา มุงเนน 
ใหนักทองเที่ยวมารวมกิจกรรมสัมผัสภูมิปญญาทองถ่ินกับกลุมอาชีพ ตาง ๆ  และขี่จักรยานภูเขา 
ทองปาชมธรรมชาติ
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2.7.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

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 พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่เขามารวมขับเคล่ือนเครือขายในภายหลัง  เมื่อป  พ. ศ. 2550  มี 
นายอารีต  สุทธิเส็ม  เปนแกนนําสําคัญในการขับเคล่ือนในชวงแรก  ตอมาไดออกไปจากหมูบาน 
หางานในจังหวัดภูเก็ต  นางพิมภา  วารีศรี  ซ่ึงเปนกรรมการกลุมไดเขาไปรวมเครือขายขับเคล่ือน 
กลุมใหมีการดําเนินกิจกรรมตอไป  กลุมมีการเจริญเติบโตอยูระยะหนึ่ง  เม่ือมีการจัดเวทีก็จะเปน 
ผูเฝาดู  ทําตามกลุมอ่ืนๆ  จนสามารถมีแผนธุรกิจของกลุมเชนเดียวกับกลุมอ่ืน  การจัดการ 
ทองเที่ยวของกลุมเกาะไมไผ  มุงเนนการนําเที่ยวอาวพังงา และปาไมบนเกาะรวมทั้งวิถีชีวิตของ 
ชุมชน 

2.8.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 
จากสถาบันราชภัฎภูเก็ตในการสงนักศึกษาไปเขาคายอาสาพัฒนาภายในชุมชน 

2.9  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ 
2.9.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ  ตั้งอยูหมูที่ 5  ตําบลปากอ อําเภอเมือง  จังหวัด 

พังงา  เปนหมูที่มีความความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติอยูสูงมาก  มีลําธารไหลผานตลอดทาง 
ประชากรสวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพารา  มีครัวเรือนประมาณ 500  หลังคาเรือน 

2.9.2  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก  ในป  พ.ศ. 2549  โดยมีนาย 
วิรัตน  จรุงการ  เปนแกนนําในการขับเคล่ือนในระยะแรก  แตเนื่องจากนายวิรัตนไปมุงกิจกรรม
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ในเครือขายยางพาราและเครือขายขาวสาร ฯ    จึงมอบใหนายสาคร  ขมักการ  เปนผูนําการ 
ขับเคล่ือนตอ  การพัฒนาคอนขางลาชา ขาดการรวมเวทีอยางตอเนื่อง  เนื่องจากไมมีส่ิงใหมหรือ 
ประเด็นในการแลกเปล่ียน  อยางไรก็ตาม  หากเครือขายทองเที่ยวมีความเขมแข็งโอกาสในการ 
พัฒนากลับขึ้นมาใหมยังหนทาง  เนื่องจากในพื้นที่ก็มีการจัดการทองเที่ยวโดยภาคเอกชนและมี 
องคการบริหารสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนอยูดวย 

2.9.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ  ยังไมมีหนวยงานเขาไปสนับสนุนในกิจกรรม 
ทองเที่ยวโดยตรง  สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา เขาไปสนับสนุนในการแนะนําสงเสริมสหกรณ 
กองทุนสวนยางในโตน จํากัด  ซ่ึงเปนตนสังกัดของกลุมทองเที่ยวชุมชนปากอ 

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  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่ไดรวมจัดตั้งเครือขายโฮมสเตยตั้งแตแรก  ในป พ.ศ. 2549  โดยมีนาย 
ประนอม   เพชรแกว   เปนแกนนําในการขับเคล่ือน   แตเนื่องจากผูนํามีทัศนคติในการพัฒนาบน 
พื้นฐานของการใหภาครัฐเขาชวยเหลืองบประมาณมากกวาการใชพลังการขับเคล่ือนจากภายในทาํ 
การวิจัยที่ไมมีงบประมาณสนับสนุนเชิงวัตถุขาดพลังการขับเคล่ือนของกลุม  พิจารณาจากการเขา 
รวมเวทีแลกเปล่ียนกัน  จึงคอยๆ  หางหายไปจากเวทีในที่สุดก็หยุดการขับเคล่ือนรวมกับเครือขาย 
โอกาสการพัฒนากลุมยังมีอยูเพราะพื้นฐานที่ตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวทางทะเลและสามารถ 
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรได  แตตองใชเวลาในการปรับศักยภาพของคนในกลุมใหมี 
ความรูความเขาใจและทัศนคติในการพัฒนาตนเอง  ในมิติปจเจกบุคคลและกลุมที่มีจิตวิญญาณเชงิ 
คุณคาสหกรณ ตอไป

2.10.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน  ยังไมมีหนวยงานเขาไปสนับสนุนในกิจกรรม 
ทองเที่ยวโดยตรง  สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา เขาไปสนับสนุนในการแนะนําสงเสริมสหกรณ 
กองทุนสวนยางบานบางทอง   จํากัด  ซ่ึงเปนตนสังกัดของกลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน
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2.11  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา 
2.11.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา  ตั้งอยูหมูที่ 5  อําเภอคุระบุรี   จังหวัดพังงา 

เปนพื้นที่ที่มีสภาพเปนเกาะ  เปนชุมชนชาวมุสลิม  มีครัวเรือนทั้งส้ิน  28  หลังคาเรือน   ตั้งอยูใน 
กลางผืนปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ  เปนแหลงอนุบาลของสัตวน้ําที่ใกลจะสูญพันธอยาง ปลาพะยูน 
และเตาทะเล  มีหนาหาดทุงนางดํา ที่สวยงามมาก  สําหรับการเดินทางใชเวลาเดินทางจากทาเรือ 
คุระบุรี  ถึงหมูบานประมาณ  20  นาที 

2.11.2  พัฒนาการการขับเคล่ือนของกลุม 

เปนกลุมที่ เขามารวมขับเคล่ือนเครือขายในภายหลัง เมื่อป พ.  ศ.  2550 
มีนางพิมพสนิท   สุกสะอาด   เปนแกนนําสําคัญในการขับเคล่ือน  เปนกลุมที่เกิดขึ้นภายหลัง 
เหตุการณ “สึนามิ”  มีโอกาสประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูง  เนื่องมี 
สภาพเปนเกาะ มีทัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  และมูลนิธิเขามาสนับสนุนจํานวนมาก  แต 
เนื่องจากลุมอยูหางจากกลุมอ่ืน ๆ ในเครือขาย  ทําใหการประสานงานกับเพื่อการจัดเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรูมีก็จํากัดเกี่ยวกับคาใชจายและเวลาที่สูญเสีย  ทําใหกลุมหันไปพัฒนาตนเองแบบ 
ชุมชนเดี่ยวโดยอาศัยมูลนิธิ “รักไทย”  และ  มูลนิธิ  “เพื่อนอันดามันเหนือ”  ใหการสนับสนุน 
ความรูการพัฒนาครัวเรือนและทดลองนักทองเที่ยวเขาพักใหความเห็นติชม   กลุมมุงเนนการนํา 
เท่ียวชมปาและชายหาดอันบริสุทธ์ิและวิถีชุมชนบนเกาะ 

2.11.3  หนวยงานสนับสนุนในการขับเคล่ือนกลุม 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา  หลังจากเกิดสึนามิ เมื่อป 2547  ไดรับการ 
สนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมจากมูลนิธิรักษไทย  และมูลนิธิอันดามันเหนือ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมเครือขายเชงิสังคม 

จุดเดน 
1.  กลุมที่รวมตัวเปนเครือขาย  เปนการรวมตัวอยางสมัครใจ  ทําใหเกิดการขับเคล่ือน 

อยางตอเนื่อง  และอยางมีพลัง  ทําใหกิจกรรมของเครือขายมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว  เปนที่ 
รูจักของหนวยงานราชการ  องคการปกครองสะทอนกับผูประกอบการทองเที่ยว  ส่ือมวลชนและ 
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  ไดแก  การออกทะเลจับปลา  ปู  การหาหอย  การเล้ียงปลา ในกระชัง  การเล้ียงหอย 
นางรม ฯลฯ  การเกษตร  เชน สวนยาง  สวนผลไม  และการดําเนินกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ 
ทําใหเปนที่นาสนใจ และสนับสนุนการทองเที่ยว 

5.  แกนนําของเครือขาย  มีความรูความสามารถ และมีความตั้งใจสูง  ในการดําเนิน 
กิจกรรมการทองเที่ยว  นอกจากนี้แกนนํายังมีความสามารถในการออกการโฆษณาประชาสัมพนัธ 
กิจกรรม 

6.  การทองเที่ยวชุมชน  ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปลูกจิตสํานึก  ใหคนใน 
ชุมชน  เกิดสํานึกรักบานเกิด  และหันมาใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน 

7.  ส่ือมวลชนใหความสนใจ  ลงไปแตละกลุม    เพื่อทําขาวเชิงสารคดี เชิง 
ประชาสัมพันธ  ทําใหกลุมทองเที่ยวชุมชนเริ่มเปนที่รูจัก 

8.  การดําเนินการทองเที่ยวในชุมชน  เปนการดําเนินการในเชิงการทองเที่ยวเชิง 
อนุรักษหรือเชิงนิเวศน  เปนการดําเนินการในลักษณะคูขนานและแตกตางกับการสงเสริมการ 
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  ทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือก ไมเปนคูแขงและเปนการสนับสนุนซ่ึงกัน 
และกัน 

9.  มูลนิธิหรือองคกร  เอกชน ใหการสนับสนุน  ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ 
ทองเที่ยวโดยชุมชน  มีมูลนิธิหรือองคกรเอกชน  หลายหนวยงานเขามาใหการสนับสนุนทั้ง 
ทางตรงและทางออม 

10.  การขับเคล่ือนในรูปของเครือขายการทองเที่ยวชุมชน  เปนเครือขายนํารองเปน 
เครือขายเดียวภายในจังหวัด  ที่มีการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง  และมีพลังและการเขาไปมีบทบาท 
ในการเปนสวนหนึ่งของงานที่จังหวัดพังงา  จัดขึ้นจึงเปนที่สนใจ  และรูจักของคนทั่วไป  เชน 
การจัดนิทรรศการการทองเที่ยวในงานกาชาด  การรวมเปดฤดูกาลทองเที่ยวจังหวัดพังงา ฯลฯ 

11.  การมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เครือขายใหมีความสําคัญกับการจัดเวทีแลกเปล่ียน 
เรียนรู  เพ่ือจะไปพบปะแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกันโดยตลอดระยะเวลา  สามารถสรางความ 
เขมแข็งใหกับเครือขายไดเปนอยางดี  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ถือเปนตัวแบบ  หลักของ 
เครือขาย 

12.  กลุมทองเที่ยวชุมชนอยูใกลกับแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา  เชน 
เขาตาปู  เขาพิงกัน ฯลฯ  จึงทําใหเปนที่รูจักและรับรูของนักทองเที่ยวไปเร็ว 

13.  การดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวของชุมชนมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการ 
สนับสนุน
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14.  สภาพที่ตั้งของจังหวัดพังงา  ขนาบดวยเมืองที่มีศักยภาพในการทองเที่ยว 
3  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดกระบี่  และจังหวัดสุราษฎรธานี  ทําใหจังหวัดพังงาไดรับ 
ผลจากการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวดังกลาวดัวย 

15.  การดําเนินการของเครือขาย  เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายของ 
ภาครัฐ  ทั้งระดับจังหวัด ระดับกลุมจังหวัดและระดับประเทศ 

16.  การขับเคล่ือนเครือขาย  แกนนําประกอบดวยผูนํากลุมทองเที่ยวที่เปนผูนับถือ 
ศาสนาอิสลามและนับถือศาสนาพุทธสวนหนึ่ง  แตสามารถทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น 
กลมกลืน  ไมมีปญหา   อุปสรรคใด 

จุดดอย 
1.  เครือขายความรู ขาดประสบการณในการจัดการทองเที่ยว  ทั้งนี้เพราะกลุมที่ 

รวมตัวกันเปนเครือขายสวนใหญ   ไมมีประสบการณในการจัดการทองเที่ยวมากอน  เปนเพียง 
กลุมที่มีความสนใจจะทํากิจการการทองเที่ยว 

2.  เครือขายขาดเงินทุนในการขับเคล่ือน  ทั้งนี้ภาระแตละกลุมที่รวมตัวกันยังไมมี 
รายได  ที่เพียงพอจากกิจกรรมการทองเที่ยวทําใหตองนําเงินทุนจากสวนอ่ืน ๆ  มาเปนคาใชจาย 
เปนเงินสวนตัว  เงินที่ไดจากการระดมทุน  และการสนับสนุนจากทางราชการ  หากจําเปนตองมี 
การขับเคล่ือนในระยะยาว  ทั้งในสวนของการจัดเวทีแลกเปล่ียนและการดําเนินการอ่ืน ๆ  อาจจะ 
เกิดปญหาขึ้นได

3.  ขาดหนวยงานหลักสนับสนุน ในการขับเคล่ือนเครือขายในปจจุบันยังไมมี 
หนวยงานหลัก  ที่ทําหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวโดยตรงเขามา  สงเสริมและสนับสนุน 
หนวยงานที่เปนหลักสําคัญในการขับเคล่ือน  ในปจจุบันเปนหนวยงานการสงเสริมพัฒนาเบ้ืองตน 
เทานั้น  เชน  สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

4.  การมีสวนรวมของคนในชุมชน เรื่อง  การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  ถือวายัง 
เปนเรื่องใหมสําหรับคนในชุมชนสวนใหญ  จึงยังไมมีความเขาใจ  และเห็นผลประโยชน  จึงขาด 
แรงจูงในที่จะเขามามีสวนรวมอยางมุงมั่น 

5.  กลุมทองเที่ยวชุมชน  ยังขาดทักษะในการจัดการทองเที่ยว  ทั้งทักษะในการ 
ตอนรับผูมาเยือน  ทักษะในการส่ือสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ซ่ึงขณะนี้มีวิทยาลัยเทคนิค 
พังงา  เขาไปดําเนินการฝกอบรมผูประกอบการใหม   ตามโครงการพัฒนาทักษะการเปน 
ผูประกอบการใหมแกธุรกิจทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา 

6.  กลุมทองเที่ยวชุมชนยังไมมีระบบเอกสาร  ที่เปนมาตรฐานที่ดีพอ  เชน  การบันทึก 
บัญชี  การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูเขาพัก ฯลฯ 

7.  เครือขายและกลุมทองเที่ยวชุมชน  เปนการดําเนินการในลักษณะกลุมธรรมชาติ 
(สหกรณภาคประชาชน)  ยังไมสามารถจะทํานิติกรรมใดได  ทําใหขาดความนาเชื่อถือ  เมื่อตองทาํ
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ขอตกลงตาง ๆ  กับบริษัทนําเที่ยว  โรงแรม  ซ่ึงในปญหาเรื่องนี้ขอตกลงในเบื้องตนจะใหทุกกลุม 
จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน 

8.  ขาดแคลนเงินทุน  ในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จําเปนตองใชเงินทุนสวน 
หนึ่ง  ในการจัดขออุปกรณ หรือตองมีการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว  ชุมชนยังมีเงินทุนไม 
เพียงพอ 

9.  กลุมทองเที่ยวชุมชนในเครือขาย  มีพัฒนาการที่ไมเทาเทียบกัน  ทําใหมีการปรับ 
ทุกขและกระตุนเตือน  เรงรัดกับเองตลอดเวลา  กลุมที่พัฒนาก็สามารถขับเคล่ือนไดอยางตอเนื่อง 
สวนกลุมที่ยังขาดความพรอม  เห็นวาตนเองอยูใกลจากเปาหมาย จึงมีบางกลุมเริ่มถอนตัวยุติ 
บทบาท 

10.  ขาดความรูในการตลาด เครือขายและกลุมทองเที่ยวในเครือขาย  ยังขาดความรู 
ความสามารถในการตลาด  มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจํานวนไมมากนัก  หนวยงานราชการที่ 
เขามาสนับสนุนเปนหนวยงานที่สนับสนุนเชิงพัฒนาเทานั้น 

จุดเร่ิมตนของเครือขาย 
จังหวัดพังงา  เปนจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  ทําใหเปนที่นิยมของ 

นักทอง เที่ ยวที่ ชอบทอง เที่ ย วในลักษณะการทอง เที่ ยว เชิ งอนุ รักษ    หรือ เชิ งนิ เวศน 
แตผูประกอบการสวนใหญในการจัดการทองเที่ยวจะเปนผูประกอบการหรือนายทุนจากจังหวัด 
ภูเก็ต   รายไดสวนใหญจึงเปนของผูประกอบการและนายทุน   ชุมชนซ่ึงถือวาเปนเจาของ 
ทรัพยากร   มีสวนแบงจากรายไดที่เกิดจากนักทองเที่ยวนอยมาก 

จังหวัดพังงา  กําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยวนิเวศน  เปนยุทธศาสตรหนึ่ง 
ในการพัฒนาจังหวัด  ประกอบกับผูวาราชการจังหวัดพังงา  ไดมีนโยบายสงเสริมใหชุมชนไดมี 
สวนรวมรับประโยชนจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว  โดยสงเสริมใหชุมชนจัดทําโฮมสเตย 

เม่ือปลายป พ.ศ. 2548  รัฐบาลจัดพิธีรําลึกครบรอบ 1 ป สึนามิ โดยเชิญนักทองเที่ยว 
ชาวตางชาติที่เปนผูประสบภัยและญาติของครอบครัวนักทองเที่ยวผูเสียชีวิตใหกลับมาเที่ยว 
เมืองไทย  ในฐานะแขกของประเทศไทย และเขารวมพิธีในวันที่  26  ธันวาคม 2548  ในการนี้ 
รัฐบาล  ไดมีนโยบายใหจังหวัดพังงา  จัดเตรียมบานพักของประชาชนเพื่อรองรับใหนักทองเที่ยว 
เขาพัก  จํานวน  100  หลัง  จังหวัดพังงามอบใหสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานพัฒนา 
ชุมชนจังหวัด  เปนผูรับชอบหนวยละ  50  ยูนิต  โดยมีแนวคิดวาครัวเรือนที่สมัครใจเขารวม 
โครงการ  หากสนใจพัฒนาเพื่อยกระดับเปนธุรกิจโฮมสเตย  จังหวัดจะใหการสนับสนุน 

