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คำานำา

 เอกสารห้องย่อยการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นเอกสารนำาเข้าประกอบ
พิจารณาของภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน ทั้งภาคเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานหนุนเสริมและภาควิชาการต่อการ
พัฒนาและหาฉันทามติข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
 กระบวนการจัดทำาเอกสารคณะทำางานได้ประมวลข้อมูล 
จากเวทีรับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 เวที ได้แก่  
เวทีโซนอันดามัน เวทีโซนอ่าวไทย และเวทีโซนใต้ล่าง และ 
การประสานข้อมูลจากหน่วยงานภาคีหนุนเสริม โดยได้รับความ 
ร่วมมือจากสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ เครือข่ายสายใย
วิชาการ หน่วยงานภาคีหนุนเสริม หน่วยงานภาครัฐ และสมาชิก
เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งพื้นที่โซนอันดามัน โซนอ่าวไทย  
และโซนใต้ล่าง โดยเนื้อหาประกอบด้วย 1) การทบทวนข้อเสนอ 
เชิงนโยบายประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในงานสร้างสุขปี พ.ศ.2559 2) สถานการณ์ 
การทอ่งเทีย่วโดยชมุชนของทัง้หนว่ยงานภาครฐั หน่วยงานหนุนเสรมิ 
และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) ปัจจัย กลไกการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 4) (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในหนังสือฉบับน้ีจะเป็นท้ังหมด
หมายบันทึกเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้  
การส่งต่อประสบการณ์จากกรณีศึกษา และข้อมูลสนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

คณะทำ�ง�น



สารบัญ

1. ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการท่องเที่ยว

 โดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 จากงานสร้างสุขปี 2559 

2. สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 

 2.1 หน่วยงานภาครัฐ

 2.2 หน่วยงานหนุนเสริม

 2.3 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 2.4 บทเรียนกรณีศึกษาระดับพื้นที่

  2.4.1 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภาค:

   กรณีสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

  2.4.2 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด:  

   กรณีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด 

   สุราษฎร์ธานี

  2.4.3 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับชุมชน:

   กรณีบ้านถ้ำาเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

3. ปัจจัย กลไก กระบวนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

 โดยชุมชน

4. (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายปี 2561
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
 ประเด็นการท่องเที่ยว
 โดยชุมชนเพื่อการจัดการ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 จากงานสร้างสุขปี 2559 

 จากการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “นวัตกรรมในการ 

สร้างเสริมสุขภาพ” (Innovation of Health Promotion) หรือ 

งานสร้างสุขภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์

ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครับ 60 ปี มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยความร่วมมือของภาคี 

เครือข่ายตระกูล ส. ได้แก่ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) และที่สำาคัญอย่างยิ่งคือเครือข่ายภาคประชาชน

ที่ทำางานสร้างเสริมสุขภาพในพื้น โดยมีเป้าหมายและรูปแบบการ 

จัดงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การยกระดับ 

การทำางานของเครือข่ายและพยายามขับเคลื่อนงานสู่ข้อเสนอ 

เชิงนโยบาย 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็น 1 ใน 8 วาระประเด็น
หลักของงานซึ่งสำาคัญต่อวิกฤติสุขภาวะของคนใต้ มีกระบวนการ 
ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายจากการทำางานในพื้นที่อันดามัน จังหวัด
ตรัง และกระบี่ เรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนและในวันที่ 
4 ตุลาคม 2559 มีกระบวนการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ร่วมกันของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน นักวิชาการ และตัวแทน 
หน่วยงานภาครัฐ โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานหนุนเสริม และต่อเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจำานวน 
14 ข้อ 
 จากการลงพื้นที่และการจัดเวทีติดตามสถานการณ์การ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่ามีการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดังนี้

องค์กร ผลการติดตาม ข้อจำากัด

สสส.
1)ส่ง เสริมสนับสนุนให้
เครือข่ายการท่องเที่ยว
โ ด ย ชุ ม ช น ภ า ค ใ ต้  
ยกระดับการจั ดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เพื่อนำาไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจ
ของชุมชนให้ มีความ 
เข้มแข็ง

1)มีการสนบัสนนุโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ปลอดภัยจาก สสส.
สำานกั 1 ระหวา่งปพี.ศ.
2559-2560 มีชุมชน
เป้าหมาย 25 พื้นที่ 
ครอบคลุม 14 จังหวัด

1)บางชุมชนขาดความ
เข้าใจทางระเบียบ 
ทางด้านเอกสารการ
เงินทำาให้การจัดการ
เอกสารของเครือข่าย
ท่ อ ง เที่ ย วชุ มชนมี
ค ว าม ล่ า ช้ า ส่ ง ผ ล
ให้ การ เบิ ก จ่ ายงบ
ประมาณในภาพรวม
ชุดโครงการล่าช้า
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์กร ผลการติดตาม ข้อจำากัด

สช.
1)เสนอให้มีการพัฒนา
ประเด็นการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นวาระ
หนึ่งพิจารณาในงาน
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ
เพือ่เปน็ชอ่งทางสำาคญั
ในงานผลักดันนโยบาย
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(CBT) ให้เป็นวาระ
แห่งชาติ

1 )ยั ง ไม่ มี การพัฒนา
ประเด็นการท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้เป็นวาระ
หนึ่ งในงานสมัชชา
สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ  
เ นื่ อ ง จ า ก ยั ง ไ ม่ มี  
กลุ่มองค์กรเครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
เสนอวาระการท่อง-
เที่ ย วโดยชุมชนให้  
เป็นประเด็นพิจารณา
ในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ

1) กลุม่องคก์รเครอืขา่ย
ท่องเท่ียวโดยชุมชน
ส่วนใหญ่ในภาคใต้
ข า ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
และเงื่อนไขการใช้
เครื่องมือตามพ.ร.บ. 
สุ ข ภ าพ แห่ ง ช า ติ   
ปี 2550

สปสช.
1)ส่ ง เ ส ริม ให้ กองทุน 
หลักประกันสุขภาพ
ระดบัท้องถ่ินมโีครงการ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical tourism) 
ซึ่ ง เป็นรู ปแบบหนึ่ ง 
ข อ ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
โดยชุมชน

1 ) มี ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม 
เครือข่ายท่องเที่ยว 
โดยชุมชนน้อยมาก 
ที่ เ สนอโค ร งก า รฯ 
ขอรับการสนับสนุน
โครงการจากกองทุน
สุขภาพท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาชุมชนท่อง-
เที่ยว

1) กลุม่สมาชกิเครอืขา่ย
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนส่วนใหญ่ยัง
ไมม่คีวามเขา้ใจเงือ่น
ในการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทนุ
สุขภาพท้องถ่ินเพื่อ
สนบัสนนุการพฒันา
ชุมชนท่องเที่ยว
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องค์กร ผลการติดตาม ข้อจำากัด

กระทรวงก�รท่องเที่ยว
และกีฬา
1 ) เ สนอใ ห้ ก ร ะท ร ว ง 
การท่องเที่ยวและกีฬา
เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ห ลั ก 
ในการบรูณาการทำางาน
หน่วยงานต่ างๆ ที่
เกีย่วขอ้งเพื่อขบัเคลือ่น
ประเด็นการท่องเท่ียว
โดยชุมชน 

2)สนับสนุนให้มีการเพิ่ม
บุคลากรผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับกระทรวงและ
ระดับจังหวัด

3)ให้กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬาเชื่อมประสาน
สถาบันวิชาการในการ
พัฒนาองค์วามรู้ด้าน
การตลาดให้กับชุมชน
เพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้าร
ท่องเ ท่ียวโดยชุมชน 
มีความเข้มแข็งมากขึ้น

4)ให้กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬามีการบรรจุ
แผนยุทธศาสตร์ของ
สมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนภาคใต้เป็น
สว่นหนึง่ การสนบัสนนุ
การพัฒนาการท่อง-
เ ท่ียวโดยชุมชนของ 
ภาคใต้

1)ในปฏิบัติระดับจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬายัง
ไม่ได้เป็นเจ้าภาพใน 
การบู รณาการการ
ทำางาน

2)ในระดับจังหวัดพบว่า
หลายพื้นที่เจ้าหน้าที่
ขาดความเชี่ยวชาญ
ด้ านการท่ อ ง เที่ ย ว 
โดยชุมชน

3)ในระดับจังหวัด พบ
ว่าการพัฒนาด้านการ
ตลาดมีทาง ททท.เป็น
หน่วยงานหลักด้าน
การส่งเสริมการตลาด 
และมีนักวิชาการจาก
สถาบันวิชาการลงไป
ให้ความ รู้กับชุมชน
ท่องเท่ียวท้ังการบริการ
วิชาการ และงานวิจัย

4)ยังไม่การบรรจุแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
สมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนภาคใต้เป็น
สว่นหนึง่การสนบัสนนุ
การพัฒนาการท่อง-
เที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

 

1)หลายจังหวัดเจ้า-
หน้าที่ของสำานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
ขาดการทำางานร่วม
กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทั้ งระดับพื้นที่ และ
ระดับจังหวัดอย่าง 
ต่อเนื่อง

