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1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 1.1 ความเป็นมา 
 กระบวนทรรศน์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือเกิดความยั่งยืนตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ และส่งเสริมให้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง บทบาทและความส าคัญของการท่องเที่ยวมิได้จ ากัดเพียงแค่เป็น
อุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้และน าเงินตราต่างประเทศหลายแสนล้าน
บาทเข้าสู่ประเทศไทย ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้ก าหนดประเด็นที่
ต้องการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้เดินทางไปชุมชน ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน 
นอกจากนี้พบว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามนิยามขององค์กรยูเนสโก 
(UNESCO)นั้นหมายถึง การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่
สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน สร้างการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว 
นอกจากนั้นชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็น
เครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ทั้งในรูปแบบที่
เป็นผลประโยชน์ตอบแทนและเกิดความยั่งยืนในการรพัฒนาชุมชน 
นอกจากนี้โครงการนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบ
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ในยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะศิลปวัฒนธรรม แหล่ง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่ องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้คือ 1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 2) อนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากแหล่งประวัติศาสตร์
โบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 3) พัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้และเชื่อมโยงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์
โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของชุมชน 
 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นการจัดการท่องเที่ยว
ที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง แผนงาน และ
ด าเนินงาน โดยฐานคิดที่ว่าทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากร และเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว ความส าเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน 
ความรู้และความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของคนในชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดว่าเป็นการท่องเที่ยว
ทางเลือก เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ท่องเที่ยวจากท่องเที่ยวกระแสหลัก ให้ความส าคัญตามความสนใจของ
นักท่องเที่ยว ท าให้กระแสการท่องเที่ยว เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ ๆ เมื่อมีการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกของ
นักท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สุจิตราภรณ์ 
จุสปาโล, 2557) 
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ภาพที่ 1 แผนทีเ่กาะหมาก 
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 ต าบลเกาะหมาก ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา หมู่ที่ 2 
บ้านช่องฟืน หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ หมู่ที่ 5 บ้าน
ปากบางนาคราช หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก หมู่ที่ 7 บ้านเขาขัน หมู่ที่ 8 บ้าน
เกาะเสือ หมู่ที่ 9 บ้านน้ าบ่อหมาก หมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน และหมู่ที่ 11 บ้าน
เกาะหมากเมืองใหม่ ปัจจุบันพ้ืนที่เกาะหมากบริหารโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหมาก 
 สภาพพ้ืนที่ของต าบลเกาะหมากเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาติด
ทะเลสาบสงขลา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท า
สวนยางพารา เลี้ยงกุ้งกุลาด า ท าการประมงในทะเลสาบ เขตพ้ืนที่ ทิศเหนือ 
ติดกับ ทะเลสาบสงขลา (อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา) ทิศใต้ ติดกับ ต าบล
ปากพะยูน ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา (ต าบล เกาะนางค า 
อ าเภอปากพะยูน) ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา (ต าบลฝาละมี 
อ าเภอปากพะยูน) เกาะหมาก เป็นเกาะหนึ่งในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
เกาะหมากประกอบด้วย 3 เกาะ คือเกาะโคบอยู่ตอนเหนือ เกาะเสืออยู่
ตอนกลาง เกาะหมากอยู่ตอนใต้ ในบริเวณดังกล่าวยังหมู่เกาะอ่ืน ๆ เช่น 
เกาะนางค า เกาะสี่ เกาะห้า และเกาะใหญ่  
 จากการประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยและตัวแทนชุมชนได้
เสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม ได้แก่ เกาะกระ        
หมู่เกาะสี่  เกาะห้า เกาะกระ อ่าวท่ายาง ทะเลสาบหน้าบ้านช่องฟืน         
เขานางฟ้า เขาคลองกรูด เกาะเสือน้อย รอยพระพุทธบาท หาดต่อกัน      
วัดรัตนาราม ควนเสรี ท่าเทียบเรือโบราณ หน้าท่าใหญ่ ฟาร์มไก่ชน ตลาด
ปากพะยูน ท่าเทียบเรือ ส่วนกิจกรรมที่คาดว่าจะน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรม
การท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีประมงพ้ืนบ้าน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า/เขต
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อนุรักษ์ ชมระบบนิเวศน์ทะเล 3 น้ า ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง เรียนรู้
เรื่องการแปรรูปสัตว์น้ า ครัวปันรักษ์ นักท่องเที่ยวจะได้บริโภคสัตว์น้ า เช่น
กุ้งหัวมัน ปลาดุกทะเล และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ ที่มีความสดและปลอดภัยและท่ี
ส าคัญสัตว์น้ าเหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากโครงการมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (ม.ก.ท.) 
 ส่วนเรื่องประวัติศาสตร์เกาะหมาก พบหลักฐานแล้วตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่ เนื่องจากพบขวานหินจ านวนหลายชิ้น 
เช่นพบ ที่บ้านท่าวา 2 ชิ้น บ้านโพธิ์ชี 1 ชิ้น บ้านช่องฟืน 2 ชิ้น บ้านเก่า     
1 ชิ้น บ้านหาดทราย 1 ชิ้น หลักฐานเหล่านี้พบตามหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ฝั่ง
ตะวันตกของเกาะ ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชุมชนเกาะหมากน่าจะมี
ความเจริญมาแล้ว เพราะเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายจากภายนอกที่มา
ติดต่อกับเมืองพัทลุงจะต้องเดินทางผ่าน จึงพบหลักฐานเครื่องปั้นดินเผา
จ านวนมาก บางชิ้นมีอายุถึ งสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ประชาชนได้อพยพมามากยิ่งขึ้น มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นคือ"การ
เผาปูนขาว" แหล่งที่ท ามากที่สุดคืออ่าวท่ายาง บ้านเก่า บ้านเขาชัน โดยน า
ผลผลิตไปขายยังเมืองสงขลา เมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฎิรูปการปกครองเป็นมณฑล
เทศาภิบาล พ.ศ. 2439 เกาะหมากจึงมีฐานะเป็นต าบลหนึ่งขึ้นกับอ าเภอ
ปากพะยูน และท่านได้เสด็จประพาสต้นมาพักแรมที่เกาะหมาก ท าให้พ้ืน
เกาะหมากกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเสด็จประภาสต้นของ
พระพุทธเจ้าหลวง 
 ส าหรับแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญของเกาะหมากพบได้
บริเวณชุมชนบ้านเก่า บ้านเกาะโคบ บ้านแหลมกรวด บ้านอ่าวท่ายาง บ้าน
เกาะเสือ และบ้านเขาชัน โดยมีหลักฐานส าคัญที่เหลืออยู่อยู่ บริเวณบ้าน
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เก่า มีซากเจดีย์ 2 องค์ๆ ที่ 1 ตั้งอยู่บนควนเล็กๆ ชาวบ้านเรียกว่า "ควนวัด" 
เข้าใจว่าเดิมอาจเป็นวัดมาก่อน องค์เจดีย์พังหมดแล้ว เหลือแต่ฐานก่ออิฐ
ถือปูน ด้านหน้ามีซุ้มพระพุทธรูปแบบโค้งแหลมภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้น
นูนสูง ปางมารวิชัย 1 องค์ศิลปสมัยรัตนโกสินทร์ สองข้างซุ้มมีชิ้นส่วนเจดีย์
ปูนปั้น 2 องค์เดิมคงเป็นเจดีย์ทิศของเจดีย์ องค์ใหญ่ เจดีย์องค์ที่ 2 ตั้งอยู่
บนภูเขาอีกลูกหนึ่ง ทางทิศใต้ไม่ไกลนัก ชาวบ้านเรียกว่า "ควนเจดีย์" องค์
เจดีย์ถูกขุดท าลายเหลือฐานรูปสี่เหลี่ยม กว้างประมาณ 5 เมตร ไม่ทราบว่า
เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใด ส่วนบริเวณบ้านเกาะโคบ มีวัดเกาะโคบ มีเจดีย์ก่อ
อิฐถือปูนรูปทรงระฆัง สูงประมาณ 10 เมตร สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปี
มาแล้ว ที่วัดนี้ขุดพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส าริด 1 องค์ เป็นศิลป
สมัยศรีวิชัย ส่วนบ้านแหลมกรวด ได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงค์
เหม็งที่วัดแหลมกรวด ประมาณ 10 ชิ้นลักษณะเป็นถ้วยชามลายคราม ลาย
เขียนสีนอกเคลือบ บ้านอ่าวท่ายาง มีซากพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดใหญ่ 1 
องค์ หน้าตักกว้าง 2 เมตร บริเวณริมอ่าวได้พบเศษเครื่องปั้นดินเผาสมัยราช
วงค์เช็ง กระจายอยู่มากมาย และยังขุดพบไหสังคโลก 4 หู จ านวน 3 ใบ 
และมีสิ่งที่น่าสนใจคือเตาเผาปูนขาว ซึ่งตั้งเรียงรายจากบ้านท่ายางถึงบ้าน
เก่า เท่าที่ส ารวจพบประมาณ 30 เตา บ้านเขาชัน พบพระพุทธรูปส าริดปาง
ห้ามญาติแบบทรงเครื่องใหญ่ศิลปสมัยอยุธยาตอนปลาย มีขนาดสูง 1. 5 
เมตร ปัจจุบันอยู่ที่วัดภูผาภิมุข จังหวัดพัทลุง เกาะหมากจึงเป็นแหล่งที่
น่าสนใจทางด้านศิลปโบราณคดีและเป็นเกาะที่มีคุณค่า มีศักยภาพสูงที่น า
ทรัพยากรเหล่านี้มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ต่อไป 
 จากสภาพหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้ง
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนเกาะหมาก แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้พ้ืนที่และเส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวได้อย่าง
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เต็มที่และเต็มศักยภาพเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลดังกล่าวการด าเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในระยะแรก จึงควรมีนักวิชาการหรือองค์กรที่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และถ่ายทอดความรู้
และทักษะเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดท าเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
โดยชุมชน และสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวในประเด็น
ต่าง ๆ เพ่ือก่อเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในชุมชน
สามารถจัดท าแผนบริหารจัดการท่องเที่ยวได้ในอนาคตผ่านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มาจากผลการวิจัย เพ่ือสร้างกระบวนการกลุ่ม เมื่อเกิดการ
จัดการอย่างเป็นระบบและประสบความส าเร็จแล้ว แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง
ภายในชุมชน และเรียนรู้ร่วมกันระดับกลุ่มพ้ืนที่จะท างานให้เป็นเครือข่าย
และกลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ให้มีเศรษฐกิจทางเลือกในเรื่องการท่องเที่ยวมาขับเคลื่อน สร้าง
รายได้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในพ้ืนเกาะหมากและพ้ืนที่เชื่อมใกล้เคียง 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความ

เกี่ยวข้องถ่ายทอดไปสู่ชุมชนเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
2. เพ่ือส ารวจแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาโปรแกรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง 

3 .  เ พ่ือ พัฒนาศักยภาพของคนในชุ มชนให้มี คว ามรู้  
ความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกาะหมาก ต าบล
เกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  

4. เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะ
หมากไปสู่การก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
 
2. กระบวนการ/ขั้นตอน/ที่ได้มาซึ่งความรู้จากวิจัย 
 2.1 รวบรวมรายชื่องานวิจัยที่น าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รอบเกาะหมาก มีดังนี้  

1) ชัยรัตน์ จุสปาโล (2553) การท่องเที่ยวเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนบ้านคลองลิดี 
อ าเภอท่าแพ และ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ด
ลูก อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล. (ทุนวิจัย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย) 

2) ชัยรัตน์  จุสปาโล (2556) การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่งเพ่ือการพ่ึงตนเองของชาวประมง
พ้ืนบ้านใน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล (ทุนวิจัย ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
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3) ชัยรัตน์ จุสปาโล (2554) การตลาดเชิงสร้างสรรค์สู่การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบากันใหญ่ ต าบลเกาะสาหร่าย จังหวัด
สตูล (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 

4) ชัยรัตน์ จุสปาโล (2554) การพัฒนาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบากันใหญ่ ต.เกาะ
สาหร่าย จ.สตูล (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 

5) สุจิตราภรณ์ จุสปาโล และคณะ (2554) การจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและแผนการตลาดของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบากันเคย ต าบลตันหยงโป จังหวัดสตูล (ทุนวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

6) สุจิตราภรณ์ จุสปาโล และคณะ (2553) รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่
เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล (ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) 

7) ชัยรัตน์ จุสปาโล และคณะ (2561) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา และอุทยานธรณีสตูล (หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

8) ชัยรัตน์ จุสปาโล และคณะ (2560) การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์และวิถีของท้องถิ่นลุ่มน้ าทะเลสาบ : 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา (ผู้อ านวยการโครงการ 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

9) ชัยรัตน์ จุสปาโล และคณะ (2559) ศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวของธุรกิจและชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ: 
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นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา (หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

10) ชัยรัตน์ จุสปาโล และคณะ (2559) การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมชุมชนรอบอ่าวปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี (หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ) 

11) ชัยรัตน์ จุสปาโล และคณะ (2560) การจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา (หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ) 
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2.2 สังเคราะห์ผลวิจัยที่ จะน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ท่องเที่ยวเกาะหมาก      
 การสังเคราะห์ผลวิจัยที่จะน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ท่องเที่ยวเกาะหมาก ได้เนื้อหาที่สอดคล้องกับต้องการของชุมชน ได้แก่ 
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การ
ประเมินศักษภาพแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว 
การบริการที่ดี  ความปลอดต่อนักท่องเที่ยว  การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงสร้างสรรค์สู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การจดัท าตลาดท่องเที่ยวผ่านสื่อดิจิทัล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2.3. จัดเตรียมเอกสารและองค์ความรู้ รวมถึงการประสานงาน
ระหว่าง ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ บ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย จ.สตลู 
ที่จะน าคณะแกนน าชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมากได้เดินทางไปเรียนรู้ศึกษา
ดูงาน และถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

     2.4. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้นการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) โดยชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มคิดวิเคราะห์ ปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไข เพ่ือการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
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3. แนวทางการน าองค์ความรู้จากการวิจัย/เทคโนโลยี เพื่อการใช้
ประโยชน์ การเผยแพร่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 วิธีการด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ  
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) โดยชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มคิดวิเคราะห์ เพ่ือค้นหา
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวของตนอย่าง
ยั่งยืน คณะผู้จัดได้ท าการศึกษา ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่

ส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยว
ภายในพื้นที่เกาะหมาก     

หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน หมู่ที่ 3 
บ้านแหลมกรวด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ หมู่ที่ 5 
บ้านปากบางนาคราช หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก 
หมู่ที่ 7 บ้านเขาขัน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 
9 บ้านน้ าบ่อหมาก และหมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน 
และหมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ 

ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม ย่ อ ย  เ พื่ อ
วิเคราะห์ SWOT               

หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน หมู่ที่ 3 
บ้านแหลมกรวด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ หมู่ที่ 5 
บ้านปากบางนาคราช หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก 
หมู่ที่ 7 บ้านเขาขัน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 
9 บ้านน้ าบ่อหมาก และหมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน 
และหมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ 

ศึกษาดูงานวิจัยต้นแบบ ชุมชนบากันใหญ่ จังหวัดสตูล 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 

หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน หมู่ที่ 
3 บ้านแหลมกรวด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ หมู่
ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช หมู่ที่ 6 บ้านเกาะ
หมาก หมู่ที่ 7 บ้านเขาขัน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะ
เสือ หมู่ที่ 9 บ้านน้ าบ่อหมาก และหมู่ที่ 10 
บ้านหัวหิน หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ 

จัดอบรม ได้แก่  1)  การ
จั ดการท่ อ ง เที่ ย ว ชุมชน     
2)  การบริ การท่องเที่ยว     
3)  ค ว า ม ป ล อด ภั ย ขอ ง
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว  4)  ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
การตลาด 

พื้นที่จังหวัดพัทลุง  

ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ 1) การ 
จัดการท่องเที่ยวชุมชน     
2) การบริการท่องเที่ยว    
3) ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 4) การ
ประชาสมัพันธ์และ
การตลาด 

พื้นที่จังหวัดพัทลุง  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ชนิดต่างๆ 

พื้นที่พัทลุงและสงขลา 

เชิญสื่อมวลชนและ
ผู้ประกอบการทัศนศึกษา
เส้นทางท่องเที่ยว 

พื้นที่ชุมชนเกาะหมาก 

สรุปผลและจดัท าคู่มือการ
ด าเนินการชุมชนท่องเที่ยว
เกาะหมาก 

ในพื้นที่พัทลุงและสงขลา 
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3.2 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1. ประชุมคณะวิจัยและผู้น าท้องถิ่น ชุมชน ร่วมกันวางแผน

ปฏิบัติการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนแกนน า
ชุมชนท้องถิ่นใน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์
ความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2. ส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เกาะหมาก  
 คณะผู้ด าเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ได้ส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เกาะหมาก ร่วมกับแกนน า
ชุมชนและชุมชน จ านวน 4 ครั้ง 
 องค์ความรู้ที่ใช้ในส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เกาะ
หมาก  
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นหัวใจของการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่ว่ารูปแบบใดเปรียบเสมือนอุปทาน
ของการท่องเที่ยวโดยมีความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอุปสงค์ ดังนั้น
ทั้งอุปสงค์และอุปทานที่มีความสมดุลจะมีผลท าให้การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดีแม้ว่าทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการอ่ืนก็มีความส าคัญ เพราะจะท าให้นักท่องเที่ยว
สะดวกสบาย และเพลิดเพลินในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว  
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource) หมายถึงสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสถานที่ที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมที่
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สะท้อนให้เห็นถึง อัตลักษณ์ วิถีของท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น และสามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจปรากฏในลักษณะรูปธรรม ได้แก่ 
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ เช่น หมู่เกาะในทะเลสาบ หรืออาจ
ปรากฏในลักษณะนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สัมผัสได้ด้วย
ความรู้สึก เช่น วิถีชีวิตของชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน 
เป็นต้น 
 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ
และด้านวัฒนธรรมภายในพ้ืนที่เกาะหมาก ที่ชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก
สามารถน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเป็นดังนี้ 
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พบว่าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก มีทั้งหมด
จ านวน 35 จุด 
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1.กลุ่มน้ าพริกตาแดง 

 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าพริกได้รวบรวมวัตุดิบจากพ้ืนที่เกาะหมาก 
น ามาแปรรูปเป็นน้ าพริกหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ าพริกกุ้งเสียบ 
น้ าพริกตาแดง น้ าพริกนรก น้ าพริกสวรรค์ และอ่ืน ๆ ปัจจุบันทางกลุ่ม
ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชน สามารถน าผลผลิตไป
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ
นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายไปยังสมาชิกของกลุ่ม 
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2.กลุ่มข้าวย าสมุนไพร 

 

กลุ่มข้าวย าสมุนไพร เกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกมีความสนใจและตั้งใจที่
เสนอพืชผักพ้ืนบ้านของพ้ืนที่ต าบลเกาะหมาก ให้อยู่ในรูปแบบอาหารที่
สามารถรับประทานได้ ดังนั้น ข้าวย าสมุนไพรจึงเป็นอาหารจานเดียวที่
นักท่องเที่ยวที่เดินไปท่องเที่ยวในพ้ืนเกาะหมากไม่ควรพลาด ปัจจุบัน
ทางกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชน สามารถน า   
ข้าวย า ไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ก่อให้เกิดการกระจาย
ไปยังสมาชิกของกลุ่ม 
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3.กลุ่มประมงอินทรีย์บ้านช่องฟืน 
 

 
 
กลุ่มประมงอินทรีย์บ้านช่องฟืน ชาวบ้านในพื้นที่ได้รวมตัวกันเพ่ือจัดการ
พ้ืนที่การท าประมงโดยร่วมกันจัดท าแนวเขตอนุรักษ์ และดูแลทรัพยากร
ประมงชายฝั่งในพ้ืนที่ทะเลสาบตอนกลางบริเวณบ้านช่องฟืนในพ้ืนที่
ประมาณ 4-5 ตารางกิโลเมตร ท าให้มีสัตว์น้ าจ าพวก กุ้ง ปลา เป็น
จ านวนมาก สามารถหาได้ตลอดทั้งปี และได้ขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มจับ
สัตว์น้ าและแปรรูปสัตว์น้ าอินทรีย์ ปัจจุบันทางกลุ่มประมงอินทรีย์บ้าน
ช่องฟืนเป็นจุดส าหรับการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
ชายฝั่งและเป็นจุดจ าหน่ายจ าหน่ายสินค้าประมงแปรรูปอินทรีย์ให้กับ
นักท่องเที่ยว 
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4.เกาะกระ  

 

เกาะกระ เป็นเกาะขนาดเล็ก บนที่เกาะกระมีการพัฒนาโดยบริษัท    
หาดทองการท่องเที่ยว จ ากัด มีการสร้างสิ่งสักสิทธิ์หลายรายการ เช่น
หลวงปู่ทวด เจ้าแม่กวนอิม มีการปรุง เส้นทางเดิน เท้า เ พ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้สักการะ นอกจากนี้ยังมีต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง เป็นต้นโพธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ ที่นักท่องเที่ยวหรือนักหาโชคลาภเดินทางมากราบไหว้บูชา  
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5.คลองปากบาง  

 

มีต านานเล่าเรื่องราวของคลองปากบางนาคราชว่า มีพญานาคเลื้อยผ่าน
มาทางทะเลสาบสงขลาและเลื้อยผ่านเข้าคลองปากบาง ซึ่งขณะนั้นเป็น
เพียงทางน้ าเล็ก ๆ พญานาคเลื้อยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้ว
พญานาคเห็นพญาครุฑบินผ่านมาจึงพยายามเลื้อยให้เร็วขึ้น เมื่อ
พญานาคเห็นพญาครุฑก็ยกหัวขึ้นดู เรียกตรงจุดนั้นว่า บางหวักใน และ
พยายามเลื้อยต่อไป ไปยกหัวขึ้นอีกครั้ง เรียกตรงจุดนั้นว่า บางหวักนอก 
ปัจจุบันคลองปากบาง เป็นเส้นทางคมนาคมของชาวบ้านในพ้ืนที่       
เกาะหมาก เพ่ือใช้เป็นเส้นทางส าหรับเดินทางในการท าประมงพ้ืนบ้าน 
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6.เกาะร้านไก่  

 

เกาะร้านไก่ เป็นเกาะเล็ก ๆ ในหมู่เกาะสี่ เกาะห้า มีต านานเล่าว่า      
เมื่อตาโส กับยายสา ได้ข่าวลูกสาวจะกลับมาบ้าน จึงได้เตรียมต าข้าวเม่า
ไปรับลูก เมื่อเรือส าเภามาเข้าฝั่งที่คูขุด ได้เรียกหาลูกสาว แต่กลับไม่
สนใจพ่อแม่และบอกสามีตนเองว่าตายาย 2 คนนั้น ไม่ใช่พ่อแม่ของ
ตนเอง หลังจากนั้นตาโสกับยายสา ได้พูดขึ้นมาว่า “ไอ้ลูกเนรคุณ ถ้ามึง
ไม่รับว่ากูเป็นพ่อกับแม่ ขอให้เรือแตกในทะเลสาบ”และแล้วเรือส าเภา
ใหญ่ล านั้นได้แตกและล่มลงในทะเลสาบ กลายเป็นเกาะร้านไก่ เกาะเข็ม 
และเกาะปอย  
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7.เกาะแพ  

 

เกาะแพ เป็นเกาะขนาดเล็ก เป็นพ้ืนที่ราบ มีรูปร่างคล้ายกับแพลอยอยู่ 
กลางน้ า บนเกาะมีต้นไม้นานาชนิด มีต้นไม้ไผ่ ปัจจุบันสามารถเดินทาง
มาพักแรมโดยการตั้งเต้นนอนได้ บนเกาะแพมีนกนานาชนิด ได้มาอาศัย
ท ารัง นักท่องเที่ยวสามารถชมพันธุ์ไม้ และนกน้ านานาชนิดบนเกาะแพ 
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8.แหลมในตามรอย  

 

แหลมในตามรอย เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลสาบระหว่างบ้านเขาชัน
และอ่าวท่ายาง แหลมในตามรอย ชื่อแหลมที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมัยที่
พระพุทธเจ้าหลวง ได้เสด็จประพาสต้นมาพ้ืนที่หัวเมืองปักษ์ใต้ ได้
เดินทางมาพ้ืนที่ ทะเลสาบตอนกลางบริเวณเกาะหมาก ในสมัยอดีตพ้ืนที่
เกาะหมากมีสัตว์นานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มีมากเป็นพิเศษคือ
กระจง พระพุทธเจ้าหลวงท่านเสด็จประพาสเพ่ือตามดูกระจง จึงเป็น
ที่มาของแหลมในตามรอยกระจง 
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9. พระพุทธบาทจ าลอง เกาะเสือน้อย  

 

พระพุทธบาทจ าลอง เป็นพระพุทธบาทในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
เกาะเสือน้อย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวเพ่ือกราบไว้
บูชาพระพุทธบาทจ าลองได้ ส่วนการสร้างไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างสมัย
ไหน ปัจจุบันพระพุทธบาทจ าลอง เป็นจุดแวะในเส้นทางท่องเที่ยวของ
ชุมชนท่องเที่ยวเกาะเสือ 
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10.เกาะบรรทม  

 

ตามค าที่เล่าสืบทอดกันมา มีสตรีผู้สูงศักดิ์นางหนึ่งเรียกขานกันว่า     
นางผมหอม ได้พ านักอยู่ที่เกาะทะเลใต้ ได้เดินทางมายังเมืองสิงหปุระ 
(เมืองเสิ้งจี้) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนา 
ตลอดการเดินทาง จากนั้นก็ได้เดินทางมายังทิศเหนือ แต่ยังไม่ถึงเมืองสิง
หปุระ หางเสือเรือขาด ไม่สามารถบังคับเรือได้ เรือได้ลอยล าไปเกยอยู่ที่
เกาะทางทิศตะวันออกและนางได้ค้างแรมที่เกาะนั้นจึงเรียกกันว่าเกาะ
บรรทม ปัจจุบันเกาะบรรทม เป็นจุดแวะในเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านเกาะเสือ 
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11.ดอนเจดีย์  

 

ดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านเกาะเสือ อยู่ทางทิศเหนือ
ต้องเดินทางโดยเท้าขึ้นไปเพ่ือเยี่ยมชม โบราณสถานดอนเจดีย์ เป็นที่
บรรจุอัฐิของพระสงฆ์ราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ในพ้ืนที่หัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งสทิง
พระ เนื่องพ้ืนที่บ้านเกาะเสืออยู่ไม่ไกลจากฝั่งสทิงพระ เป็นน่าสนใจ
กล่าวคือ พ้ืนที่เกาะหมากบริเวณชุมชนบ้านเกาะเสือ ประชาชนส่วนใหญ่
นับถือ ศาสนาอิสลาม แต่ในพ้ืนที่มีศาสนสถานเป็นของศาสนาพุทธหลาย
จุด แต่ชาวบ้านในพ้ืนที่กลับเป็นผู้ดูแล โบราณสถานทางพุทธศาสนาเป็น
อย่างดี  
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12.กลุ่มไข่ในหิน  

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่ในหิน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้าดาวของ
จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านได้รวบรวมวัตุดิบที่ส าคัญของพ้ืนที่เกาะหมาก 
ได้แก่ไข่เป็ดที่เลี้ยงในพ้ืนที่ ดินเหนียว และท่ีส าคัญคือกวดหินล้างที่มีเป็น
จ านวนมาก ในพ้ืนที่เกาะหมาก น ามาแปรรูป เป็นไข่เค็ม เรียกว่าไข่ใน
หิน และปัจจุบันทางกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชน 
สามารถน าผลผลิตไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ สามารถ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายไปยังสมาชิก
ของกลุ่ม 
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13.เกาะเสือสคูลสเตย์  

 

โรงเรียนบ้านเกาะเสือหรือเกาะเสือสคูลสเตย์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่
ระบบการบริหารจัดการเป็นเลิศ ได้รับรางวัลด้านบริหารการศึกษา
ระดับประเทศต่าง ๆ มากมาย ท าให้โรงเรียนมีชื่อเสียงระดับประเทศ 
กลายแห่งศึกษาดูงานเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป 
ต่อมาเมื่อคนเดินทางศึกษาเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นทางโรงเรียนได้ร่วมกับ
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะเสือ สร้างที่พักเพ่ือรองรับคนที่ศึกษาดูงานและ
มาท่องเที่ยวบริเวณเกาะหมาก เป็นทีม่าของเกาะเสือ สคูลสเตย์ 
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14.หมู่เกาะสี่ เกาะห้า  

 

หมู่เกาะสี่ -เกาะห้า เป็นหมู่เกาะที่มีเกาะน้อยใหญ่ หลายเกาะ จุดเด่นที่
ส าคัญของหมู่เกาะสี่ เกาะห้าเป็นที่อยู่ของนกอีแอ่นทะเลสาบเป็นจ านวน
มาก จึงถูกเรียกว่า "เกาะรังนก" พ้ืนที่บริเวณนี้มีถ้ าเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
เป็นที่อยู่ของนก "อีแอ่น" นกเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง ที่สามารถผลิต 
รังนกจนได้รับการกล่าวขานจากทั่วโลกว่า "ประเทศไทยคือ 1 ใน 3 ของ
ประเทศท่ัวโลกที่ค้ารังนกและพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
ต าบลเกาะหมาก มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ในอดีตท่านได้เสด็จมาที่หมู่เกาะสี่ 
เกาะห้า  
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15.แหล่งผลิตประติมากรรมหินทราย  

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบรวมวัตุดิบจากหินทราย และหินกรวดล้างที่มีเป็น
จ านวนมากในพ้ืนที่ เกาะหมาก น ามาแปรรูปเป็นประติมากรรม           
หินทราย เช่น ป้ายต้อนรับ แจกัน และของตกแต่งบ้านอ่ืน ๆ ปัจจุบัน
ทางกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชน สามารถน า
ผลผลิตไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ สามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายไปยังสมาชิกของกลุ่ม 
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16.เขาคลองกรูด  

 

เขาคลองกรูด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหมาก ปัจจุบันนี้เขาคลองกรูด
ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวดและหมู่ที่ 10 บ้าน
หัวหิน เป็นภูเขาสูงสามารถเป็นจุดวิวของพ้ืนที่เกาะหมาก และบริเวณ
เขาคลองกรูดมีพันธุ์พืชท้องถิ่นให้ศึกษาหลายชนิด เช่น ต้นปลาไหลเผือก 
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17.สวนสมุนไพร  

 

สวนสมุนไพร ในพ้ืนที่เกาะหมาก เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ
ปลุกพืช ผัก ผลไม้ได้เป็นอย่างดี และ ชาวบ้านบางพ้ืนที่ได้ จัดพ้ืนที่ของ
ตนเองขึ้นมาจัดท าเป็น สวนสมุนไพร ขึ้นมา ภายในสวนสมุน จะปลูก
สมุนไพรนานาชนิด  
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18.แหล่งผลิตปลาส้ม  

 

ชาวบ้านในพ้ืนที่เกาะหมาก มีความผูกพันกับทะเลสาบ เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากชาวบ้านประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ในบางช่วงเวลาที่
สามารถจับสัตว์ได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลา ชาวบ้านก็จะน าปลามา
แปรรูปเป็นปลาส้ม ที่บ้านแหลมกรวดการท าปลาส้มสามารถพัฒนาเป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองท า และสามารถชิมปลา
ทอด และน าผลผลิตเหล่านี้มาจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวเป็นของฝากได้ 
ก่อให้เกิดการกระจายได้ เป็นอย่างดี 
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19.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยชุมชน  

 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งอยู่บริเวณ ชุมชนบ้านแหลมกรวด
เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพ่ือเดินเข้าไป
ในพ้ืนของชุมชน มีการเชื่อมโยง ไปตามแหล่งท่องเที่ยว และชุมชน
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ เกาะหมาก  
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20.แหล่งผลิตน้ าตาลโตนด 

 

วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ าทะเลสาบ โดยภาพรวมเกี่ยวข้องกับ โหนด นา เล 
หมายถึง ต้นตาลโตนด การท านา และวิถีการท ามาหากินที่ทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งบริเวณเกาะหมาก ได้ย่อส่วนเรื่องนี้มาให้นักท่องได้รับสัมผัส
กับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต โหนด นา เล เหล่านี้ได้เพียงจุดเดียวคือที่       เกาะ
หมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง การผลิตน้ าตาลโตนด ตั้งแต่
ต้นน้ าการปลูกการเก็บเกี่ยวน้ าตาล การแปรรูปเป็นน้ าตาลเหลว และ
แปรรูปเป็นน้ าตาลแว่น น้ าส้มจากตาลโตนด และการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ปัจจุบันแหล่งผลิตน้ าตาลโตนด กลายจุดแวะ เพ่ือการ
เรียนรู้ของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะหมาก  
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21.แพชุมชนบ้านแหลมกรวด  

 

แพชุมชนบ้านแหลมกรวด เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อสัตว์น้ า
ของชาวประมงในพ้ืนที่บ้านแหลมกรวด และพ้ืนที่ใกล้เคียงในพ้ืนที่เกาะ
หมาก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกิจการและร่วมกิจกรรม
การรับซื้อสัตว์น้ าจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าของแต่ละวัน ชาวประมงจะน าสัตว์
น้ าจ าพวกกุ้งก้ามกราม ปลากด ปลาขี้ตัง ปลาดุกทะเล และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ 
ตามฤดูกาล มาขายให้กับแพชุมชนบ้านแหลมกรวด กิจกรรมท่องเที่ยว
แบบนี้จะท าให้นักท่องเที่ยวมีความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
สัมผัสกับสัตว์น้ าตัวเป็น ๆ นานาชนิด 