จากแนวคิดเรื่องการมีสวนแบงเรื่องรายได  การกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริม 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนของจังหวัดพังงา และแนวคิดที่จะสงเสริมครัวเรือนที่ตอนรับนักทองเที่ยว 
ในพิธีรําลึกครบรอบ  1  ป  สึนามิ   ทําใหกลุมตาง ๆ  ที่มีความสนใจจะทําธุรกิจโฮมสเตยตั้งแตตน 
มีความตองการจะดําเนินธุรกิจโฮมสเตยดังนั้นเม่ือทีมวิจัยโครงการพัฒนาขบวนสหกรณในพื้นที่
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จังหวัดพังงา  ไดเขาไปหนุนเสริม โดยไดเชิญกลุมผูสนใจมารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ในวันที่ 
29  มีนาคม  2549  ณ  โรงแรมพังงาเบย   มีกลุมที่สนใจเขารวมจํานวน  7  กลุม  โดยมีขอสรุปให 
จัดตั้งเปนเครือขายโฮมสเตยซ่ึงถือเปนการเริ่มตนขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือขายโฮมสเตยและ 
เม่ือวันที่  18  มิถุนายน  2549  ทีมวิจัยไดจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ณ  บานบางเตยใต  หมูที่  7 
ตําบลบางเตย  จังหวัดพังงา  เพื่อจะใหกลุมตาง ๆ  ไดเลาถึงความคิดความตองการที่จะดําเนินการ 
ในอนาคต  ใหผูรวมเวทีรับทราบ  กลุมที่รวมตัวกันเปนเครือขายโฮมสเตย  ก็ไดเลาถึงความ 
ตองการที่จะดําเนินกิจกรรมโฮมสเตยใหเวทีไดรับทราบ  จึงมีกลุมสนใจจะเขารวมเพิ่มขึ้นอีก  5 
กลุม  รวมเปน  12  กลุม



บทที่ 3 
กระบวนการวิจัย 

การดําเนินงานตามโครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา 
ในครั้งนี้  มีทีมวิจัยทั้งหมด  จํานวน  9  คน  ประกอบดวย  เจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัด 
พังงา  จํานวน  4  คน  เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดพังงา  จํานวน  1  คน  เจาหนาที่สํานักงาน 
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน  1  คน  เจาหนาที่สํานักงาน ธกส. 
จังหวัดพังงา  จํานวน  1  คน  และภาคเอกชน  จํานวน  2  คน  ในการดําเนินการวิจัยเพื่อให 
สามารถตอบคําถามวิจัย  เพื่อใหเปนตามวัตถุประสงคในการวิจัย  ตามขอเสนอทีมวิจัยได 
ดําเนินการการวิจัยทั้ง  7  ขั้นตอนไดแก 

ขั้นที่หนึ่ง  การประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 
เชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย 

ขั้นที่สอง  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการวางระบบทองเที่ยวชุมชนเชิง 
อนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ 

ขั้นที่สาม  การจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพนัธมิตรเครือขาย 
ขั้นที่ส่ี  การจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง 

อนุรักษและภาคีเครือขายฯ 
ขั้นที่หา  การดําเนนิการตามแผนฯของเครือขาย 
ขั้นที่หก  การดําเนนิการศนูยเรียนรูทองเที่ยว 
ขั้นที่เจ็ด  การติดตามประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 

เชิงอนุรักษโดยทีมวจิัย 

ในการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการที่กําหนด  อาจจะไมเปนตามลําดับขั้นตอน 
หรือระยะเวลาที่กําหนด  ซ่ึงสามารถเลารายละเอียดในการดําเนินการแตละขั้นตอนได  ดังนี้ 

ขั้นที่หนึ่ง  การประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 
เชิงอนุรักษจังหวัดพังงา 

ในการประมวลขอมูลนโยบายที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 
เชิงอนุรักษ  ทีมวิจัยไดดําเนินการประมวลขอมูลโดยมีแนวคิดวา  จะประมวลนโยบายของภาค 
ราชการที่จะมีสวนสงเสริมสนับสนุน  ใหการจัดการทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดพังงาในระดับ 
ตาง ๆ เทานั้น  สวนนโยบายที่เปนอุปสรรคจะไมกลาวถึง  ซ่ึงสามารถสรุปขอมูลที่ไดจากการ 
ประมวล  เปนระดับตาง ๆ  7  ระดับ  ดังนี้
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1.  ระดับประเทศ  จากการประมวลขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการทองเที่ยวของประเทศ 
ของประเทศไทย  รัฐบาลทุกรัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยว  เพราะรายไดจาก 
การทองเที่ยวเปนรายไดที่สําคัญ  สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซ่ึงสามารถ 
สรุปโดยภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  เห็นวาการทองเที่ยว  คือ  หนทางสําคัญที่สราง 
รายไดเขาสูประเทศในสมัยรัฐบาล  พันตํารวจโททักษิณ   ชินวัตร  ซ่ึงเขามาบริหารประเทศ 
ติดตอกันเปนระยะเวลาหลายป  ไดกําหนดนโยบายดานการสงเสริมการทองเที่ยว  ไดกําหนด 
5  ประการ  ไดแก 

1.1  เรงฟนฟูระดับความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อให 
ประเทศไทยเปนประตูทางผานหลักของการทองเที่ยวในภูมิภาค ทั้งดานการตลาด การขนสง การ 
ลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการทองเที่ยว 

1.2  บริหารการทองเที่ยวโดยใชการตลาดเชิงรุก โดยสรางกิจกรรมการทองเที่ยว 
ทั้งในระดับภายในประเทศและความรวมมือระหวางประเทศเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการทองเที่ยว และยกระดับประเทศไทยใหเปน 
ศูนยกลางการประชุม การสัมมนาและการแสดงสินคาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1.3  เรงพัฒนา บูรณะฟนฟูมรดกและสินทรัพยทางวัฒนธรรม  ทั้งในเขตเมือง 
และนอกเมือง เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวใหม  สรางแหลงจับจายซ้ือสินคาของนักทองเที่ยว  โดย 
สงเสริมบทบาทภาคเอกชนรวมกับชุมชนในการรักษาแหลงทองเที่ยวและวิถีชีวิตใหอยูในสภาพ 
เดิมอยางตอเนื่อง 

1.4  เพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ ทั้งการทองเที่ยวเชิง 
อนุรักษ  การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลง 
ทองเที่ยวแหงใหม  และการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวใหมากขึ้น  ทั้งใน 
รูปแบบการจัดสหกรณการทองเที่ยวและพัฒนาพื้นที่ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 

1.5  เพ่ิมมาตรการการอํานวยความสะดวก สรางความปลอดภัย และปองกันการ 
เอาเปรียบนักทองเที่ยวรวมทั้งเรงรัดการแกปญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยวอยางจริงจัง 

จากนโยบาย  5  ประการ  ดังกลาว  เห็นวานโยบายดานที่  2  บริหารการทองเที่ยวโดย 
ใชการตลาดเชิงรุกจะเปนการสงเสริมการเช่ือมโยง ระหวางวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  และ 
ธุรกิจชุมชน  เพื่อสงเสริมกิจการทองเที่ยว  นโยบายดานที่ 3  เรงรัดพัฒนา  บูรณะ  ฟนฟูมรดกและ 
สินทรัพยทางวัฒนธรรมเปนการสงเสริม  บทบาทของชุมชนในการรักษาแหลงทองเที่ยวและรักษ 
ชีวิตและนโยบายดานที่ 4  เพ่ิมความหลากหลายการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ  จะเปนการสงเสริม 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากขึ้น  และ 
สงเสริมใหรวมตัวของชุมชนเปนเครือขาย  หรือเปนสหกรณซ่ึงสามารถสรุปไดวา  นโยบายที่ 
กลาวจะเปนผลดีตอการจัดการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษทั้งส้ิน  และนอกจากนโยบายของรฐับาล
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ดังกลาวแลว  กรอบนโยบายของคณะกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550   2554  ก็จะ 
เปนการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน  เชนเดียวกัน  ซ่ึงประกอบดวยกรอบนโยบาย  8  ประการดังนี้ 

1.  สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทั่วทุกภูมิภาคของไทย และเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงาน 
และเพ่ิมรายไดใหกับประเทศ 

2.  สงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอยางยัง่ยืน  โดยเนนการขยายฐาน 
ตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ  ทั้งในพื้นทีใ่หมและในตลาดเฉพาะกลุม  ภายใตการสรางความเขมแข็ง 
ของตราสินคา (Brand) ประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

3.  สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย  โดยเนนการประสานงาน 
ระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่กอใหเกิดการ 
เรียนรูและการสรางสรรคประโยชนทั้งตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวม  อันจะนําไปสู 
การสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอม รวมทั้งใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ 
วัฒนธรรมไทย 

4.  สงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น เพื่อสราง 
สมดุล  ระหวางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม  โดยเนนการทองเที่ยวเชื่อมโยง 
ระหวางกลุมจังหวัดและขามภูมิภาค 

5.  สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยการทําการตลาด 
รวมกัน  เพ่ือกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค  อันจะนํา 
ไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานรวมกันอยางเปนระบบ  และชวยเพิ่มความสามารถ 
ทางการแขงขันของภูมิภาคนี้ในตลาดทองเที่ยวโลก 

6.  มุงพัฒนาองคกร ระบบบริหารจัดการ และเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและขีด 
ความสามารถทางการตลาดทองเที่ยว  เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคล่ือน (Driving Force) ที่มี 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  และมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติภายใตหลัก 
ธรรมาภิบาล  รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่ 
เกี่ยวของกับเรื่องการตลาด 

7.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว (e  -  Tourism)  เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทย  และเสริมสรางศักยภาพในการสงเสริม 
การตลาดผานส่ือสารสนเทศ 

8.  สงเสริมการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยประสาน 
ความรวมมือและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
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2.  ระดับกระทรวง  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ซ่ึงมีหนาที่โดยตรงในการ 
สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว  จากการประมวลนโยบายการทองเที่ยวในระดับกระทรวงใน 
แตละรัฐบาล  มีนโยบายคลายคลึงกัน  ในสมัยรัฐบาลของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  กําหนดนโยบายที่เห็นวามีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวเชิง 
อนุรักษ  2  ประการ  ไดแก 

2.1. สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเนนการ 
ประสานงานระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่ 
กอใหเกิดการเรียนรูและการสรางสรรคประโยชนทั้งตอสถาบันครอบครัวและตอสังคม 
โดยรวม  อันจะนําไปสูการสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอม รวมทั้งใหเกิดความรักและ 
ภาคภูมิใจในเอกลักษณวัฒนธรรมไทย 

2 .2  สงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น เพื่อสราง 
สมดุล  ระหวางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม โดยเนนการทองเที่ยวเชื่อมโยง 
ระหวางกลุมจังหวัดและขามภูมิภาค  และเมื่อป  2549  สมัยรัฐบาลที่ พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท 
เปนนายกรัฐมนตรี   ไดกําหนดนโยบายดานการทองเที่ยว   โดยจะพัฒนาประเทศไทยเปนแหลง 
ทองเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการระดับสากล เนนเอกลักษณและวัฒนธรรม 
ไทยควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงรุกทั้งในและ 
ตางประเทศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพ 

3. ระดับหนวยงาน  ในระดับหนวยงานของภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ  ไดมีหลาย 
หนวยงานทีก่ําหนดแนวทางการดําเนนิงาน  ที่สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน 
ไดแก 

3.1 กรมสงเสริมการเกษตร  มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยในแตละ 
จังหวัด  สํานักงานเกษตรจังหวัด    มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการสงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงเกษตรโดยตรง และไดรับมอบหมายสนับสนุนเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว 
ของชุมชน   ซ่ึงในจังหวดัพังงา  นายเกษม  เพชรสังข  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  เปนผูไดรับ 
มอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว 

3.2  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
เม่ือป 2550  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดจัดตั้งสํานักงาน 

เสริมสรางศักยภาพและธุรกิจชุมชน ในดานธุรกิจการทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชน  โดยกําหนด 
ภารกิจ  2  ประการที่สําคัญ  คือ  งานเสริมสรางศักยภาพธุรกิจทองเที่ยวของชุมชน และงาน 
เสริมสรางศักยภาพผลิตภัณฑของชุมชน    ซ่ึงในดานของการเสริมสรางศักยภาพธุรกิจทองเที่ยว 
ของชุมชน  มีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้
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3.2.1  สํานักงานจังหวัดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบงานเสริมสรางศักยภาพ 
และธุรกิจชุมชน ประจํา สํานักงานจังหวัด หรือสาขา 

3.2.2  ประสานงานกับสวนงานผู เกี่ยวของในพื้นที่  เพื่อคัดเลือกแหลง 
ทองเที่ยวและชุมชนที่มีความพรอม  เพื่อรวมพัฒนาใหมีศักยภาพในการรับนักทองเที่ยว 

3.2.3  รวมวางแผนและดําเนินการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มี 
คุณภาพ  ตามปจจัยและศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ  เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนที่สามารถจูงใจ 
และเปนที่ประทับในนักทองเที่ยวได  หากจําเปนตองใชเงินทุนในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่หรือ 
บานพักโฮมสเตยรองรับนักทองเที่ยว  สามารถใหสินเชื่อไดตามหลักเกณฑของธนาคาร  ทั้งนี้ 
ขอใหเนนการพัฒนาปจจัยที่ชุมชนมีอยูแลวเปนสําคัญและตองแนะนําใหชุมชนลงทุนเฉพาะที่ 
จําเปนจริง ๆ  เทานั้น 

3.2.4  จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชน  โดยใหมีโปรแกรมที่หลากหลาย 
นักทองเที่ยวสามารถเลือกไดหลายรูปแบบ  เชน  โปรแกรมทองเที่ยววันเดียว  โปรแกรม 2 วัน 
1 คืน โปรแกรม 3 วัน 2 คืน  เปนตน  และในแตละโปรแกรมเนนใหเกิดประโยชนกับลูกคา 
ธนาคารเปนสําคัญ  เชน สถานที่พัก  รานอาหาร  แหลงจับจายซ้ือสินคาของชุมชน  เปนตน 

3.2.5  การประชาสัมพันธ  โปรแกรมการทองเที่ยว ดําเนินการผานส่ือตาง ๆ 
ของธนาคารที่มีอยูในปจจุบัน  ประชาสัมพันธกับสํานักงานจังหวัดอ่ืน ๆ  และสงใหสํานักงาน 
เสริมสรางศักยภาพและธุรกิจชุมชน( สสธ. )นําเขา  เว็บไซตทองเที่ยวชุมชนของธนาคารตอไป 
ซ่ึง เว็บไซตทองเที่ยวชุมชนของธนาคาร ซ่ึงสํานักงานเสริมสรางศักยภาพและธุรกิจชุมชน( สสธ.) 
และ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส. )รวมกันพัฒนาสรางและตั้งฐานขอมูลอยูในปจจุบัน 

3.2.6  การแสวงหานกัทองเที่ยว  ที่มาของนกัทองเที่ยว  4  ชองทาง  คือ 
(1)  ฝายรายไดและพัฒนาธุรกิจธนาคาร ( ฝรธ.) ชวยเหลือดานการจัดหา 

นักทองเที่ยว โดยเจาของผลิตภัณฑเงินฝาก (กองอํานวยการสินเชื่อนโยบายรัฐ :กอน.  กองธุรกิจ 
เงินฝาก : กธฝ.  กองธุรกิจและรายไดคาธรรมเนียม :  กธร. ) เปนผูคัดสรรลูกคาเงินฝากชั้นดีที่ 
ธนาคารจะใหรางวัล  และตอบแทนดวยการจัดใหไปทองเที่ยวตามโปรแกรมของสํานักงานจงัหวดั 
ตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 

(2) สํานักงานจังหวัดสาขา ตาง ๆ สามารถแลกเปล่ียนการจัดทองเที่ยว 
ชุมชนระหวางกัน เชน อาจคัดสรรลูกคาเงินฝากชั้นดี ที่จะใหรางวัล และตอบแทนดวยการจัดให 
ไปทองเที่ยวตามโปรแกรมตาง ๆ  ของสํานักงานจังหวัดอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 

(3) สํานักงานจังหวัดสาขา ประสานงานและเชิญชวนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ตาง ๆ  ไดแก  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล  หรือ 
กลุมองคกรชุมชนตาง ๆ  เปนตน  เพื่อเสนอโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชน  โปรแกรมการจัดอบรม 
สัมมนา  โปรแกรมการศึกษาดูงานการพัฒนาทางการเกษตร  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา 
ทางดานสังคม  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  และวัฒนธรรม  เปนตน
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(4) ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ   เพื่อรับสมัครนักทองเที่ยวตาม 
โปรแกรมที่กําหนดขึ้นเปนครั้งคราวตามวาระที่เหมาะสม 

7. สํานักงานจังหวัดและสาขา ดําเนินการเอง  หรือสรรหาผูดําเนินงานจัดการ 
ทองเที่ยวชุมชน ของ ธ.ก.ส. ไดแก สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.  องคกรชุมชน 
เปนตน 

8.  ติดตอบริษัทประกันชีวิต  เพ่ือจัดทําประกันชีวิตหมูใหแกนักทองเที่ยวทุกครั้ง 
4.  ระดับกลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน  กลุมจังหวัดอันดามัน ประกอบดวย 

จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงา  และจังหวัดกระบี่   ไดกําหนดวิสัยทัศนระหวางป  2548 – 2551 
รวมกันวา  “ศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเลระดับโลก  เปนประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจสูนานาชาติ” 
กําหนดกลยุทธขยายฐานรายได  ดวยการทองเที่ยวและบริการรูปแบบใหม  เชน  พัฒนาธุรกิจ 
บริการทองเที่ยวแบบลองสเตย  (Long  Stay) 

5.  ระดับจังหวัด  จังหวัดพังงาเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาและทะเล 
ที่มีความอุดมสมบูรณทางนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพ อันเปนตนทุนหลักที่มี 
ความสําคัญตอการพัฒนาที่จะมีผลตอความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงรวมถึงการผลิต 
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของจังหวัด การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงาที่ 
ยั่งยืนนี้ เปนการมุงเนนเพื่อความยั่งยืนของการเพิ่มการผลิต และลดความขัดแยงในการใช 
ประโยชนพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรม   ทางเศรษฐกิจและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ศักยภาพการพัฒนาของจังหวดัพังงา 
1.  แนวชายฝงทะเลของจังหวัด มีความยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร พรอมรับ 

การพัฒนา   ดานการทองเที่ยวและกิจกรรมการประมง 
2.  มีทรัพยากรดานการทองเที่ยวและพื้นที่มีศักยภาพสูง เชน แหลงปะการังใตทะเล 

สวยงาม  ภูมิทัศนอาวพังงาเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ ชายหาดสวยงาม  สะอาด  รมรื่น ภูเขา 
น้ําตก เปนแหลงทองเที่ยวบนบกมีมาก ยังคงสภาพธรรมชาติ 

3.  พื้นที่บางสวนยังมีศักยภาพในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
4.  เช้ือชาติวัฒนธรรม / ศาสนา ผสมกลมกลืน ไมมีปญหาความขัดแยงทางสังคม 
วิสัยทัศนจังหวดัพังงา 
“ เปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศนชั้นนําของโลกและแหลงเกษตรกรรมกาวหนาฝงทะเล 

อันดามัน” 
เปาประสงค  “ฟนฟูและจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศนบนฐานการเชื่อมโยงแหลง 

ทองเที่ยว และพัฒนาการตลาดอยางยั่งยืน  โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ผานกลไกการมีสวนรวมแบบ 
พหุภาคี” โดยกําหนดยุทธศาสตรตามเปาประสงค  จํานวน  4  ยุทธศาสตร  คือ
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1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ 
2.  สรางและพัฒนาระบบกลไกการพฒันา และการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
3. ฟนฟูและพัฒนาผลิตภณัฑการทองเที่ยวเชิงนิเวศน  (ธรรมชาติ/สุขภาพ/วฒันธรรม/ 