2)ด้านเงื่ อนไขอัตรา
กำ า ลั ง เ จ้ าหน้ าที่ มี
จำากัด

3)-

4)ขาดกลไกการทำางาน
และการปรกึษาหารอื
ร่วมกันระหว่างกรม
การท่องเที่ยวและ
เครือข่ายการท่อง-
เ ที่ ย ว โ ด ย ชุ ม ช น 
ภาคใต้
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องค์กร ผลการติดตาม ข้อจำากัด

สถ�นีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส
1 ) ใ ห้ สื่ อ ส า ธ า รณะมี  
นโยบายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีรายการ
เฉพาะด้านการท่อง-
เที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  เ ช่ น ก า ร
สนับสนุนให้มีรายการ
ในท้องถ่ิน นำาเสนอ
ผลติรายการทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

1)มี รายการนำา เสนอ
ชุมชนท่องเที่ยว อาทิ 
ขา่ว แตไ่มไ่ดม้รีายการ
เฉพาะเร่ืองการท่อง-
เที่ยวชุมชน

1)การปรับเปลี่ยนผัง
ร า ย ก า ร ใ ห้ เ ป็ น
ร า ย ก า ร เ ฉ พ า ะ 
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น 
เป็นเรื่องยาก

เครือข่�ยก�รท่องเที่ยว
โดยชุมชนภ�คใต้
1 ) ให้ มี แ ผน เ รื่ อ ง ก า ร 
ต ล า ดที่ ค ร อ บ ค ลุ ม 
กลุ่ ม เป้ าหมายกลุ่ ม 
MICE เชน่ การประชมุ
องค์กรการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล 

2)ส่งเสริมและสนับสนุน
เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ เ ด็ ก
เ ย า วชนคนรุ่ น ให ม่  
ใ น ชุ ม ช น เ ข้ า ม า มี  
ส่วนร่วมในการทาการ
ตลาดโดยการใชส้ือ่ใหม ่
เ ช่ น  สื่ อ ออน ไ ลน์  
โซเชียลต่างๆ 

1)พบว่ามีชุมชนท่อง-
เที่ยวจำานวนน้อยที่
พัฒนาเร่ืองการตลาด
ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ก ลุ่ ม 
เปา้หมาย MICE เชน่ 
ชุมชนถ้ำาเสือ จ.กระบี่ 
เป็นต้น

2)พบว่ามีชุมชนท่อง-
เที่ ยว เปิดโอกาสให้
โอกาสเด็กเยาวชน 
คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม
ในการใช้สื่อออนไลน์
โซเชียลในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และ 
ส่งเสริมการตลาด

1)ชุมชนท่องเท่ียวส่วน
ใหญข่าดความพรอ้ม
ในการพัฒนาพื้นที่
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก ลุ่ ม 
เป้าหมาย MICE 
เช่น สถานที่ประชุม 
ที่พัก เป็นต้น

2)ยังมีเยาวชนจำานวน
นอ้ยทีส่ามารถเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการขับ
เคลือ่นการทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชน
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องค์กร ผลการติดตาม ข้อจำากัด

องค์กรอื่นๆ 
1)ให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองร่วมกับหน่วย
งานท่ีเ ก่ียวข้องมีการ 
จัดทำาผังเมืองให้ชัดเจน
ในการจดัเขตการพฒันา 
พื้นที่ด้านการท่องเที่ยว

2)ให้หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรอิสระมีการเพิ่ม
สั ด ส่ ว น ก า รป ร ะ ชุ ม
สัมมนาใน พ้ืนที่ ก า ร 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3)ให้หน่วยงานภาครัฐ
แก้ไขระเบียบท่ีเอ้ือต่อ
การเบกิจา่ยงบประมาณ
ในการจดัประชมุในพืน้ที่
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

4)ให้มีการพัฒนากลไก
กองทุนเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในระดับชาติ

1)กรมโยธาธิการและ
ผั ง เมืองมีการจัดทำ า
ผังเมืองรวมจังหวัด

2 )พบว่ า มี หน่ ว ย ง าน 
ภาครัฐ มีนโยบายใน
สนบัสนนุการประชุมใน
ชุมชน เช่น หน่วยงาน 
ศอ.บต. และหนว่ยงาน
ห นุ น เ ส ริ ม อิ ส ร ะ มี  
การประชุมในชุมชน 
ท่องเที่ยว

3)ระเบียบการเงินของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  
และองค์กรอิสระไม่
ค่อยเอื้อมากนักในการ
ประชุม ในพื้ นที่ ก าร 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

4)มีกลไกกองทุนส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยใน
ระดับชาติ

1)กระบวนการจัดทำา
ผังเมืองมีการใช้ระยะ
เวลายาวนานในการ
ทำ า ผั ง เ มื อ ง ทำ า ใ ห้
ข า ด ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม 
เครือข่ายท่องเที่ยว
ชุมชนในการติดตาม
ข้อมูลการปรับปรุง
ผงัเมอืงอยา่งตอ่เนือ่ง 

2)ระเบียบการเงินที่ไม่
เอื้อต่อการจัดประชุม
สมัมนาในพืน้ทีช่มุชน
ท่องเที่ยว

3.1)ขาดความเข้าใจต่อ
กระบวนการการแกไ้ข
ระเบียบการเงินของ
หน่วยงาน

3.2)ขาดมาตรฐานกลาง
ของชุมชนท่องเที่ยว
สำาหรบัหนว่ยงานการ
เ งิ น ในกา รพัฒนา
ระเบียบการเงินที่เอื้อ
ต่ อ ก า รป ร ะชุ ม ใน
พื้นที่การท่องเที่ยว
โดยชุมชน

4)กลุ่มองค์กรเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ ยว
ชุมชนขาดการรับรู้
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เงื่อนไขในการพัฒนา
โครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจาก 
กองทุนฯ 
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2. สถานการณ์การท่องเที่ยว
 โดยชุมชนภาคใต้

 การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นเคร่ืองมือสำาคัญประการหนึ่ง 

ในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ในการกำาหนดทศิทางการพฒันาและได้รบัประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่ว

บนฐานคิดที่เน้นถึงความสำาคัญของการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์สภาพ

แวดล้อม รวมทั้งอัตลักษณ์ วิถีชีวิตจารีตประเพณีที่แตกต่างกัน  

จุดมุ่งหมายให้คนในชุมชนรู้จักสำานึกท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจ 

ในวฒันธรรมประเพณขีองตน และสามารถอธบิายใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว

เข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 

2559) 

 แนวโน้มการท่องเที่ยวของภาคใต้มีการเติบโตทิศทางบวก  

นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งให้ความสนใจในการเดินทางสัมผัสประสบ-

การณ์วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มข้ึนในขณะเดียวกัน 

ภาคสว่นตา่งๆ กไ็ด้ใหค้วามสำาคญักับการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมากขึน้

ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา ซ่ึงส่งผลให้เกิดการปรับตัวและการขับเคลื่อนการ

ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนในพืน้ทีภ่าคใต ้โดยมกีารขบัเคลือ่นของภาคสว่น

ต่างๆ ดังนี้
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2.1 หน่วยง�นภ�ครัฐ 
 2.1.1 กระทรวงก�รทอ่งเที่ยวและกีฬ� มีการขับเคลือ่น
การท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยได้ร่วมกับสำานักท่องเท่ียวโดยชุมชน 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(องคก์ารมหาชน) มกีระบวนการพฒันาแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559 โดยแผน

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559-2563  

มีวิสัยทัศน์ “การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยพัฒนาสู่สากลอย่างมี

เอกภาพบนฐานการรักษาและจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างย่ังยืน 

สู่ชุมชนแห่งความสุข” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณภาพทักษะและ 

ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีศักยภาพในการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งพาตนเองบนฐานความพอเพียง

และความรู้ 

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

ของต้นทุนทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐาน 

อตัลกัษณ ์เอกลกัษณ์ และการมส่ีวนร่วมของชมุชนสูต่น้แบบการเปน็

แหลง่เรยีนรูก้ารพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวโดยชมุชนในระดับตา่งๆ 

 ประเดน็ยทุธศ�สตรท์ี ่3 พฒันาการบริหารจัดการการตลาด

การท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งเน้นการสมดุลของความสุขของทั้งคน 

ในชุมชนและนักท่องเที่ยว

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการขับเคลื่อน ระบบ

การบริหารจดัการ และการทำางานเชือ่มโยงเชงิเครอืข่ายประชารฐัท่ีมี

เอกภาพ มั่นคงและยั่งยืน
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 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 5 พัฒนาตัวชี้วัดความสุขระหว่าง

ชุมชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ในภูมิภาคอาเซียน 

 ปี 2559 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  

มีการตั้งคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีอำานาจหน้าท่ี

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนตามแนวทาง 

แผนยทุธศาสตรก์ารท่องเทีย่วโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนื พ.ศ.2559-2563

  ทั้งนี้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ภาคใต้มีการ

ดำาเนนิการอยูใ่น 2 คลสัเตอร์ ได้แก่ เขตพฒันาการทอ่งเทีย่วฝัง่ทะเล

ตะวันตก (Royal Coast) ได้แก่ จ.ระนอง จ.ชุมพร และเขต

พฒันาการทอ่งเท่ียวอนัดามนั ได้แก ่จ.ภเูกต็ จ.พงังา จ.กระบี ่จ.ตรงั 

จ.สตูล ซึ่งมีกลไกคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลัก 

ในการดูภาพรวมการพัฒนาเขตพื้นที่ และมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางาน

ประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประจำาเขตพัฒนา 

การท่องเที่ยวอันดามันเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาซึ่งจะมี

บทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาการ

ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบตามแนวทางแผนยทุธศาสตร์

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559-2563 กลไกการ

ดำาเนินงานดังภาพประกอบ
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ภ�พประกอบ กลไกก�รทำ�ง�นท่องเที่ยวชุมชน

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมของ อพท.