  



 
39 

22.นอนดูดาวเฝ้าร้านยอ  

 

ยอ เป็นเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน ของคนในพ้ืนเกาะหมากมาเป็น
เวลานาน หลักการท ายอ จะท าบริเวณชายฝั่งทะเลสาบ หรือริมคลอง 
โดยจะเป็นยอขนาดใหญ่ ประมาณ 5x5 เมตร ชาวบ้านจะน าตาข่ายมา
ผูกกับได้ไม้ไผ่ 4 มุมเพ่ือให้หย่อนเป็นหลุม และเอาลงไว้ในใต้น้ า แช่ไว้
เพ่ือให้สัตว์น้ าว่ายน้ าเข้ามาแล้วค่อยยกยอขึ้นมาเพ่ือตักสัตว์น้ า ไป
จ าหน่ายหรือประกอบอาหารในครัวเรือน การยกยอสามารถท าทั้ง
กลางวันและกลางคืน จึงกลายเป็นที่มาของกิจกรรมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เรียกว่า นอนดูดาวเฝ้าร้านยอ 
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23.รูปเหมือนหลวงตาอินทร์ (วัดแหลมกรวด)  

 

หลวงตาอินทร์ (วัดแหลมกรวด) เป็นศิษย์สายเขาอ้อ และท่านร่ าเรียน
วิชาอาคมเพ่ิมจาก ท่านอาจารย์หลวงปู่ด า วัดดอนรัก จังหวัดสงขลา ท า
ให้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทาง วิทยาอาคมในหลาย
ด้าน เช่นด้านการย่นระยะทางเดินเร็ว วิชามหาอุด คงกระพันชาตรี 
นอกจากนี้ท่านยังมีเชี่ยวชาญ ด้านสมุนไพรในการรักษาโรคต่าง ๆ ใน
สมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส ท่านให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพ้ืนที่บ้าน
แหลมกรวดและพ้ืนที่ใกล้เคียง และท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง      
มาจนถงึปัจจุบัน 
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24.แหล่งผลิตตับจาก  

 

ปัจจุบันแหล่งผลิตตับจากของพ้ืนที่ต าบลเกาะหมาก เหลือไม่กี่แหล่ง 
เนื่องจากปัจจุบันความต้องการตับจากที่น าไปใช้ในการมุงหลังคามีความ
ต้องการน้อยลงมาก ผู้คนหันไปใช้กระเบื้องส าเร็จรูปแทน การผลิตตับ
จากเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการน าวัสดุจากธรรมชาติมาท าหลังคา เพ่ือ
กันแดดกันฝน ดังนั้นควรอนุรักษ์และควรพัฒนาเพ่ือยกระดับ ให้เป็นจุด
แวะ ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน  
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25.คลองกรูด  

 

คลองกรูดเป็นล าคลอง ที่มีวิถีการท าประมงพ้ืนบ้าน สะท้อนความเป็นอยู่
ของผู้คน บริเวณเกาะหมากได้เป็นอย่างดี เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ าของ
ชาวบ้าน มีการท าประมงโดยเฉพาะการท านั่งร้านเพ่ือยกยอ ตลอดแนว
ล าคลอง ท าให้ล าคลองแห่งนี้เหมาะแก่การท ากิจกรรม นักท่องเที่ยวจะ
ได้ชมกิจกรรมการยกยอตลอดแนวล าคลองกรูด 
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26.จุดชมนกน้ า วัวน้ า หมูน้ า  

 

 

 

 

ในพ้ืนที่ เกาะหมาก มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางทิศเหนือบริเวณเกาะ
โคบ เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกน้ า วัวน้ า หมู่น้ า 
ควายน้ า เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ และชาวบ้าน
ใกล้เคียงได้ท าการอนุรักษ์สัตว์ตามธรรมชาติ และสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยง
สัตว์เช่น หมู วัว และควาย โดยเลี้ยงให้ใกล้เคียงกับความเป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ บริเวณนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดแวะชม นกน้ านานา
ชนิด วัวน้ า หมูน้ า ควายน้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของพ้ืนที่ต าบล
เกาะหมาก 
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27.เขาพระนอน  

 

เขาพระนอน เป็นภูเขาที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของพ้ืนที่ ทะเลสาบได้
เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 
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28.วัดเกาะโคบ  

 

วัดเกาะโคบ เป็นวัดเก่าแก่ แห่งหนึ่งของต าบลเกาะหมาก จุดเด่นของวัด
เกาะโคบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะ เจดีย์
ทรงลังกา สีทอง ตั้งเด่นตระหง่านริมทะเลสาบ นักท่องเที่ยวสามารถนั่ง
เรือเพ่ือชมความงดงามบริเวณโดยรอบได ้
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29.เขาทวดไม้เรียง  

 

เขาทวดไม้เรียง เป็นศาลาที่สัญลักษณ์ของทวด ส่วนใหญ่ผู้คนในพ้ืนที่
ภาคใต้จะนับถือทวด ในพ้ืนที่เกาะหมากก็เช่นเดียวกัน นับถือทวด และ
ทวดไม้เรียง ก็เป็นทวดที่ชุมชนให้การนับถือ ทวดไม้เรียงตั้งอยู่บนเนิน
เขาริมทะเลสาบ มีรูปปั้นงูจงอางขนาดใหญ่ อยู่ในศาลาให้ลูกหลานในพ้ืน
เกาะหมาก และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้เข้ามาสักการะบูชา เพ่ือคอยปกป้อง
คุ้มครอง บรรดาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข ปัจจุบันได้มีการพัฒนาพ้ืนที่
ให้นักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาในพ้ืนที่เกาะหมากได้กราบไหว้บูชาทวดเขา
ไม้เรียงได้ด้วยเช่นกัน 
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30.แหล่งผลิตไซมงคล  

 

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทะเลสาบ
ตอนกลาง ในเขตของพ้ืนที่ต าบลเกาะหมาก ชาวบ้านมีอาชีพท าประมง
ชายฝั่ง หรือประมงพ้ืนบ้าน โดยชาวบ้านได้ผลิตเครื่องมือประมง          
หลากชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตไซดักจับกุ้งหรือดักปลา และ
เพ่ือให้ชาวบ้านที่ท าไซเป็นอาชีพหลัก ได้น ามาต่อยอดกับการท่องเที่ยว
ของชุมชน ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตไซมงคล โดยให้นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้การท าไซจริง และได้ทดลองท าไซย่อขนาดลงมาให้ เล็กเพ่ือเป็น     
ไซมงคล 
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31.เกาะแก้ว  

 

เกาะแก้วเป็นเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบสงขลา บริ เวณหมู่เกาะสี่      
เกาะห้า นักท่องเที่ยว สามารถเดินไปพักผ่อนกางเต้น ท ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
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32.หาดต่อกัน  

 

หาดต่อกัน เป็นหาดหินทราย ใต้ทะเลสาบ ต่อกันระหว่างบ้านเกาะใหญ่
กับบ้านแหลมกรวดระยะทางหลายกิโลเมตร เป็นหาดทรายใต้น้ า 
นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ าเนื่องจากน้ าไม่ลึก โดยทั่วไปมีระดับความ
ลึกอยู่ที่ประมาณ 1.2 -1.5 เมตร ท าให้สามาถลงท ากิจกรรมทางน้ าเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะช่วงเย็นนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ า และชมพระอาทิตย์ตก
ดิน จะได้บรรยาการยามเย็น และยามพลบค่ าที่สวยงาม สร้างประทับ
ให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างด ี
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33.เกาะหินล่อน  

 

เกาะหินล่อนเป็นเกาะขนาดเล็ก ประมาณ 5 ตารางเมตร เป็นเกาะที่มี
เรื่องเล่าที่ เกี่ยวกับเกาะหินล่อน ในอดีตเมื่อนานมาแล้ว ในพ้ืนที่
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ยังมีจระเข้น้ าจืด บริเวณนี้เป็นเกาะของ
จระเข้จะอาศัยเนื่องจากอยู่ไกล้จากบ้านชาวบ้าน บนพ้ืนเกาะมีลักษณะ
เป็นหินที่หลุดล่อน มองดูระยะไกลจะคล้ายหลังของจรเข้ 
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34.หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง 

 

อ่าวท่ายาง เป็นเวิ้งน้ าขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง บริเวณอ่าวท่า
ยางเป็นที่ตั้งของ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง ท าหน้าที่พิพักษ์พ้ืนที่ดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์น้ า ไม่ให้ชาวบ้านและนายทุนเข้ามาบุกรุก
ท าลาย บริเวณอ่าวทางยาง เป็นที่พักแรม ของนักท่องเที่ยว สามารถเดิน
ทางเข้ากางเต้นท์ และนอกจากนี้พ้ืนที่บริเวณนี้มีป่าโกงกาง ป่าเสม็ด 
เป็นพักอาศัยของสัตว์วัยอ่อน บริเวณอ่าวท่ายางมีวิวทัศน์ที่สวยงาม 
เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนได้เป็นอย่างดี 
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35.จุดชมวิวเขานางฟ้า 

 

จุดชมวิวเขานางฟ้า เป็นภูเขาสูง มีเส้นทางรถยนต์ สามารถขับขึ้นมา
จนกระทั่งถึงส านักสงฆ์เขานางฟ้า บนเขานางฟ้า นักท่องเที่ยวต้อง
เดินทางด้วยเส้นทางเดินเท้าอีกประมาณ 20 นาที เพ่ือเดินทางไปยัง
จุดสูงสุดบนยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบสาบสงขลา สามารถ
ถ่ายรูปเนื่องจากมองเห็นได้รอบทิศ เห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ในพ้ืนที่
ทะเลสาบ บนเขานางฟ้านักท่องเที่ยวจะได้พบกับต้นปลาไหลเผือกเป็น
พืชสมุนไพร และรวมถึงพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองต่าง ๆ  
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กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ SWOT  
คณะวิจัยได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ้ืนที่ชุมชนเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อ11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านเกาะเสือ 
 องค์ความท่ีใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือวิเคราะห์ SWOT  
 ชุมชนจ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย กระบวนการจัดการ โดยทั่วไป
ประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์  
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือเรียกว่า การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (SWOT Analysis) ช่วยให้
ทราบถึงโอกาส ภัยคุกคาม รวมถึงศักยภาพ ความพร้อมและข้อด้อยของ
องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การจะพิจารณา
เกี่ยวกับโอกาส และภัยคุกคาม  
 ประโยชน์ของ SWOT 1) น า SWOT ไปจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนาองค์กร 2) การท า SWOT จะช่วยให้ไหวตัวทันสถานการณ์ และมี
การเตรียมความพร้อมกับการปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม บางครั้ง
เมื่อโอกาสมาถึง องค์กรจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ทันและเต็มที่ หรือ 
ถ้าเรารู้ว่าแนวโน้มจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับองค์กร เราจะได้มี
การเตรียมตัวรับมือ ผ่อนสถานการณ์ท่ีเลวร้ายให้บรรเทาลงได้  
 2.  การก าหนดกลยุทธ์  (Strategy Formulation) จากการ
วิเคราะห์ SWOT ทีละด้านแล้ว ยังมีวิธีการ SWOT อีกแบบที่น่าสนใจ 
บางครั้งเราอาจจับคู่ท าการวิเคราะห์แบบนี้ได้ เรียกว่า TOWS Matrix 
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ให้จัดประเภทดูว่า เป็น SO, ST, WO, WT อย่างละกี่รายการ และ
จัดล าดับความส าคัญว่าควรปรับปรุงและแก้ไขรายการใดก่อน 
 3. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นการน าแผนที่
ก าหนดไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ โดยการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้น
จะต้องมีการพิจารณา และเตรียมการอย่างรอบคอบเกี่ยวกับปัจจัยต่าง 
ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวของกลยุทธ์
ซึ่งรวมถึงการจัดสรรทรัพยากร การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและรวมถึงการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่
ได้เลือกกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับองค์การ ก็น าแนวทางต่าง ๆ ไป
ปฏิบัติหรือการด าเนินงาน  

กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่น าไปปฏิบัติ ที่เน้นกระบวนการท างานภายใน
องค์การตามกิจกรรมในโซ่อุปทาน ท าให้องค์การมีกระบวนการท างาน
ภายในองค์การที่เป็นระบบ มีการประสานงานในทุกกิจกรรมตลอดทั่วทั้ง
องค์การ  
 4. การควบคุมกลยุทธ์ (Strategy Control) เป็นการก าหนด
เกณฑ์และมาตรฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการวัดและเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงาน กับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลว่าเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการหรือไม่ หากแผนกลยุทธ์ไม่
สอดคล้อง กับความเป็นจริงอาจต้องท าการพัฒนารับกลยุทธ์ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ เป็นดังนี้ ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
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ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน การก าหนดกลยุทธ์ รวมถึงการก าหนด
เป้าหมาย มีแนวทางการน ากลยุทธ์ไปด าเนินงานใช้งาน  
 ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้  
 จากการประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนศักยภาพการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ SWOT วันที่ในวันที่ 11 
ตุลาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นแกนน าชุมชนท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย 
1) องค์บริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 2) แกนน าชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะ
เสือ 3) แกนน าชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก 4) ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และ
มีนักวิชาการและร่วมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย สรุปผลการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้ 
 
การวิคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ของต าบลเกาะหมาก  
จุดแข็ง  
1. มีความได้เปรียบเชิงภูมิทัศน์มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีงดงามและ
น่าสนใจจ านวนมาก 
2. แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งทางศิลปวัฒนธรรม ทาง
ธรรมชาติและนิเวศวิทยามีท้ังที่เป็นภูเขา ป่า ชายหาด ป่าพรุ ทุ่งโล่ง 
3. พ้ืนทีเ่ป็นเกาะ และมหีาดต่อกันเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ 
4. ชาวบ้านในพื้นที่มีน้ าใจ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม 
5. อากาศในพื้นที่ยังคงบริสุทธิ์ สะอาด 
6. มีโรงเรียนเกาะเสือที่เป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากทั่วประเทศและมี 
School Stay เป็นพักรองรับการมาดูงาน 
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7. เป็นพื้นที่ซี่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่ง ร.5 เคยเสด็จประพาส 
8. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยังคงมีความสมบูรณ์ มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
หลากหลาย ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจต่อการเรียนรู้  
 
จุดอ่อน  
1.การคมนาคมหลายเพ่ือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนทีเ่กาะหมากยัง
ไม่สะดวก 
2.แหล่งท่องเที่ยวขาดการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง 
3.คนในพ้ืนที่ขาดความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และขาด
การจัดการบริหารพ้ืนที่ที่ดี 
4.ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และความส าคัญ
ของการรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. สาธารณูปโภคที่รองรับกับการท่องเที่ยวยังไมเ่พียงพอและไมส่ะดวก
ในหลายพื้นท่ี 
6. ในพ้ืนที่เกาะหมากสถานที่พักไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยว 
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โอกาส 
1. พ้ืนที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดใหญ่ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ และมี
เที่ยวบินของสายบินเป็นจ านวนมากจากหลายจังหวัดและต่างประเทศ 
2. กระแสของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศสนใจความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิถีชีวิตประมง 
3.หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน 
4.ความก้าวหน้าของสื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีสารสารสนเทศ และ
อินเทอร์เน็ต  
5.การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ 
6.ประชากรวัยท างานที่มีรายได้นิยมเดินทางท่องเที่ยวมากข้ึน 
 