ประเพณี) 
4. สงเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ (ประเทศกลุมเปาหมาย) 
6. ระดับหนวยงานในจังหวดั 
ในจังหวัดพังงา  มีหนวยงานที่มีแผนปฎิบัติงานที่สนับสนุนการจัดการทองเที่ยว 

ชุมชน  ไดแก 
6.1  สํานักงานเกษตรจังหวัด  สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยเขาไป 

สนับสนุนชุมชนที่มีศักยภาพ  การทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน  ชุมชนบานเกาะนก  ตําบลทุงมะพราว 
อําเภอทายเหมือง  ชุมชนบานโคกไคร  ตําบลมะรุย  อําเภอทับปุด 

6.2  สํานักงานการทองเที่ยวกีฬาและนนัทนาการจังหวดั 
7. ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มีหลายองคกรสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  ในลักษณะใหการ 
สนับสนุนงบประมาณ  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา  และองคการบริหารสวนตําบล 
ตางๆ 

ขั้นที่สอง  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อวางระบบการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ 
ระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ 

ในการวางระบบการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา  ระหวางภาคีพันธมิตร 
ของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ   ทีมวิจัยไดใหการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อวางระบบการ 
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ  โดยเชิญกลุม 
ทองเที่ยวชุมชน  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  นักวิจัย  และผูทรงวุฒิ  รวมพูดคุยแลกเปล่ียน 
เรียนรู เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน  ในระหวางวันที่  1  เมษายน  2551  -  8  มีนาคม  2552 
รวม  20  ครั้ง  ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปเปนสาระไดดังนี้ 

1. กลุมทองเที่ยวชุมชนรวม  11  กลุม  ตกลงรวมกันที่จะขับเคล่ือนในรูปของเครอืขาย 
การตกลงเกิดขึ้นโดยทีมวิจัยไดเชิญกลุมทองเที่ยว จํานวน  11  กลุม ที่รวมตัวกันจัดตั้งเปน 
เครือขายโฮมสเตยมารวมเวทีแลกเปล่ียนเพื่อชี้แจง  การดําเนินการวิจัยเชิงพัฒนาในลักษณะตอ 
ยอดจากการดําเนินการวิจัยโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพังงา  เมื่อป  2549 
และเชิญชวนเขารวมโครงการวิจัยการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา  โดยแตละกลุมได 
รวมอภิปรายและเห็นตรงกันโดยสรุปวา  การขับเคล่ือนในรูปเครือขาย  จะเปนประโยชนแกกลุม 
ทองเที่ยวตาง ๆ  มากกวาที่แตละกลุมจะขับเคล่ือนโดยลําพัง  โดยเฉพาะการขับเคล่ือนในรูปของ
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เครือขายมีผลในการกระตุนใหแตละกลุม  มีความตื่นตัวในการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ทําใหเกิดความรูสึกวากลุมตาง ๆ  เปนเพ่ือนรวมงาน ที่จะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหสามารถ 
เดินไปได ไมใชคูแขง 

2. รูปแบบในการบริหารเครือขาย  ในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อใหการ 
ดําเนินการเครือขาย  ดําเนินการเปนไปอยางมีระบบ  เครือขายไดดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
เครือขาย  ประกอบดวยตําแหนงประธานเครือขาย  รองประธาน  ประชาสัมพันธ  เหรัญญิก 
เลขานุการ  และกรรมการอ่ืน ๆ  รวม  13  คน  โดยแตละกลุมตองมีตัวแทนรวมเปนกรรมการ 
อยางนอย กลุมละ 1 คน  และกําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการเครือขาย  เดือนละ  1  ครั้ง 

3. การจัดทําโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในการทําประกบเครือขาย  และพัฒนา 
กลุมทองเที่ยว 

ในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูมีขอสรุปรวมกันวาในการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอ 
การสนับสนุนงบประมาณทั้งในการขับเคล่ือนเครือขาย  และในการพัฒนากลุมทองเที่ยวชุมชนแต 
ละกลุมตอหนวยราชการตาง ๆ  จะดําเนินการในนามเครือขาย  เชน จัดทําโครงการเสนอตอ 
องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา   เสนอตอสํานักงานสหกรณจังหวัด  และสํานักงานเกษตร 
จังหวัด 

4.  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหาในการดําเนินงาน 
ในการแกปญหาในการดําเนินงานของเครือขาย และของกลุมทองเที่ยวชุมชน 

ตาง ๆ   จะดําเนินการโดยนําปญหาที่เกิดขึ้นมาเสนอในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู   เพื่อรวมกัน 
เสนอแนะเพื่อกําหนดเปนแนวทางในการแกไขรวมกัน  ตัวอยาง  เชน ปญหาที่กลุมทองเที่ยวตาง ๆ 
ไมสามารถไปจัดทําขอตกลงกับบริษัทนําเที่ยวได  เนื่องจากกลุมไมมีกฎหมายรองรับสถานะความ 
เปนกลุม   ทําใหขาดความนาเชื่อถือ  เครือขายกําหนดแนวทางในการแกปญหาโดยใหแตละกลุม 
ไปจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.  2548 

ขั้นที่สาม  การจัดทํารายขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตรเครือขาย 
ในการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตรเครือขาย  ทีมวิจัย 

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลของกลุมทองเที่ยวชุมชนตาง ๆ  ที่รวมตัวเปนเครือขาย  ขอมูลที่จัดเก็บ 
ประกอบดวยขอมูล  3  สวน  คือ  (1)  ขอมูลพื้นฐานของกลุม  ไดแก  ประวัติความเปนมาของ 
หมูบาน  สภาพทั่วไป  ภูมิประเทศ  การคมนาคม  และประชากร  (2) ขอมูลการจัดองคกรการ 
ดําเนินงาน  และการบริหารจัดการกลุม  ไดแก  ระเบียบของกลุม  รายชื่อสมาชิก  และรายชื่อ 
คณะกรรมการตลอดจน ศักยภาพการดําเนินงานของกลุม  และ (3) ขอมูลโปรแกรมการทองเที่ยว 
และการแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดขาย แตละชุมชน ในการจัดเก็บขอมูล  ทีมวิจัยไดดําเนินการ 
จัดเก็บในหลายรูปแบบ  โดยในขั้นแรกไดใหกลุมตาง ๆ  จัดเก็บขอมูลของกลุมตนเอง  ตามแบบที่ 
ทีมวิจัยกําหนด   แลวดําเนินการตรวจสอบขอมูล  และมอบหมายใหนักวิจัย  จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม
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ในสวนที่ยังเห็นวาไมสมบูรณ  โดยการบันทึกตามคําบอกเลาของผูนํากลุม  สําหรับการจัดเก็บ 
ขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการทองเที่ยว  และจุดขายของแตละกลุม  เพื่อความชัดเจนของขอมูล 
จึงไดจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยมอบหมายใหตัวแทนในแตละกลุมที่เขารวมเวทีแลกเปล่ียน 
จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวและจุดขายของแตละชุมชน  เสนอใหผูเขารวมเวที รับฟงและรวม 
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา  ขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการทองเที่ยวและจุดขาย  จะมีการ 
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใหสมบูรณยิ่งขึ้น    และการจัดเก็บขอมูลขั้นทายสุด  ทีมวิจัยจะเขาไปแต 
ละชุมชน  เพื่อใหเห็นสภาพจริงของชุมชน  สามารถเก็บขอมูลทั้ง 3  สวน   ไดครบถวนและชัดเจน 
สําหรับการจัดเก็บขอมูลโปรแกรมการทองเที่ยว    และจุดขายแตละกลุมทองเที่ยวแตละชุมชน 
ทีมวิจัยดําเนินการจัดเก็บโดยการรวมกับแกนนํากลุมทองเที่ยว ไปทดลองเที่ยวตามโปรแกรมที่ 
กําหนด  และรวมเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการทองเที่ยว  เชน การเขาไป  ณ  กลุม 
ทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ในกิจกรรมบทบาทสมมุติเปน 
นักทองเที่ยว  ระหวางวันที่  23-24  ตุลาคม  2551  นักวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลของกลุม 
ทองเที่ยวชุมชนบานพรุในเพิ่มเติม  ตั้งแตขอมูลการเดินทางขอมูลสภาพภูมิประเทศ ฯลฯ  และ 
โดยเฉพาะขอมูล  โปรแกรมการทองเที่ยวและจุดขายของกลุม  ทีมวิจัยและแกนนําไดทดลองเที่ยว 
ตามโปรแกรมที่กําหนด  เชน การลองเรือไปเกาะไขนอก  เกาะไขใน  เพื่อชมสภาพความเปน 
ธรรมชาติ  ไปดูฝูงปลานกแกว  ไปวายน้ํา  และสังเกตการณกลุมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว  และ 
ทําใหรับทราบถึงศักยภาพในการดําเนินงานของกลุม  ความสามารถในการตอนรับนักทองเที่ยว 
จํานวนบานที่มีความพรอมในการบริการแกนักทองเที่ยว  ขอมูลของกลุมทองเที่ยวชุมชนตาง ๆ 
จะถูกจัดเก็บแยกไวแตละกลุม  และจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  ไปตามการปรับปรุงและพัฒนา 
ของแตละกลุม  ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะนํามาใชประโยชน  ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา และการ 
ประชาสัมพันธกลุม 

ขั้นที่สี่  การจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ 
ภาคีเครือขาย 

ในการจัดทําแผนทิศทาง  และแผนธุรกิจของเครือขาย และภาคีพันธมิตรของเครือขาย 
ทีมวิจัย  ไดดําเนินการเพ่ือใหการจัดทําแผน  ทิศทางการดําเนินงานและแผนธุรกิจทั้งในระดับกลุม 
และระดับเครือขายสําเร็จ  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

การจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานและแผนธุรกิจของแตละกลุม 
ทีมวิจัย  ไดเขาไปเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจแตละ 

กลุม  โดยในระยะแรกจะเขาไปจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ในกลุมทองเที่ยวชุมชนตาง ๆ โดยเชิญ 
สมาชิกของกลุมทองเที่ยว  ผูนําชุมชน  นักการเมืองทองถ่ิน  และคนในชุมชนที่มีความสนใจ 
เพื่อใหรวมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน  ของแตละชุมชนใหสามารถ 
ดําเนินการไปได  ชวยกันเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการกําหนดโปรแกรมการทองเที่ยว



30 

ที่สอดคลองกับแหลงทองเที่ยวที่มีอยูในชุมชน การพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเพื่อเสริมสราง 
จุดขายเพิ่มเติม ฯลฯ  เชน  ตัวอยางการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ณ  กลุมทองเที่ยวชุมชนบาน 
บางเตยใต  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม 2551  การเชิญที่ 
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ  เดินทางรวมกับนักวิจัย และผูส่ือขาว เขาไปเยี่ยมเยือนกลุมทองเที่ยวชุมชน 
ตาง ๆ  เพื่อใหคําแนะนํา  และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  การปรับปรุงโปรแกรมการ 
ทองเที่ยวตลอดจนการไดรับทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของส่ือมวลชนที่มีประสบการณ 
ในการทองเที่ยวระหวางวันที่  16  –  18  กรกฎาคม  2551  กลุมทองเที่ยวชุมชนสามารถนํา 
คําแนะนําไปใชในการจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจ  เชน  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต 
ควรเปนจะแนวการทองเที่ยวเชิงเกษตร   กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชองเหนือ  ควรเพิ่มการ 
ประชาสัมพันธ   และกลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน   ควรเนนการทองเที่ยวแบบการเรียนรู 
รวมกันของชุมชน  และเพ่ือเสริมความรูความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  ทีมวิจัยได 
นําแกนนํา และสมาชิกของกลุมทองเที่ยวไป  ศึกษาดูงานกลุมทองเที่ยวชุมชน  ณ  อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  เม่ือวันที่ 17  กันยายน  2551  และการใหแตละกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู  การ 
ดําเนินงานซ่ึงกันและกันระหวางกลุมทองเที่ยว   เพื่อจะเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ 
ดําเนินงาน  สําหรับทีมวิจัยก็ไดใหนักวิจัยไปศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสบการณการจัดการ 
ทองเที่ยวชุมชน  อันจะเปนประโยชนในการแนะนํากลุมทองเที่ยวในเครือขาย  เชน  การไปศึกษา 
ดูงานกลุมทองเที่ยวชุมชนบานแมกําปอง  หมูที่ 3  ตําบลหวยแกว  อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม 
ระหวางวันที่  6-8  สิงหาคม  2551  และการไปศึกษาดูงาน  กลุมทองเที่ยวชุมชนในอําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา  และกลุมทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดระนอง  รวมกับเครือขายทองเที่ยวชุมชน 
อันดามันเหนือ  ระหวางวันที่ 22 -  24  สิงหาคม  2551  ทีมวิจัยไดจัดทําคําถามจํานวน  29  คําถาม 
เพ่ือใหสมาชิกในกลุมทองเที่ยวชุมชนตาง ๆ  รวมกันหาคําตอบ  ซ่ึงคําถามเหลานี้เปนคําถามที่จะ 
นํามาใชในการจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของกลุม  เมื่อวันที่  4-5  ตุลาคม  2551 
ณ   สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา   ไดมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
ในการทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของกลุมทองเที่ยวชุมชน  โดยไดเชิญคณะอาจารยแผนก 
การตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซ่ึงมีอาจารยประทิน  เล่ียนจํารูญ   เปนหัวหนาคณะ  เพ่ือมาให 
ความรูในการจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานและแผนธุรกิจ   และดําเนินการจัดทําแผนโดยใช 
ขอมูลจากการตอบคําถาม  จํานวน  29  คําถาม  ที่จัดเตรียมไว  กลุมทองเที่ยวสามารถจัดทําแผน 
ทิศทางตามคําแนะนําของอาจารยที่คอยใหคําปรึกษาในแตละกลุมอยางใกลชิด  และใหนําขอสรุป 
ของแผนทิศทางและแผนธุรกิจที่ไดจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  นํากลับไปพูดคุยกับสมาชิกในกลุม 
เพื่อจะไดรวมกันเสนอแนะปรับปรุง   โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  30  ตุลาคม 
2551  โดยคณะอาจารยจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา  ไดเขาไปชวยใหคําปรึกษา  และติดตามในแตละ 
กลุม  ซ่ึงมีกลุมที่สามารถทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจ 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  ทีมวิจัยไดเขาไปดําเนินการสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ทั้งเวทีใหญและ 
เวทียอย  เพื่อวางระบบการดําเนินงานของเครือขาย  การแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานของแต 
ละกลุม  การนําปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  จากการการดําเนินงานของเครือขาย  และของกลุมเพื่อ 
กําหนดแนวทางการแกไข  ตลอดจนการเรียนรูรวมกันในเรื่องตาง ๆ  และจากประสบการณในการ 
ขับเคล่ือนรวมกัน  ในรูปของเครือขายโฮมสเตย   ดังนั้น เมื่อวันที่  18-19  ตุลาคม  2551  ณ  หอง 
ประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  ทีมวิจัยไดมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อจัดทําแผน 
ทิศทางการดําเนินงานของเครือขาย ระยะ 3  ป  (ป 2551 – 2553)  โดยเชิญแกนนําของกลุม 
ทองเที่ยวชุมชน กลุมละ  3  คน  มารวมเวที   ซ่ึงกลุมตาง ๆ  ไดรวมอภิปรายและแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น  ในเรื่องตาง  ๆ  อยางกวางขวาง  จนไดขอสรุปซ่ึงเปนที่ยอมรับของทุกกลุม  โดยได 
กําหนดวิสัยทัศน  การดําเนินงานของเครือขาย และพันธกิจ  5  ประการ  รวม  24  กลยุทธ 
(รายละเอียดปรากฏตามบทที่  4) 

ขั้นที่หา  การดําเนินการตามแผนทิศทางการดําเนนิงาน 
เนื่องจากการดําเนินงานของเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา  เปนการขับเคล่ือน 

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  ไดโดยสรุปตามพันธกจิ 
ที่กําหนดดังนี้ 

ผลการดําเนินการตามพนัธกิจการสงเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู  สรางเครือขาย 
คุณคา 

-  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเครือขายเดือนละ 1 ครั้ง  โดยกําหนดจัดขึ้น 
วันที่  4  ของทุกเดือน  หากเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการ  ก็ใหเล่ือนไปเปนวันแรกที่เปดทําการ
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- การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเปนนักทองเที่ยว  เพื่อไปเยี่ยมเยียนกลุมทองเที่ยว 
ชุมชน  ในเครือขายทําใหกลุมตาง ๆ  ไดมีโอกาสฝกทักษะในการตอนรับนักทองเที่ยว  เชนการให 
แกนนํากลุมทองเที่ยวไปเที่ยวที่กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน  เมื่อวันที่  23 – 24  ตุลาคม  2551 
การนําที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ  ส่ือมวลชนรวมเดินทางไปพักในกลุมทองเที่ยวตาง ๆ  ระหวางวันที่ 
16 – 18  กรกฏาคม  2551  ทําใหกลุมตาง ๆ ไดมีโอกาสเสริมสรางทักษะในการตอนรับ  และการ 
กระตุนการดําเนินงานของกลุมทองเที่ยวตาง ๆ 

- การพัฒนาบุคคลากร  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  ใหแก 
กลุมทองเที่ยวตาง ๆ  เชนการจัดฝกอบรม โดยนําสมาชิกกลุมทองเที่ยวชุมชนในเครือขาย  ไป 
ศึกษาดูงานการจัดการทองเที่ยวชุมชนของบานเกาะพิทักษ   จังหวัดชุมพร  และกลุมทองเที่ยว 
ชุมชนบานลีเล็ด  จังหวัดสุราษฎรธานี  ระหวางวันที่  3-6  กุมภาพันธ  2552 

ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร  พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสูความสมดลุและ 
ยั่งยืน 

ในการดําเนินการตามพันธกิจที่กําหนด  ยังไมสามารถดําเนินการไดเปนรูปธรรมมาก 
นัก  แตเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา  มีความตั้งใจจะดําเนินงาน โดยยึดถือหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคล่ือนเครือขาย  และพยายามเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนในการพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแกสมาชิก  ก็ยังไม 
สามารถดําเนินการได  เพราะกลุมทองเที่ยวยังไมมีรายไดที่เพียงพอ  ผลงานที่เปนรูปธรรมของ 
พันธกิจนี้  คือ  การจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวรวมกันของชุมชน  เชน  การจัดทําโปรแกรม 
ทองเที่ยวรวมกันของกลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก  กลุมโฮมสเตยบานบางพัฒน  และกลุม 
ทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร 