 สำาหรับการขบัเคลือ่นการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนในระดบัจงัหวดั

มีสำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการสำาคัญในการพัฒนา 

ทั้งทางด้านการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ด้านบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น หลาย

จงัหวดัปรบัใหก้ารท่องเท่ียวโดยชมุชนเปน็กลยทุธห์นึง่ในแผนพฒันา

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด และมีสำานักงานการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์

 รวมท้ังนโยบายประชารัฐของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์โอชา มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้กำาหนดให้การ 

ท่องเที่ยวชุมชนเป็นหนึ่งในประเด็นท่ีจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในชุมชน 
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(จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน, 2559) ทำาให้มีส่วนราชการ 

อกีหลายหนว่ยงาน มกีจิกรรมโครงการสนบัสนนุพืน้ทีช่มุชนทอ่งเทีย่ว

ที่หลากหลาย ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายฯ ด้านแหล่งท่องเที่ยว  

ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาดจากหน่วยงาน  

โดยมุง่เปา้ไปยงัชมุชนทอ่งเทีย่ว อาท ิสำานกังานเกษตร มกีารส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำานักงานพัฒนาชุมชนมีการพัฒนา

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงองค์กรปกครองส่วน 

ทอ้งถิน่หลายพืน้ท่ีมแีผนงานในการสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการสนับสนุนมหกรรมการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น

 2.1.2 องค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษเพื่อก�ร
ท่องเที่ยวยั่งยืน (อพท.) 
 การขับเคลื่อนการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้  

องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ท่ีพเิศษเพือ่การท่องเทีย่วยัง่ยนื (อพท.)  

ในฐานะหน่วยงานกำาหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา

ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวยั่งยืน รวมถึงการประสานกับ 

หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียว

อย่างย่ังยืน และในบทบาทของผู้ช่วยเลขานุการการท่องเที่ยว 

โดยชมุชนเขตพฒันาการท่องเทีย่วโดยชมุชนอนัดามนั ประกอบดว้ย

จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ได้ทำาหน้าที่หนุนเสริมพัฒนา
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ดา้นการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

การท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ผ่านกลไกคณะทำางานติดตามผล

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ

 ผลการขบัเคลือ่นการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนคลสัเตอรอ์นัดามนั

ปี 2560 มีพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายจากกระบวนการคัดเลือก

เสนอพื้นที่จากสำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในพื้นที่  

5 จังหวัดจำานวน 10 ชุมชน อพท.ได้ลงพื้นที่สำารวจชุมชนโดยใช้ 

เครือ่งมอืเกณฑม์าตรฐานการบริหารจัดการแหลง่ทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

ซึ่งมี 5 ด้าน 1) ด้านการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) 

ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 3) ด้านการ

อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 4) ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 5) 

ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่าชุมชน 

ในคลสัเตอร์อนัดามนัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัสงูมศีกัยภาพในการท่องเท่ียว 

และมีความพร้อมในการพัฒนาตลาด และในปี 2561 มีการขยาย

พื้นที่ชุมชนอีก 10 ชุมชน ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การสำารวจศักยภาพชุมชนต้นแบบ 

การทบทวนจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 

การขับเคลือ่นการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วโดยชมุชน โดยมกีาร

สร้างกลไกการทำางาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และ “พี่ช่วยน้อง” เพื่อ
เป็นกระบวนการรวมกันของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนซึ่งกันและกันซึ่งมีผลรายละเอียดการจับคู่ดังนี้ 
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จับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน : ชุมชนปี 2560

- บ่อหิน
  ฟาร์ม
  สเตย์
  จ.ตรัง
- ทุ่งหยีเพ็ง
  จ.กระบี่

-ลำาขนุน จ.ตรัง
-บ้านบ่อเจ็ดลูก  
จ.สตูล

-บ้าน
 ท่าดินแดง 
จ.พังงา 

-บ้าน
 วังสายทอง 
จ.สตูล 

-บ้านสาม-
 ช่องเหนือ
 จ.พังงา 
-เกาะโหลน
 จ.ภูเก็ต

-แหลมสัก
 จ.กระบี่
-ย่านเมือง
 เก่าภูเก็ต
 จ.ภูเก็ต

จับคู่ชุมชนพี่ช่วยน้อง : ชุมชนปี 2560 กับ ชุมชนปี 2561

ภูเก็ต
-เกาะโหลน 
(2560) 

-บ้านแขนน 
(2561) 

พังงา
-บ้าน
 สามช่องเหนือ 
 (2560) 
-เกาะยาวน้อย 
 (2561) 

กระบี่
-แหลมสัก
 (2560) 
-หนองทะเล
 (2561) 

ตรัง
-บ่อหิน
 ฟาร์มสเตย์ 
 (2560) 
-นาหมื่นศรี
 (2561) 

สตูล
-บ้าน
 บ่อเจ็ดลูก
 (2560) 
-ท่าข้าม
 ควาย
 (2561) 

ภูเก็ต
-เมืองเก่า
 ภูเก็ต
 (2560) 
-บ้าน
 บางโรง
 (2561) 

พังงา
-บ้านท่าดินแดง 
 (2560) 
-บ้านท่าเขา

กระบี่
-ทุ่งหยีเพ็ง 
 (2560) 
-บ้านนาตีน 
 (2561) 

ตรัง
-บ้านลำาขนุน 
 (2560) 
-บา้นเขาหลกั
 (2561) 

สตูล
-บ้าน
 วังสายทอง
 (2560) 
-ทุ่งหว้า
 โฮมสเตย์
 (2561) 

ที่ม�: เอกสารสรุปการประชุมของ อพท.
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2.2 หน่วยง�นหนุนเสริม
 1) สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) 
   หลักคิดของง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น
   สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) หรือ  
The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรตาม 
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 ภายใต้กำากับ
ของสำานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนการสร้าง 
องค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัย 
เป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำาหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม ต่อมา 
ในปี 2541 จึงได้จัดตั้ง ฝ่�ยวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมาย “สร้าง
ปัญญ� เพื่อพัฒน�ท้องถิ่น” พันธกิจของ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านท้องถิ่นได้ใช้กระบวนการ 
ทำาวิจัยเป็นการ “เสริมพลัง” (Empowerment) ให้กับชาวบ้าน 
ในชุมชนท้องถิ่น
   ปัจจุบันได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ใน 9 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็น
เกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นการศึกษากับชุมชน ประเด็นสุขภาพ  
หมอเมือง และสมุนไพร ประเด็นศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ทอ้งถิน่ ประเดน็เศรษฐกจิชมุชน ประเดน็เดก็ เยาวชน และครอบครวั 
ประเด็นการบริหารจัดการท้องถิ่น และประเด็นการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน
   สำาหรับประเด็น “การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 
ภาคใต้” ปัจจุบัน ทางฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถ่ิน ได้สนับสนุนงานวิจัย 
44 โครงการ ที่ดำาเนินการในระดับชุมชนท่องเที่ยว จำานวน 35 
โครงการ และระดบัเครอืขา่ยชมุชนระดบัจงัหวดั เชน่ จ.สตูล จ.ชมุพร 
และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 8 โครงการ และในระดับภาคใต้ 
1 โครงการ เป็นต้น 
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   จากฐานประสบการณ์การทำางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคใต้ ค้นพบว่าการท่องเที่ยวที่ 
ดำาเนินการในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น มีความหลากหลายชื่อ ดังเช่น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความเช่ือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ซึ่งการจำาแนกการจัดการท่องเท่ียวดังกล่าว จะยึดเป้าหมายของการ
จัดการท่องเที่ยว ขณะที่ “ก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน” เป็นการมอง 
ที่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว เป็นสำาคัญ 
กล่าวคือ 
   1) เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ฐานทุนด้านต่างๆ 
ของชุมชน ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนและให้ผู้มาท่องเที่ยวได้แบ่งปันเรียนรู้ร่วมกัน
   2) เป็นการดำาเนินการโดยคนในชุมชน การจัดการ 
ท่องเที่ยว ต้องจัดการ ควบคุม กำากับ โดยคนในท้องถิ่นต้องวางแผน 
และมีการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจ สมาชิกในชุมชนต่างได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม 
และทีส่ำาคญัตอ้งมกีารชว่ยใหส้มาชกิของชมุชนไดเ้รยีนรูพ้ฒันาตนเอง
เพ่ือจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการจัดการท่องเท่ียว
ชุมชนเพื่อความยั่งยืน
   3) เป็นการดำาเนินการ ที่มีเป้าหมายหลัก เพื่อเสริม 
คว�มเข้มแข็งของชุมชน หรือกล่าวนัย คือเพื่อฟื้น “ทุนด้านต่างๆ 
ของชุมชน” ร่วมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน โดยการใช้ทุน
ด้านต่างๆ ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   4) หรอืกลา่วโดยสรปุ “ก�รจดัก�รทอ่งเทีย่วโดยชมุชน” 
เป็นการจัดการท่องเที่ยว “โดยชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน” 
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  ก�รสนับสนุนโครงก�รวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 การสนับสนุนชุมชน ให้นำากระบวนการวิจัย เพื่อสร้างพลัง