อุปสรรค  
1.สภาพพ้ืนที่เป็นเมืองปิดถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ 
2.พ้ืนที่บางส่วนถูกสัมปทานโดยนายทุนนอกพ้ืนที่ เช่น เกาะสี่ เกาะห้า 
ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบางจุดได้ 
3.พื้นที่ภูเขาบางจุดของเกาะหมาก มีการขุดและท าลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดฝุ่น  
4.แหล่งเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีปัจจัยดึงดูดมากกว่า เช่น ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
หาดใหญ่ 
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กิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (องค์
ความรู้จากงานวิจัย) 
 กิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ 
ณ รีสอร์ทชุมชน บ้านบากันใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 
มีรายละเอียดดังนี้คือ 
 ผลจากการศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ 
(องค์ความรู้จากงานวิจัย) ชุมชนบากันใหญ่ จังหวัดสตูล เป็นดังนี้คือ  
 การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบากันใหญ่ ต าบลเกาะสาหร่าย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ก่อก าเนิดมาตั้งแต่ 2551 โดยเกิดจากงานวิจัย
ของ ผศ.สุจิตราภรณ์ จุสปาโล โดยเริ่มต้นจากคณาจารย์ได้ด าเนินการ
วิจัยร่วมกับชาวบ้านเพ่ือศึกษาศักยภาพทั่วไปทางด้านการท่องเที่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โด่ดเด่นอัน
เป็นสมบัติเฉพาะถิ่นของชุมชน หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวาง
แผนการท่องเที่ยว เพ่ือวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือ
หาแนวทางการพัฒนาและเพ่ือหารูปแบบ การบริหารจัดการและ
กิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวหรือเส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาด้าน
การตลาดและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และเครือข่ายทางการท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวและศึกษามุมมองจากนักท่องเที่ยว จะมีจุดร่วมคือการ “ท า
อย่างไร” เพ่ือเกิดความส าเร็จในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชนหรือโดยชุมชนได้  
 ต่อมาถ่ายทดลองถ่ายเทคโนโลยีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
กับชุมชนบ้านบากันใหญ่ ต. เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ. สตูล เพ่ือ ให้
ชาวบ้านที่สนใจได้น าการท่องเที่ยวมาสร้างทางเลือกของอาชีพ โดยมี
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การศึกษาสภาพชุมชน ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และสร้างโปรแกรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้การวิจัย
และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนกับผู้เกี่ยวข้อง พบว่าบ้านบากัน
ใหญ่ มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ยังคงความอุดม
สมบรูณ์และเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีป่าชายเลน ป่าไม้เบญจพรรณ จุดด าน้ า
ดูปะการัง จึงได้มีการเปิดเวทีสนทนาร่วมกัน เพ่ือสร้างโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งไม่กระทบต่อวิถีชีวิต ธรรมเนียม ประเพณี ของ
ชุมชน เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้เป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป 2 วัน 1 คืน เพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิตบนความพอเพียงของ
ชาวบ้านร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกหญ้าทะเลให้
พะยูน ปล่อยพันธุ์ปูม้าไข่ ปลูกปะการังเขากวาง และพักโฮมสเตย์ชุมชน 
ซึ่งองค์ความรู้ชุดนี้ มีบริบทเชิงนิเวศ และบริบทชุมชน และวิถีชีวิต
ใกล้เคียงกับชุนชนที่จะท าการท่องเที่ยวบริเวณรอบเกาะหมากที่น าไป
ประยุกต์ใช้ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่างานนี้จะได้โปรแกรมการท่องเที่ยว ได้
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม รูปแบบที่พัก และวิธีการจัดการการ
ท่องเที่ยว พบว่าในช่วงแรกนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เชื่อมั่นต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
บากันใหญ่  
 ในงานวิจัยครั้งนี้เน้นไปที่การศึกษาศักยภาพของชุมชนพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะเห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจสู่การปฏิบัติได้
ดี คือการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประสานงานและให้ข้อมูลบริบท
ชุมชน เกิดเป็นโปรแกรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งนักวิจัยใช้ค าว่า ท า
เรื่องราว หรือ Stories เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่โดดเด่น ซึ่ง
กระบวนการนี้นักวิจัยได้สรุปให้ชัดเป็นกลไก 3 ส่วน คือ การใช้พลัง
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ชุมชนขับเคลื่อน การค้นหาของดีของท้องถิ่นและ การใช้กลยุทธ์การ 
เสริม สร้าง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ความส าเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากันใหญ่ที่ผ่านให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนท้องถิ่น ส าหรับ
การน าเสนอภาพลักษณ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมถึงการ
ปรับตัวในเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนอยู่ตลอดเวลา 
โดยท าอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ มีการจัดการการท่องเที่ยวในส่วนที่
พักอยู่ในรูปแบบโฮมสเตย์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม สมาชิกในคณะกรรมการ
ซึ่งควรมาจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งมีโครงสร้างคือประธาน 
รองประธาน เลขานุการ คณะกรรมการ และประธานกลุ่มต่างๆ เช่น 
กลุ่มบ้านพัก กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มสินค้าบริการ กลุ่มอาหาร กลุ่มต้อนรับ 
และกลุ่มประมงอนุรักษ์ เป็นต้น รวมทั้งมีที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นตัวแทนจาก
ภายนอก หน้าที่หลักของคณะกรรมการได้ก าหนดระบบวิธีการในการ
จัดการท่องเที่ยว ก าหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม ซึ่งสะท้อน
ความเป็นชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชน 
 การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนบากันใหญ่นั้นได้ให้การ
ต้อนรับทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่ส าคัญเกี่ยวข้อง 
ซึ่งหลักการนี้ท าให้ หลายภาคส่วนเข้ามาเสนอแนะเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในบางเรื่องบางราว
บุคคลภายนอกชุมชนมีมุมมองมุมมองต่อกิจกรรมและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจะน าเสนอต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งในส่วน
ของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นก็เข้าใจกระบวนการและบริบทของชุมชนโดย
ไม่ยึดมุมมองของตนเองมากนัก นอกจากนี้แกนน าชุมชนได้เดินทางไป
เรียนรู้นอกชุมชน และมีการน าหลักการและลักษณะเด่นของการ
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ท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบมาปรับใช้ และแก้ไขจุดด้อยหรือปัญหา
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนบบ้านบากันใหญ่ แต่ให้คงรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของความเป็นชุมชน แนวคิดที่เป็นแบบอย่างที่ดีคือการ
น าเสนอแนวคิดการศึกษาแบบ “องค์รวม” ซึ่งคือการน าแนวคิดและ
หลักการของหลายๆ ส่วนมาผสมผสาน เช่นแนวคิดรูปแบบต่างๆ ของ
การท่องเที่ยว แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 องค์ความรู้ประเด็นร่วมถอดบทเรียนงานวิจัยพบว่าประเด็นของ
องค์ความรู้ร่วมกันในหลายประเด็นดังต่อไปนี้ชุมชนที่เลือกท่ีจะศึกษา 
1) ชุมชนนั้นมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ หรือวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งแต่ละที่จะมี “อัตลักษณ์” ของตน
และเป็นเฉพาะพ้ืนที่ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี อาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน ทรัพยากรประมงชายฝั่ง    
2) ชุมชนของพ้ืนที่นั้นๆ จะต้องยอมรับการท่องเที่ยว ไม่ต่อต้าน และเห็น
ประโยชน์ร่วมกันจากการมีการท่องเที่ยวในชุมชนของตน  
3) ชุมชนนั้นจะต้องมีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้น าชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
4) พ้ืนที่นั้นจะต้องมีนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น หรือมีเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า
มาได้ 
 ประโยชน์ที่เห็นร่วมกันจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ชัดเจน ดังนี้ 1) ชุมชนเกิดรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ลักษณะของรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลักมากกว่าเป็นรายได้
หลัก ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพด้านประมงชายฝั่ง ซึ่งเป็นจุดที่สามารถ
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ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกระบวนการของการประกอบอาชีพในชุมชนแก่ผู้มา
เยือนได้เช่นกัน อีกท้ังเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นใน
เรื่องธรรมชาติและวิถถีชีวิตกับนักท่องเที่ยวได้ 2) การท่องเที่ยวสามารถ
กระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน กระตุ้นให้เกิด
จิตส านึก และความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตน อีกทั้งยังให้ตระหนักใน
คุณค่าวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนซึ่งกระบวนการวิจัย
เป็นแบบมีส่วนร่วมก็เป็นวิธีหนึ่งที่ร่วมกระตุ้นด้านนี้และสร้างความ
รับผิดชอบในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชน 3) สืบเนื่องจาก
การกระตุ้นจิตส านึกและการอนุรักษ์การท่องเที่ยวในชุมชนเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญในการที่จะช่วยเผยแพร่ ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นชุมชนนั้นๆ 
สู่ภายนอกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการวิจัยได้เสนอให้
ชุมชนบากันใหญ่สร้างเครื่องมือการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผ่นพับ โปสการ์ด ซีดี บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ 
Facebook เรื่องราว สิ่งพิมพ์ ค าขวัญ และมัคคุเทศก์ เป็นต้น และ 4) 
การเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดการการท่องเที่ยว สามารถ
ลดหรือขจัดความขัดแย้งในชุมชนได้เมื่อเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ระหว่างกัน และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานได้เป็นอย่างดี 
 จากองค์ความรู้สู่แนวทางปฏิบัติสามารถที่จะน ามารวบรวม
สังเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะใน
เรื่องขององค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน ดังนี้ 
 การน าไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของหลักส าคัญสู่ความส าเร็จใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
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 แม้จะท าการวิจัยในพ้ืนที่ ที่แตกต่างกัน แต่มีจุดยืนร่วมกันคือ
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่ง
องค์ประกอบหรือหัวใจส าคัญที่เสมือนกุญแจสู่ความส าเร็จ (Key to 
Success) คือ 1) การที่ชุมชนยอมรับและเห็นประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตน ดังนั้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากันใหญ่เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการด้านการท่องเที่ยวเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ จะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สามารถคงอยู่ได้
อย่างสมบูรณ์” 2) นอกจากการยอมรับการท่องเที่ยวและรับทราบถึง
ประโยชน์แล้ว ชุมชนจะต้องเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ด้วย ชุมชนควรมีส่วนร่วมอย่างน้อย 4 ประการคือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
เรียนรู้ ร่วมรับประโยชน์ 3) พ้ืนที่ในชุมชนมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ที่มีคุณค่าหรือสามารถกล่าวได้ว่ามีทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาที่มีศักยภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา วิถีชีวิตชุมชน 4) การด าเนินการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนนั้นหนึ่งในหัวใจของความส าเร็จคือการมีผู้น า หรือ
แกนน าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ผู้น านั้นควรต้องมีวิสัยทัศน์ และได้รับ
ความเชื่อถือจากชุมชน ซึ่งในหลายบทความจะสนับสนุนการจัดตั้งใน
รูปแบบคณะกรรมการ และ 5) เครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรที่จะ
ร่วมมืออย่างเต็มใจ ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทของแต่ละชุมชนอาจ
ต่างกันไป หากน ามาสังเคราะห์ให้เห็นจะมี ภาคส่วนของชุมชน (เช่น 
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คณะกรรมการในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มอาชีพ ภาคส่วน
ของรัฐ (เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส านักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด) ภาคส่วนของเอกชน (เช่น กลุ่ม
ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน) ภาคการศึกษา (เช่น ครู  อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา) และรวมทั้งนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมเช่นการ
ให้ค าปรึกษาหรือการสนับสนุน การท่องเที่ยวของชุมชน 

การน าสู่การปฏิบัติในเรื่องขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
 สิ่งดึงดูดในแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญตามที่ได้กล่าวมาและนอกจากแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เดียว ควรมี
การเชื่อมต่อเส้นทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งในระดับ
พ้ืนที่ระดับจังหวัด ในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาการ 
 กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว (Activity) นั้นมีหลากหลายกิจกรรม
ที่ เป็นทางเลือกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทที่
เหมาะสมแก่ชุมชนนั้นๆ ซึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้นกิจกรรมที่
เหมาะสมจะเป็นในลักษณะของกิจกรรมรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว –  
 ในด้านที่พัก (Accommodation) การพัฒนาที่พักในชุมชนใน
รูปแบบโดยเฉพาะโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นด าเนินการการควบคู่ไปกับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน  
 การมีสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) โดยเฉพาะขั้นพ้ืนฐาน
เป็นอีกองค์ประกอบที่ส าคัญ ควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ัน
พ้ืนฐานคือควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางกายภาพ ความสะอาดเป็นสิ่ง
ส าคัญ  
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 การคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เป็นอีก
องค์ประกอบหนึ่ง และสามารถสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้แก่
พ้ืนที่ได้ ซึ่งการจัดการด้านการท่องเที่ยวควรค านึงถึง 

นอกจากองค์ประกอบ 5 A’s แล้ว องค์ประกอบทางด้าน
การตลาด และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นที่รู้จัก งานวิจัยเรื่องแนวทางส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่ ต่อมา 
ชัยรัตน์ จุสปาโล ได้พัฒนาการการตลาดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนบ้านบากันใหญ่ 
โดยใช้การวิจัยแบบมีสวนร่วมพบว่ากลุ่มเป้าหมายทางตลาดมีหลายกลุ่ม 
เช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่การเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชุมชน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนท างานต้องการมาพักผ่อนในช่วง
วันหยุด และนักท่องเที่ยวองค์การห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ ดังนั้นกลุ่ม
ดังกล่าว มีความต้องการข้อมูลเพ่ือเตรียมการเดินทางมาท่องเที่ยว และ
สื่อ ทางการตลาดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คือ สื่อโซเชี่ยวมีเดีย ได้แก่ 
facebook และ youtube และใช้กลยุทธ์เรื่องปากต่อปากหรือ viral 
marketing ลูกค้าที่เคยเดินทางมาเที่ยว ได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก
บริการ การท่องเที่ยวของชุมชน มีการบอกต่อ ปากต่อปาก ท าให้      แบ
รนด์การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบากันใหญ่ มีชื่อเสียงในเวลารวดเร็ว 
และประกอบมีการวิจัยเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการดูแลทรัพยากร
ประมงชายฝั่งกับการท่องเที่ยวของชุมชน 
 นอกจากนี้การน าสู่การปฏิบัติ ในเรื่องของหลักการ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ส่วนใหญ่ประเด็นที่กล่าวถึงซึ่งหลักๆ 
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เกี่ยวข้องกับงานที่ ชัยรัตน์ จุสปาโล ให้แนวทางในการศึกษาอย่างกว้าง 
ๆ ว่าชุมชนต้องด าเนินการเป็นดังนี้  
 การอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรอย่างพอเหมาะพอดีให้สามารถใช้
ประโยชน์ต่อในระยะยาวถึงคนรุ่นหลัง 
 รักษาส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 สามารถน าการท่องเที่ยวเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น มี
การกระจายประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่น 
 มีการท างานและพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันกับเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
มีการจัดเตรียมข้อมูล การบริการแก่นักท่องเที่ยว มีการประชุม ติดตาม 
ประเมิน พัฒนางานด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
 โดยภาคส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้อง มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วย
อนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ต าบล เกาะสาหร่าย ซึ่งเป็นหมู่เกาะ
มีทรัพยากรประมงชายฝั่งที่อย่างยั่งยืน  
 ชัยรัตน์  จุสปาโล ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่งเพ่ือการพ่ึงตนเองของชาวประมงพ้ืนบ้านใน    
ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล พบว่าด้านการจัดการทรัพยากรประมง
ชายฝั่งและเพ่ือพัฒนารูปแบบในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดย
เน้นความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ของประมงพ้ืนบ้านในที่ต าบลเกาะ
สาหร่าย ผลการวิจัยข้อหนึ่งพบว่า การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์ คณะผู้วิจัยเสนอให้ปรับกลยุทธ์
เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) มากขึ้น 
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เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในชุมชน พบกับการท่องเที่ยวแนว
ใหม่คือการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเพ่ือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ คาดว่าจะสร้างประโยชน์ให้ทั้งชุมชนและกลุ่มเยาวชนที่
เดินทางมาท่องเที่ยว โดยกลุ่มเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างไปในแต่ละพ้ืนที่ และท่ีนอกเหนือไปกว่า
นั้น คือพวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าความรู้ของตนเองสามารถช่วยชุมชนได้ 
ส่วนชมชุนเองก็เกิดความภูมิใจที่สามารถถ่ายทอดความรู้ของท้องถิ่น ที่
ส าคัญได้ผู้ช่วยงานในเรื่องการท ากิจกรรมอนุรักษ์ ท าให้เหนื่อยน้อยลง
แต่สร้างความภูมิใจได้มากขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับ การท่องเที่ยวรูปแบบนี้
เน้นไปที่วัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือบ าเบ็ญประโยชน์ จะช่วยให้
ทรัพยากรธรรมชาติฟ้ืนฟูเร็วขึ้น ท าให้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายคือ
ชุมชนและตัวนักท่องเที่ยวเอง 
  
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน พื้นที่ชุมชนเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง  
 คณะวิจัยได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ชุมชนเกาะหมาก ต.  เกาะหมาก                   
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ณ องค์การบริหารส่วนต าบล และพ้ืนที่วิจัยใน
เกาะหมาก โดยได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะ
หมากมี 4 โปรแกรม ให้กับชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก และชุมชน
ท่องเที่ยวเกาะเสือที่มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวได้  มี
รายละเอียดดังนี้ 
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1. โปรแกรมชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก 
โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน : เที่ยวเกาะ ยกไซ กินกุ้ง เล่นน้ า 
10.00 น. นักท่องเที่ยวเดินทางถึงบ้านแหลมกรวด                         

ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
วิทยากรแนะน าข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกับข้อปฏิบัติใน
การท่องเที่ยวภายในชุมชนต าบลเกาะหมาก 

10.30 น. อยากรู้วิถีประมงต้องลงมือท า “ท าไซดักเงินดักทอง
ของตัวเอง” ชุนตาข่ายร้อยเรียงกับไม้ไผ่ที่ถูกรัดเป็น
โครง โดยมีชาวประมงเป็นคนสอนประคองมือ  

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง แบบฉบับพ้ืนบ้านด้วยข้าวย า 
สมุนไพร โดยฝีมือของสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ต าบลเกาะหมาก ทานพร้อมกับไข่เค็มในหิน OTOP           
5 ดาว ของชุมชน 