ผลการดําเนินการตามพันธกิจบูรณาการภาครัฐและชุมชนในการพัฒนาแหลง 
ทองเที่ยว 

การกําหนดพันธกิจนี้  เปนการแสดงถึงความจําเปนที่การจัดการทองเที่ยวตองอาศัย 
การสงเสริมและสนับสนุนจากทั้งหนวยราชการและภาคเอกชน  ที่เกี่ยวของหลาย ๆ  ฝาย  จึงจะ 
ประสบความสําเร็จได  โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ  ซ่ึงนอกเหนือจาก 
การพึ่งพาตนเองของกลุมทองเที่ยวตาง ๆ  แลว  ผลการดําเนินการตามพันธกิจที่เปนรูปธรรม  เชน 

- การประสานกับสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  และสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
จนสามารถจัดทําโครงการและไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดพังงา ใน 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  จํานวน  1,300,000  บาท 

- การประสานกับสํานักงานทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการเพื่อจัดฝกอบรมแก 
สมาชิกกลุมทองเที่ยวในเครือขายระหวางวันที่  9 – 11  กุมภาพันธ  2552
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- รวมเปนคณะกรรมการสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดพังงา 
- ร วมกับสมาคมการทอง เที่ ยว    จัดทํ าเอกสารเผยแพรการทอง เที่ ยว    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 

- การรวมกับวิทยาลัยเทคนคิพังงา  ตามโครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 
ใหม 

ผลการดําเนินการตามพนัธกิจ  เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการทองเที่ยว 
ชุมชน 

ผลการดําเนินงานในพันธกิจนี้  คอนขางเปนรูปธรรมที่สุด  โดยเฉพาะการสงเสริม 
การตลาด  โดยเครือขายไดรับงบประมาณจากสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  และสํานักงาน 
เกษตรจังหวัดพังงา  จัดทําส่ือประชาสัมพันธจํานวนมาก  ทั้งแผนพับแผนทั้งภาคภาษาไทยและ 
ภาคภาษาอังกฤษ  แผนวีทีอารประชาสัมพันธพรอมแผนพับเครือขาย  จํานวน  6,000  แผน  การ 
จัดทําปายแสดงที่ตั้งและบอกระยะทาง  การออกบูธประชาสัมพันธ  ในงาน “เปดโลกมหัศจรรย 
แดนสวรรคเมืองพังงา”  ณ บริเวณเขาหลักเซนเตอร  ตําบลคึกคัก  อําเภอตะกั่วปา  จังหวัดพังงา 
และการจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธของเครือขาย  การนําส่ือมวลชนลงไปในพื้นที่ของกลุม 
ทองเที่ยวชุมชน  การจัดแถลงขาวเปดตัวเครือขาย  เมื่อวันที่  7  มกราคม  2552  โดยเชิญผูวา 
ราชการจังหวัดพังงา  มาเปนประธานในการแถลงขาว  ฯลฯ 

ผลการดําเนินการตามพนัธกิจ  อนุรักษ วฒันธรรม ทรัพยากร  ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมมีสวนรวม 

ผลการดําเนินการตามพันธกิจ  เปนความเห็นของเครือขายที่จะใหแตละกลุมเขาไปมี 
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงมีผล 
การดําเนินการของแตละกลุม  ดังนี้ 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก  ไดฟนฟูการแสดงรองเง็ง  ซ่ึงเปนการแสดง 
พื้นบานดั้งเดิม  สาธิตการปลูกขาวไร  การเหมืองแร 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร  จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว  ชมภาพวาดตามถํ้า 
ตาง ๆ   เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของ  ศิลปะ  และวัฒนะธรรม  การใหนักทองเที่ยวเรียนรู 
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
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กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต  สงเสริมอาชีพการทําน้ําตาลจากตนชก  ซ่ึงเปน 
อาชีพดังเดิมของชุมชน 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน  สงเสริมการเรียนรูการประกอบอาชีพของกลุม 
อาชีพตาง ๆ   เชน กลุมไมกวาดดอกออ  กลุมทําขนมบานเกาเจา  กลุมเล้ียงผึ้ง   และสงเสริมการ 
เรียนรูในการใชพลังงานทดแทน 

กลุมบางพัฒนโฮมสเตย  สงเสริมกิจกรรมราชการปลูกปาชายเลน  โดยการเพาะตน 
กลาไวสําหรับใหนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนปลูก  การจัดตั้งธนาคารปู  โดยรับบริจาคปูไขนอก 
กระดองไปปลอย  การกําหนดพื้นที่บริเวณชุมชนเปนเขตหามจับสัตวน้ํา 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ  จัดกิจกรรมธนาคารปู เพื่อขยายพันธปูทะเล  จัด 
กิจกรรมปลูกกลวยไมปาในปาชุมชน 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรใุน  สงเสริมกิจกรรมกลุมอาชีพ  เชนการทําขนมบาบ่ิน 
การผลิตปลาฉิ่งฉาง  และจดัโปรแกรมการทองเที่ยวสงเสริมการเรียนรูในการประกอบอาชีพของ 
ประชาชน  เชน การทําลอบดักปลา 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชองเหนือ  ดําเนินการฟนฟูการแสดงลิเกฮูลู  ซ่ึงเปนการ 
แสดงพื้นบาน  รวมกับโรงเรียนในชุมชนจดักจิกรรมธนาคารขยะ 

ขั้นที่หก   การดาํเนนิการศูนยเรียนรูทองเที่ยว 
ในการดําเนินการเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูทองเที่ยวชุมชน  เพื่อใหสามารถดําเนินการ 

จัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูทองเที่ยวชุมชนตามความหมายที่กําหนดไวในขอเสนอโครงการ 
แนวทางหนึ่งที่ทีมวิจัย  นํามาใชในการดําเนินการ คือ การไปศึกษาดูงานกลุมทองเที่ยวชุมชน 
ตาง ๆ  ที่มีชื่อเสียง  เพื่อนํามาเปนตนแบบหรือเพ่ือประยุกตใช  เชน  ไปศึกษาดูงานกลุมทองเที่ยว 
ชุมชนบานแมกําปอง  อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม  ระหวางวันที่  6 – 8  สิงหาคม  2551 
การไปศึกษาดูงาน  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะพิทักษ  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  และ 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานลีเล็ด  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี  ระหวางวันที่  3  – 6 
กุมภาพันธ  2552  และการไปศึกษาดูงานกลุมทองเที่ยวชุมชนอําเภออัมพวา จังหวัดสุมทรสง 
คราม  ระหวางวันที่  16- 17  กันยายน  2551  และจากประสบการณที่ทีมวิจัยเคยไปศึกษาดูงานที่ 
กลุมทองเที่ยวชุมชนอําเภอเกาะยาวนอย  จังหวัดพังงา  พบวาในการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูสวนใหญ 
จะใหความสําคัญกับการมีสถานที่และนําขอมูลที่มีอยูมาแสดง   บางแหงศูนยการเรียนรูไมไดรับ 
ความสนใจจากนักทองเที่ยวมากนัก  ทําใหไมเกิดประโยชนตามเจตนารมณในการจัดตั้งศูนย 
เรียนรู  ถือเปนศูนยเรียนรูที่ไมมีชีวิต  เชน  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานแมกําปองและกลุม 
ทองเที่ยวชุมชนอําเภออัมพวา    บางแหงจะเสริมดวยการจัดใหมีบุคคลที่มีความรูมาใหความรู 
และรวมแลกเปล่ียนเรียนรู  ถือวาเปนศูนยการเรียนรูที่มีชีวิต  เชน  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานลีเล็ด 
และกลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะยาวนอย  จากประสบการณดังกลาว ประกอบกับการขับเคล่ือน
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เครือขายทองเที่ยวชุมชนมาระยะหนึ่ง  ทําใหทีมวิจัยมีความเห็นวา  ศูนยการเรียนรูควรจะมี 
บทบาทใน  2  ลักษณะ  คือ  บทบาทในการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว  เชน  สถานที่ทองเที่ยวของ 
ชุมชน   ผลการดําเนินการของกลุม    ฯลฯ  และบทบาทในการบริการความรูแกผูสนใจ  เชน 
นักเรียน  นักศึกษา  ชุมชนอ่ืน ๆ  และศูนยเรียนรูควรจะมีบุคคลซ่ึงมีความรู   มารวมใหความรูใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู จะทําใหศูนยเรียนรูเปนศูนยที่มีชีวิตและเกิดประโยชนมากขึ้น  ทีมวิจัยเห็น 
วาควรจะใหกลุมทองเที่ยวชุมชนทั้ง  11  กลุม  เปนศูนยเรียนรู  ทั้งนี้เพราะทุกกลุมมีความแตกตาง 
กัน  ทั้งการกอตั้ง   การดําเนินการ  ศักยภาพ  ของคนในชุมชน ฯลฯ  และ มีความหลากหลายใน 
กิจกรรม  ทีมวิจัยไดนําความเห็นดังกลาวไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายทองเที่ยว  มีความเห็น 
สอดคลองกันเกี่ยวกับการดําเนินการศูนยเรียนรู  โดยนําเรื่องการจัดทําศูนยการเรียนรูทองเที่ยว 
ชุมชน ไปกําหนดไวในแผนทิศทางการดําเนินงาน  พันธกิจ :  การสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู 
เพ่ือสรางเครือขายคุณคา   กลยุทธ :  การจัดใหมีศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชน  ซ่ึงมีความชัดเจนใน 
รูปแบบ  สวนการดําเนินการตามแผนทิศทางที่มีระยะเวลากําหนด  3  ป  ( พ.ศ. 2551 – 2553) 
จะคอย ๆ  ดําเนินการ  โดยจะเริ่มจากกลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร  เปนแหงแรก 

ขั้นที่เจ็ด  การตดิตามประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเทีย่วชุมชนเชิง 
อนุรักษโดยทีมวิจัย 

ในการติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนเครือขายพันธมิตรชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัด 
พังงา   ทีมวิจัยไดใชการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เปนเครื่องมือในการติดตามแผนทิศทาง  การ 
ดําเนินงานตามแผนทิศทาง  โดยทุกครั้งที่มีการจัดเวทีเครือขายจะนําผลการดําเนินงานและปญหา 
อุปสรรคตาง ๆ  มารวมแลกเปล่ียนเรียนรู   ปรับปรุงแนวทางเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 
และการติดตามอีกทางหนึ่ง  คือ  การมอบหมายใหนักวิจัย   ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของสํานักงาน 
สหกรณจังหวัดพังงา   เปนผูติดตามการดําเนินงาน   เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานปญหา  และ 
อุปสรรค  และนํามาประมวลเพื่อหาทางชวยเหลือ  และเพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นในการจัดเวที 
แลกเปล่ียนในครั้งตอ ๆ ไป 

สําหรับการดําเนินธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา   เม่ือพิจารณาการ 
ขับเคล่ือน พบวา  มีการขับเคล่ือนเปน 2 ระดับ  คือ  (1) การขับเคล่ือนระดับเครือขาย   ไดแก  การ 
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู   การประชาสัมพันธ   การจัดทําแผนการตลาด  การประสานงานกับ 
หนวยงานราชการ  และเอกชน  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  และการสนับสนุนดานอื่น ๆ 
(2) การขับเคล่ือนระดับกลุม  ซ่ึงไดแก  การดําเนินธุรกิจเพ่ือบริการแกนักทองเที่ยว  ตามโปรแกรม 
การทองเที่ยวที่แตละกลุมกําหนด  ซ่ึงการขับเคล่ือนทั้ง  2  ระดับ  เปนไปในลักษณะเกื้อหนุนและ 
สอดคลองกัน  สามารถสังเคราะห  รูปแบบไดดังนี้ 

1. รูปแบบที่ 1  กลุมทองเที่ยวชุมชนแตละกลุม  ดําเนินธุรกิจเปนเอกเทศ  มีการทํา 
ตลาดและการประชาสัมพันธดวยกลุมเอง  มีการนําโปรแกรมการทองเที่ยวไปเสนอขายกับบริษัท
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นําเท่ียว  แลวนําผลการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน   นํามาแลกเปล่ียนเรียนรูใน 
เวที  เพื่อจะใหกลุมอ่ืนไดรับทราบ  เปนตัวอยางในการดําเนินงานแกกลุมอ่ืน 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  ตามโปรแกรมการทองเที่ยวที่กําหนด  เชน  การกําหนดโปรแกรมการทองเที่ยวรวมกัน 
ระหวางกลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร    กลุมทองที่ยวชุมชนบานบางพัฒน  และกลุมทองเที่ยว 
ชุมชนบานเกาะนก 

รายละเอียดตามขั้นตอนการวิจัย  ปรากฏตามภาคผนวก



บทที่ 4 
ผลลัพธ 

เครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา  ขับเคล่ือนกิจกรรมทําใหชุมชนรูคุณคาของ 
แหลงทองเที่ยว  วิถีชีวิตและธรรมชาติที่มีความสําคัญตอรายได  และภูมิปญญาของทองถ่ิน  การที่ 
ชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในเชิงพัฒนา  ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการสนับสนุน 
และการสรางโอกาสที่ดีกวาเดิม  คนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก 
เกี่ยวกับการทองเที่ยว  เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การปรับปรุงระบบสาธารณสุข  ระบบ 
การคมนาคม  การจัดใหมีแหลงสันทนาการ  รานคา  และพื้นที่พักผอนหยอนใจเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ชุมชนยังกลับไปสืบคนมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือฟนฟูและพัฒนาตอยอดในเชิง 
สรางสรรค  ทําใหเกิดวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมจากพื้นฐานเดิม  สงผลใหชุมชนไดรับประโยชน 
ในทางเศรษฐกิจระยะยาวบนพื้นฐานที่สังคมเขามามีสวนรวมภายใตระบบการพัฒนาธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  การที่เครือขายขับเคล่ือนกิจกรรมดวยการชวยเหลือตนเอง  เปดกวาง 
แนวคิดอันเปนพื้นฐานการพัฒนาตามแนวทางประชาธิปไตย  โดยใหคนมีความเห็นตางกนัรวมกนั 
มีโอกาสทํางานไดอยางเทาเทียมกัน  มีความเห็นอกเห็นใจกัน  ชวยเหลือกันดวยความโอบออมอารี 
ในขณะเดียวกันก็พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐและองคกรภาคเอกชนเพื่อนําเขาไปเสริมพลังการ 
ขับเคล่ือนเครือขายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  กอเกิดนวัตกรรมที่สําคัญๆ  ขึ้นดังภาพที่  1 
ภาพที่  1  แสดงนวัตกรรมของเครือขายทองเทีย่วชุมชนจังหวัดพังงา 

นวัตกรรม 

รูปแบบเครือขาย 

โลโก (Logo) 

การจัดการเครือขาย 

วิสัยทัศน พันธกจิและวัตถุประสงค 

แผนธุรกิจภาคีเครือขาย 

โปรแกรมทองเที่ยว 

เครือขาย 
ทองเที่ยวชุมชน 
จังหวัดพังงา 

พลังการขับเคล่ือน 

ยกระดับ 

ความเขมแข็ง/ยั่งยืน
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จากภาพที่ 1  เครือขายขับเคล่ือนกิจกรรมจนเกิดนวัตกรรมที่สําคัญ ๆ ขึ้น ไดแก 
รูปแบบเครือขาย  โลโก(Logo) การจัดการเครือขาย  วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค  แผน 
ธุรกิจภาคีเครือขาย  และโปรแกรมทองเที่ยว  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1.  รูปแบบเครือขาย 

ในการดําเนินการวิจัยตามโครงการการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ตั้งแต 
เดือนเมษายน 2551  –  มีนาคม  2552  เปนการขับเคล่ือนเพื่อใหมีเครือขายการทองเที่ยวที่ 
ดําเนินการโดยชุมชน มีการอนุรักษส่ิงแวดลอม   วัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตของชุมชน  อยู 
บนพื้นฐานที่สรางความภาคภูมิใจ  และความมีศักดิ์ศรีของคนในชุมชน   และเกิดการยอมรับจาก 
บุคคลภายนอก  ในการขับเคล่ือนเครือขาย  เปนการดําเนินการตอเนื่อง  มาจากการขับเคล่ือนของ 
เครือขายโฮมสเตย จังหวัดพังงา ซ่ึงเปนผลจากการดําเนินการวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดพังงา  ภายใต 
ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพังงา  ในระหวางป 2548  –  2549 
ดังนั้นรูปแบบของเครือขายก็เปนการพัฒนามาจากเครือขายโฮมสเตย  ดังภาพท่ี  2 
ภาพที่  2  รูปแบบการจัดตั้งเครือขาย Home Stay พังงา 

เครือขาย 
Home Stay 

พังงา 

สหกรณกองทุนสวน 
ยางในโตน จํากัด 

กลุมเกษตรกรทํา 
ประมงกะไหล 

กลุมเกษตรกรทําสวน 
ทุงมะพราว 

กลุมเกษตรกรทําสวน 
ลําภี

สหกรณกองทุนสวน 
ยางบานบางทอง จํากัด 

กลุมผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
ทานา (อําเภอกะปง) 

กลุมผูเลี้ยงปลากระชัง 
(อําเภอคุระบุรี) 

กลุมออมทรัพยเพ่ือการ 
ผลิตบานทุงดาบทอง 

กลุมผูเลี้ยงสุกรบาน 
น้ําเค็ม 

กลุมเกษตรกรทําสวน 
บางนายสี 

กลุมออมทรัพยเพื่อการ 
ผลิตบานสามชอง 

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

กลุม Home Stay จังหวัด 
พังงา อื่นๆจํานวน 6 กลุม 

Home Stay อ.เกาะยาว 
จํานวน 2 กลุม 

กลุมออมทรพัยเพื่อการ 
ผลิตบานบางเตยใต 

เชื่อมโยงการตลาด และจัด 
โปรแกรมการทองเที่ยวรวมกัน 

ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและ 
นันทนาการจังหวัดพังงา 

คณะทํางานพัฒนา  Home Stay 
จังหวัดพังงา
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จากภาพที่  2  เปนภาพที่อธิบายรูปแบบการจัดตั้งเครือขายโฮมสเตย  เกิดจากการ 
รวมตัวของกลุมตาง ๆ  ที่ประสงคจะดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย  ในพื้นที่จังหวัดพังงา จํานวน  12 
กลุม  ประกอบดวยสหกรณกองทุนสวนยาง  จํานวน 2  กลุม  กลุมเกษตรกร  จํานวน 4  กลุม 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 3  กลุม  และกลุมอาชีพจํานวน 3  กลุม โดยการเชื่อมโยง 
กิจกรรมทางการตลาด (แนะนําลูกคา สงลูกคาใหกัน) และจัดโปรแกรมการทองเที่ยวรวมกัน ซ่ึงมี 
กลุมและหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของในการจัดทําเครือขายดังนี้ 

กลุมโฮมสเตยอําเภอเกาะยาว  เปนกลุมโฮมเสตยที่ประสบความสําเร็จ  มีชื่อเสียง 
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เชื่อมโยงเกี่ยวของโดย เครือขายโฮมสเตยพังงา  ยึดถือโฮมสเตยอําเภอ 
เกาะยาวเปนตนแบบในการทําธุรกิจ  เปนสถานที่เรียนรู  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  เปนพี่เล้ียง 
ในการบริหารจัดการคอยใหคําแนะนําแกเครือขาย 