ให้กับชุมขน จำาเป็นต้องมี “พี่เลี้ยง” คอยสนับสนุน แนะนำา ตลอด

จนจัดกระบวนการหนุนเสริม ทางฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้สนับสนุน“พี่เลี้ยง” การดำาเนินงาน 

ทีผ่า่นมา ไดพ้ฒันารูปแบบการสนบัสนนุชุมชนในการทำาวจิยั ประเดน็

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 1) ก�รสนับสนุนผ่�นศูนย์ประส�นง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
ปัจจุบันดำาเนินการผ่าน ศูนย์ประสานงาน ได้แก่ ศูนย์ประสานงานฯ 

จ.ระนอง ศูนย์ประสานงานฯ จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ประสานงานฯ 

จ.สงขลา ศูนย์ประสานงานฯ จ.ตรัง ศูนย์ประสานงานฯ จ.สตูล 
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 2) ก�รสนับสนุนผ่�นชุดโครงก�รวิจัย ได้แก่ 
  ชุดโครงก�รวิจัย ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร  
ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน จ.ชุมพร 

กับนักวิชาการ ม.แม่โจ้ ชุมพร จนเกิดการเสริมศักยภาพของ 

เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด และสมาคม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการหนุนเสริม 

ความเข้มแข็งระหว่างชุมชนด้วยกัน โดยมีภาคส่วนต่างๆ สนับสนุน

  ชุดโครงก�รวิจัย ก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด
ชายแดน ภายใต้ความร่วมมือกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

  ชดุโครงก�รวจิยั ก�รทอ่งเทีย่วโดยชมุชน ในจงัหวดักระบี ่
ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน จ.กระบ่ี  

กับนักวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

  นอกจาก ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นแล้ว สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย ยังสนับสนุนงานวิจัย ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ 1) ฝ่ายวิจัยมุ่งเป้า 2) แผนงาน

วจิยัสำาคญัของ สกว. (TRF Flagship Research Program :TRP3) 

การร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย 3) กรอบประเด็นการวิจัย 

ที่ มุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  

(Targeted Research Issue : TRI 2) การบริหารจัดการท่องเที่ยว 

 ทิศท�งของก�รสนับสนุนง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในประเด็น
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 (1) การสนบัสนนุ เพือ่เสรมิความเขม้แข็งของชมุชนท้องถิน่ 

ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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 (2) การเชื่อมโยงความรู้ จากฐานปฏิบัติการของชุมชน 

ทอ้งถิน่ เพือ่กำาหนดยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน

ในระดับชุมชนถึงระดับภาค

 (3) การบรูณาการและเชือ่มโยงกบัหน่วยงานภาคท่ีีสนับสนุน

ชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 2) สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ
   (สสส.) 
   สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการเสรมิสขุภาพ (สสส.) เปน็

หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น 

สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคมในการขับเคลื่อน

กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน 

กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  

มีวิสัยทัศน์ “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม  

สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ” และมีพันธกิจในการจุดประกาย 

กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีด 

ความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ 

   สำาหรับประเด็นการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนในภาคใต้

ทางสสส.มกีารสนบัสนนุงบประมาณจากทางสสส.สำานัก 1 ผา่นมลูนิธิ

ทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ ในชุดโครงการ 

พัฒนาแแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า และ

ยาเสพติดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองเพิ่มขีด
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ความสามารถการท่องเที่ยวชุมชน เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรม

สำาคัญได้แก่ 1) การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวปลอดภัยในชุมชน 

ซึ่งครอบคลุมมิติ เส้นทางปลอดภัย อาหารปลอดภัย ที่พักปลอดภัย 

กิจกรรม-สิง่แวดลอ้มปลอดภยั และ 2) กจิกรรมการพฒันามาตรฐาน

แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นชุมชนปลอดภัย 

   ในปี 2559 มกีารสนบัสนนุงบประมาณให้ชมุชนท่องเท่ียว

จำานวน 25 พื้นที่ครอบคลุม 14 จังหวัดโดยในระดับภาคมีการ 

หนุนเสรมิการทำางานของเครอืขา่ยการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนภาคใตผ้า่น

การทำางานร่วมกันกับทางเครือข่ายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาคใตแ้ละในระดบัพืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็กจิกรรมการประชมุเครอืข่ายฯ 

การทำาป้ายสื่อความหมาย เป็นต้น และในปี 2560 มีการสนับสนุน

ชุมชนท่องเที่ยวจำานวน 12 พ้ืนที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ปลอดภัยและการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้สมาชิกชุมชนท่องเที่ยวในการประเมินและ

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ต่อไป 

 

 3) สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน (พอช.) 
   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นหน่วยงานรัฐ 

รูปแบบใหม่โดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนา

องคก์รชมุชน (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ร

มหาชน พ.ศ.2542 อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีวิสัยทัศน์เป็น 

“องค์กรของประช�ชนที่มุ่งสร้�งคว�มเข้มแข็งของสังคมจ�ก
ชุมชนฐ�นร�กด้วยพลังองค์กรชุมชนและประช�สังคม” และมี

22



การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทบาทในการจัดกระบวนการพัฒนา องค์กรชุมชน (Community 

organizing) ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ “สภ�องค์กรชุมชนตำ�บล” 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 เป็นกลไก 

ในการเชื่อมโยง องค์กรชุมชน และภาคีพัฒนาต่างๆ ในท้องถิ่น 

ทั้งภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษามาทำา งานแก้ไขปัญหาของ 

ท้องถิ่นร่วมกัน

   สำาหรับการขับเคลื่อนประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ในพื้นที่ภาคใต้ ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นงานด้�นเศรษฐกิจ
และทุนชุมชน ของทางสถาบัน ซึ่งมีคณะทำางานขับเคลื่อนเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจและทุนเป็นกลไกหนุนเสริมสนับสนุน เป้าหมาย 

เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระดับ คลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ 

ภาคธุรกิจ การเชื่อมโยงการทำางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 

หน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด และในระดับตำาบลที่มีศักยภาพ 

ด้านการท่องเที่ยวมีเป้าหมายให้เกิดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ในระดับตำาบล 

   ในปีงบประมาณ 2560 ทาง พอช.มีการสนับสนุนเพื่อ

เสริมศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เช่น การสำารวจข้อมูล 

ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนากลไกคณะทำางานด้านการท่องเท่ียว 

ในชมุชน การพฒันาแผนการท่องเทีย่ว รวม 21 พืน้ทีเ่ปน็งบประมาณ 

630,000 บาท ครอบคลุม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง 

ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช 

พัทลุง ปัตตานี และยะลา และสำาหรับปี 2561 มีพื้นที่เป้าหมาย

สนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนครอบคลุม 12 จังหวัด 

ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี 
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พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมจำานวน 30 พื้นที่ 

เป็นต้น

   การทำางานของ พอช.ในภาคใต้แบ่งพื้นที่การทำางาน 

ออกเป็น 4 โซนได้แก่ 1) โซนศรีวิชัย (ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี) 

2) โซนอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล) 3) โซนทะเลสาบ 

(นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) และ 4) โซนจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ทำางาน 

กับสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในแต่ละโซน โดยพยายามผลักดันให้ 

สภาองค์กรชุมชนของแต่ละจังหวัดที่ทำาเรื่องการจัดการท่องเท่ียว 

โดยชุมชน เชื่อมโยงกับ อปท. เช่น อบต. อบจ และส่วนราชการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทกจ. ททท. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 

เพื่อให้เกิดการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับพื้นที่ต่อไป 

 4) เครือข่�ยส�ยใยนักวิช�ก�รภ�คใต้
   เครือข่ายสายใยนักวิชาการภาคใต้เป็นเครือข่ายร่วมกัน 

ของนกัวชิาการจากสถาบันวชิาการในพืน้ท่ีภาคใตจ้ำานวน 21 สถาบนั

คือ 1) ม.แมโ่จ-้ชมุพร 2) คณะบรหิารธรุกจิ ม.หาดใหญ ่3) วทิยาลยั

นวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสงขลา 4) คณะวิทยาศาสตร์ 

ม.ทักษิณ 5) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 6) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 7) 

วิทยาลัยชุมชนระนอง 8) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 9) คณะเทคโนโลยี

การเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต 10) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและ 

คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ 11) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพร 12) ม.ราชภฏั
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สุราษฎร์ธานีวิทยาเขตสมุย 13) ม.วลัยลักษณ์ 14) วิทยาลัย

ภูมิปัญญาชุมชน จ.พัทลุง 15) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา 

16) วิทยาลัยชุมชนสตูล 17) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 18) 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 19) ม.สงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต 20) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 21) 

ม.ราชภัฏยะลา ริเริ่มก่อตัวเครือข่ายตั้งแต่ปี 2559 โดยมีเป้าหมาย

ร่วมกันในการหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน โดยการบูรณาการ

กับภาระงานหลัก คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการและการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม การขับเคลื่อนเครือข่ายฯ 