13.00 น.  นักท่องเที่ยวล่องเรือชมหมู่เกาะสี่ เกาะห้า เยือน
เส้นทางการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แล้วเพลินตากับ
การชมรังนกอีแอ่นในเกาะน้ าจืด 1 เดียวในประเทศ
ไทย พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศหมู่เกาะหินปูนกลาง
ทะเลสาบ  

14.45 น. ยกไซ ปิ้งปลา ย่างกุ้ง แบบสดๆกลางทะเล กุ้งและปลา 
ที่ชาวบ้านยกไซประมงดักจับ ยกข้ึนมาสด ๆ ปิ้ง และ
ย่างกินบนเรือ พร้อมชมบรรยากาศการออกทะเลใน
ตอนเย็นของชาวประมงพ้ืนบ้าน 
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16.20 น. ล่องเรือมาถึงหาดต่อกัน หาดกรวดใต้น้ า (1เดียวใน
ทะเลสาบที่ไม่มีโคลน ) เล่นน้ า ชมแสงสุดท้ายในทะเล  

18.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
**โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน          
สัมผัสวิถทีี่เกาะหมาก..เมืองลุง “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง”          
ณ. แหลมกรวด ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
 
วันที่ 1 ชื่นฉ่ ายามเย็น ดูวิถีชีวิตชาวเล มองเห็นพระอาทิตย์ตก  
14.00 น. นั กท่ อ ง เที่ ย ว เ ดิ นทา งถึ ง บ้ านแหลมกรวด  ต าบล            

เกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
14.15 น. วิทยากรแนะน าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการ

ท่ อ ง เที่ ย วภาย ในชุ มชนต าบล เกาะหมาก  พร้ อม
รับประทานของว่าง เมี่ยงค ากุ้งแก้ว เป็นเมนูอาหารที่มี
การน าวัตถุดิบท้องถิ่นมาดัดแปลง และสร้างความแปลก
ใหม่ สไตล์ฟิวชั่น ซึ่งไม่ละทิ้งกลิ่นอายของชุมชนเกาะ
หมาก 

14.45 น. กิจกรรมท า ไข่ ในหิน  ผลิตภัณฑ์  OTOP ที่ เ กิ ดจาก           
ภูมิปัญญาชาวบ้านรวมกับการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
มาใช้ประโยชน์ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 

15.45 น. อยากรู้วิถีประมงต้องลงมือท า “ท าไซประมง” ชุนตาข่าย
ร้อยเรียงกับไม้ไผ่ที่ถูกรัดเป็นโครง โดยมีชาวประมงเป็น
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คนสอนประคองมือ ให้เจาะจง เพ่ือให้ได้ซึ่งไซประมง ไว้
ออกห ากุ้งและปลาในตอนเย็น  

16.45 น. ท าเครื่องมือเสร็จ หยิบไซ ถือเบ็ด แล้ว ลงเรือ สัมผัสชีวิต
จริ งประมง 3 น้ า  และสนุกสนานกับการเล่นน้ าที่             
“หาดต่อกัน (หาดทรายใต้น้ า )” ชมพระอาทิตย์ตก          
ที่หมู่เกาะสี่เกาะห้าในยามเย็น 

18.30 น. นักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งช าระร่างกาย รับประทานอาหารค่ า    
ปิ้งปลา ย่างกุ้ง พร้อมกับเล่าประวัติความเป็นมาของการ
เสด็จประพาสของพระพุทธเจ้าหลวง ก่อนออกเดินทาง
ตามรอยในวันถัดไป และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 2 ล่องเรือตามรอยพระยุคลบาท ชมทะเลสาบสามน้ า 
06.00 น. ตื่นเช้า ท าภารกิจส่วนตัว เตรียมตัวออกเดินทางไปสัมผัส

ธรรมชาติยามเช้าที่เกาะโคบ 
06.30 น. ทานมื้อเช้า และเฝ้าดู ถึงป่าพรุบ้านเกาะโคบ ชม “ควาย

ไล่ทุ่ง วัวเล็มหญ้านกหาปลา หมูท านาแห้ว” พร้อมไป
กับการรับประทานอาหารเช้า เครื่องดื่มร้อน ๆ ขนม
พ้ืนบ้าน ที่นักท่องเที่ยวเลือกชมและเลือกชื้อ  

08.00 น. ทักทายแม่ค้า รอดูปลา ดูกุ้ง ชมแพปลาในชุมชนบ้าน
แหลมกรวด พูดคุยกับชาวประมงที่มาขายสัตว์น้ า ตื่นตา
ตื่นใจกับความหลากหลายของอาหารทะเล 
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08.30 น. ชมวิถีคนใต้โหนด การข้ึนตาลโตนด การเก็บน้ าตาลมาใช้
ประโยชน์ เกิดกระบวนการแปรรูปเป็นน้ าตาลโตนด 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่คนในชุมชน 

10.00 น. ตามความภาคภูมิใจในรอยพระพุทธเจ้าหลวง ล่องเรือ
ชมหมู่เกาะสี่-เกาะห้า เยือนเส้นทางการเสด็จประพาส
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๕ แล้วเพลินตากับการชมรังนกอีแอ่นน้ าจืด 1 เดียวใน
ประเทศไทย ในถ้ าเนียงเคย พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศ
หมู่เกาะหินปูนทั้ง 14 เกาะ 

11.30 น. ถึงเกาะกระ รับประทานอาหารเที่ยงแบบฉบับพ้ืนบ้าน 
บริเวณเกาะกระ แบบ (Buffet) 

12.30 น.  เกาะกระ สักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิม เ พ่ือ เป็น          
สิริมงคลแก่ชีวิต บูชารูปเหมือนและรอยพระบาทหลวงปู่
ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด (วัดพะโคะ) ให้มีความโชคดี
ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ต้นโพธิ์  รากเงิน       
รากทอง ขอพร เสี่ยงโชคเลขมงคล อธิฐาน ขออ านาจ
หินมังกร ช่วยดลบันดาลให้รุ่งเรือง และเจริญก้าวหน้าใน
หนา้ที่การงาน 

14.00 น.  ถึงที่พัก นักท่องเที่ยวเก็บสัมภาระ ในระหว่างนี้ จะมี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากชาวบ้านในหมู่บ้าน น ากุ้งแก้ว กุ้ง
หวาน กุ้งปรุงรส ปลาลูกแมระ ปลาแป้นแดดเดียว มาให้
นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือน ากลับไปเป็นของฝาก  

15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
**โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
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2. โปรแกรมชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก (เริ่มต้นที่บ้านเกาะเสือ)   

โปรแกรม 1 วัน : ชมควายน้ า เกาะหินล่อน เขตห้ามล่าสัตว์นกน้ าคูขุด 

07.00 น. ลงเรือที่หน้าเกาะเสือสคูลสเตย์  
07.30 น. ชมควายน้ า นกนานาชนิด อาทิ นกกระสาตัวให ญ่         

นกกระยางขาว นกพริก นกปากห่าง นกกาน้ า นกเป็ดน้ า 
ณ พรุนกน้ าบ้านเกาะโคบ 

09.00 น. ล่องเรือชมวัดเกาะโคบ  
09.15 น. สักการะทวดไม้เรียง ณ เขาทวดไม้เรียง  
10.00 น. ล่องเรือผ่านป่าชายเลน ชมเกาะหินล่อน  
10.30 น. ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน และชมนกนานา

ชนิด ณ เขตห้ามล่าสัตว์นกน้ าคูขุด  
11.30 น.  ล่องเรือผ่านเกาะบรรทม พร้อมฟังเรื่องเล่าเกาะบรรทม  
12.00 น.  แวะเกาะแพ ฟังเรื่องเล่า พร้อมชมบรรยากาศในเกาะ  
12.30น. แวะสักการะพระพุทธบาทจ าลองบนเกาะเสือน้อย  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะเสือสคูลสเตย์  
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โปรแกรม 1 วัน :พระพุทธบาทจ าลอง คลองบางนาคราช ประมงอินทรีย์ 

07.00 น. ลงเรือท่ีหน้าเกาะเสือสคูลสเตย์ (13) 
07.15 น. แวะสักการะพระพุทธบาทจ าลองบนเกาะเสือน้อย  
08.00 น. แวะเกาะแพ ฟังเรื่องเล่า พร้อมชมบรรยากาศในเกาะ  
08.30 น. ล่องเรือผ่านคลองปากบางนาคราช ชมความอุดมสมบูรณ์

ของธรรมชาติ ต้นล าภู ต้นสมอ ชมนกนานาชนิด  
08.45 น. แวะหน่วยพิทักษ์อ่าวท่ายาง  
09.15 น. แวะบ้านช่องฟืน ชมการท าประมงอินทรีย์ และการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ประมงอินทรีย์  
10.15 น.  ล่องเรือผ่านหมู่เกาะสี่ เกาะห้า แหล่งรังนกนางแอ่น  
10.30 น.  กิจกรรมท าไข่ในหิน หรือกิจกรรมจัดสวนถาด  
11.45 น. ล่องเรือผ่านอ่าวบ้านเก่า ชมการท าเกษตรในชุมชน  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะเสือสคูลสเตย์  

 
การจัดอบรมฝึกปฏิบัติการการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและ
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism ) 
การท่องเที่ยวได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อ

ผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทั้งของแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และชุมชน 
จึงเป็นเหตุให้มีการจัดประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
แบบยั่งยืนขึ้น ณ เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา หรือที่เรียกกันว่า 
GLOBE ’90 Conference ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
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ยั่งยืน (Sustainable tourism development) จากผลการประชุมใน
ครั้งนี้ได้ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไว้ดังนี้ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เป็นเจ้าของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของ
อนุชนรุ่นหลัง จึงมีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพพร้อมกับรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศได้ด้วย  
 การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีเป้าหมายโดยรวมดังนี้ 1) เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจ 2) เพ่ือสร้างดุลยภาพในการพัฒนา 3) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 4) เพ่ือให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่
นักท่องเที่ยว 5) เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 องค์กรการท่องเที่ยวโลก ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนี้ หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน 1) มีการด าเนินการจัดการภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ ในการทดแทนฟ้ืนฟู ให้สามารถผลิตและให้บริการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดไป โดยไม่ลดถอยหรือเสื่อมโทรมลง ตระหนักถึงการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และความต้องการของชุมชน 2) มีการ
กระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่ท้อ งถิ่น 3) ให้ประสบการณ์
นันทนาการที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว 4) ให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ทรัพยากร และวิถีชีวิต 5) เน้นการ
ออกแบบที่กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และใช้วัสดุในท้องถิ่น 6) 
เน้นการผสมผสานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสู่แผนพัฒนาระดับท้องถิ่น 
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ภูมิภาค และระดับประเทศ 7) เน้นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือเป็นฐานการ
ตัดสินใจ และการติดตามตรวจสอบ  

จากแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนจนน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนานั้นต้องเริ่มต้นจากชุมชน
ท้องถิ่นภายใต้มิติต่าง ๆ ได้แก่ 1) มิติด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้ควร
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งจ ากัดให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้
น้อยที่สุด 2) มิติด้านการเมือง กิจกรรมนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของการ
รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับล่าง โดยการสร้าง
กระบวนการวางแผน และการตัดสินใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 3) มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม กิจกรรมนี้ควรสร้างสรรค์การ
แลกเปลี่ยน (เมือง– ชนบท) เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและตระหนักในคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการรู้เท่าทันต่อวัฒนธรรมแบบเมืองที่
เติบโตอย่างไร้รากฐาน 4) มิติด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมนี้ควรน าไปสู่การ
กระจายรายได้และผลก าไรที่เกิดจากการท่องเที่ยวให้เกิดกับชุมชนอย่าง
แท้จริง ดังนั้นประชาชนในพ้ืนที่จะเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและ
ควบคุมการเติบโตของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนเอง โดยไม่เกิดความ
ขัดแย้งกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ภายใต้มิติต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นและหลักการการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญในด้านการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาคุณภาพของประชาชนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวและบริเวณข้างเคียง  
 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะหมาก มี 
8 ขัน้ตอนดังนี้ 
 1.ร่วมกันคิดร่วมกันคุย 
 2.จัดตั้งคณะท างาน  
 3.ส ารวจและศึกษาข้อมูลชุมชน 
 4.จัดท าแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 5.ก าหนดกิจกรรมและการให้บริการ 
 6.จัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยว  
 7.จัดการท่องเที่ยวน าร่อง 
 8.ติดตามและประเมินผล 
หลังจากฝึกปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ท าให้ได้ชุมชน
ท่องเที่ยวเกิดขึ้น 2 กลุ่ม คือชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก และชุมชน
ท่องเที่ยวเกาะเสือ ซึ่ งทั้ ง  2 ชุมชนมีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว และสามารถจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนเอง  
 

จัดอบรมฝึกปฏิบัติการการบริการท่องเที่ยว 
 ความประทับใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ทั้งตัวผู้ประกอบการ
และลูกค้าก็ต่างต้องการด้วยกันทั้งสิ้น เราอาจไม่ถึงกับต้องยกยอลูกค้า
เป็นพระเจ้าแต่การใส่ใจและจับความต้องการของลูกค้าได้ก็สามารถท า
ให้ลูกค้าประทับใจในบริการของเราได้แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริการที่ดี
นั้นก็ยังคงต้องอาศัยประสบการณ์เฉพาะตัวที่เกิดจากการท าอย่าง
ต่อเนื่องด้วย ดังนั้นสูตรที่ช่วยให้จ าหลักการ บริการลูกค้าอย่างครบถ้วน
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ได้ง่ายๆ ผ่านหลักการที่เรียกว่า CARE ครอบคลุมภาพการบริการลูกค้า
โดยเน้นให้มอง สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเรา แล้วจึงมองให้ลึกเข้าไปอีกว่า
เหตุที่ลูกค้าต้องการให้เราท าอย่างนั้นเพราะ อะไร การพยายามมองให้
ลึกลงไปสู่วัตถุประสงค์หรือความต้องการแท้ๆ เป็นการมองจากมุมมอง
ภายนอกสู่ภายใน (Outside In) ซึ่งโดยหลักการ CARE นั้นระบุว่าเมื่อ
เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้ว การบริการที่ เราจะลงมือ
ต่อจากนั้นควรเป็นเรื่องง่าย แต่มีประสิทธิภาพพอจะแก้ปัญหาให้ลูกค้า
ได้ทันท ี
 ชุมชนหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่รอบเกาะหมากต้องมี
ความสามารถในการถ่ายทอด ซึ่งไม่ใช่แค่การท่องจ าการบริการที่ตรง
ความต้องการลูกค้าเริ่มจากการเข้าใจในสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวทั้งของเราอย่างถ่องแท้ก่อน แต่ควรเป็นค าพูดที่มาจากความ
เข้าใจ สามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยข้อมูลเหล่านี้ควร
ยืนอยู่บนความจริงใจซึ่งเป็นหัวใจของการบริการที่ดีบนมาตรฐานที่
เท่ากันทุกครั้ง ดังนั้นชุมชนหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่รอบ
เกาะหมากควรมีการอบรมผู้ให้บริการเพ่ือให้หาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันมีแบบแผนและทิศทางเดียวกันเพ่ือการเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า 
ตัวอย่างเช่น ชุมชนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ความรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว เรื่องความปลอดภัย และ
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  