กลุมโฮมสเตย  อ่ืน ๆ  จํานวน 6 กลุม เปนกลุมโฮมสเตย  ซ่ึงอยูในเปาหมายการพัฒนา 
ของจังหวัดพังงาอีกสวนหนึ่ง เชื่อมโยงเกี่ยวของโดยไดจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขาย 
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย  แกนนําของแตละกลุมไดทําความรูจักกัน และมีแนวโนมจะ 
รวมเปนเครือขายรวมกันในอนาคต 

ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดพังงา เปนหนวยงานหลักที่จังหวัดพังงา 
มอบหมายการรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาโฮมสเตย  ผูอํานวยการศูนยฯ ทําหนาที่ประธาน 
คณะทํางานพัฒนาโฮมสเตย  จังหวัดพังงา 

คณะทํางานพัฒนาโฮมเสตยจังหวัดพังงา  เปนคณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นตามคําส่ัง 
ผูวาราชการจังหวัดพังงา คําส่ังเลขที่ 2427/2548 ส่ัง ณ วันที่  30  ธันวาคม  2548  มีจํานวน 17  คน 
จาก  15  หนวยงาน  มีบทบาทในการพัฒนาโฮมสเตย  กลุมเปาหมายใหผานเกณฑมาตรฐาน 
โฮมสเตยไทย 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีบทบาทในการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด ให 
กลุมโฮมสเตยที่ผานเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยไทย 

นับตั้งแตป 2548  เปนตนมา  เครือขายโฮมสเตยไดปรับเปล่ียนเปนเครือขายทองเที่ยว 
ชุมชนจังหวัดพังงา   ดังภาพที่  3



40 

ภาพที่  3  รูปแบบเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวดัพังงา 
วิสัยทัศน 

เครือขายแหงการเรียนรู  เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน 
บนพื้นฐานของการอนุรักษและการมีสวนรวม 

ภารกิจ 
1.  สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูสราง 

เครือขายคุณคา 
2.  พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสูความ 

สมดุลและยั่งยืน 
3.  บูรณาการงานภาครัฐ เอกชนและ 

ชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
4.  เสริมสรางศักยภาพในการบริหาร 

การทองเที่ยวชุมชน 
5.  อนุรักษวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

พลังการขับเคล่ือน 
ผลประโยชนรวม Ø เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

Ø การประชุมประจําเดือน 
Ø การศึกษาดูงาน 
Ø การพบปะสมาชิกภาคี 
Ø การสรางบทบาทสมมุติ 
-การแลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสาร 
Ø ผลักดันกลุมใหมีแผน 
ธุรกิจ และเครือขายมีแผน 
ทิศทาง 
Ø ผลักดันกลุมมีศูนยเรียนรู 
ทองเที่ยวชุมชน 
Ø พบผูสื่อขาว 

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

เครือขายฯ 

โคกไคร 

พรุใน 

เกาะนก 

ชางนอน 

สามชอง 

บาง 
พัฒน 

บางเตยใต 
เกาะ 
ไมไผ 

นาใน 

ปากอ  ทุงนางดํา 

ภาครัฐ  :  สนง. สหกรณจังหวัดพังงา,  สนง. เกษตรจังหวัดพังงา,  สนง. การทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด 
พังงา,  วิทยาลัยเทคนิคพังงา  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และศูนยศกึษานอกระบบ 
ภาคเอกชน  :  สมาคมการทองเที่ยวจังหวัดพังงา 
องคกรภาคเอกชน  :  สถาบันคีนัน   มูลนิธิรักษไทย   มูลนิธิพัฒนรักษ 

โครงการการวิจัยพัฒนา 
ขบวนการสหกรณ
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จากภาพที่ 3  เครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา  มีพันธมิตรรวมขับเคล่ือน 
จํานวน  11  กลุม  ซ่ึงประกอบดวย  8  กลุมหลัก  ที่รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  และเปนแกน 
สําคัญของเครือขาย  ไดแก  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร   กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน  กลุมทองเที่ยวชุมชนบาน 
เกาะไมไผ  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน    กลุม 
บางพัฒนโฮมสเตย  และอีก 3  กลุม ท่ีเขารวมขับเคล่ือน เปนครั้งคราว รับรูการขับเคล่ือนแบบไม 
ตอเนื่อง  อาจจะยุติบทบาท หรือเขารวมกับเครือขายได  ในโอกาสตอไป  ไดแก  กลุมทองเที่ยว 
ชุมชนบานปากอ  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา   และกลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน  การ 
ขับเคล่ือนโดยใชวิสัยทัศน  และพันธกิจ  5  ประการ  ในการขับเคล่ือน   โดยกิจกรรมที่ใชในการ 
ขับเคล่ือน ประกอบดวย  (1)  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูโดยการสนับสนุนจากทีมงานวิจัยและ 
หนวยงานภาครัฐ  (2)  การจัดประชุมประจําเดือนซ่ึงตกลงจัดทุกวันที่  4  ของเดือนเพื่อพบปะ 
และปรึกษาหารือในกันเรื่องตาง ๆ  (3) การศึกษาดูงานรวมกันตามโครงการทัศนะศึกษาดงูานและ 
แลกเปล่ียนเรียนรู โดยการสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา  ซ่ึงใชงบประมาณจากงบ 
พัฒนาจังหวัด  (4)  การพบปะสมาชิกภาคี  มักใชโอกาสในการไปรวมกิจกรรมระดับพื้นที่กับ 
กลุมเพื่อนดวยกัน  (5) การสรางบทบาทสมมติเปนนักทองเที่ยวเพื่อใหมีการแนะนําแกสมาชิก 
กลุมจนกวาการจัดการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษอยูในความทรงจําของนักทองเที่ยว  (6) การ 
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  ใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เกี่ยวกับการส่ือสารติดตอถึงกัน  เพื่อรวม 
กิจกรรมและประสานงานกับหนวยงานภายนอก  (7)  ผลักดันกลุมใหมีแผนธุรกิจ  และเครือขายมี 
แผนทิศทาง  โดยโครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา  รวมกับ 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา  สําหรับแผนทิศทางเครือขาย  ไดจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อกําหนดขึ้น 
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ   ใหเกิดเปนรูปธรรมตอไป  (8)  การผลักดันกลุมสมาชิกใหมีศูนย 
เรียนรูธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  เชน  การจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานของเครือขาย  โดยมุง 
ใหคนในจังหวัดไดรูกอน  แลวใหนักทองเที่ยว  ตลอดจนถึงนักธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวรู  เพื่อ 
การจัดการทองเที่ยวที่สอดคลองกับชุมชนและความตองการของนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
(9)  กิจกรรมพบผูส่ือขาว  เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการบริหารการทองเที่ยวชุมชน 

การขับเคล่ือนดังกลาว  เพ่ือนําไปสูผลประโยชนรวมกัน ไดแก  (1)  การสนับสนุน 
งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ  (2)  การจัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกัน  (3)  การโฆษณาและ 
ประชาสัมพันธ  (4) การเรียนรูกันและกัน  (5)  การรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา  ทําแผนธุรกิจ 
และเขารับการศึกษาตอเนื่อง 

การสนับสนุนจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรพัฒนาเอกชน    เขามาดําเนินการ 
สนับสนุนทั้งในระดับเครือขาย  และระดับกลุม  ซ่ึงมีหนวยงานที่สนับสนุนไดแก  สํานักงาน 
สหกรณจังหวัดพังงา  สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา  วิทยาลัยเทคนิคพังงา  สํานักงานการ
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ทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดพังงา  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ศูนยการศึกษา 
นอกระบบ ฯ  สมาคมการทองเที่ยวจังหวัดพังงา  สถาบันคีนัน  มูลนิธิรักษไทย   มูลนิธิพัฒนรักษ 

การพัฒนาภาคีเครือขาย  ตองใชเวลาในการพัฒนาชุมชนการทองเที่ยวแตละชุมชน 
แตกตางกัน    เนื่องจากระยะทางของชุมชนอยูหางไกลกัน  บางชุมชนขาดผูนําที่เขมแข็งและมุงมัน่ 
ทั้ง ๆ  ที่มีแหลงทองเที่ยวและธรรมชาติที่สมบูรณอยูในชุมชน  การจัดการทองเที่ยวชุมชนเปนส่ิง 
ใหมที่เกิดขึ้น  ทําใหขาดความเขาใจอยางลึกซ้ึงของคนในชุมชนที่ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการ 
ดําเนินงานตั้งแตตน  บางชุมชนจัดตั้งกลุมขึ้นมีความมุงหมายเพื่อรองรับงบประมาณที่ภาครัฐและ 
ภาคเอกชนใหการชวยเหลือ  โดยเนื้อแทแลวไมไดมุงจัดการทองเที่ยวที่พัฒนาบนพื้นฐานการ 
ชวยเหลือตนเองอยางมีศักดิ์ศรีแตอยางใด  ผลจากการดําเนินการในรูปแบบของเครือขายทําใหพบ 
ภาคีเครือขายที่หลากหลายรูปแบบและกิจกรรม   กลุมเครือขายมีความผูกพันกันเหนียวแนน 
ภายในภาคีที่รวมกิจกรรมขับเคล่ือนไปดวยกัน  ทั้งภาคีที่เปนกลุมกาวหนาและกลุมเตรียมการ 
ปญหาของการรวมตัวของเครือขายก็จะมี  2  ระดับ  คือ  ปญหาในระดับเครือขาย  เกิดขึ้นเกี่ยวกับ 
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม  การเดินทางไปมาหาสูระหวางภาคีเครือขาย  และการจัดการ 
เครือขาย การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรองรับการทําแผนธุรกิจและแผนทิศทางเครือขายที่ดีสําหรับใช 
ประกอบการจัดทําแผน  อันไดแก   การจัดทํารายรับ  – รายจายที่ครบถวนสมบูรณ  การ 
เปล่ียนแปลงจํานวนบานพักแบบโฮมสเตยของภาคี  การเปล่ียนแปลงผูนํากลุมในระหวางการ 
ดําเนินการพัฒนาผลงานวิจัยครั้งนี้  สําหรับระดับภาคีเครือขาย  ในกลุมทองเที่ยวชุมชนบาน 
เกาะนก  ผูนํากลุมเปนผูผลักดันอยางแข็งขัน  แตสมาชิกของกลุมเขารวมฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี 
ทองถ่ินของชาวมอรแกนไดดี  เพียงแตเขารวมในการแสดงความคิดเห็นนอย  กลุมทองเที่ยวชุมชน 
บานโคกไคร  ทีมงานมีความรูและความพรอมในการจัดการทองเที่ยว  แตขาดที่พักสําหรับ 
นักทองเที่ยวผูซ่ึงมุงหวังสัมผัสวิถีชุมชน  กลุมบางพัฒนโฮมสเตย  ใหบริการแกนักทองเที่ยวได 
อยางประทับใจ  แตมีความขัดแยงในระดับชุมชนซ่ึงตองใชเวลาในการใหสังคมปรับตัวเขาดวยกนั 
โดยการกลอมเกลาของสังคมเอง  (Socialization)  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง  เปนกลุมที่ 
มุงพัฒนาการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยมากอน  แตเมื่อดําเนินการไปไดระยะหนึ่ง  คนพบตนเองวา 
กลุมสามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยใชเรือหัวโทงนําเที่ยว  สามารถขับเคล่ือนธุรกิจการ 
ทองเที่ยวชุมชนไดรวดเร็วกวา  จึงใชกิจกรรมนําเที่ยวเปนกิจกรรมหลัก  แลวคอย ๆ พัฒนาบานพกั 
แบบโฮมสเตยขึ้นควบคูกันไป  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน  มีตนทุนการดําเนินธุรกิจการ 
ทองเที่ยวอยูในวิถีชีวิตของชุมชนโดยปกติ  ชาวบานเปนผูใหบริการแกนักทองเที่ยวในแหลง 
ทองเที่ยวสําคัญของอาวพังงา  โดยเฉพาะเกาะไขนอก  เกาะไขใน  ซ่ึงอยูใกลเกาะภูเก็ต 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศแวะพักผอนและชมปะการังน้ําตื้น  ใหอาหารปลา  กอนไปเขาพิงกัน 
และเขาตาปู  แตปญหาของกลุมนี้ไมไดตองการเพียงแคขายสินคาใหนักทองเที่ยวเทานั้น  ชุมชนยงั 
เห็นวาควรยกระดับการบริการนักทองเที่ยวใหสามารถใชชุมชนเปนที่พักของนักทองเที่ยว  รวมทัง้ 
แลกเปล่ียนภูมิปญญาขามถ่ิน  จึงจัดเปนกลุมเขารวมเปนภาคีเครือขายในการขับเคล่ือน  สวนกลุม
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ทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต  อยูในหุบเขา  มีธารน้ําไหลกลางหมูบานทามกลางธรรมชาติที่ 
สมบูรณ  สวนทางทิศใตติดตอกับปาชายเลนน้ําทะเลขึ้นลงถึงหมูบาน  สามารถออกไปสูอาวพังงา 
ไดอีกทางหนึ่ง  ถือวามีตนทุนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  แตขาดผูนําที่เขมแข็ง  กลุมทองเที่ยว 
ชุมชนบานชางนอน  เปนกลุมที่รวมขับเคลื่อนกิจกรรมกับเครือขายตลอดเวลา  แตขาดการพัฒนา 
กิจกรรมการทองเที่ยว  รวมทั้งที่พักคางแรม  ทําใหกลุมเจริญเติบโตไดลาชา  กลุมทองเที่ยวชุมชน 
เกาะไมไผ  ที่ตั้งของชุมชนอยูในลักษณะเดียวกับชุมชนบานบางพัฒน  ซ่ึงอยูริมปาชายเลนใน 
อาวพังงาเชนเดียวกัน  มีความเจริญลาหลังกลุมบางพัฒนโฮมสเตย  เนื่องจากในระหวางการ 
พัฒนาการวิจัยตัวผูนําไดปลีกตัวไปประกอบอาชีพอ่ืนในจังหวัดภูเก็ต  ทําใหขาดผูประสานงานกบั 
เครือขายไประยะหนึ่ง  เม่ือชุมชนปรับตัวไดจึงไดสงผูประสานงานเขารวมกิจกรรมกับเครือขายใน 
เวลาตอมา  สงผลใหกลุมพัฒนาไดเพียงเล็กนอย  ตองใชเวลาในการดําเนินการใหกาวทันกลุม 
กาวหนาอ่ืน ๆ  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ มีเอกชนอาศัยสถานที่ทองเที่ยวภายในชุมชน 
ดําเนินธุรกิจนั่งชาง  และขี่เกวียนทองปา  ซ่ึงชุมชนก็สามารถที่จะใชศักยภาพสรางกิจกรรมการ 
ทองเที่ยวในทํานองเดียวกันได  แตผูนําที่ไดรับการมอบหมายจากกลุมขาดการขับเคล่ือนรวมกับ 
เครือขาย  ทําใหกลุมหยุดดําเนินกิจกรรมในเวลาตอมา 

2.  โลโก  (Logo)
รูปแบบในการจัดเครือขายการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา  ไดขอสรุป 

กําหนดชื่อเครือขาย ชื่อวา  “เครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา ”  โดยมีสัญลักษณดังภาพที่ 4 
ภาพที่ 4  สัญลักษณเครือขายทองเที่ยวชุมชนจงัหวัดพงังา
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จากภาพที่ 4  เปนสัญลักษณของเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา   ซ่ึง 
ประกอบดวย  รูปดวงอาทิตยขึ้นยามเชา  หมายถึง  ความรุงเรืองความสดใส  การเริ่มตนที่ดี 
รูปเขาตาปู  หมายถึง แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพังงา  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา  เกาะ 
เจมสบอนด  มีลักษณะเหมือนตาของปู   อยูกลางน้ําในเขตอุทยานแหงชาติอาวพังงา  รูปผีเสื้อ 
หมายถึง  ความเปนเครือขาย  การแสวงหาคุณคาทางจริยธรรมและคุณคาสหกรณของเครือขาย 
รูปจ่ัวหลังคาบาน  หมายถึง  ชุมชน  หรือ  กิจกรรมโฮมสเตย  ของเครือขาย  รูปเรือหัวโทง 
หมายถึง  ความเปนวิถีชีวิตของชุมชนอันดามัน  ชาวบานใชเรือชนิดนี้ออกทะเลหาปลารวมทั้งใช 
ในการเดินทาง   ลักษณะพิเศษของเรือที่มีหัวโทง  สามารถเล็งเปาหมายของการเดินทางไดแมนยํา 
และเรือมีการทรงตัวที่ดี  แถบสีขาว สีแดง สีน้ําเงิน  หมายถึง  การดํารงอยูของเครือขายภายใต 
สามสถาบันหลักของชาติไทย  และชื่อเครือขายที่เปนทั้งภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย 
3.  การจัดองคกรในการบริหารเครือขาย 

เครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา   ไดจัดรูปแบบการบริหารในรูปคณะกรรมการ 
โครงสรางเครือขายมีระดับเดยีว  ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน  13  คน  ไดแก 

1. นายวิศษิฐ  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 วัตถปุระสงค 
แผนทิศทางเครือขาย  การกอตัวในลักษณะกลุมธรรมชาติ พัฒนาเปนองคกรที่มี 

โครงสรางเกี่ยวกับวัตถุประสงค  การแบงงาน  และมอบหมายงานใหทํา   การสรางกฎเกณฑกติกา 
ในการทํางานรวมกันของกลุมคนจากหลายชุมชนที่มุงจัดการชุมชนใหเปนชุมชนบริการ 
นักทองเที่ยว  ที่ตองการมาพักผอนและตองการมาเรียนรูธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วิถีชุมชนใหคงอยู
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อยางยั่งยืน  เปนการเสริมสรางศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  เปนการเชื่อมโยงการ 
ชุมชนกับคนตางถ่ินทั้งในและตางประเทศ  โดยเฉพาะคนในประเทศญี่ปุน  ตอไปภายหนาซ่ึงมี 
สมาชิกสหกรณการเกษตรถือวาเปนผูมาเที่ยวซ้ือบริการ  โดยเครือขายเปนผูใหบริการทองเที่ยว 
จําเปนตองมีแผนทิศทางเปนหัวใจในการรวมตัวกันสรางความรวมมือจากแนวคิดซึ่งมีลักษณะเปน 
นามธรรมใหเกิดภาพลักษณ   เปนปรากฏการณเชิงประจักษ  ใหผูที่เกี่ยวของกับเครือขายนาํไปเปน 
คัมภีรในการปฏิบัติรวมกัน 

ในการขับเคล่ือนเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา  ขับเคล่ือนโดยวิสัยทัศน 
พันธกิจ  และกลยุทธ  ที่ไดจากการจัดเวทีรวมกัน   ระหวางเครือขายทองเที่ยวชุมชน และนักวิจัย 
เพื่อจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานของเครือขาย  เมื่อวันที่  18  –19  ตุลาคม  2551  ณ  หอง 
ประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา   อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา  ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ 
และกลยุทธในการขับเคล่ือน  ดังนี้ 

4.1  วิสัยทัศน 
“เครือขายแหงการเรียนรู  เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน  บนพื้นฐาน 