ใช้แนวคิดแบบพี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลกันด้วยการ “คิดเอื้อ ทำ�เผื่อ” 
ควบคูก่ารประสานงานกับหนว่ยงานภาคทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่มุง่หนุนเสรมิ

การทำางานของภาคประชาชน

   การขับเคลื่อนประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 

ทีผ่า่นมาทางเครือขา่ยฯ ได้เขา้ไปทำางานร่วมกบัสมาคมการทอ่งเทีย่ว

โดยชมุชนภาคใต ้ซ่ึงจะดำาเนนิกิจกรรมตา่งๆ ผา่นการประชมุวสิามญั

ร่วมกันแบบสัญจร ประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง ภายในสถาบันการ

ศึกษาที่เป็นสมาชิก หรือภายในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้

กระบวนการประชุมดังกล่าวถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์การทำางานเพื่อสร้างโอกาส

การปฏิบัติการร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมอื่นๆ ที่สามารถ 

เข้าร่วมเพื่อหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เช่น งานมหกรรมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนจังหวัดสตูลซึ่งมีการจัดทุกปี หรือเวทีการประชุมคณะ

กรรมการสมาคมการท่องเทีย่วโดยชมุชนภาคใต ้เปน็ตน้ ซึง่ทีผ่า่นมา

เป็นเวทหีลกัในการขบัเคลือ่นเครอืขา่ยฯ ส่งผลใหค้ณาจารยท์ีเ่ขา้รว่ม
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เครือข่ายฯ ได้รับหนังสือเชิญเป็นที่ปรึกษาสมาคมการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนภาคใต้ มีการดำาเนินงานวิจัยร่วมกันในบางสถาบันการ

ศึกษาภายใต้แผนงานวิจัยและกำาหนดให้แต่ละสถาบันการศึกษา 

เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ เพื่อให้สามารถขยายแนวคิด 

เครือข่ายฯ สู่สถาบันการศึกษาต้นสังกัดและก่อให้เกิดความรู้สึก 

ถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในการเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

ทางวิชาการ

2.3 เครือข่�ยก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน
 1) เครือข่�ยท่องเที่ยวชุมชน 

   (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล) 

   จากการประชมุรบัฟงัสถานการณก์ารท่องเท่ียวโดยชมุชน 

โซนอันดามันวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ 

อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สรุปสถานการณ์ได้ว่าการขับเคลื่อนการจัดการ

ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมกีลไกการทำางานการรวมตวักนัในหลายลกัษณะ

โดยในระดับชุมชนจะมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรที่จะบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยวในชุมชน ในระดับจังหวัดส่วนใหญ่มีรูปแบบกลไก 

การทำางานในรูปแบบเครือข่าย และมีการยกระดับเป็นสมาคม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีจังหวัดกระบี่ โดยมีรูปแบบการทำางาน

ของเครือข่ายใช้การทำางานจับคู่พี่ดูแลน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

   การทำางานมีลักษณะทำางานเชิงรุก เนื่องจากต้องปรับตัว 

ให้สามารถแข่งขันได้กับท่องเที่ยวกระแสหลักท่ีมีทั้งนักท่องเที่ยวไทย

ภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งกลุ่มเครือข่ายฯ มีความคิดว่า  

แม้จะมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่ก็พร้อม
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จะก้าวข้ามแล้วเดินหน้าทำาต่อไปได้ โดยไม่กลัวการที่ภาครัฐจะไม่

สนับสนุน ในขณะเดียวกัน ตัวแทนภาครัฐก็มีท่าทีท่ีเข้าใจและ 

เห็นด้วยกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

   การดำาเนนิงานทีผ่า่นมาในระดบัคลสัเตอรอ์นัดามนั (กรณี

จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล) มีการเข้ามาหนุนเสริมของภาคี

ภาครฐั และสถาบันการศกึษาโดยเฉพาะการสนับสนุนของแผนพฒันา

กลุ่มจังหวัดอันดามัน และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในปี 2560 มีการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเท่ียวและเช่ือมเส้นทางการท่องเที่ยว  

5 จังหวัด 10 ชุมชน และในปี 2561 มีการขยายพื้นที่ชุมชน 

ท่องเที่ยวน้องอีกจังหวัดละ 2 ชุมชนรวม 10 ชุมชน 

   สิง่กงัวลมกีารหยบิยกประเดน็ กฎหมายท่ีบังคบัใชม้คีวาม 

ลา้สมยัและเปน็อปุสรรคตอ่การจดัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน โดยเฉพาะ

ในเรื่องการเป็นคนนำาเที่ยว (มัคคุเทศก์) การทำาธุรกิจท่องเที่ยว  

จงึมข้ีอเสนอใหร้ณรงค/์ขบัเคลือ่นการมกีฎหมายทีด่แูลการทอ่งเทีย่ว

โดยชุมชนเป็นการเฉพาะ และปัญหา/อุปสรรคอีกประการ คือ  

การไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายให้กลายเป็นองคาพยพเดียวกัน 

ที่มีเอกภาพมากๆ ได้ ซึ่งเป็นเรื่องของคน ระยะทางระหว่างชุมชน 

และการมีรูปแบบเครือข่ายประจำาจังหวัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาก่อน

   เรื่องแหล่งงบประมาณที่เข้ามามาก จากนโยบายภาครัฐ 

ทำาให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยตรง เข้ามาให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน 

การทอ่งเทีย่วโดยชุมชนซ่ึงเปน็เพยีงปรากฏการณท์ีเ่พิง่เกดิขึน้ไมน่าน

นี้แต่ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา
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เวทีรับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
วันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

 2) เครือข่�ยกลุ่มจังหวัดอ่�วไทย 
   (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) 

   จากการประชมุรบัฟงัสถานการณก์ารท่องเท่ียวโดยชมุชน 

โซนอ่าวไทยวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญา

ชุมชน ม.ทกัษิณ อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ สรปุสถานการณก์ารขับเคลือ่น

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่ามีกลไกการทำางานรวมตัวกัน 

ในระดับจังหวัดในรูปแบบของเครือข่าย และสมาคม ทั้งนี้ในบาง

จังหวัดมีการรวมตัวเป็นกลุ่มเครือข่าย สมาคมฯ มากกว่า 1 กลุ่ม 

อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง สำาหรับการดำาเนินงาน

ในระดับเครือข่ายจังหวัดมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว

โดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการทำางานภายในเครือข่ายและการ

ประสานความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ ภาควิชาการ และหน่วยงาน

หนุนเสริม รวมถึงการมีตัวแทนของเครือข่ายไปมีส่วนร่วมในการ
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กำาหนดแผนพัฒนาระดับจังหวัด ได้แก่ เครือข่ายการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดชุมพร เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ในขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง กลุ่ม 

เครือข่ายชุมชนมีทั้งระดับที่กำาลังริเริ่มและที่ดำาเนินการแล้วแต่ยังไม่

มั่นใจในการทำางานของตัวเอง และระดับที่มีการรวมกลุ่มและการ

จัดการภายในอย่างเข้มแข็งและพร้อมช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆ เช่น  

กลุ่มคลองแดน เป็นต้น ในขณะที่องค์กรที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง  

ช่วยเหลือ สนับสนุน หากเทียบกับฝั่งอันดามัน จะมีน้อยกว่า  

กลุ่มชุมชนท่องเท่ียวมีประเด็นความต้องการได้รับความช่วยเหลือ 

ทั้งในเร่ืองความรู้ แหล่งทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์จาก 

หน่วยงานภายนอก 

   สิ่งที่กังวล มีประเด็นสำาคัญ เช่น

  • มีความสับสน ไม่รู้ทุนทางสังคม และสิ่งที่มีในชุมชน 

    เพื่อวางแนวคิดก่อนการจัดการท่องเท่ียวให้ได้ ไม่รู้วิธี 

    การในการประชาสัมพันธ์ จัดการ ดำาเนินการ ติดต่อ 

    ราชการ กฎหมาย

  • หน่วยงานและแหล่งทุนที่เข้ามามากตามภารกิจของ 

    หน่วยงานนั้นๆ โดยไม่มีทิศทางที่สอดคล้องกับความ 

    ตอ้งการของชมุชนทำาใหเ้กดิความแตกแยกภายในชมุชน 

  • การเชื่อมประสานของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

    ในระดับโซนอ่าวไทยดำาเนินการน้อย 

  • ทางราชการเร่ิมทุ่มงบมาเร่ืองท่องเที่ยว จนเกิดการ 

    แย่งมวลชนเพื่อสร้างองค์กรท่องเที่ยวตามโจทย์ของ 

    หน่วยงานรัฐแต่ละแห่ง
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เวทีรับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอ่าวไทย
วันที่ 26-27 มกราคม 2561

ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 3) เครือข่�ยกลุ่มจังหวัดช�ยแดนใต้ 
   (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
   จากการประชมุรบัฟงัสถานการณก์ารท่องเท่ียวโดยชมุชน

โซนกลุ่มจังหวัดใต้ล่าง วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงสีแดง 

หับ โห้ หิ้น อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สรุปสถานการณ์การขับเคลื่อน

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่า มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับ 

ชุมชนท่องเที่ยวโดยใช้ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ในการเชื่อมประสาน

หน่วยงานมาหนุนเสริม อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ  

ในระดับจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดใช้การทำางานในรูปแบบของเครือข่าย  