โดยธรรมชาติลูกค้าต้องการความพอใจในการบริการสูงสุด มีเรา
อยู่ข้างๆได้ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า ทั้ง
ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งชุมชนหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่รอบเกาะหมาก และความรวดเร็วในการบริการนั้นถือเป็นจุดแข็ง
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อย่างหนึ่งในการบริการที่ลูกค้าทุกคน ต้องการซึ่งการมีใจรักในงาน
บริการจะเป็นแรงขับให้เกิดการบริการในทันที เพราะเวลาไม่กี่นาทีที่
ลูกค้า เสียไปอาจสร้างความเสียหายยิ่งใหญ่ได้เลยทีเดียว ดังนั้นเรื่อง
เวลาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง นอกจากการมีใจรักงานบริการ
แล้วการวางแผนที่ดีก็เป็นตัวช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ในบริการได้เช่นกัน 
ชุมชนหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่รอบเกาะหมาก ดูแลลูกค้า
จะต้องรู้ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นอย่างดี และต้องรู้ขอบเขตอ านาจใน
การตัดสินใจของตนเองและผู้ อ่ืนในองค์กร เพ่ือที่จะสามารถติดต่อ
ประสานงานได้ถูกจุดและเป็นไปตามความต้องการลูกค้าได้ ทันท่วงที 
ตัวอย่าง เช่น บุคคลที่ติดต่อหรือสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทาง
โทรศัพท์ ถือได้ว่าเป็นบริการหนึ่งที่ลูกค้าส่วนมากเลือกใช้ เพราะติดต่อ
ได้ตลอดเวลาทั้งยังโต้ตอบกันได้ทันที ควรจะเข้าใจบริการทุกอย่าง
ชัดเจน ที่ส าคัญต้องถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่วกวนเพราะอาจ
ท าให้ผู้ฟังจับประเด็นที่ต้องการไม่ได้ เป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ และ
เมื่อรับความต้องการของลูกค้ามาแล้วก็ควรด าเนินการเพ่ือประสานกับ
ผู้เกี่ยวข้องและตอบสนองกับลูกค้าให้ได้เร็วที่สุด โดยใช้ทักษะและความ
เข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ในองค์กรของชุมชนเพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจสูงสุด 
 อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถซื้อใจลูกค้าได้ นั่นก็คือการเข้าถึงจิตใจของ
ลูกค้า หรือการรู้จักจิตใจลูกค้าเป็นอย่างดี 
 หลักการ CARE นั้นให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าโดย
มองความต้องการของลูกค้าจากมุมมองของลูกค้า เช่น รู้ว่าลูกค้าโกรธ 
เศร้า หรือก าลังดีใจ หากเรารับรู้อารมณ์เหล่านี้ได้ นั่นแปลว่าเราสามารถ
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สื่อสารทางใจได้ เป็นการเปิดมุมมองการรับรู้ต่อคนอ่ืนได้ เราจะเข้าใจ
ลูกค้าแต่ละประเภทมากขึ้น 
 การรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของลูกค้าถือว่ามีความส าคัญต่อการ
บริการตามหลัก CARE เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหลักการ CARE นั้นให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าโดยมองความต้องการของลูกค้าจาก
มุม มองของลูกค้าเอง และน าปัญหานั้นมาแก้ให้ตรงจุดอย่างทันท่วงที 
ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินการอะไรก็ตาม ผู้บริการต้องเข้าใจ
เสียก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่สุดจากการแก้ปัญหานี้ คืออะไร เพ่ือที่จะ
ได้มุ่งหน้าสู่การแก้ปัญหานั้นได้ เมื่อลูกค้าเดินมาหาผู้ให้บริการเพ่ือแจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือแจ้งความต้องการสักอย่าง ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่
แสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์หรือความรู้สึกไม่พอใจใดๆ ก็ตาม แต่ก็เป็น
หน้าที่ของพนักงานที่ต้องพยายามจับความรู้สึกลูกค้าให้ได้เพ่ือจะ เข้าใจ
ลูกค้าอย่างแท้จริง การบริการลูกค้านั้นไม่ใช่เรื่องยาก แค่เพียงใส่ใจลงไป
ในทุกการบริการ เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา และใส่ใจลงไปในทุกสิ่งที่ท า 
เหมือนกับว่าเราแคร์ (care) ลูกค้าจริงๆ และเราก าลังท าสิ่งดีๆ ให้แก่คน
ในครอบครัว แล้วองค์กรหรือแบรนด์ของเราก็จะติดอยู่ ในความ
ประทับใจลูกค้าไปตลอด 
  
จัดอบรมฝึกปฏิบัติการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 องค์กรด้านความปลอดภัย ได้ท าบันทึกชื่อ “การเดินทางที่
เลวร้าย ส่งไปถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเนื้อหาในหนังสือได้ระบุถึง
ปัญหาความปลอดภัยในการเดินทาง เฉพาะข้อมูลการเสียชีวิตของ
นักท่องเที่ยวชาวอเมริกา พบว่า ร้อยละ 72.6 ตายจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน (73% รถยนต์, 12% รถจักรยานยนต์, 7% เดินเท้า และ 3% รถ
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สาธารณะ) ที่น่าตกใจ คือ ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ประเทศไทยถูก
จัดอันดับความเสี่ยงในล าดับที่  2 รองจาก ฮอนดูรัส โดยพบว่า
นักท่องเที่ยวอเมริกามีอัตราการตายในประเทศไทย ถึง 50 ต่อ ประชากร
นักท่องเที่ยว 1 แสนคน (สูงกว่าอัตราการตายของคนไทย 18.7 ต่อ
ประชากร 1 แสนคน) โดยระบุสาเหตุส าคัญคือ ประเทศที่มีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่กลับไม่ให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบาย
และมาตรการที่ เป็นรูปธรรมในการจัดการความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว ปล่อยให้เป็นภาระของภาคเอกชนและธุรกิจท่องเที่ยวต้อง
ลงทุนด้านความปลอดภัยเอง รวมทั้งขาดระบบติดตามก ากับในเรื่องนี้ 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่มักจะละเลยต่อมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ มาตรฐานของคนขับรถ ซึ่งพบว่ามักจะขับเร็ว
เกินก าหนด การดื่มสุรา รวมทั้งความปลอดภัยของตัวรถ และสภาพของ
ถนน ที่ส าคัญคือการตั้งค าถามกับ ระบบการก ากับติดตามอย่างเอาจริง
เอาจังจากต ารวจทางหลวง คมนาคม และความล้มเหลวของธุรกิจ
ท่องเที่ยว ที่จะหาทางผลักดันให้มีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
 (1) วางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว: โดยรวบรวมและศึกษา
ข้อมูลการเสียชีวิตของนักท่องชาวต่างชาติ ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน 
เพ่ือทราบขนาดปัญหา และ สาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งจัดท าแผนงาน/
มาตรการป้องกันแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
 (2) วางแนวทางการแก้ปัญหาที่ด าเนินการได้เลย ได้แก่ 
 วางหลักเกณฑ์ และระบบติดตามก ากับ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมี
มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับรถทัศนาจรนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
ตั้งแต่ มาตรฐานด้านคนขับ โครงสร้างและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
ระบบประกันภัย 
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 การจัดท าคู่มือด้านความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน 
เช่น เส้นทางที่ปลอดภัย (โดยเฉพาะการส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟ 
รถโดยสารประจ าทาง หรือรถทัศนาจร ที่ได้มาตรฐาน) การปฏิบัติตัวเมื่อ
ต้องเดินบนถนน การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รวมทั้งข้อ
พึงระวังต่างๆ 
 ส่งเสริมให้เมืองท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับเรื่องการดูแลและ
จัดระบบความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยว เช่น การให้รางวัล
เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย การสนับสนุนให้มีศักยภาพในด้านการจัดการ
ความปลอดภัย (การจัดฝึกอบรม และ มีระบบปรึกษาในเรื่องนี้) 
 ในทุกๆ ความสูญเสียที่เกิดกับท่ีชีวิตของนักท่องเที่ยว แม้จะเป็น
เพียงไม่ก่ีคน แต่เดิมพันด้วยผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยว จ านวนเม็ดเงินที่จะได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้ง ภาค
ธุรกิจและคนในชุมชนที่ท ามาหากินอยู่กับการท่องเที่ยวอีกจ านวนมาก  
 คุณภาพของการท่องเที่ยว แนวคิดของค าว่าคุณภาพของการ
ท่องเที่ยวนั้น องค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้มีการก าหนดไว้เป็น
แนวทางดังนี้  คุณภาพก็คือผลลัพธ์ที่ เกิดจากกระบวนการในการ
ตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจความจ าเป็นและความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวในการน าเสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
ในราคาที่ยอมรับได้ 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของการสร้างคุณภาพด้านการท่องเที่ยวดังนี้ 
 ประเด็นทางด้านการค้า จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการท าการค้า 
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การท าการตลาด และการแข่งขันซึ่ง
ทางองค์การการท่องเที่ยวโลกก็ได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับทางด้าน
ที่ประชุมแห่งสหประชาชาติด้านการค้าและรวมไปถึงการตกลงร่วมมือ
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กับองค์การการค้าโลก โดยวัตถุประสงค์หลัก ก็เ พ่ือที่จะได้อาศัย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มาเป็นแนวทางในการก าหนดแนวนโยบาย
ทางด้านการค้าที่เฉพาะเจาะจงกับการท่องเที่ยว 
 ประเด็นทางด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม ซึ่งก็
จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรม ไม่ว่าจะเด็กหรือสตรี ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการรณรงค์และส่งเสริมในการสร้าง
มาตรฐานดังกล่าว 
 ประเด็นทางด้านสวัสดิการและความปลอดภัย จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับว่า สินค้าและบริการที่มีการน าเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวนั้น 
จะต้องไม่เป็นการท าให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายทั้งต่อชีวิตและร่างกาย
และทรัพย์สิน ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวแบบผจญภัยนั้น นักท่องเที่ยว
จะต้องมีการท าประกันเพื่อกันคุ้มครอง  
 ประเด็นทางด้านการการมีมาตรฐานด้านคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าและบริการนั้นจะต้องมีคุณภาพที่มี
มาตรฐาน  
 มาตรฐานด้านคุณภาพ (QUALITY STANDARD) เราก็ได้ทราบ
ความหมายของ ค าว่า คุณภาพ และองค์ประกอบที่ส าคัญในมุมมองของ
การท่องเที่ยวกันแล้วและเราก็จะมาดูถึงว่า ในค าว่าคุณภาพนั้นมีจุดใดที่
เด่นๆ กันบ้าง เช่น ในเรื่องของความปลอดภัยและสวัสดิการที่มีให้ การ
สร้างแรงจูงใจ ความสามารถในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของ
นักท่องเที่ยวได้ และสิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันก็คือการตระหนักถึงการ
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากค าว่าคุณภาพ ถ้าเราลองมาวิเคราะห์ถึง
แต่ละส่วนที่ประกอบกันเป็นคุณภาพให้ลึกลงไปจะได้ว่า 
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 ผลลัพธ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงผลที่เกิดจากการให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในเวลาที่รับบริการ ทั้งในแง่ของสินค้า
และบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีปัจจัยต่างๆ ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และจะสามารถวัดได้จากความพึงพอใจ 
และกิจกรรมที่จัดขึ้น ว่ามีการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือไม่ กระบวนการใน
ที่นี้การกระท าเพียงอย่างเดียวไม่จัดว่ามีคุณภาพ เพราะกระบวนการทุก
อย่างที่ด าเนินไปต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพทุกขั้นตอน ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ ใน
การจัดหาบริการจะต้องรับผิดชอบในการกระท าหรือกระบวนการที่
กิจการได้ท าลงไป ความพึงพอใจ เป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปตามบุคลิก ลักษณะนิสัยของแต่ละคนซึ่งนักท่องเที่ยวแต่
ละคนก็มีความต้องการ และความคาดหวังแตกต่างกันไปความคาดหวัง 
เป็นการสื่อสารให้รู้ถึงความต้องการ และการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการ 
ซึ่งก็จะขึ้นกับก าลังซื้อของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่จัดหา
บริการนั้นควรที่จะท าให้ความคาดหวังของของลูกค้าได้รับการตอบสนอง  
 สวัสดิการและความปลอดภัย (SAFETY AND SECURITY) ใน
ส่วนนี้ถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียว และเป็นส่วนที่
แสดงถึงภาพพจน์การท่องเที่ยว ดังนั้นในส่วนนี้ชุมชนและหน่วยงานของ
รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในด้านต่างๆ ได้แก่ ในด้านการ
ก าหนดมาตรการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการ
ป้องกันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาโดยมิชอบ มีการจ ากัดนักท่องเที่ยว ตาม
ประเภทการท่องเที่ยว และลักษณะสถานที่ท่องเที่ยว 
 การปรับปรุงมาตรฐานทางด้านการรักษาความปลอดภัย และ
การปฏิบัติที่เป็นการอ านวยความสะดวกตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่า
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จะเป็นการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น พนักงานงานดับเพลิง หน่วยกู้
ชีพทางน้ า 
 ประชาสัมพันธ์ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งการปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวเหมือนเป็นญาติของตน
เช่นกัน นอกจากนี้จะต้องมีการให้บริการรักษาสุขภาพ ในยามที่มีการ
เจ็บป่วยอย่างฉุกเฉิน 
 มาตรการในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาความปลอดภัย 
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานของผู้
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฉุกเฉิน และการท าประกันภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
การให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว เพ่ือความปลอดภัยด้านสุขภาพ 
 การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ า” (Life Saving & 
Water Rescue) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายทางน้ า 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือวางแผน
ป้องกันและลดโอกาสการเกิดอุบัติภัยทางน้ า จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ
ฉุกเฉินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการเมื่อเกิดอุบัติภัยทางน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ปฏิบัติงานเป็น
เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ดูแลรักษาความปลอดภัยและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าประจ าสระว่ายน้ าได้ ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางน้ า อุบัติภัยทางน้ าภายในบ้าน ชุมชน การป้องกันและการ
แก้ไข การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ า การเตรียมตัว จัดเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับช่วยชีวิตตนเองแลผู้อ่ืนให้พร้อมก่อนที่จะท ากิจกรรมหรือ
ท่องเที่ยวทางน้ า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า วิธีการให้
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ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า คนตกน้ า คนจมน้ า ที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย ทั้งคนที่ว่ายน้ าเป็นหรือว่ายน้ าไม่เป็นก็ช่วยได้ ตั้งแต่การช่วย
จากบนฝั่งไปจนถึงการว่ายน้ าออกไปช่วย การน าผู้ประสบภัยทางน้ าเข้า
ฝั่งและการส่งต่อผู้ประสบภัย ปฐมพยาบาล การกู้ชีพด้วยการผายปอด
และนวดหัวใจ การเอาชีวิตรอด เมื่อเกิดอุบัติภัยทางน้ า เรือล่มหรือมีคน
ตกน้ า หากผู้ประสบภัยทางน้ าว่ายน้ าไม่เป็น อุบัติภัยทางน้ า การประสบ
ภัยทางน้ านั้นจะพัฒนาไปสู่การเสียชีวิต ดังนั้นทักษะทางน้ าจึ งมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน จะว่ากันไปแล้ว
ทักษะใด ๆ 
 ในการด ารงชีวิตที่ว่าจ าเป็นก็ไม่ส าคัญเท่าทักษะทางน้ า การขี่
จักรยานหรือขับรถไม่เป็น ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ แม้แต่การเล่นกีฬาต่าง 
ๆ หากเล่นไม่เป็นก็ไม่ถึงท าให้เสียชีวิตฉับพลัน แต่หากว่ายน้ าไม่เป็นแล้ว
ประสบอุบัติภัยทางน้ าจมน้ าตายแน่นอน  
 การที่เราว่ายน้ าเป็น อาจไม่เพียงพอแล้วที่จะป้องกันการจมน้ า
ตายได้ แต่หากเราแบ่งระดับทักษะความสามารถของเราในเรื่องว่ายน้ าก็
พอจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้ 1. กลุ่มว่ายน้ าไม่เป็น ตกน้ าเมื่อไรก็จมน้ า
ตายแน่นอนภายใน 2–3 นาที 2. กลุ่มว่ายน้ าเป็น กลุ่มนี้หากตกน้ าก็จะ
ไม่จม สามารถจะเอาชีวิตรอดได้ แต่หากจะต้องว่ายน้ าเข้าฝั่งระยะทาง 
3–5 กิโลเมตร เขาจะว่ายได้หรือไม่ และหากจะต้องลอยตัวอยู่ในน้ าเพ่ือ
รอความช่วยเหลือจะรอได้นานแค่ไหน 10 นาที 1 ชั่วโมง หรือ มากกว่า 
3 ชั่วโมงในน้ า 3. กลุ่มนักกีฬาว่ายน้ า กลุ่มนี้จะต้องซ้อมว่ายน้ าวันหนึ่ง
ประมาณไม่ต่ ากว่า 5-6 กิโลเมตร ซึ่งหากประสบอุบัติภัยทางน้ าก็อาจจะ
ว่ายได้ 10–15 กิโลเมตร แต่การที่จะว่ายน้ าได้ไกล ๆ จะต้องฝึกซ้อมมาก 
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แต่ก็ใช่ว่าจะรอด หากร่างการส่วนหนึ่งส่วนใดน๊อค หรือกล้ามเนื้อเป็น
ตะคริว 
 
จัดอบรมและการฝึกปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 แนวคิดเก่ียวกับตลาดการท่องเที่ยว 
 จากค าจ ากัดความของการตลาดการท่องเที่ยว ให้ความส าคัญ
ต่อการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว การจัดหาสินค้าและบริการ
ของผู้จัดบริการทางการท่องเที่ยว (Suppliers) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ส่วน
ประสมการตลาดมาเป็นตัวเชื่อมโยงที่ส าคัญนั้น ท าให้เห็นบทบาทและ
ความส าคัญของส่วนประสมการตลาดมากขึ้น ซึ่งท าให้ทั้งอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) มีความสอดคล้องต้องกัน 
 ปรัชญาทางการจัดการการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นไปสู่ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยการวิจัยตลาด การพยากรณ์ การคัดเลือก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ก าลังอยู่ในความต้องการเพ่ือให้ธุรกิจท่องเที่ยว
ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเสนอบริการแก่นักท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว (อุปสงค์) และการจัด
องค์ประกอบที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (อุปทาน) ให้
สอดคล้องกับอุปสงค์โดยให้ความส าคัญของส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง  
 ตลาดการท่องเที่ยวเป็นตลาดบริการที่ลูกค้ามีอิสระในการเลือก
บริโภคสินค้าและบริการมากที่สุด องค์ประกอบของตลาดมีลักษณะเฉ
เพาะดังนี ้
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1. ผู้ซื้อ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ทัศนาจร ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ความต้องการเดินทางท่องเที่ยว และบริโภคสินค้าการ
ท่องเที่ยวมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงสูงมาก เนื่องมาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม ราคาการท่องเที่ยว ฤดูกาล สมัยนิยม รสนิยม ทัศนคติ 
ประสบการณ์ส่วนตัวของนักท่องเที่ยว และเหตุการณ์ส าคัญอ่ืนๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่อาจสามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างต่อตลาดการท่องเที่ยว
และท าให้การวางแผนการตลาดมีความล าบากมากขึ้น ผู้วางแผนงาน
จ าเป็นต้องศึกษาความต้องการของตลาด (Market Demand) และ
เตรียมกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ทางการตลาดที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป 
 2.  ผู้ขาย ได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว (Travel Suppliers) ผลิตวัตถุดิบในลักษณะการแปรรูปสินค้า
และบริการ เช่น ชุมชน ที่พักโรงแรม การเดินทางโดยเครื่องบิน การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเข้าชมการแสดงในสถานที่และแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ และสินค้าบริการอ่ืนๆ ในสายของสินค้าเดียวกัน และ
ขายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ซื้อดังนี้คือ การขายตรงให้แก่นักท่องเที่ยว (Direct 
Sales) การขายให้แก่ผู้ผลิตรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Tour 
Operator) และการขายให้แก่บริษัทตัวแทนจ าหน่าย (Travel Agent) 
ผู้ผลิตรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย และบริษัทตัวแทนจ าหน่ายจะเป็น
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน  
 3. สินค้าและบริการ สินค้าในตลาดการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 
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 3.1 สินค้าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ าตก ภูเขา ทะเล เขตรักษาพันธุ์พืช และสัตว์
ป่า ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฯลฯ 
 3.2 สินค้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น แบ่งออกเป็นหลายชนิด ได้แก่ 
  3.2.1 สิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ ส าคัญ  เช่ น  อนุ ส าวรี ย์ ทา ง
ประวัติศาสตร์ วัด โบสถ์ สถานที่ส าคัญทางศาสนา ศิลปะ สถาปัตยกรรม 
พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนสนุก ท่าเรือ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ 
  3.2.2 สิ่งดึงดูดใจทางด้านวัฒนธรรมและสังคม ทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม เช่น ศาสนา ภาษาเทศกาล ประเพณี  
ศิลปหัตถกรรม สิ่งบันเทิงต่างๆ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
อาหาร การแต่งกาย ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ 
  3.2.3 สินค้าและบริการที่อ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว ได้แก่ สายการบินและการขนส่ง ที่พักแรม อาหารและ
เครื่องดื่ม การจัดน าเที่ยว สินค้าของที่ระลึก กิจกรรมการท่องเที่ยว 
บันเทิงและพักผ่อน เป็นต้น 

ลักษณะเฉพาะของสินค้าการท่องเที่ยว แตกต่างจากสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ัวไปอย่างชัดเจนดังนี้ 
 1. สินค้ามีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้อง หรือสัมผัส
ก่อนการตัดสินใจซื้อได้ เช่น การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ลูกค้า
จะซื้อจากจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัว และประสบการณ์ 
 2. สินค้ามีเอกลักษณ์ มีเฉเพาะแบบเดียวไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะ
เป็นเป็นสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือสิ่งดึงดูด
ใจที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Attractions) ซึ่งอาจมีบางส่วนที่สร้าง



 
89 

เลียนแบบจนดูเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้ แต่ผู้ขายก็ต้องพยายาม
เลือกสรรใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าให้มีความแปลก
แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขัน และอยู่ในความนิยมของลูกค้าเพ่ือรักษา
ตลาดไว้ 
 3. การผลิตและบริโภคสินค้าเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่เดียวกัน 
เช่น การเดินทางโดยเครื่องบินการเข้าพักในโรงแรม ลูกค้าจะสามารถ
บริโภคได้ในเวลาและสถานที่ท่ีก าหนดเท่านั้น 
 4. กระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ เช่น การซื้อรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Package tour) ผู้
ประกอบธุรกิจจัดน าเที่ยวต้องให้บริการตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนกลับถึง
บ้าน หรือกลับมาถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทาง กระบวนการซื้อขายจึง
สิ้นสุด การเดินทางโดยเครื่องบิน และการเข้าพักในโรงแรมก็เช่นเดียวกัน 
ผู้ซื้อได้รับการบริการตลอดเวลาการบริโภคสินค้านั้น 
 5. สินค้ามีลักษณะ “เน่าเสีย” ถ้าลูกค้าไม่มาบริโภคหรือใช้
บริการในเวลาที่ก าหนด เช่น การยกเลิกการเดินทางของกลุ่มทัวร์ สินค้า
และบริการจะถูกทิ้งไปเฉยๆ เป็นลูกโซ่ ตั้งแต่การยกเลิกเที่ยวบินโรงแรม 
ร้านอาหาร และการน าชมสถานที่ต่างๆ ถ้าไม่มีลูกค้าอ่ืนมาซื้อสินค้าและ
บริการทันในเวลานั้นสินค้าบริการนั้นก็เสียไปเลย รายได้สูญเปล่า ไม่มี
โอกาสในการขายมากเหมือนสินค้าอ่ืน 
 6. สินค้าการท่องเที่ยวจะขายได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เช่น ที่พักแรมตามสถานที่ตากอากาศชายทะเลจะเต็ม
เฉเพาะฤดูร้อน ในฤดูหนาวแทบไม่มีคนเข้าพัก ความต้องการเดินทาง
โดยเที่ยวบินวันจันทร์หรือวันศุกร์ จะมากกว่าเที่ยวบินวันอังคารถึงวัน
พฤหัสบดี 
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 7. การซื้อขายสินค้าการท่องเที่ยวมักเป็นการซื้อขายร่วมกันใน
คราวเดียวกันถึงแม้จะต่างเจ้าของกัน จึงต้องการความร่วมมือทางธุรกิจ
สูง เช่น การซื้อขายตั๋วเครื่องบินและบริการ และการซื้อขายสินค้าการ
ท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการ
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเดินทางโดยเรือส าราญ ลูกค้าต้องการ
สินค้าและบริการอ่ืนๆ ที่ท่าเรือที่จอดแวะ เช่น การเที่ยวชมสถานที่ 
รถยนต์รับจ้าง ร้านขายสินค้าของที่ระลึก 
 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวใช้ในการจัดอุปทานและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ในขณะที่ การ
วิจัยตลาด และการพยากรณ์ยังช่วยให้ทราบความต้องการและแนวโน้ม
ในการบริโภคของนักท่องเที่ยว แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว วงจรชีวิตของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ความหลากหลายและสมบูรณ์ของข้อมูลที่จ าเป็นต้องให้แก่นักท่องเที่ยว 
จึงนับว่าส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างแรงจูงใจให้คน
อยากเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น จนท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เจริญเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมใด ๆ ในปัจจุบัน 
 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 

ปัจจุบันองค์การและชุมชนที่ด าเนินจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ก าลังตื่นตัวในการใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดออนไลน์ เหตุเพราะ
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนมานิยมการติดต่อสื่อสาร และบริโภคข้อมูล
ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่นับวันโลกออนไลน์ไม่เคย
หยุดนิ่ง ยังมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ที ่ถ ูกพัฒนาให้ผู ้บริโภคได้ประโยชน์มาก
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ขึ้นอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ ยุคของเว็บไซต์ Portal และ ยุค Search 
Engine บริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ จนมาถึงปัจจุบัน ยุคของ Social 
Media สื่อสังคมออนไลน์ ที่ เริ่มจาก Blog, เว็บไซต์ Video sharing 
อย่ า ง  YouTube และ  กลุ่ ม เ ว็ บ ไ ซต์  Social Networking อย่ า ง 
Facebook และ Twitter รวมทั้งล่าสุด Location Based Marketing ที่
น าเสนอแนวคิดการเชื่อมต่อโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสถานที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 

 

 
 

การเกิดขึ้นของ Social Media สื่อสังคมออนไลน์ ดังกล่าว 
ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อการท าการตลาดออนไลน์ส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนในปัจจุบัน ดังนั้นมีความจ าเป็นที่ชุมชนจะต้องเรียนรู้
ในการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ ที่เรียกว่า 
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Social Media Marketing เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและรักษาสถานะใน
การให้บริการการท่องเที่ยวของชุมชน  
 นิยาม Social Media เราอาจสามารถให้ค านิยาม  Social 
Media โดยจ าแนกองคป์ระกอบได้ ดังนี้ 

(1) เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ท าให้เกิด
เรื่องราวที่น่าสนใจอะไรขึ้นมา ก็พากันมานั่งพูดคุยกันจนเกิดสภาพ Talk 
of the town แต่เมื่อมาอยู่ในโลกออนไลน์ การแพร่กระจายของสื่อก็ท า
ได้ง่ายขึ้นโดยเกิดจากการแบ่งปันเนื้อหา (Content Sharing) จากใครก็
ได้ ทั้งนี้ Social media อาจจะอยู่ในรูปของ เนื้อหา รูปภาพ เสียงหรือ
วิดีโอ 

(2) เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทาง
เดียว (one-to-many) เป็นแบบการสนทนาที่สามารถมีผู ้เข้าร่วมได้
หลายๆ คน (many-to-many) เมื่อมีสภาพของการเป็นสื่อสังคม สิ่ง
ส าคัญก็คือการสนทนาพาทีที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นการรวมกลุ่มคุยในเรื่อง
ที่สนใจร่วมกันหรือการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรือบริการต่างๆ โดยที่ไม่มี
ใครเข้ามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา แม้กระทั่งตัวผู้ผลิตเนื้อหา
นั่นเอง เพราะผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรูปแบบของการเพ่ิมเติม
ความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งเข้าไปแก้ไขเนื้อหานั้นได้ด้วยตัวเอง 

(3) เป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา 
จากคนตัวเล็กๆ ในสังคมท่ีแต่เดิมไม่มีปากมีเสียงอะไรมากนัก เพราะเป็น
เพียงคนรับสื่อ ขณะที่สื่อจ าพวกโทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์จะเป็น
ผู้ทรงอิทธิพลอย่างมาก สามารถชี้ชะตาใครต่อใครหรือสินค้าหรือบริการ
ใดโดยที่เราแทบจะไม่มีทาง อุทธรณ์ แต่เมื่อเป็น Social Media ที่แทบ
จะไม่มีต้นทุน ท าให้ใครๆ ก็สามารถผลิตเนื้อหาและกระจายไปยังผู้รับ
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สารได้อย่างเสรี หากใครผลิตเนื้อหาที่โดนใจคนหมู่มาก ก็จะเป็นผู้ทรง
อิทธิพล (Influencer) ไป ยิ่งหากเป็นในทางการตลาด ก็สามารถโน้มน า
ผู้ติดตามในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยง่าย  

นักการตลาดหลายๆ คนอาจจะมอง Social Media อย่างไม่คุ้น
ชิน และอาจจะปล่อยปละละเลย สนใจแต่สื่อเดิมๆ เพราะเห็นว่าเป็นสื่อ
ที่ไม่สามารถควบคุมได้และกระจายสู่มวลชนจ านวนมาก แต่เมื่อลูกค้า
ของเราซื้อสินค้าหรือบริการของเราไป อาจจะเกิดการร่วมกลุ่มเพ่ือท า
ต าหนิติติงหรือวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งหากคุณท าเป็นเมินเฉย ก็เป็นไปได้ว่า
เสียงออนไลน์เหล่านี้จะขยายใหญ่โตขึ้น จนกระทั่งกระทบต่อกิจการของ
คุณได้ในที่สุด 

สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นแรงขับให้ชุมชนท่องเที่ยวต้องเรียนรู้และต้อง
กระโจนเข้าสู่ Social Media เพ่ือที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา แสดงความ
คิดเห็น หรือแม้กระทั่งขอความคิดเห็นต่างๆ จากลูกค้า รวมไปถึงอาศัย
การที่ให้ลูกค้าสร้างเนื้อหาขึ้นมาแล้วน ามาประชันขันแข่งกัน เป็น
กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ที่เห็นอยู่อย่างดาษดื่น เช่น กรณีของเถ้า
แก่น้อยที่จัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปคู่พร้อมกับซองเถ้าแก่น้อย โดย
สามารถโพสต์รูปได้ทั้งทางโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ แล้วเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าชมสามารถโหวตให้คะแนน โดยรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือ โดยผู้
ชนะมาจากคะแนนโหวตและการตัดสินของคณะกรรมการ ซึ ่ง
ปรากฏผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  

ดังนั้น Social Media จึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นหนทางที่ชุมชน
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องเดิน 
 กระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการแต่เดิมกระบวนการซื้อนั้นมีอยู่ 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก คือ ความตระหนัก ขั้นตอนต่อมา คือ การ
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พิจารณา และขั้นสุดท้าย คือ การตัดสินใจซื้อ สื่อการตลาดแบบเดิมๆ 
จะมุ่งตรงไปที่ การสร้างความรู้จักสินค้าและบริการ เช่น อาจจะเป็น
โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือ การเร่งให้ลูกค้าพิจารณาและตัดสินใจ เช่น 
การให้คูปองส่วนลด เป็นต้น แต่ส าหรับ Social Media เมื่อผู้บริโภคได้ใช้
สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว ก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นข้อมูล
อันส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  
 ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ Social Media ช่วยเพ่ิมการรับรู้
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ (Brand Awareness) เป็น
ช่องทางสร้างยอดขาย และผลก าไรให้มากขึ้น (Sales & Profit) ใช้เป็น
ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของธุรกิจไปยังสาธารณะชน ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ต่ ามาก (Public Relation) ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและ
การปฎิสัมพันธ์ ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพ่ือรักษาและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี (CRM) ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กร  
 เครือข่ายสังคม หรือ Social Network (ชุมชนออนไลน์) เป็น
รูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม ส าหรับผู้ใช้งานใน
อินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ท า และ
เชื ่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู ้อื ่น ในบริการเครือข่าย
สังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่งอีเมลล์ วิดีโอ 
เพลง อัปโหลดรูป บล็อก  

โดยภาพรวม Social Network เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารไดเ้ป็นอย่างดี ดังนั้นแกนน าชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมากจ าเป็น
จะต้องเรียนเรื่องการใช้งาน Social Network และพัฒนาทักษะให้
สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 
95 

กิจกรรมส่งเสริมและผลิตเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ 
ได้ด าเนินการระหว่าง เดือน ธันวาคม 2560 มีนาคม- 2561 มีรายการ
ดังนี้ 
 
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเกาะหมาก 
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แผ่นพับโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก 
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แผ่นพับโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก 
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แผ่นพับโปรแกรมท่องเที่ยวเกาะเสือ หมู่ที่ 8 ต าบลเกาะหมาก 
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คู่มือการถ่ายเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 คณะท างานได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมรอบเกาะหมาก และได้จัดท าเป็น
คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเกาะหมาก ซึ่งประกอบด้วย 
องค์ความเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนเกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถาน แหล่งศึกษาวิถี
ชีวิต แหล่งท ากิจกรรมท่องเที่ยว แหล่งจ าหน่ายของฝาก วิสาหกิจชุมของ
ชุมชนรอบเกาะหมาก และองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก 
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ข้อมูลที่เกี่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะหมาก สื่อมวลชนได้
เผยแพร่ผ่านทาง Youtube 
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เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว 
 แสดงนิทรรศการที่งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 
วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดยมี ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่าน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ท่านรอง
เลขาธิการ วช. ได้เข้าเยี่ยมชม และนักท่องเที่ยวสนใจมาติดต่อจุด
ส่งเสริมการขายเป็นจ านวนมาก 
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สื่อแสดงนิทรรศการที่งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561  
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การประเมินกิจกรรมการทดลองน าเที่ยว 