ของการอนุรักษและการมีสวนรวม” 
4.2  พันธกิจและกลยุทธ 

จากวิสัยทัศน ไดกําหนดพันธกิจ 5  พันธกิจ  และกลยุทธ  24  กลยุทธ   ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1  : สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู สรางเครือขายคุณคา 
กลยุทธ 

1.  จัดใหมีศนูยเรียนรูทองเที่ยวชุมชน 
2.  สงเสริมการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
3.  พัฒนาศักยภาพกลุม ในการจดับทบาทสมมุติในการจัดการทองเที่ยว 

ระหวางสมาชิกกลุม 
4.  พัฒนาบุคลากรในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
5.  เผยแพรแนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

พันธกิจที่ 2  :  พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสูความสมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ 
1.  สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
2.  สนับสนุนใหมีจดักิจกรรมการทองเที่ยว ในการพฒันาทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3.  สนับสนุนใหมีโปรแกรมการทองเที่ยวที่เกื้อหนนุกนั ระหวางชุมชน 
4.  สงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมใหท่ัวถึงและเปนธรรม
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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.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยวโดยชุมชนและฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  สงเสริมและพัฒนาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
3.  สงเสริมความเขมแข็งใหกับเครือขาย 
4.  สงเสริมพัฒนาดานการตลาด 
5.  สงเสริมระบบการรักษาความปลอดภัยโดยชุมชน 
6.  พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสูมาตรฐานสากล 
7.  สงเสริมและพัฒนาฐานขอมูลและระบบการสื่อสารที่ทันสมัย 

พันธกิจที่ 5 : อนุรักษวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม 

กลยุทธ 
1.  สงเสริม อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรการทองเที่ยว 
2.  สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนรกับานเกดิ 
3.  การสงเสริมฟนฟู และอนุรักษวฒันธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
4.  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 

5.  แผนธุรกิจภาคีเครือขาย 
ภาคีเครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา   ตางมีลักษณะเฉพาะตัว  ถึงแมวาจะ 

ดําเนินกิจกรรม ในลักษณะของการมีสวนรวม  “รวมรับรู  รวมคิด  รวมทํา  และรวมใชประโยชน” 
เม่ือใชเวลาในการพัฒนา ตางบุคคล  ตางชุมชน  ยอมเปนไปตามตนทุนเดิมของสังคม  ที่ส่ังสมทุน 
ทางเศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   รวมทั้งตนทุนมนุษยตางกัน   ทําใหโอกาสใน 
การพัฒนาชุมชน  ใหเปนชุมชนทองเที่ยว  เกิดรูปลักษณที่แตกตางกัน  ดังนั้น  การจัดทําแผนธุรกจิ
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ของเครือขายจําเปนตองทําแผนใหเขาถึงวัตถุประสงคของภาคีเครือขาย  ใหมากที่สุด   เสมือนกับ 
ชางตัดผา   เย็บเส้ือใหเหมาะสมกับรูปรางของคนที่สวมใส 
6.  ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกดิจากการวิจัย 

จากการดําเนินการ โครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา 
ตามกระบวนวิจัยตั้งแตเดือนเมษายน 2551 -  มีนาคม  2552  การขับเคล่ือนเครือขายในระยะแรก 
ดําเนินการไปตามแนวทางของเครือขาย Home  Stay  จังหวัดพังงา  และเมื่อเครือขายทองเที่ยว 
ชุมชนจังหวัดพังงา  ไดจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานแลวเสร็จ  การขับเคล่ือนเครือขายได 
ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน  พันธกิจ  และกลยุทธ  ที่กําหนด  ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน   ดังนี้ 

6.1  จํานวนภาคี 
เม่ือเดือนพฤษภาคม  2551  ทีมวิจัยจังหวัดพังงา  โครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยว 

ชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ไดเชิญกลุมทองเที่ยวชุมชนในเครือขาย Home  Stay จังหวัดพังงา 
จํานวน  11  กลุม    มาเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย  โครงการวิจัยเครือขาย 
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา  ซ่ึงกลุมทองเที่ยวทั้งหมดสมัครใจที่จะรวมดําเนินการวิจัย 
เพ่ือจะพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว ใหเปนตัวแบบในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชน  ซ่ึงผล 
จากการขับเคล่ือนมีกลุมที่ดําเนินการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง เปนกําลังสําคัญของเครือขาย  จาํนวน 
8  กลุม  ไดแก  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก     กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง      กลุม 
บางพัฒนโฮมสเตย      กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร    กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน  กลุม 
ทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต     กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน   กลุมทองเที่ยวชุมชนบาน 
เกาะไมไผ  สวนอีก 3 กลุม  เขารวมเวทีแลกเปล่ียนเปนครั้งคราว   ขาดความตอเนื่อง  และอาจจะ 
ยุติบทบาทในการขับเคล่ือนของเครือขาย  แตทั้งนี้  กลุมเหลานี้  อาจจะเขามารวมขับเคล่ือน 
รวมกับเครือขายไดอีกในภายหลัง  เมื่อกลุมมีความพรอม  หรือเมื่อเห็นวา  เครือขายมีความ 
เขมแข็ง  สามารถสนองความตองการของกลุมได     ไดแก   กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ    กลุม 
ทองเที่ยวชุมชนบานนาใน     กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา  ซ่ึงสามารถอธิบายเหตุผล  หรือ 
สถานการณที่กลุมเหลานี้ยุติบทบาท หรือขอถอนตัวไดดังนี้ 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน  หยุดขับเคล่ือน  เนื่องจากแกนนําในการ 
ขับเคล่ือน  มีทัศนคติในการพัฒนาบนพื้นฐานของการใหภาครัฐเขาชวยเหลืองบประมาณมากกวา 
การใชพลังการขับเคล่ือนภายในทําการวิจัยที่ไมมีงบประมาณสนับสนุนเชิงวัตถุขาดพลังการ 
ขับเคล่ือนของกลุม  พิจารณาจากการเขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  จึงคอย ๆ  หางหายไปจากเวที 
ในที่สุดก็หยุดการขับเคล่ือนเครือขาย 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ  หยุดขับเคล่ือน  เนื่องจากผูนําในการขับเคล่ือน มี 
จุดสนใจที่แทจริงในดานการจัดการการรวบรวมยางพารา  และบริการจําหนายขาวสาร  ปุย  และ
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สินคาอุปโภคบริโภค  มากกวาการจัดการทองเที่ยว  ดังนั้น  เม่ือเขารวมเวทีจึงไมคอยมีประเดน็การ 
แลกเปล่ียน   จึงคอย ๆ หางหายจากเวที  ท้ังๆ ที่ชุมชนมีศักยภาพในการทองเที่ยวสูง 

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา  หยุดขับเคล่ือน  เนื่องจากเปนกลุมที่อยู 
หางไกลจากกลุมอ่ืน ๆ  ในเครือขาย  ทําใหการประสานงานเพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูมี 
ขอจํากัด เกี่ยวกับคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทาง  ทําใหการรวมเวทีไมตอเนื่อง   กลุมหัน 
ไปพัฒนาตนเองแบบชุมชนเดียว โดยอาศัยมูลนิธิ “รักไทย”  และ มูลนิธิ  “เพื่อนอันดามันเหนือ” 
ใหการสนับสนุน 

สําหรับกลุมทองเที่ยวชุมชน ทั้ง  8  กลุม  ท่ีรวมขับเคล่ือนเครือขายอยางตอเนื่อง 
ดังกลาว ไดมีพัฒนากลุมอยางตอเนื่อง  สามารถจัดทําแผนธุรกิจ จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว และ 
ดําเนินการอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดขอมูลแตละกลุม 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) 

วิสัยทัศนในการขับเคล่ือนกลุม  “กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก จะเปนธุรกิจ 
การทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีการใหบริการที่ดี  มีมาตรฐานในการดําเนินงาน มีโครงขายการ 
ทองเที่ยวที่สมบูรณและเปนธุรกิจการทองเที่ยวชั้นนําของประเทศภายใน 5 ป ” 

จํานวนสมาชิก  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนกมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 18  คน 
รายชื่อคณะกรรมการกลุม 

1.  นายวิศษิฏ  ราษฏรสภา  ประธาน 
2.  นางสาววิลาวรรณ  รกัแดง  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 )



49 

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  จะเปนธุรกจิการทองเที่ยวที่ไดรับ 
ความนิยมจากนักทองเที่ยวโดยจะเพ่ิมจํานวนลูกคาใหไดปละ 15 %” 

จํานวนสมาชิก  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน  13  คน 
รายชื่อคณะกรรมการกลุม 

1. นายอรัญ  อาจหาญ  ผูจัดการทัว่ไป 
2. นายวิทยา  นนทรี  ฝายการตลาด/กิจกรรม 
3. นายอารี  อาจหาญ  ฝายการตลาด/กิจกรรม 
4. นายกอเดช  ชลกจิ  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  เพ่ือเขาสูหมูบาน  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  ผูจัดการทัว่ไป 
2. นางสาวสายสุนีย  ขวัญเมือง  ฝายการตลาด 
3. นางสาวปาฏลี  สุวรรณกจิ  ฝายตอนรับ 
4. นางอารีย  หัสนีย  ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
5. นางสาวมลฤดี  นิเกตุ  ฝายการเงินและบัญชี 
6. นายกนกกิจ  ทินโน  ฝายเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย 
1. ชมวิถีชีวิตชาวบานบางพัฒน 
2. การเล้ียงปลาในกระชัง 
3. การทํากะปกุง 
4. ลงเรือไปหาปลา หาปู หาหอยกับชาวบาน 
5. ชมปาชายเลน และจัดโครงการปลูกปาชายเลน 
6. รับประทานอาหารทะเลสด 
7.ปลอยปูไขนอกกระดองคนืสูธรรมชาติ 

สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท  นางอารีย  หัสนีย  บางพัฒน 
โฮมสเตย  หมูที่ 8  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง จังหวัดพังงา  หมายเลขโทรศัพท  08-6274-4557 

4.  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร    ตั้งอยูหมูที่ 1  ตําบลมะรุย  ตําบลทับปุด 
จังหวัดพังงา    เปนหมูบานที่ยกบานเรือนที่มีลักษณะเปนบานกลางน้ํา  ไมมีพื้นดิน  ดานหลังติด 
ทะเลดานหลังเปนปาชายเลนที่ลอมรอบดวยทะเล  มีครัวเรือนประมาณ  289  หลังคาเรือน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงชาวฝง  เปนหมูบานไทยอิสลาม 

วิสัยทัศน (Vission)  “เปนชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนําของจังหวัดพังงา และ 
พัฒนาสูความเปนสากล ภายใตการมีสวนรวมทั้งภายในและนอกชุมชน  ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง” 

จํานวนสมาชิก  กลุมทองเที่ยวชมุชนบานโคกไคร  มีสมาชิกทัง้หมดจํานวน  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  กะสิรกัษ  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      การดกัลอบไซปลา  ลองเรือ 

หางยาวชมถํ้างามตา ภูผาแปลก ลงเลนน้ําทะเลที่เกาะตั้งเลน(หาดทรายกลางทะเล)  1 วัน  คนละ 
350  บาท (บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง) 

ภาพเขียนโบราณ  ลงเลนน้ํา  และงมหอยตลับ  ประทับรอยเทาที่หาดน้ํารอน 
ชมการเล้ียงหอยนางรม  1  วัน  คนละ 350 บาท  ชมถํ้าลอด ถํ้าหัวกะโหลก (บริการเครื่องดื่ม 
ตลอดการเดินทาง) 

สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท   นายสมพร   สาระการ  กลุม 
ทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร    หมูที่  1  ตําบลมะรุย  ตําบลทับปุด  จังหวัดพังงา  หมายเลข 
โทรศัพท  08 - 7886 - 0465 

5.  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน  ตั้งอยูหมูที่ 3  ตําบลพรุใน  อําเภอเกาะยาวใหญ 
จังหวัดพังงา   เปนพื้นที่มีลักษณะเปนเกาะ  ลอมรอบดวยหุบเขา  การเดินทางตองเดินทางไปลงเรอื 
ที่ทาเรือเจียรวานิช  จังหวัดภูเก็ต  มีครัวเรือนประมาณ  232  หลังคาเรือน  ประชากรสวนใหญ 
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน  เปนหมูบานที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติมากมาย  อยูใกล 
กับแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อ เชน เกาะไขนอก  เกาะไขใน  หมูบานไทยอิสลาม 

วิสัยทัศน (Vision)  “  กลุมทองเที่ยวชุมชนพรุใน เต็มใจใหบริการ   ประสานงาน 
เชื่อมโยงเครือขายอยางมีระบบ  สรางไมตรี สรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เพื่อทําองคกรใหม่ันคง ” 

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. นายทวีศกัดิ์    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) “ การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษบานบางเตยใต จะเปนชุมชนเกษตร 
ปลอดสารพิษ  เนนอิงกับธรรมชาติมากที่สุด  เปนธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีการใหบรกิาร 
ที่ดี  มีมาตรฐานในการดําเนินงาน  สามารถกาวไปสูชุมชนที่เขมแข็งที่สุดมีโครงขายการทองเที่ยว 
ที่สมบูรณที่สุดในประเทศ” 

จํานวนสมาชิก  กลุมทองเที่ยวชมุชนบานบางเตยใต  มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน  14 คน 
รายชื่อคณะกรรมการกลุม 

1. นายสังเวช  พืชเกิด  ผูจัดการทัว่ไป 
2. นางสาวประภากร  สมประกอบ  ฝายการตลาด 
3. นางฉะออน  สาลี  ฝายตอนรับ
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4. นางยุวนติย  ปรีดาผล  ฝายการเงินและบัญชี 
5. นางมารศรี    เกลานอย  ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย 
1.  ขึ้นเขาดวูิวในหมูบานจะมองเห็นเกาะตาง ๆ (เกาะปนหยี) 
2.  นั่งเรือถีบใหอาหารปลาในฝายเก็บน้ํา 
3.  ลองเรือน้ําจืด ชมวิวทิวทัศน 
4.  พายเรือชมปาโกงกาง วิถีประมงชายฝง 
5.  ชมกลุมอาชีพทําผักบุง , ลูกชก 
6.  เดินชมภูเขาหิน  พรรณไมทองถ่ิน 
7.  ลองทะเลชมถํ้าตาง ๆ 

สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท  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)  “ เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษธรรมชาติ  และเกษตรชวีภาพ 
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  นพฤทธ์ิ  ฝายจัดรถ 
10.  นางวิลัยพร  เชาฉอง  ฝายตอนรับ 
11.  นายมนูญ  นพฤทธ์ิ  ฝายกิจกรรม
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กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย 
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน ไดจัดโปรแกรมการทองเที่ยวเพื่อบริการแก 

นักทองเที่ยว ดังนี้  โปรแกรมการทองเที่ยว  2  วัน  1  คืน  (อัตราคาบริการนักทองเที่ยว 850 
บาท /คน) 

1.  เท่ียวชมกลุมไมกวาดดอกออของแมบานหมู  7 
2.  เท่ียวชมกลุมเล้ียงผึ้งหมู  1 
3.  เท่ียวชมกลุมทําขนมของแมบานหมูท่ี  2  หมูที่ 
4.  ชมกิจกรรมรํามโนราหของเดก็โรงเรียน หมู  5 และเขาที่พัก 
5.  เที่ยวชมวัดหลวงตาเกจิ  และชมลอเครื่องบินโบอ้ิง  737  ที่ เกิด 

อุบัติเหตุที่หมู  5 
6.  เท่ียวชมน้ําตกชางนอน (elephant  sleep)  เดินปาชมการอนุรักษ  กุง 

แค็บ- ปลา 
7.  ใหนักทองเที่ยวปลูกตนไมเปนที่ระลึก – ปลอยปลา-กุง 

สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท  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  โดยจะเพิม่จาํนวน 
ลูกคาใหไดปละ 10 %” 

จํานวนสมาชิก  กลุมทองเที่ยวชมุชนบานเกาะไมไผ  มสีมาชิกทั้งหมดจํานวน18 คน 
รายชื่อคณะกรรมการกลุม 

1. นายอารีต  สุทธิเส็ม  ผูจัดการทัว่ไป 
2. นายลูตดีน   วารีศรี  ฝายการตลาด 
3. นายเสาดะ   สีมั่น  ฝายตอนรับ 
4. นางสาวซอฟยะ  วิรัชพงศ  ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
5. นางสาวพิมภา  วารีศรี  ฝายการเงินและบัญชี 
6. นางอารยา  สันสมุทร  ฝายการเงินและบัญชี 
7. นายอาทิศศักดิ์   วารีศรี  ฝายกิจกรรมและนําเท่ียว
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8. นายหมาด  หอมหวน  ฝายกิจกรรมและนําเท่ียว 
กิจกรรมการทองเที่ยว/จุดขาย 

1. ปลูกปาชายเลน 
2. ชมกลุมเล้ียงปูดํา 
3. ชมรอยพระพุทธบาท 
4. เดินปาชมกลวยไมปา 
5. ชมหินแปลก 
6. ขึ้นเขาดจูุดชมวิว 

สถานที่ที่สามารถติดตอไดและหมายเลขโทรศัพท  นางพิมภา  วารีศรี  กลุม 
ทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ  หมูที่  3  ตําบลเกาะปนหยี  อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา  หมายเลข 
โทรศัพท  08 – 5792- 9587 

6.2  กิจกรรมรวมของเครือขาย 
ในการขับเคล่ือนเครือขายรวมกนั  ตามวิสัยทัศน  พันธกจิและกลยุทธ   ที่กําหนด 

รวมกนัตามแผนทิศทางการดําเนนิงาน    มกีิจกรรมที่เครอืขายรวมกันดําเนนิการในระหวางเดือน 
เมษายน 2551 -  มีนาคม  2552  รายละเอียดดังนี้ 

6.2.1  เครือขายจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางกลุมทองเที่ยวชุมชนใน 
เครือขาย  อยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  โดยกําหนดพบกันในวันที่  4  ของทุกเดือน  ในรอบปที่ผาน 
มามีการจัดเวทีแลกเปล่ียนรู  18  ครั้ง 

6.2.2  การพัฒนาศักยภาพกลุมทองเที่ยว  โดยจัดใหมีบทบาทสมมุติ  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  การฝกอบรมและศึกษาดูงาน  กลุมทองเที่ยวชุมชนในเครือขาย  ไดนํา 
สมาชิกในกลุม  จํานวน  50  คน  รวมฝกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม   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 
ผูส่ือขาว  เพื่อเปดตัวเครือขายการทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา  และแถลงการณจัดงานเทศกาล 
ทองเที่ยวเชิงเกษตร  ซ่ึงสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา  เปนผูสนับสนุน 

6.2.5  การประชาสัมพันธ   เครือขายรวมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว   โดย 
จัดทําเปนแผนพับ  ท้ังภาคภาษาไทย   ภาคภาษาอังกฤษ   ปายประชาสัมพันธ   การจัดทําเว็บไซด 
ของเครือขาย  (อยูระหวางการจัดจาง)  การจัดนิทรรศการการทองเที่ยวในนามเครือขาย 