มีความพยายามเชื่อมการทำางานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กลุ่มแต่ยังมีการพัฒนาแผนการพัฒนาของเครือข่ายร่วมกัน และ 

ในระดับกลุ่มจังหวัดมีการเช่ือมประสานกันบ้างโดยใช้โอกาสในการ
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ทำางานหนุนเสริมของภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนใต ้(ศอ.บต.) และการทำางานของสถาบนัการศกึษา ลกัษณะ

การทอ่งเทีย่วในพืน้ท่ีชายแดนใตผ้สมผสานทัง้การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำาหรับ 

นักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่

   สำาหรับการหนุนเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน

ในระดับกลุ่มจังหวัดมีทาง ศอ.บต. มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีวิสัยทัศน์ “การ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาสู่ความมั่นคง  

มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้ฐานทรัพยากรที่หลากหลายและเอกลักษณ์

ทางพหุวัฒนธรรมอันล้ำาค่า มุ่งสู่มาตรฐานท่องเที่ยวระดับสากล” 

โดยมียุทธศาสตร์หลักการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา 

และยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ทรัพยากร 

ที่หลากหลาย และเอกลักษณ์ของวิถีพหุวัฒนธรรม 2) เสริมสร้าง

ทักษะและความสามารถของบุคลากรบนฐานความพอเพียงให้

สามารถพึ่งตนเองได้ 3) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

เน้นการเรียนรูบ้นฐานทรพัยากรและวฒันธรรมชมุชน 4) พฒันาการ

บริหารจัดการตลาดภายใต้ยุคสมัยในโลกดิจิตัล เพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นสร้างสมดุลของคนในชุมชน และนัก 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ 5) พัฒนากลไกขับเคลื่อน ระบบบริหาร

จัดการ และแผนการดำาเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีเอกภาพ 

มั่นคง และยั่งยืน
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   สิ่งที่กังวล มีประเด็นสำ�คัญ 
   • ขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

     ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ จาก 

     ส่วนกลางทำาให้เกิดการซ้ำาซ้อนของกิจกรรม และ 

     การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

   • ขาดความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐในการ 

     สนับสนุน ชาวบ้านไม่สามารถต่อยอดได้

   • บางจังหวัดสำานักงานท่องเท่ียวและกีฬาเน้นให้ความ 

     สำาคัญด้านกีฬาเป็นหลัก การสนับสนุนการท่องเที่ยว 

     โดยชุมชนยังดำาเนินการน้อย

   • ในระดบัชมุชนการสรา้งความเขา้ใจและการมสีว่นรว่ม 

     ของสมาชิกในชุมชนท่องเที่ยวยังมีน้อย

เวทีโซนกลุ่มจังหวัดใต้ล่าง วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
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2.4 บทเรียนกรณีศึกษ�ระดับพื้นที่

 กรณีที่ 1 ก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนภ�คใต้ : 
 กรณีสม�คมก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนภ�คใต้
 สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้มีการก่อตัวเครือข่าย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยริเริ่มแนวคิดจากเครือข่ายการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนจังหวัดชุมพร ต่อมาก็มีการขยายวงการปรึกษาหารือ 

กับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดต่างๆ สร้างเวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มจังหวัดทั้งโซนอ่าวไทย โซนอันดามัน  

และโซนจังหวัดชายแดนใต้ ชักชวนเครือข่ายต่างๆ ร่วมทบทวน

ประสบการณก์ารจดัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน การตดิตามสถานการณ์

เครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนของแตล่ะจังหวดั รวมท้ังการปรึกษา

หารือการจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และร่วมวาง

แนวทางการบริหารจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้  

จนนำาไปสู่การจัดตั้งเป็น “สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้”  

ในปี พ.ศ.2558 

 ต่อมาสมาคมฯ มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

สมาคมการทอ่งเท่ียวโดยชุมชนภาคใต ้ปี 2560-2663 โดยมปีณธิาน 

เพื่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม พัฒนาคน 

และชุมชน มุ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งสมาคมฯ เพื่อประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมท้ังเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน

สมาชิกภายในสมาคมฯ และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยว
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โดยชุมชนทุกระดับ ดังนั้นในการทำางานเชิงรุกเพื่อพัฒนาเครือข่าย

การท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาสู่ระดับ

สากล ควบคูก่บัการกระตุน้ใหห้นว่ยงานภาคสว่นท่ีเกีย่วข้องร่วมบูรณ

าการการทำางาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์ของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

 ก�รส�นพลังเครือข่�ย 
 การขับเคลื่อนการทำางานของสมาคมฯ ใช้ท้ังการพึ่งตนเอง 

และสานพลงัร่วมกบัหนว่ยงานรฐั และใชง้านวจิยัหนนุเสรมิสมาคมฯ 

โดยใชห้ลกั บูรณาการ “ธรรม” เครอืขา่ยหลายภาคสว่น ทัง้ประชาชน 

สื่อ สถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัย NGOs เอกชน รัฐ  

โดยพยายามประสานการทำางานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

ของหน่วยงานหนุนเสริม อาทิ การประสาน สสส. (สำานัก1) ในการ

มาช่วยพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วปลอดภยั การประสานเครอืขา่ยสายใย
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นักวิชาการในการมาหนุนเสริมงานด้านงานวิจัย และสมาคมการ 

ทอ่งเทีย่วอย่างมคีวามรบัผดิชอบแหง่ประเทศไทย (TRTA) สถาบนั

การจัดการระบบจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

(สจรส.ม.อ.) ในการมาหนนุเสรมิการขบัเคลือ่นทางนโยบาย เปน็ตน้ 

ซึ่งการมีส่วนร่วมของหน่วยงานดังกล่าวช่วยหนุนเสริมการทำางาน 

ของสมาคมฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาขีดความ

สามารถ สร้างศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิกต่อไป 

 ผลก�รดำ�เนินง�นและคุณค่�ที่เกิดขึ้น
 กระบวนการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของสมาคมฯ ในรูป

แบบการประชุมสัญจร ก่อให้เกิดการจัดการความรู้ (KM) อย่างไม่

เป็นทางการ โดยการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำาเนินงาน 

จากชุมชนพี่ เช่น ชุมชนเกาะยาวน้อย ชุมชนเกาะพิทักษ์ ฯลฯ  

สู่ชุมชนน้อง รวมถึงการดูแลชุมชนท่องเที่ยวที่ก่อเกิดในรูปแบบ 

แตกต่างกัน เช่น การก่อเกิดการรวมกลุ่มด้วยตนเอง การก่อเกิดโดย

หน่วยงาน หรือการก่อเกิดจากงานวิจัย เพื่อให้มีดูแลกันและกัน

ภายในสมาคมฯ ดังแนวคิด “พี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลกัน ไม่ทิ้งใคร
ไวข้�้งหลงั” ท้ังนีไ้ด้รับการหนนุเสริมทางวชิาการจากเครอืขา่ยสายใย
นักวิชาการภาคใต้ในบางประเด็นเพิ่มเติม

 การดำาเนินการดังกล่าวทำาให้สมาคมฯ มีการกำาหนดจัดทำา 

(ร่าง) ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวปลอดภัยและมาตรฐานการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) 

ประสิทธิภาพการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 3) คุณภาพ
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ของฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว 4) ประสิทธิภาพการ

จัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และ 5) ประสิทธิภาพการจัดการ 

ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการพัฒนาตามระดับศักยภาพชุมชน และให้คุณค่า 

โดยการส่งเสริมกำาลังใจเช่น การรับรอง หรือให้รางวัลสำาหรับชุมชน

ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 

 บทเรียนก�รทำ�ง�น
 1. ก�รพึ่งตนเองแบบกัลย�ณมิตร หมุนเวียนกันเป็น 

เจา้ภาพในการจดัประชมุโดยแกนนำาองคก์รเครอืขา่ยฯ รว่มกนัสมทบ

งบประมาณในการดำาเนินกิจกรรม ซึ่งบทเรียนท่ีเป็นปัจจัยจำากัด 

ของกลุ่มแกนนำา ได้แก่ เวลาที่ว่างไม่ตรงกัน งบประมาณส่วนตัวที่มี

อยู่อย่างจำากัด และภาระงานของตนเองในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่

หรอืชมุชน สง่ผลใหเ้กดิความไมต่อ่เนือ่งในการเขา้รว่มระดบัเครอืขา่ย 

 2. ก�รทำ�ง�นรว่มกบัหนว่ยง�นภ�คีเครอืข�่ยฯ โดยดำาเนนิ
กิจกรรมภายใต้โครงการของหน่วยงานซึ่งบทเรียนที่ผ่านมา คือ  

หากแกนนำาองคก์รเครอืขา่ยไมส่ามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มในการกำาหนด

รายละเอียดกจิกรรมรว่มกนักบัหนว่ยงานดงักลา่ว สง่ผลให้การดำาเนิน

โครงการไม่สอดคล้องตามความต้องการขององค์กรเครือข่ายฯ และ

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

 3. ดำ�เนินก�รร่วมกันผ่�นโครงก�รวิจัยจ�กหน่วยง�น
สนับสนุนทุนวิจัย แกนนำาองค์กรเครือข่ายฯ และตัวแทนจากชุมชน
สมาชกิ สามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มในทกุกจิกรรมต้ังแต่การพฒันาโจทย์