 คณะวิจัยได้ จัดประชุมกลุ่ มย่ อยร่ วมกับผู้ ประกอบการ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มทดลอง นักวิชาการ สื่อมวลชน และแกนน าชุมชน
ท่องเที่ยวเกาะหมาก เพ่ือประเมินโปรแกรมการพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ชุมชนเกาะหมาก มีระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มี
ข้อเสนอแนะจากการทดลองเส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะหมาก ดังนี้คือ 
1. ด้านความประทับใจ ได้แก่  
 -อาหารมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
 -บริบทชุมชนพ้ืนที่ ได้เรียนรู้ วิถีชีวิต ชาวประมงพ้ืนบ้าน 
 - คว ามหลากหลายของทรั พยากร  ทั้ ง ท า ง ธ ร รมชาติ  
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว ของฝากของระลึก 
 -ชุมชนให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว 
 -สิ่งแวดล้อมมีความเป็นธรรมชาติ สวย สมบูรณ์ 
 -ชอบวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน วัฒนธรรม ทรัพยากรที่สมบูรณ์  
 -ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความน่าสนใจ 
 -มีหลายพ้ืนที่ที่น่าสนใจและไม่เคยได้สัมผัส (แม้เป็นคนในพ้ืนที่
เอง) เช่น จุดชมนกน้ า จุดชมควายน้ า 
 -จุดเด่นคือต้นทุนชุมชนที่มีสูงมาก เช่น ทรัพยาธรรมชาติ มี
ความหลากหลายของระบบนิเวศ มีเส้นทางประวัติศาสตร์ ร.5 อาหาร 
กุ้งสามน้ า ปลาสามน้ า  
 -ได้รับความรู้เพ่ิมเติม เช่น ด้านประวัติศาสตร์การเสด็จประภาส
ต้น ได้ความรู้การท าไซ การแปรูปปลาส้ม ความรู้เรื่องการท าประมง
ชายฝั่ง 
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2. ข้อควรปรับปรุง ได้แก่  
 -เพ่ิมกิจกรรมที่สามารถดึงการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้าน
นักท่องเที่ยวในแต่ละจุด 
 -ขยายช่วงเวลาในการลงพ้ืนที่แต่ละจุด เพ่ือเอ้ืออ านวยแก่
นักท่องเที่ยว เช่น การถ่ายภาพ ชมธรรมชาติ 
 -จุดแวะพักในเส้นทางให้น้อยกว่านี้ เพราะอาจเหนื่อยไป 
 -ควรส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน ทั้ง
สถานประกอบการ ชุมชน และรัฐมาช่วยเสริม 
 -ผู้น าทริปควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนลงพ้ืนที่แต่ละจุด 
 -เพ่ิมการน าเสนอข้อมูลหรือเรื่องราวในแต่ละจุด เช่น ไข่ในหิน 
หรือเพ่ิมกลเม็ดในการน าเสนอ เช่น ปิดด้วยความสงสัยและคลี่คลาย
เรื่องราว 
 -ยังขาดการให้ข้อมูลทางวิชาการ เช่น ประวัติศาสตร์การเสด็จ
ประภาสต้น และให้ข้อมลูด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
 -อยากให้ชุมชนร่วมกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม เช่น การ
ดูแลนกน้ าชนิดต่าง ๆ การป้องการท าประมงผิดกฎหมาย 
 -บางจุดมีขยะ เช่น เศษแก้ว อาจมีปัญหาด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 
 -ควรมีป้ายบอกทางเพ่ิมเติม เพราะนักท่องเที่ยวจะได้รู้ข้อมูล
เพ่ิมเติมและเดินทางไปเองได้ 
 -ควรมีการแสดงวัตถุดิบให้นักท่องเที่ยวดู  เช่น เมนูอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 -ควรจัดหมวดหมู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว เช่น เศรษฐกิจ 
ประวัติศาสตร์ 
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 -เพ่ิมความเป็น Muslim Tourism เช่น อาหารฮาลาล เพ่ือดึง
นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียหรือประเทศอ่ืน ๆ  
 -การก าหนดราคาการท่องเที่ยวต้องมีความเหมาะสม ไม่มุ่งเน้น
รายได้มากจนเกินไป เพราะอาจท าให้ขาดความยั่งยืน 
 
สื่อมวลชนเผยแพร่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่
ชุมชนเกาะหมาก  
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4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 4.1 สรุป 
 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก พบว่ามี
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชุมชนรอบเกาะหมาก ในตอนต้นของโครงการศึกษาครั้งนี้พบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายจุดไม่สามารถใช้พ้ืนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว เพ่ือท า
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพเท่าที่ควร อัน
เนื่องจากความไม่พร้อมในการบริการและการต้อนรับของบางชุมชน 
คณะวิจัยได้ทุ่มเทท างานในโครงการนี้เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พ้ืนที่ชุมชนเกาะหมาก และเพ่ือให้การด าเนินการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสามารถเดินต่อไปได้ในระยะแรกคณะวิจัยท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
คอยให้ก าลังใจแต่ละชุมชน ต่อมาได้จัดชุดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้
และทักษะเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดท าเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว แผนพัฒนาตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ในประเด็นต่าง ๆ เช่นด้านการบริการ การต้อนรับ การบริการด้านที่พัก 
การสื่อความหมาย ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้คนในชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
จัดท าแผนบริหารจัดการท่องเที่ยวของตนเองได้ในอนาคตผ่านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มาจากผลการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
กระบวนการกลุ่ม ต่อมาในช่วงท้ายของโครงการเริ่มมีการจัดการอย่าง
เป็นระบบและประสบความส าเร็จแล้วใน 2 ชุมชน ขณะนี้บางแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ที่ส าคัญโครงการนี้



 
110 

ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายของชุมชนรอบเกาะ
หมาก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ในตอนแรกทุก
ประการ ได้แก่ เพ่ือน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดไปสู่ชุมชน โดยที่คณะท างานได้ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว
และศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาหมาก ต่อมาได้
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้เสนอแนวทางการจัดการและการตลาด
การท่องเที่ยวส าหรับชุมชนเกาะหมาก ภายใต้บริบทการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  
 องค์ความรู้เหล่านี้ได้ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะวิจัย 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก จน
กลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาการพัฒนาการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ชุมชนเกาะหมากอย่างยั่งยืน เพ่ือให้มี
เศรษฐกิจทางเลือกโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือมาขับเคลื่อนเพ่ือ
สร้างรายได้ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนรอบเกาะหมาก และที่ส าคัญ
ทั้งหมด ได้น าสู่การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
หมากเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะหมากไปสู่มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 
 ดังนั้นสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 ส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เกาะหมาก พบทั้ง มี 35 
แหล่ง โดยส ารวจจาก 11 หมู่บ้าน พบว่าในพ้ืนที่รอบเกาะหมาก มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้ง
เชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม สามารถน าทรัพยากรเหล่านี้มาจัดท าเป็น
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เส้นทาง โปรแกรม ได้ 4 โปรแกรม และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวติดต่อกับชาวบ้านผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สรรค์ได้เป็นอย่างด ี 
 การจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT) ท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนางานด้านการ
ท่องเที่ยวโดยน าเอาจุดแข็งและโอกาสมาตัวหลักในการพัฒนา ต่อมาได้
น าคณะชาวบ้านจากชุมชนรอบเกาะหมากไปศึกษาดูงานวิจัยต้นแบบ
ชุมชนบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล เพ่ือท ากิจกรรมถอด
บทเรียนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากันใหญ่ ท าให้ได้องค์
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา การเริ่มต้นท าการ
ท่องเที่ยวของชาวบ้าน การดึงทรัพยากรท่องเที่ยวมาจัดท าเป็นโปรแกรม 
เส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงการคิดราคาโปรแกรมท่องเที่ยว และการ
สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเชื่องโยงกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงของพ้ืนที่บ้านกันใหญ่ การต้อนรับ การจัดการเรื่องที่
พัก การจัดการเรื่องอาหาร การจัดการเรื่องความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว การท าการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หลังจากกลับมาจากการดูงาน ต่อมาได้จัดให้มกีารประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน ประกอบด้วย สมาชิกและแกนน า รวมถึง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากชุมชนอยู่รอบเกาะหมาก ผลการประชุมได้
น าเสนอทรัพยการทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม วิ ถีชีวิต เพ่ือ
สร้างโปรแกรมการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ชุมชนเกาะ
หมาก โดยมีทั้ง หมด 4 โปรแกรม เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวแบบวันเดียว 
และ เป็นโปรแกรม 2 วัน 1 คืน มีชุมชนที่สามารถให้บริการการท่องเที่ยว 
จ านวน 2 ชุมชน ต่อมาคณะท างานได้ มุ่งการท างานไปที่เรื่องการพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคลของชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก ได้จัดอบรมและฝึก
ปฏิบัติ ประกอบไปด้วยเรื่อง 1) การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2) การบริการท่องเที่ยว 3) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 4) การ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด 5) การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือ
พัฒนาแกนน าและสมาชิกที่มาร่วมกันการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่
ชุมชนเกาะหมาก ในช่วงท้ายของโครงการได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย Facebook, youtube หลังจากนั้นได้เชิญ
สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องที่ยว ได้เดินทางไปทัศนศึกษาเส้นทาง
ท่องเที่ยวรอบเกาะหมาก เพ่ือทดลองเที่ยวตามโปรแกรมการพัฒนาการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ชุมชนเกาะหมาก เป็นโปรแกรม 2 วัน 1 
คืน หลังจากนั้นได้จัดประชุมย่อยกับนักท่องเที่ยวกลุ่มทดลองเพ่ือ
ประเมินผลโปรแกรมการท่องเที่ยว พบว่ามีความประทับใจมาก ส่วน
ประเด็นเรื่องปรับปรุงระบบการสื่อความหมาย และการสร้างการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวหรือเพ่ิมจ านวนไกด์ท้องถิ่น
ซึ่งมีน้อยมาก และต่อมาไดเ้ข้าร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว 
งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย โดยได้น าโปรแกรมการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่
ชุมชนเกาะหมาก ทั้ง 4 โปรแกรม ไปเสนอขาย ส่วนกิจกรรมสุดท้าย 
คณะท างานได้ 9) สรุปผลและจัดท าคู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่
ชุมชนเกาะหมาก พร้อมแผนที่ แผ่นพับโปรแกรมการท่องเที่ยว  
 สรุปได้ว่าการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ชุมชน
เกาะหมาก เน้นไปทีก่ารท่องเที่ยวที่จัดการโดยคนที่อยู่ในชุมชนรอบเกาะ
หมาก ท าให้เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวรูปแบบนี้นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ติดอาวุธทางปัญญาให้ชุมชนผ่านการ
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เรียนรู้อย่างเป็นระบบกระบวนการพัฒนาควรด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป จากกระแสของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชนจึงเป็น
กระบวนการสร้างทางเลือกในการจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่คนในชุมชน
ร่วมก าหนดทิศทาง ประเด็นที่ส าคัญ อีกอย่างหนึ่งของการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนคือการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
เรื่องที่เหมาะสมส าหรับบริบทการท่องเที่ยวชุมชน และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการท่องเที่ยวชุมชนต้องสร้างการมีส่วนร่วมของคนในที่
อยู่ในชุมชม ควรให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวลักษณะนี้จะต้องมีฐาน
คิดที่ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ท่องเที่ยวเนื่องจากใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นต้นทุนจากชุมชน 
ดังนั้นควรพัฒนาศักยภาพ “คน” ในชุมชนให้ด าเนินงานได้ ทั้งความรู้ 
ความเข้าใจและความสามารถ เพ่ือด าเนินการในกระบวนการอันเกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนคือการวางแผนวิ เคราะห์และสรุปบทเรียน
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในชุมชน ทั้งนี้สามารถต่อยอดสู่คนรุ่นหลังจึง
ควรค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อ
ทรัพยากรในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น ชุมชนควรมีเป้าหมายในการจัดการที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
นอกจากนี้แกนน าของชุมชนมีความส าคัญที่จะน าชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในครั้งนี้จัดท าอยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการนี้โดยจะเสนอแนะในเชิงนโนบายส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหมากและส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พัทลุงในประเด็นเรื่องการพัฒนาแหล่ง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ในประเด็นต่าง ๆ เป็นหลักส าคัญดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 สิ่งดึงดูดในแหล่งท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบส าคัญตามที่ได้
กล่าวมาและนอกจากแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เดียว การเชื่อมต่อเส้นทาง
ด้านการท่องเที่ยวระดับชุมชน และรอบเกาะหมาก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ
ได้ทั้งในระดับพ้ืนที่ระดับจังหวัด ในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยว และมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ซึ่งการศึกษาเชิงพ้ืนที่นั้นสามารถ
ศึกษาเชื่อมโยงพ้ืนที่ได้อีกหลายเส้นทางและหลายโปรแกรม 
 กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว พบว่าในพ้ืนที่รอบเกาะหมาก มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยว มีข้อเสนอว่าควรศึกษาและใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่
หลากหลายที่เสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นทางเลือกในแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทที่เหมาะสมของแต่ละชุมชนนั้นๆ ซึ่งใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้นกิจกรรมที่เหมาะสมจะเป็นในลักษณะของ
กิจกรรมร่วม หรือให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับคนในชุมชม เช่น กิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมท าไซมงคล กิจกรรมการแปรรูปไข่
ในหิน กิจกรรมท าอาหารพ้ืนบ้าน เช่น ข้าวย า ปลาส้ม เป็นต้น ซึ่งสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้โดยมีนักสื่อความหมายเป็นชาวบ้านในการสื่อความหมาย 
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การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจ การจับจ่ายซื้อสินค้า เชิง
ธรรมชาติ เชิงนิเวศ หรือเชิงศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาให้เกิดมัคคุเทศก์ 
และยุวมัคคุเทศก์เพ่ือน าเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมากได้ เป็นต้น 
 ในด้านที่พัก ควรเร่งพัฒนาที่พักในชุมชนในรูปแบบโดยเฉพาะ
โฮมสเตย์ ซึ่งเป็นด าเนินการการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในชุมชน 
แนวคิดนี้ซึ่งได้รับความนิยมในระยะ 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งถ้ามีการจัดการอย่างเป็นระบบและ
เป็นที่ยอมรับซึ่งสามารถด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนได้ 
 การมีสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะขั้นพ้ืนฐานเป็นอีก
องค์ประกอบที่ส าคัญ ควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน
คือ ถนนที่จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาง
กายภาพ ความสะอาดเป็นสิ่งส าคัญ การจัดโซนพื้นท่ีของสิ่งอ านวยความ
สะดวก ควรมีเพ่ิมจ านวนป้ายบอกทางไปยังแหล่งหรือสถานที่พักผ่อน 
และสถานที่ส าคัญ เช่นฐานกิจกรรมการท่องเที่ยวงของพ้ืนที่เกาะหมาก 
ปรับถนนที่มีอยู่แล้วให้พร้อมใช้ มีห้องน้ าบริการรวมถึงศูนย์ข้อมูลชุมชน
และรวมถงึสถานที่ละหมาด  
 การคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง 
และสามารถสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้แก่พ้ืนที่ได้ ซึ่งการ
จัดการด้านการท่องเที่ยวควรค านึงถึง 

นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกาะ
หมาก ที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้เกิดเสน่ห์ ที่เห็นสิ่งแรกที่เห็น คือ ความ
สมบูรณ์ของทะเลสาบตอนกลางบริเวณต าบลเกาะหมา วิถีประมง
พ้ืนบ้าน การแปรูปอาหาร 3 น้ า เป็นต้น 
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ส่วนประเด็นอ่ืน มีข้อเสนอให้กับส่วนราชการและชุมชนรอบ
เกาะหมากต้องประสาน และด าเนินงานในเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญร่วมกัน ดังนั้นควรจะก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง เพ่ือให้เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
สิ่งต้องค านึงคือ  
 1. ทุนธรรมชาติ เราจะใช้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร  
 2. คนรอบเกาะหมากจะใช้การท่องเที่ยวเพ่ือแก้ปัญาเรื่องรายได้
ที่เพ่ิมจากอาชีพเดิมควรนี้เราจะท าอย่างไร  
 3. ระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อมต้องได้รับดูแล การท่องเที่ยวไม่ควร
กระทบกับระบบนิเวศ เราต้องสร้างจิตส านึกให้กับคนที่ท าการท่องเที่ยว
รอบเกาะหมาก  
 4.คนรอบเกาะหมากมีความเหลื่อมล้ า สิทธิชุมชน ท าอย่างไรให้
เกิดความเป็นธรรม อาจจะไม่เป็นตัวเกิดเงินเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็น
ความภาคภูมิใจก็ได้ 
 5. การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องท างานเชิงเครือข่าย ที่ผ่านมามี
การส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ปัจจุบันมี 2 
ชุมชนที่มีความพร้อมที่บริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรขยายไปยัง
หมู่บ้านอื่น ๆ ด้วย 
 6. ชุมชนต้องบริหารชุมชนเอง จะท าให้ยั่งยืนได้อย่างไร  
 7. ต้องสร้างจิตอาสา จิตบริการให้เกิดกับคนในชุมชน เพ่ือสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้มาท่องเที่ยวเกาะหมาก ซึ่งพ้ืนที่นี้มีทุนที่จะส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยวมากมาย ประกอบด้วย 1) ทุนธรรมชาติ 2) ทุน
วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิต 3) ทุนเกื้อหนุน จากหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน 
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งานวิจัยมีความส าคัญเพราะจะเป็นแนวทางที่ชัดเจน คาดหวังว่าเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาจังหวัด ต้องร่วมมือกัน 
 8. ส่วนข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้ง
ด้านแหล่งท่องเที่ยวและงานเทศกาล ประเพณีตามสื่อต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องทั้งด้านวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและแผ่นพับ 
เป็นต้น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและมาท่องเที่ยว ซึ่ง
นับเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 