6.2.6  การจัดทําแผนทิศทางเครือขาย  กลุมทองเที่ยวที่รวมตัวกันเปน 
เครือขาย ไดรวมจัดเวทีแลกเปล่ียนเพื่อจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงาน  สามารถกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ  5  ประการ  และกลยุทธ  24  กลยุทธ 

6.2.7  การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน  จากหนวยงานราชการ 
ซ่ึงไดรับงบประมาณจากจังหวัดพังงา จํานวน  1,300,000  บาท ผานสํานักงานสหกรณจังหวัด 
พังงา  และสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

6.3  รายไดและรายจาย 
จากการติดตามในการดําเนินงานของเครือขาย  จุดออนสําคัญประการหนึ่งของ 

กลุมตาง ๆ  คือ การไมบันทึกบัญชีแสดงแหลงที่มาของรายได และคาใชจาย  ในการดําเนินการ 
วิจัยเพ่ือสามารถแสดงใหเห็นวา การจัดการทองเที่ยวชุมชน  สามารถเพิ่มรายได และลดรายจาย 
ใหแกชุมชนไดนั้น  อาจจะไมสามารถตอบไดชัดเจน  ในรอบระยะเวลา  1  ป  ที่ดําเนินการวิจัย 
และตองยอมรับความจริงวากลุมทองเที่ยวชุมชนที่รวมตัวกันเปนเครือขาย   สวนใหญเปนกลุมที่ 
ไมเคยมีประสบการณในการดําเนินการทองเที่ยวชุมชนมากอน  การดําเนินการสวนใหญ จะเปน 
การพัฒนา  การเตรียมการ  ซ่ึงตองใชคาใชจายจํานวนมาก  และสําหรับรายไดที่ไดจากการดําเนิน 
ธุรกิจการทองเที่ยวยังมีนอย   ซ่ึงมีขอมูลรายไดและรายจาย  ระหวาง  เดือนเมษายน  2551  -  เดือน 
มีนาคม  2552  ของกลุมตาง ๆ  ที่ไดจากการสอบถาม  ดังนี้ 

1.  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร  มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม  113  คน  แยก 
เปนนักทองเที่ยว  32  คน  ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว  47  คน  ผูส่ือขาว  34  คน  มีรายรับ  17,800 
บาท  รายจาย  35,992  บาท 

2.  กลุมทองเที่ยวชุมชนพรุใน  มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม  79  คน  แยกเปน 
บทบาทสมมุติเปนนักทองเที่ยวของเครือขาย  67  คน  ผูส่ือขาว 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  ผูส่ือขาว  12 คน  มีรายรับ  21,560.-บาท  รายจาย  21,560  บาท
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4.  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางพัฒน  มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม  448  คน 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  75  คน  นักทองเที่ยว  353  คน  ผูส่ือขาว  20  คน  มีรายรับ  448,000 
บาท  รายจาย  313,600  บาท 

5.  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก  มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม  530  คน 
นักทองเที่ยว  470  คน  ผูส่ือขาว  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.  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางเตยใต  มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม  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 
ไดจัดไวเพ่ือใหบริการแกนักทองเที่ยวจะมีใหเลือกหลายรูปแบบ  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 รับประทานอาหารเย็นและพบปะแลกเปล่ียนความรูกับ 
คนในชุมชน พกัผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2  ขึ้นชมวิวทิวทัศน 2 ทะเล จิบกาแฟ ชมการทําการเกษตรของชุมชน สวน 
ลําไย  กลุมดอกไม  การทําขาวไร  รับประทานอาหารเชา  เก็บลอบปูดํา  ชมฝูงไกปาและนกปา  ชม 
เหมืองแรในอดีตและรวมสาธิตรอนแร 

หมายเหตุ รวมคาที่พกั อาหาร  รวมบริจาคเพื่อส่ิงแวดลอม  คาเรือ คาประกันชวีิต 
คานําเท่ียว เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกบัน้ําขึ้น-น้ําลง 

แพ็คเกจที่ 2  ยามบาย  สบายตา  สบายใจ : 2 วัน 1 คืน 
วันแรก  เดนิทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด  นําเขาสู 

บานพัก รวมรับประทานอาหารเย็น พบปะแลกเปล่ียนความรูกับคนในชุมชน พกัผอนตามอัธยาศัย
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วันที่ 2  ขึ้นชมวิวทิวทัศน 2 ทะเล จิบกาแฟ ชมการทําการเกษตรของชุมชน สวน 
ลําไย กลุมดอกไม การทําขาวไร รับประทานอาหารเชา  ชมเหมืองแรในอดีตและรวมสาธิตรอนแร 
นั่งเรือชมความงามของวิถีชีวิตประมงพ้ืนบาน  รวมปลูกปา ดําน้ํา  รับประทานอาหารกลางวัน  เก็บ 
หอยหวาน 

หมายเหตุ  รวมคาที่พกั  อาหาร รวมบริจาคเพ่ือส่ิงแวดลอม คาเรือ คาประกันชวีิต 
คานําเท่ียว เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกบัน้ําขึ้น-น้ําลง 

แพ็คเกจที่ 3  หรรษามาทะเล : 1 วัน 
วันแรก  เดินทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด  ชมสวน 

ลําไยในภาคใต  รวมทําขาวไร  ชมเหมืองแรในอดตี  นั่งเรอืชมวิถีชีวิตประมงพื้นบาน  รวมปลูกปา 
ดําน้ํา รับประทานอาหารเท่ียง เก็บหอยหวาน 

หมายเหตุ  รวมคาที่พกั อาหาร รวมบริจาคเพ่ือส่ิงแวดลอม คาเรือ คาประกันชวีิต 
คานําเท่ียว เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกบัน้ําขึ้น-น้ําลง 

แพ็คเกจที่ 4  หรรษามาเกาะนก  : 1 วัน 
วันแรก  เดินทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด  ชมสวน 

ลําไยในภาคใต รวมทําขาวไร ชมเหมืองแรในอดีตรวมรอนแร ชมสวนสมและลองกองที่ใหญที่สุด 
ในประเทศไทย  ชมฝูงนกนานาชนิดตลอดจนไกปา  รับประทานอาหารเท่ียง  เดินชมแนวเขตปา 
โกงกาง เลนน้ําทะเลจืด 

หมายเหตุ  รวมคาอาหาร รวมบริจาคเพ่ือส่ิงแวดลอม คานําเท่ียว เรียบรอยแลว 
แพ็คเกจที่ 5 รวมมิตร จิตหรรษา : 3 วัน 2 คืน 
วันแรก  เดนิทางเขาถึงกลุมทองเที่ยวบานเกาะนกชิมผลไมนานาชนิด  นําเขาสู 

บานพัก ชมสวนลําไยในภาคใต รวมทําขาวไร นั่งเรือชมวถีิชีวิตประมงพื้นบาน รวมปลูกปา ดําน้ํา 
ดูปะการัง  รับประทานอาหารเท่ียง  เก็บหอยหวาน  กลับฝง  ชมเหมืองแรในอดีตรวมรอนแร 
รับประทานอาหารเย็น และพบปะแลกเปล่ียนความรูกับคนในชุมชน พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2  ขึ้นชมววิทิวทัศน 2 ทะเล จิบกาแฟ ดูพระอาทิตยขึ้น รับประทานอาหาร 
เชา เดินทางจากเกาะนกเขา บานโคกไคร นั่งเรือหางยาวไปถาลอดลากูน พายเรือคยัค ชมความงาม 
ของถํ้าและปาโกงกาง  รับประทานอาหารเท่ียง  พายเรือคยคัเท่ียวถํ้าลอดใหญ  ถํ้าภาพเขียน  นั่งเรือ 
กับเขาสูทาเรือโคกไคร  เดินทางสูบานบางพัฒน  เขาที่พักรวมรับประทานอาหารเย็นที่บาน 
บางพัฒน 

วันที่  3  รวมรับประทานอาหารเชา  เดินชมความงามของปาโกงกาง  รวมปลูกปา 
ซ้ือของฝากจากบางพัฒน 

หมายเหตุ  รวมคาที่พกั อาหาร รวมบริจาคเพ่ือส่ิงแวดลอม คาเรือ คาประกันชวีิต 
คานําเท่ียว เรียบรอยแลวรวมทองเที่ยว 3 กลุม
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6.4.2  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง 
แพ็คเกจที่ 1  เท่ียวอาวพังงา  :  พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มือ้ 
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง  บานสามชอง  ชมตะวันขึ้นทีอ่าวพังงา และความงาม 

ของหมูเกาะในอุทยานแหงชาติอาวพังงา  (เกาะเจมสบอนด)  ซ่ึงประกอบดวยเกาะนอยใหญ 
จํานวนมากมายกวารอยเกาะ  แตละเกาะลวนมีรูปทรงสัณฐานงดงามแปลกตา  ตามจนิตนาการของ 
ผูพบเห็น  และเกาะแกงในอางพังงายังมีถํ้าทางทะเลอันเกิดจากการกดัเซาะของน้ําทะเล      คล่ืนลม 
เชน  ถํ้าลอด เขาพิงกัน   เขาตะปู    เขาหมาจู  ถํ้าเพชร เขาเขียน   เท่ียวชมวิถีชีวิต และซ้ือของที่ระลึก 
ของผูคนบนเกาะปนหยี  ซ่ึงเปนเกาะที่ไมมีแผนดนิที่ราบ    มีหมูบานชาวประมงราว  500  หลังคา 
เรือน  ปลูกสรางบานเรือนอยูติดกนัในทะเลรอบเกาะ  อาหารมื้อเท่ียงที่เกาะปนหยี  (เรือเหมาลํา 
ไมเกิน 8 คน ) 

แพ็คเกจที่ 2  ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงบานสามชอง :พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ 
ชมวิถีชีวิตของชาวประมง เชน อวนปู    อวนกุง  อวนปลา  โดยนั่งเรือหัวโทงไป 

กับชาวประมง  ศึกษาธรรมชาติทางทะเลรอบเกาะ  นําเท่ียวในชมุชนและการศกึษาการทําประมง 
พื้นบาน  นําปูไขไปปลอยในธนาคารปู  เพ่ือขยายพันธุปูสูทองทะล  รับประทานอาหารมื้อเท่ียงกับ 
ชาวประมง    หรือจะนําอาหารทะเลที่หาไดไปประกอบอาหารดวยตนเอง    และปลูกปาชายเลนไว 
เปนที่ระลึก  นักทองเที่ยวจะไดศึกษาศิลปะมวยไทย    และถายภาพดวยเครื่องแตงกายชดุพื้นเมือง 
ไวเปนที่ระลึก 

แพ็คเกจที่ 3  พายเรือคายัคศกึษาระบบนิเวศปาชายเลนบานโคกไคร - สามชอง  : 
2 วัน 1 คืน   พรอมอาหาร 3 มื้อ  ชมความงามของหมูเกาะในอุทยานแหงชาติอาวพังงา  (เกาะเจมส 
บอนด)  เขาพิงกัน    เขาตะปู    ถํ้าลอด    เขาหมูจู    เขาเขียน   และยังสามารถเท่ียวชมวิถีชีวิตและซ้ือ 
ของที่ระลึกของผูคนบนชุมชน  เกาะปนหยี  ชมวิถีชีวติชุมชนบานสามชอง    แลวเดินทางตอไปยัง 
บานโคกไคร  พายเรือคายคัศึกษาพืชสมุนไพรและระบบนเิวศปาชายเลน    ชมปาโกงกาง  เรยีนรู 
ระบบนิเวศปาชายเลนโดยการนั่งเรือคายคัที่นาสนกุ ตื่นตากับชีวิตธรรมชาติ    เพลิดเพลินกับทิวเขา 
อันสวยงามของภูเขาทีต่ั้งตระหงานอยูกลางน้ํา  เรียนรู  พชืพรรณสมุนไพรและสัตวน้ําปาชายเลน 
โดยผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรแผน ไทย 

6.4.3  กลุมบางพัฒนโฮมสเตย 
แพ็คเกจที่ 1  -  Sunrise  Bangpat  :  พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ 
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง  บานบางพัฒน  ชมตะวันขึ้นที่อาวพังงา และความ 

งามของหมูเกาะในอุทยานแหงชาติอาวพังงา  (เกาะเจมสบอนด)  ซ่ึงประกอบดวยเกาะนอยใหญ 
จํานวนมากมายกวารอยเกาะ แตละเกาะลวนมีรูปทรงสัณฐานงดงามแปลกตา ตามจินตนาการของ 
ผูพบเห็น และเกาะแกงในอางพังงายังมีถํ้าทางทะเลอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล คล่ืนลม 
เชน ถํ้าลอดใหญ  ถํ้าลอดนอยที่เกาะพนัก ซ่ึงเปน  Unseen  Thailand  “ถํ้าลอดเกาะพนัก  ถํ้าทะเล
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ที่กําเนิดจากแรงกัดเซาะของคล่ืน  ทะลุทะลวงจนเปนโพรงใหผูคนดั้นดนเขาไปคนหา  ใครจะเชื่อ 
วา ดวยเรือแคนูลํานอย  ๆ  ฝาความมืดเขาไปในยามที่น้ําลด  ทะเลสาบสีใสราวมรกตแวดลอมดวย 
ภูผาก็จะปรากฏอยูตรงหนา ราวกับมิติล้ีลับท่ีคืนกลับสูโลกแหงความเปนจริง”  เกาะหนังนกคุม 
เหลากาหยานอย  เหลากาหยาใหญ  เกาะหอง  เขาพิงกัน  เขาตะปู  ถํ้าลอด  เขาหมาจู ถํ้าเพชร 
เขาเขียน  เท่ียวชมวิถีชีวิต  และซ้ือของที่ระลึกของผูคนบนเกาะปนหยี  ซ่ึงเปนเกาะที่ไมมีแผนดิน 
ที่ราบ  มีหมูบานชาวประมงราว 500 หลังคาเรือน ปลูกสรางบานเรือนอยูติดกันในทะเลรอบเกาะ 
อาหารมื้อเท่ียงที่เกาะปนหยี  (เรือเหมาลํา ไมเกิน 8 คน ) 

แพ็คเกจที่ 2  -  Life Style  Bangpat  :  พัก 1 คืน พรอมอาหาร 3 มื้อ 
ชมวิถีชีวิตของชาวประมง เชน อวนปู    อวนกุง  อวนปลา  โดยนั่งเรือหัวโทงไป 

กับชาวประมง  ศึกษาธรรมชาติทางทะเลรอบเกาะ  นําเท่ียวในชมุชนและการศกึษาการทําประมง 
พื้นบาน  นําปูไขไปปลอยในธนาคารปู  เพ่ือขยายพันธุปูสูทองทะล  รับประทานอาหารมื้อเท่ียงกับ 
ชาวประมง    หรือจะนําอาหารทะเลที่หาไดไปประกอบอาหารดวยตนเอง    และปลูกปาชายเลนไว 
เปนที่ระลึก 

แพ็คเกจที่ 3  -  Amazing  Bangpat  :  ไมพักคางคืน   อาหาร 1 มื้อ 
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง    บานบางพัฒน    ชมความงามของหมูเกาะในอุทยาน 

แหงชาติอาวพังงา  (เกาะเจมสบอนด)  เขาพิงกัน    เขาตะปู    ถํ้าลอด    เขาหมูจู    เขาเขียน    และยัง 
สามารถเท่ียวชมวิถีชีวิตและซ้ือของที่ระลึกของผูคนบนชุมชนเกาะปนหยีซ่ึงเปนเกาะที่ไมมี 
แผนดินที่ราบ    แตยังมีหมูบานชาวประมงราว  500  หลังคาเรือน  ปลูกสรางบานเรือนอยูติดกันใน 
ทะเลรอบเกาะ  อาหารมื้อเท่ียงที่บานบางพัฒน   ใชเวลาในการทองเที่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง  ( ราคา 
เรือเหมาลํา ไมเกิน 8 คน ) 

6.4.4  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร 
แพ็คเกจที่ 1 KCT- 01  พายเรือคายัคศึกษาพืชสมุนไพรและระบบนิเวศปาชายเลน 
ชวงเชา ลงเรือ ณ ทาเรือบานโคกไคร  ชมปาโกงกาง  เรียนรูระบบนิเวศปาชาย 

เลนโดยการนั่งคายคั  ที่สนุกสนานแฝงความรูพืชสมุนไพรไทย  เพลิดเพลินกับบรรยากาศริมกนิผา 
นานาพืชพรรณ โดยผูชํานาญการเภสัชแผนไทย  อาหารเท่ียงระหวางทาง  ใชเวลาในการทองเที่ยว 
ประมาณ 3  ชั่วโมง 

แพ็คเกจที่ 2 KCT- 02  พายเรือคายัคสํารวจถ้ําภาพเขียนสีโบราณ/ถํ้าลอด/ลากูน 
ลงเรือทาเรือบานโครไครในตอนเชา  โดยเรือหางยาว    ชมทิวทัศนสองฝงคลอง 

มะรุย  ชมพูเขาหินปูน  ถํ้าแปลกตา และภาพเขียนสีโบราณที่มีอายุกวา 3,000  ป  ลงนั่งเรือคายัค 
ชมถํ้าลอดที่แปลกตาซ่ึงไมเหมือนกับท่ีใด  ปลายสุดอุโมงคถํ้าลอดจะพบกับลากนูที่สวยงาม  พัก 
รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหารเรือแพ  และขึ้นเรือหายาว เดินทางกลับ



61 

6.4.5  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรใุน 
แพ็คเกจที่  1  รวม :  2 วัน  1 คืน พรอมอาหาร 5 มื้อ 
วันแรกเดินทางออกจากทาเรือภูเก็ต  ถึงเกาะยาว ฟงการบรรยาย  เขาที่พัก 

รับประทานอาหารเที่ยง เที่ยวเกาะไขใน  เกาะไขนอก เลนน้ํา ดําน้ําดูปะการัง ใหอาหารปลา 
รับประทานอาหารวาง  เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา พักผอน 

วันที่ 2  รับประทานอาหารเชา นั่งรถเที่ยวรอบเกาะ  ชมวิธีการทําปลากะตัก ดูการ 
ทําลอบดักปลา  ชมความสามารถของลิง  สัมผัสวิถีชุมชนชาวประมง  รับประทานอาหารเที่ยง 
ณ  บริเวณทาเรือโละจาก  เดินทางกลับภูเก็ต 

แพ็คเกจที่  2  เท่ียวเกาะ:  1 วัน  1 คืน พรอมอาหาร 4 มื้อ 
วันแรก  เดินทางออกจากทาเรือภูเก็ต  ถึงเกาะยาว ฟงการบรรยาย  เขาที่พัก 

รับประทานอาหารเที่ยง เที่ยวเกาะไขใน  เกาะไขนอก เลนน้ํา ดําน้ําดูปะการัง ใหอาหารปลา 
รับประทานอาหารวาง  เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา พักผอน 