วิจัยจนถึงการประเมินผล แต่หากขาดความต่อเนื่องและต่อยอด 

ผลงานวิจัยก็จะส่งผลต่อความไม่ยั่งยืนขององค์กรเครือข่ายฯ 
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เนื่องจากกระแสของการส่งเสริมกิจกรรมภาคประชาชนจากทุก 

ภาคส่วนที่ไม่ได้บูรณาการในการทำางานร่วมกันเป็นเพียงการทำาตาม 

นโยบายและงบประมาณประจำาปีทำาให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองและ 

มีโอกาสส่งผลให้ชุมชนสมาชิกเกิดความขัดแย้ง เห็นแก่ประโยชน์ตน

มากกวา่สว่นรวม ถกูจดัตัง้โดยหนว่ยงานโดยขาดความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ 

เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องเสถียรภาพขององค์กรเครือข่ายฯ 

 4. ก�รปฏบิตักิ�รรว่มระหว�่งเครอืข�่ยระดบัภ�ค ซึง่ไดร้บั
การตอบรบัเปน็อยา่งดแีละสามารถขบัเคลือ่นให้เกดิการจดัต้ังองคก์ร

เครอืข่ายอย่างเปน็รปูธรรม แตย่งัขาดการขบัเคลือ่นใหเ้กดิปฏบิตักิาร

ร่วมระหว่างจังหวัดสมาชิกเครือข่าย เนื่องด้วยข้อจำากัดที่แกนนำา 

เครือข่ายระดับจังหวัดจะต้องทำาหน้าที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับพื้นที่ 

ระดับชุมชน จนถึงระดับจังหวัด ซึ่งยิ่งต้องเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ 

และมีความเสียสละสูง ประกอบกับการขับเคลื่อนเครือข่ายในระดับ

ภาคจะต้องดำาเนนิการด้วยงบประมาณคอ่นขา้งสงู สง่ผลใหเ้ครอืขา่ย

ระดับภาค สามารถขับเคลื่อนอย่างล่าช้า

 กรณีท่ี 2 เครือข่�ยก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับ 
 จังหวดั: กรณศีกึษ�เครอืข�่ยก�รทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 
 จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ก่อต้ังข้ึนเมื่อปีพ.ศ.2553 ระยะเริ่มแรกมีจำานวนสมาชิกชุมชน 

13 กลุ่ม การรวมตัวกันของเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยง 

ความสมัพนัธข์องกลุม่คนทีม่แีนวคดิในการจดัการทอ่งเทีย่วซึง่มุง่เนน้

การร่วมกันปกป้องทรัพยากรตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา 
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โดยมุง่เนน้กระบวนการคดิ วางแผนและปฏบัิตกิารรว่มภายในสมาชกิ

เครือข่ายฯ ในปัจจุบันมีจำานวนสมาชิกชุมชนรวมทั้งสิ้น 21 กลุ่ม 

ประกอบด้วยชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ  

“เขา ป่า นา เล” หากจัดแบ่งตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

และเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกันสามารถจัดได้ดังนี้ 

 วิถีคนคลองร้อยส�ย ทรัพย�กรช�ยฝั่งและก�รเกษตร  
วถิชีวีติของคนเมอืงทีย่งัคงสมัพนัธก์บัสายน้ำาลำาคลองและการจดัการ

เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ 1.กลุ่มท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ตำาบลบางใบไม้ 2.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย 

3.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์ 4.กลุ่มท่องเท่ียว 
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โดยชุมชนลีเล็ดนำาเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์ 5.กลุ่มท่องเที่ยววิสาหกิจ

ชุมชนบึงขุนทะเล 6.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรและการ 

ท่องเที่ยวบึงขุนทะเล 7.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเกษตร 

บ้านมะม่วงหวาน

 หัวใจรักษ์แห่งขุนเข� วิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

ซึง่เป็นต้นน้ำาสำาคญัหลกัทีห่ลอ่เลีย้งคนพืน้ลา่ง ไดแ้ก ่8.กลุม่ทอ่งเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านถ้ำาผึ้ง 9.กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศบ้านถ้ำาผึ้ง 

10.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านยวนสาว 11.กลุ่มท่องเท่ียว

เชงิอนุรักษ์ชมุชนท่องเท่ียวถ้ำาสิงขร 12.กลุม่วสิาหกจิชมุชนทอ่งเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์บ้านเขาเทพพิทักษ์ 13.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำา

คลองยัน

 ย้อนรอยประวัติศ�สตร์ผู้ร่วมพัฒน�ช�ติไทย ร่องรอย

ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

(พคท.) เมือ่ประมาณป ีพ.ศ.2500 ไดแ้ก ่14.กลุม่ท่องเท่ียวโดยชมุชน

หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง 15.กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ประวัติศาสตร์ค่าย 357 และ 16.กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ประวัติศาสตร์ค่าย 514 
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 วัฒนธรรมล้ำ�ค่� เมืองพุทธทาสและร่องรอยการต่อสู้แบบ

ชาวศรีวิชัย “มวยไชยา” อุดมด้วยความหลากหลายทางทรัพยากร 

ธรรมชาติ เช่นบ่อน้ำาร้อน เกาะเสร็จ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เช่น

อาหารพืน้บ้าน ไขเ่คม็ไชยา ผา้ไหมพมุเรยีง ไดแ้ก ่17.กลุม่ท่องเท่ียว

เชงิอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมอำาเภอไชยา 18.กลุม่ทอ่งเทีย่วชมุชนเลมด็ 

19.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง 20.กลุ่มการท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์บ้านท่าฉาง 

 หลง (รกัษ)์ ทะเล การเรยีนรูร้ะบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่ 
ระบบนิเวศป่า และธรณีสัณฐาน ได้แก่ 21.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชุมชนบ้านนางกำา 

 แนวคิดก�รดำ�เนินก�ร
 ภายหลังจากการจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แล้วน้ัน ในปี 2555 ได้เริ่มยกร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคร้ังแรก โดยได้รับความช่วยเหลือ 

ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขับเคลื่อนงาน 

ผ่านสำานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใน 

ขณะนั้นคุณพรหมโชติ ไตรเวช เป็นผู้อำานวยการ และคุณจักรกฤษ 

เอ่งฉ้วน เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับการหนุนเสริม 

ทางวชิาการจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน ี

โดยท่าน ผศ.สอรัฐ มากบุญ และนายธวัชชัย ทองธรรมชาติ รวมถึง

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น คุณเทพสิน ผ่องแก้ว สำานักงานการท่องเที่ยว

แหง่ประเทศไทยจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีเปน็พีเ่ลีย้งในการบรหิารจดัการ

เครือข่ายฯ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้น 

การสร้างความรู้ความเข้าใจของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับการจัดการ 

การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน และการพฒันาบคุคลากรเปน็พืน้ฐานสำาคญั 

ภายใต้แนวคดิ “พีช่ว่ยนอ้ง เพ่ือนชว่ยเพือ่น ไมท่ิง้กนั” ทำาใหม้กีาร
เชื่อมโยงกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายฯ ผ่านการพบปะ ประชุมสัญจร  

เพื่อแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนให้กำาลังใจการทำางานระหว่างสมาชิก 

รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ในจังหวัดใกล้เคียงและมุ่งสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การเป็น

สมาชิกของสมาคมการท่องเท่ียวโดยชุมชนภาคใต้ในระยะต่อมา  

ซึง่การดำาเนินการดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิคณุคา่กบัการดำาเนินการดา้นการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ก�รส�นพลังเพ่ือพัฒน�ก�รเครือข่�ยก�รท่องเที่ยว 
โดยชุมชนจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 
 การขับเคลื่อนการท่องเท่ียวโดยชุมชนทางเครือข่ายการ 

ทอ่งเทีย่วฯ ได้ทำางานร่วมกับองคก์รหนนุเสรมิภายนอก เริม่มมีากขึน้ 

ดังเช่นในช่วง พ.ศ.2558 บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำารวจและ 

ผลิตจำากัด ได้ร่วมกับพันธมิตรดำาเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหาร

จัดการท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกชุมชนชายฝั่งสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 

10 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย  

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้ กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำาเที่ยวเพื่อการ

อนุรักษ์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่าฉาง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน

พุมเรียง กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเลม็ด กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน
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บ้านนางกำา กลุ่มท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอำาเภอไชยา กลุ่ม 

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษบ์งึขนุทะเล และกลุม่ทอ่งเท่ียวเชงิอนุรกัษ์วถิชีวีติ

บ้านบางโพธิ์ ต่อมาพ.ศ.2559 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยฯ และ

สถาบันคนัีนแหง่เอเซยี ได้ลงนามบนัทกึความรว่มมอืภายใต ้โครงการ 

“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนชายฝั่งสุราษฎร์ธานี”  

รว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีการท่องเท่ียวจงัหวดั

สรุาษฎรธ์าน ี ม.สงขลานครินทร์ ม.ราชภัฎสุราษฎรธ์าน ีและสมาคม

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นท่ี เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และสภาพ

แวดล้อมที่ดี ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่ 

ตามแนวชายฝ่ังดังกล่าว ให้พร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

คุณภาพที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นการผสานความร่วมมือ

ระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชนคร้ังสำาคัญ เพื่อร่วมกัน

กำาหนดยทุธศาสตรพ์ฒันาการทอ่งเทีย่วในชมุชนอย่างย่ังยืนท่ีมาจาก

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และนำาไปสู่การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบมีส่วนร่วม พ.ศ.