วันที่ 2  รับประทานอาหารเชา 08.00 น.เดินทางกลับภูเก็ต 
แพ็คเกจชมวิถีชีวิตชุมชน:  1 วัน  1 คนื พรอมอาหาร 4 มื้อ 
วันแรก  เดินทางออกจากทาเรือภูเก็ต  ถึงเกาะยาว ฟงการบรรยาย  เขาที่พัก 

รับประทานอาหารเที่ยง  นั่งรถเที่ยวรอบเกาะ  ชมวิธีการทําปลากะตัก  ดูการทําลอบดักปลา 
ชมความสามารถของลิง  สัมผัสวิถีชุมชนชาวประมง รับประทานอาหารค่ํา เขาที่พัก 

วันที่ 2  รับประทานอาหารเชา 08.00 น.เดินทางกลับภูเก็ต 
แพ็คเกจที่  3  ตกปลา:  1 วัน  1 คืน พรอมอาหาร 4 มื้อ 
วันแรก  เดินทางออกจากทาเรือภูเก็ต  ถึงเกาะยาว ฟงการบรรยาย  เขาที่พัก 

รับประทานอาหารเท่ียง 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  ตอนเชาขึ้นเขาชมววิในหมูบาน  นั่งเรือใหอาหารปลาในฝายเก็บน้ํา 

และพายเรือน้ําจืดชมวิวทวิทัศนระหวางทาง  เขาที่พกั  รับประทานอาหารเท่ียง  ชวงบายลงทะเล 
พายเรือชมปาโกงกาง วิถีประมงชายฝง  เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา  พักผอน 

วันที่ 2  รับประทานอาหารเชา  ชมกลุมอาชีพทํานาผักบุง  ลูกชก  เดินชมภูเขาหิน 
พรรณไมทองเที่ยวในหมูบาน 

หมายเหตุ  รวมคาที่พกั อาหาร รวมบริจาคเพ่ือส่ิงแวดลอม คาเรือ คาประกันชวีิต 
คานําเท่ียว เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกบัน้ําขึ้น-น้ําลง
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แพ็คเกจที่ 2 โปรแกรมการทองเที่ยวถํ้าตาง ๆ มีอยู 4 ถํ้า 
ตอนเชา ลงเรือที่บานบางเตยใต   ชมถํ้างาม  ที่เรียกวาถ้ํางามเพราะขางในถ้ํามีหิน 

งอกหินยอย  ชมถํ้าเถา  เม่ือกอนสามารถเขาไปเอกขี้เถามาจุมหัวกลาปลูกขาว  สีของดินเหมือน 
สีขี้เถามาจากมูลคางคาวและซาก  ชมถํ้าสามหาบ  และถํ้าสองปาก 

หมายเหตุ    รวมคาที่พัก  อาหาร  รวมบริจาคเพื่อส่ิงแวดลอม  คาเรือ  คานําเท่ียว 
เรียบรอยแลว /เวลาอาจเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับน้ําขึ้น-น้ําลง 

6.4.7  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน 
แพ็คเกจที่ 1  โปรแกรมทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ : 2 วัน 1 คืน 
วันที่แรก  นักทองเที่ยวเดินทางถึงบานชางนอนในตอนเที่ยง  และเขาที่พัก 

รับประทานอาหารพื้นเมือง  ตอนบายชมการผลิตไมกวาดดอกออของกลุมแมบาน  หมู  7  ชม 
การเล้ียงผึ้ง  หรือการหาน้ําผึ้งปา  หมู  1  ชมการทําขนมพื้นเมือง  หมู  2,  หมู  6  เดินทางกลับที่ 
พัก  รับประทานอาหารค่ํา  หลังรับประทานอาหารเย็นชมการแสดงรํามโนราหของเด็ก ๆ  หมู  5 
เขาที่พัก 

วันที่  2  รับประทานอาหารเชา  เท่ียวชมวัดหลวงตาเกจิ  และชมซากลอเครื่องบิน 
โบอ้ิง  737  ที่เกิดอุบัติเหตุตก  หมู  5  เท่ียวชมน้ําตกชางนอน  เดินปา ชมสัตวน้ํา  กุงแคบ  ปลา 
นานาชนิด  ใหนกัทองเที่ยวปลูกตนไมเปนที่ระลึก  นกัทองเที่ยวเดินทางกลับ 

6.4.8  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ 
แพ็คเกจที่  1  ตะวันขึ้นที่อาวพังงา  :  พัก 1 คนื พรอมอาหาร 3 มื้อ 
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง    จากกลุมทองเที่ยวชุมชนเกาะไมไผ    ชมตะวันขึน้ที่ 

อาวพังงา  และความงามของหมูเกาะในอุทยานแหงชาติอาวพังงา  (เกาะเจมสบอนด)  ซ่ึง 
ประกอบดวยเกาะนอยใหญจํานวนมากมายกวารอยเกาะ  แตละเกาะลวนมีรูปทรงสัณฐานงดงาม 
แปลกตา   เชน เขาพิงกนั  เขาตะปู    ถํ้าลอด เขาหมาจู  ถํ้าเพชร เขาเขียน  เท่ียวชมวิถีชวีิต และซ้ือ 
ของที่ระลึกของผูคนบนเกาะปนหยี ซ่ึงเปนเกาะที่ไมมีแผนดินที่ราบ  มีหมูบานชาวประมงราว 500 
หลังคาเรือน ปลูกสรางบานเรือนอยูติดกันในทะเลรอบเกาะ  อาหารมื้อเท่ียงที่เกาะปนหยี  เดนิทาง 
กลับถึงบานเกาะไมไผ  (เรือเหมาลํา ไมเกิน 8 คน ) 

แพ็คเกจที่ 2  ทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเกาะไมไผ : พัก 1 คนื พรอมอาหาร 3  มื้อ 
ชมวิถีชีวิตชุมชนบานเกาะไมไผ  เชน ศึกษารอยพระพุทธบาท ชมหินแปลก  หิน 

หอย   หินหมี    เดินเที่ยวชมปาชายเลน และดอกกลวยไมนานาชนิด   ขึ้นเขาชมวิว  เห็นทิวทัศนอัน 
งดงามของเกาะไมไผ    ชมวิถีชีวิตชุมชนและการศกึษาการทําประมงพื้นบาน      โดยนั่งเรือหัวโทง 
ไปกับชาวประมง  ศกึษาธรรมชาติทางทะเลบริเวณเกาะไมไผ    นําพันธุปูดําไปปลอยในธนาคารปู 
เพ่ือขยายพันธุปูสูทองทะล รับประทานอาหารมื้อเท่ียงกับชาวประมง    และปลูกปาชายเลนไวเปน 
ที่ระลึก
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แพ็คเกจที่  3  มหัศจรรย Unseen In  Phang-nga  : พัก 1 คืน  พรอมอาหาร 3 มื้อ 
ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง    บานเกาะไมไผ    ชมความงามของหมูเกาะในอาว 

พังงา และ   เท่ียวชมถํ้าลอดใหญ  ซ่ึงเปน Unseen In Phang-nga เปนถ้ําทางทะเลอันเกิดจากการกดั 
เซาะของน้ําทะเลคล่ืน  ลม  มีความสวยงามแปลกตาอยางท่ีไมเคยพบเห็นที่ใดในโลก  รับประทาน 
อาหารมื้อเท่ียงบนเรือซ่ึงลอยทะเลบริเวณถํ้าลอดใหญ  ดวยบรรยากาศของธรรมชาติที่คงความอุดม 
สมบูรณของปาไมชายเลนอัน    เปน  แปลงเพาะพันธุสัตวน้ํา  ใชเวลาในการทองเที่ยวประมาณ  3 
ชั่วโมง  ( ราคาเรือเหมาลํา ไมเกิน 8 คน ) 

แพ็คเกจที่  4  พายเรือคายัคศกึษาระบบนิเวศปาชายเลนบานโคกไคร  :  พัก 2 
คืน      พรอมอาหาร  6  มื้อ  เดินทางไปยังบานโคกไคร  พายเรือคายัคศกึษาพืชสมุนไพรและระบบ 
นิเวศปาชายเลน    ชมปาโกงกาง  เรยีนรูระบบนิเวศปาชายเลนโดยการนั่งเรือคายคัที่นาสนกุ  ตื่นตา 
กับชีวิตธรรมชาติ    เพลิดเพลินกับทิวเขาอันสวยงามของภเูขาที่ตั้งตระหงานอยูกลางน้ํา  เรียนรูพืช 
พรรณสมุนไพรและสัตว น้ําปาชายเลน    โดยผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรแผน ไทย แลวเดนิทางตอไป 
ยังชุมชนบานเกาะไมไผ  ลงเรือ ณ  ทาเรือทาดาน  ต.เกาะปนหยี  ไปชมวิถีชีวิตชุมชนบานเกาะไม 
ไผ  เชน ศกึษารอยพระพุทธบาท ชมหินแปลก  หินหอย  หินหมี  เดินเที่ยวชมปาชายเลน และดอก 
กลวยไมนานาชนิด  ขึ้นเขาชมวิว  เห็นทิวทัศนอันงดงามของเกาะไมไผ    ชมวิถีชีวิตชุมชนและ 
การศึกษาการทําประมงพืน้บาน      โดยนั่งเรือหัวโทงไปกับชาวประมง  ศกึษาธรรมชาติทางทะเล 
บริเวณเกาะไมไผ    นําพันธุปูดําไปปลอยในธนาคารป ู เพื่อขยายพันธุปูสูทองทะเล  รับประทาน 
อาหารมื้อเท่ียงกับชาวประมง    และปลูกปาชายเลนไวเปนที่ระลึก



บทที่ 5 
สรุป / ทิศทางอนาคต 

เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา  วิวัฒนาการมาจากเครือขาย 
โฮมสเตย (Home Stay)  จังหวัดพังงา มีกิจกรรมอยางตอเนื่องภายใตภาคีพันธมิตร เคร่ืองมือในการ 
ปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดแก กิจกรรม  การสรางเวทแีลกเปล่ียน 
เรียนรู การสรางบทบาทสมมุติ การพบปะสมาชิกภาคี  การศึกษาดูงานรวมกัน การแลกเปล่ียน 
ขอมูลขาวสาร การประชุมประจําเดือน การผลักดันใหเครือขายและภาคีมีแผนในการกําหนด 
ทิศทาง  การผลักดันใหมีศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนและการพบผูส่ือขาว ทําใหภาคีเครือขายมี 
ความรูสึกรักใครกันอยางเหนียวแนน ในการชวยเหลือกันเอง ไมมีความคิดวาเพื่อนทําธุรกิจ 
เหมือนกันเปนคูแขงแตกลับมีความเอ้ืออาทรตอกันชวยกันตามความสามารถของบุคคลและภาคี 
ตลอดจนถึงการจับมือกันทําโปรแกรมนําเท่ียวขามชุมชนดวย 

เครือขายทองเที่ยวชุมชนมีเสนหในตัวเอง เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี แหลง 
ทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  แนวทางการ 
ขยายผลไปสูภาคีพันธมิตรสําหรับผูประกอบการหรือชุมชนที่สนใจ  ตองเผยแพรประสบการณให 
ชุมชนที่สนใจเขาใจปญหาและอุปสรรค เพ่ือเตรียมตัวกอนการตัดสินใจของชุมชนในการจัดการ 
ทองเที่ยวชุมชนขึ้น ซ่ึงการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองจัดตั้งขึ้นเปนกลุม 
การขยายภาคีใหมีความเปนปกแผน ใหเริ่มตนจากการสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อไดศึกษา 
ความเปนไปไดเกี่ยวกับแนวคิดในการทํางานรวมกันกอน จนกระทั่งไดกลุมที่มีแนวทางการ 
ดําเนินงานสอดคลองตองกันเขารวมกันในเครือขายดวยความสมัครใจ จากนั้นใหขับเคล่ือนภาคี 
เครือขายไปดวยกัน พรอมกับจัดทําแผนทิศทางการพัฒนากลุมขึ้น ทดลองใชจริงแลวปรับปรุงให 
เหมาะสมกับกลุมของตนเอง ในลักษณะลองผิดลองถูก นําแนวทางที่ดีที่สุดกับกลุมไปปฏิบัติซํ้า 
ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนภาคีเครือขายใหคําปรึกษา พัฒนาการของภาคีจะคอยๆขยายตัวไดรวดเรว็ขึน้ 
เม่ือเวลาลวงไปชวงระยะเวลาหนึ่ง  (ชุมชนทองเที่ยวเกาะพิทักษ อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
ใชเวลาประมาณ  8  ป  ในการจัดการชุมชนเพื่อจัดการทองเที่ยว  จนนักทองเที่ยวตัดสินใจเขาไป 
พักในฐานะแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง) 

ดานศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  แนวทางการดําเนินงานเปนไปเพื่อ 
สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูใหบริการแกชุมชนที่จัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เครือขายการ 
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ    หนวยราชการ  นักทองเที่ยว   นักเรียน  นักศึกษา  และผูสนใจ โดย 
ดําเนินกิจกรรมและบริการในมิติพื้นฐาน ที่มุงบริการนักทองเที่ยวใหสามารถรับรูขอมูลเพื่อ 
นําไปใชไดในทันที ไดแก  เสนทางคมนาคม  แผนผังชุมชน  ปายประชาสัมพันธ  คําขวัญ
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เวลาเปด-ปด ศูนยฯ  แผนผังโครงสรางกลุมทองเที่ยวและชุมชน  เว็บไซดการทองเที่ยวชุมชน 
(เมนูนําเที่ยว)  โบชัวรโปรแกรมการทองเที่ยว  จุดรับขอตกลงจําหนายการใหบริการทองเที่ยว 
กฎกติกาของชุมชนแจงใหนักทองเที่ยวรับรูกอนเขาสูชุมชน  การรักษาความปลอดภัยและ 
สถานพยาบาลขั้นตน  สวนมิติคุณภาพ  มุงสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในการจัดการ 
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ใหเปนแหลงเชื่อมโยงเครือขายในการดําเนินกิจกรรมของภาคีและเปน 
แหลงใหนักทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว  ผูสนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสืบคนฐานขอมูลของ 
ชุมชนที่ดําเนินการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงาและ 
เผยแพรผลการแลกเปล่ียนเรียนรู แผนการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย  เว็บไซดการทองเที่ยว 
ชุมชน (เมนูกลุมทองเที่ยว,  เมนูชุมชนและกิจกรรมชุมชน)  คนเลาเรื่องราวชุมชน  ภูมิปญญา 
ชาวบานเชน  ธนาคารปู สมุนไพร พันธุไม และการเล้ียงผึ้ง เปนตน  การปรับปรุงวิถีชีวิตใหเปน 
แหลงเรียนรูเชน  ถนนความรู ถนนกินได  เปนตน  การปกปายเชิญชวนนักทองเที่ยวเติมเต็ม 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการสนับสนุนของรัฐที่ เหมาะสม  ไดแก  การกําหนดนโยบายการ 
ทองเที่ยว การประชาสัมพันธ  การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การใหสถานศึกษาเขารวมพัฒนา 
บุคลากรดานการทองเที่ยว การจัดระบบการกํากับ ดูแล รักษาความปลอดภัย การจัดใหมีเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การยกระดับคุณภาพครัวเรือน การพัฒนากิจกรรม 
การทองเที่ยว การอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

อยางไรก็ตามความกาวหนาของภาคีซ่ึงดําเนนิการในระดับชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับ 
การจัดการทองเที่ยวชุมชนในอําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม,  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
และอําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหมแลว  สามารถยนืยันไดวานกัทองเที่ยวผูมีรสนิยมในการ 
เดินทางไปสัมผัสการทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดพังงาไดโดยไมผิดหวัง  ชวงเวลานี้เครือขายซ่ึง 
ไดรับการบมเพาะมาเปนเวลา 3 ปแลว มีพัฒนาการใหเติบโตอยางมั่นคงดวยตนเอง ความสามารถ 
จัดการเรื่องราวการทองเที่ยวกนัเองไดดวยการเอ้ืออาทรตอกัน  เม่ือนักทองเที่ยวไดรับรูขาวสารที่ 
ขจรขจายไปหลายทิศทางจะเขาสูชุมชนเร็วขึน้  เปนแรงเสริมใหมีการปรับตัวของเครือขายได 
รวดเร็วตามไปดวย 

ในอนาคต  เครือขายจะเปนผูนําใหชุมชนอ่ืนเอาเยี่ยงอยางในการนําคุณคาสหกรณสู 
สังคม  ซ่ึงประกอบดวย  การชวยเหลือตนเอง  การรับผิดชอบตนเอง  การเรียนรูประชาธิปไตย 
ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค ตลอดถึงคุณคาทางจริยธรรม ประกอบดวย ความซ่ือสัตย การเปด 
ใจกวาง ความรับผิดชอบตอสังคม และการเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน นอกจากนี้ตวัตนของเครือขายเองเปน 
เครือขายแหงการเรยีนรู    เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน   บนพื้นฐานของการอนุรักษและ 
การมีสวนรวม  นําไปสูเสนทางการจดัการทองเที่ยวชมุชนที่เขมแข็งใหเครือขายการทองเที่ยว 
ชุมชนสามารถจัดการเรยีนรูอยางเปนระบบ มีโปรแกรมการทองเที่ยวที่เกื้อหนุนกัน ระหวางชุมชน
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มีการจดัสวัสดิการสังคมใหท่ัวถึงและเปนธรรม  เม่ือถึงวันนั้นชุมชนคนพังงามีโอกาสไดสัมผัสคน 
ตางถ่ินทั้งในและนอกประเทศ  ส่ิงที่คาดหวังเหนือกวารายได  คือ  การถายทอดภูมิปญญาขามถ่ิน 
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใหดขีึ้นอยางมีศกัดิ์ศรีดวยตนเอง  การปลูกฝงคนใหรักและ 
หวงแหนถ่ินเกิด  หยดุการทําลายลางส่ิงแวดลอมรอบตัว  สงผลใหคนอยูรวมกันอยางมคีวามสุข 
สืบไป 

อนึ่ง  เนื่องจากการพัฒนาผลการวิจัยครั้งนี้ใชเวลาในการพัฒนาชุมชนการทองเที่ยว 
เปนเวลาหนึ่งป  ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาแตกตางกัน  บางก็อยูหางไกล  ขาดผูนําที่เขมแข็ง 
และมุงม่ัน  ขาดความเขาใจอยางลึกซ้ึงของคนในชุมชนที่ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ตั้งแตตน  ทําใหภาคีเครือขายที่มีพัฒนาการกาวหนาจําเปนตองขับเคล่ือนใหถึงขั้นมีแผนทิศทาง 
และแผนธุรกิจเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเขาสูชุมชนใหรวดเร็วอยางมีคุณภาพ  ที่มุงหวังให 
นักทองเที่ยวกลับไปดวยความประทับใจ สวนภาคีเครือขายที่ปรับตัวไดชาถือเปนกลุมเตรียมการ 
พัฒนาในอนาคต  ซ่ึงเครือขายไดใชวิธีการเชื่อมสัมพันธดวยกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู  การ 
ประชุมประจําเดือน  การชวยเหลือในการทําแผนธุรกิจ  การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวให 
เช่ือมโยงระหวางชุมชนที่เปนภาคีเครือขายดวยกันโดยไมทอดทิ้งกัน
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