2561–2564 เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2560 โดยกำาหนดวิสัยทัศน์

เป็น “พัฒนาความเข้มแข็งบนฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชน

สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตสำานึกรักษ์ถิ่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน

เป็นที่รู้จักในระดับสากล” และกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 

ดังภาพ
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 2 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 การจัดทำาแผนดังกล่าวมีเครือข่ายสายใยนักวิชาการ ได้แก่

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ดำาเนินการเป็นกระบวนการ  

ซึง่กระบวนการจดัทำาแผนยทุธศาสตรไ์ดร้บัการสานพลงัความรว่มมอื 

จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กร

สนับสนุนต่างๆ ได้แก่ สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สุราษฎร์ธานี สำานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด

สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล 

สำานักงานพัฒนาชุมชน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรม

จังหวัด หอการค้า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี บริษัทประชารัฐรักสามัคคี 

สือ่มวลชน สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และสถาบันคีนัน

แห่งเอเซีย

 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

สุราษฎร์ธานี นำาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านตีอ่ผูว้า่ราชการจังหวดัสุราษฎรธ์านี (นายอวยชยั 

อนิทรน์าค) หนว่ยงานภาครฐั เอกชน นกัวชิาการ และภาคประชาชน

ทีมี่สว่นเกีย่วข้อง และรบัฟงัความคดิเหน็จากภาคสว่นตา่งๆ โดยการ

สานพลังร่วมระหว่างบริษัทเชพรอนประเทศไทยฯ สถาบันคีนัน 

แห่งเอเชีย และเครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล 

และจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัด

สุราษฎร์ธานีฉบับสมบูรณ์

 ผลก�รดำ�เนินง�น และคุณค่�ที่เกิดขึ้น
 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปีพ.ศ.2556-2559 

ในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจของสมาชิกชุมชน

เกีย่วกบัการจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน และการพฒันาบุคคลากร

เปน็พืน้ฐานสำาคญั โดยอบรม/ศกึษาดงูาน เตมิเต็มความรูเ้ชงิวชิาการ

จากสถาบันการศึกษาท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการ 

เชื่อมโยงกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายฯ ผ่านการพบปะ ประชุมสัญจร  

เพื่อแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนให้กำาลังใจการทำางานระหว่างสมาชิก

เพือ่สรา้งความเปน็ปกึแผน่ของสมาชกิ รวมถงึการสร้างความสัมพนัธ์

กับเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดใกล้เคียงและมุ่งสร้าง

ความเป็นหน่ึงเดียวภายใต้การเป็นสมาชิกของสมาคมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนภาคใต้ในระยะต่อมา 
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 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับพ.ศ.2561-2564 โดยนำาเสนอ
ต่อสำานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้โครงการต่างๆ ได้บรรจุ 
ในยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561-2564 ซึ่งสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบรกิารและการทอ่งเทีย่ว
ที่ยั่งยืน 
 ซึ่งการผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อให้ 
เกิดการขยายไปสู่การนำาไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำาไปสู่การบรรจุใน
แผนการจัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ังบก หรือการหนุนเสริมของ
หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งตา่งๆ เช่น บริษทัประชารฐั และองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้านการประชาสัมพันธ์แหล่ง 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นหากการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกันจะนำาไปสู่ 
การดำาเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
ต่อไป 
 บทเรียนก�รทำ�ง�น
 • เครือข่ายฯ สามารถใช้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเสริมสร้างชุมชนสมาชิกให้เข้มแข็ง  
ในการพัฒนาการชุมชน เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม การสร้างรายได้เพิ่มจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนมากขึ้น 
เป็นต้น และมีแนวทางทิศทางร่วมเพื่อนำาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
 • การใช้ภาคีวิชาการมาช่วยในกระบวนการจัดทำาแผนฯ  
ก่อให้เกิดพลังเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายชุมชน 
ท่องเที่ยวกับ ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานภาคีหนุนเสริม 
อย่างเป็นรูปธรรม
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ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กรณีที่ 3 ก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน:
 กรณีบ้�นถ้ำ�เสือ อ.อ่�วลึก จ.กระบี่ 
 “ม�เตมิสขุ...ท่ีบ�้นถ้ำ�เสือ” Thamsua Happiness Plus
 เดิมบ้านถ้ำาเสือผู้นำาชุมชนได้ลุกขึ้นพัฒนาแบบระเบิดจาก

ภายใน โดยนอ้มนำาหลกั “บวร” บา้น วดั โรงเรียน ขององคพ์ระบาท

สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.

2542 จนเกิดความสำาเร็จขึ้นเป็น “บ้านถ้ำาเสือ....หมู่บ้านสะอาด 

ถนนสวย” รางวัลชนะเลิศจังหวัดกระบี่ในปีพ.ศ.2551 และได้พัฒนา

ต่อยอดสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวในปี 2552 พัฒนาจนเกิดความสำาเร็จ 

เปน็หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงินนัทนาการ และธรุกจิไมซใ์นแบบของชมุชน

ท่องเที่ยวขึ้นในปีพ.ศ.2554 จนถึงปี พ.ศ.2560 ซึ่งมีนักท่องเท่ียว 

เข้ามาใช้บริการกิจกรรมดังกล่าว 10,000-12,000 คน /ปี

 ปี 2551 ผู้นำาชุมชนท่องเท่ียวบ้านถ้ำาเสือคิดที่จะใช้การ 

ท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นยานพาหนะในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน

บ้านถ้ำาเสือสู่ “ถ้ำาเสือ หมู่บ้านแห่งสุข” หรือ Thamsua Happiness 

Plus เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างงานกระจายรายได้ให้กับ

คนในชุมชนมากขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้คนในชุมชนก่อน แล้วให้

คนในชมุชนสง่ตอ่ความสขุแกน่กัทอ่งเทีย่วตอ่ไป จะเกดิจิตใจท่ีบริการ

ทีดี่ทีส่มบูรณแ์บบ จึงสำารวจและกำาหนดพืน้ท่ีการพฒันาการทอ่งเทีย่ว

ออกเป็น 5 โซนพัฒนาการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) โซนพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวถ้ำาเสือนอก 2) โซนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 

และไมซ์ 3) โซนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีศิลปวัฒนธรรม ถ้ำาเสือใน 

4) โซนพัฒนาการท่องเที่ยวท่าไร่ โซนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านถ้ำาเสือ 5) 

โซนพฒันาการทอ่งเทีย่วทา่ตน้มะขาม ประตสููก่ารทอ่งเทีย่วทางทะเล
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บ้านถ้ำาเสือ
 วัตถุประสงค์ของก�รดำ�เนินก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้�นถ้ำ�เสือ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น เพื่อเสริมคุณค่าต่อวิถีศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการ
รักษาฐานทรัพยากรชุมชนให้ยั่งยืน และชมุชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 1. วิธีการดำาเนินงาน
  1.1 กิจกรรม สำารวจ
  1.2 จัดตั้งโซนพัฒนาการท่องเที่ยว
  1.3 กำาหนดกจิกรรมในโซนพัฒนาการทอ่งเทีย่วทัง้ 5 โซนคือ
    1) โซนพัฒน�ก�รท่องเที่ยวถ้ำ�เสือนอก มีกิจกรรม 
      ที่สำาคัญที่จะให้บริการการท่องเที่ยว 
      • กจิกรรมพายคายคั เยอืนแหลง่ถ้ำาสุสานของมนุษย์ 
       ก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถ้ำาลอด ถ้ำาผีหัวโต
      • กิจกรรมขี่ช้าง และขับ ATV ที่เขาวงกตซาฟารี
      • เกษตรพอเพียง ผัดปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา 
       เลี้ยงกบคอนโด
    2) โซนพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วเชงินนัทน�ก�รและไมซ ์ 
      ใช้ไร่ปรีดาโฮมสเตย์เป็นฐานรองรับ สามารถรับ 
      นักท่องเท่ียวเข้าประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรม 
      คา่ยตา่งๆ ได้ 200-250 คน/วนั ซึง่จดัใหม้กีจิกรรม 
      ดังนี้
      • กิจกรรมนันทนาการ ค่ายต่างๆ 
       และ team buiding
      • จัดประชุม สัมมนา และงานกจิกรรมพเิศษทางการ 
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       ตลาดต่างๆ (Event) 
    3) โซนพัฒน�ก�รท่องเที่ยววิถี ศิลปะ วัฒนธรรม 
      ถ้ำ�เสือใน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมวิถี  
      ศิลปวัฒนธรรมชุมชนบ้านถ้ำาเสือให้นักท่องเที่ยว 
      ได้สัมผัสเรียนรู้
      • กิจกรรมปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  
       เช่น ถ้ำานางฟ้า ถ้ำาเสือใน น้ำาผุด ปรบมือ 
      • กิจกรรมกลุ่มผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลาย กลุ่มเพ้นท์เสื้อ 
       มนุษย์ถ้ำา กลุ่มศิลปะการแสดงวัฒนธรรมร็องแง็ง
    4) โซนพัฒน�ก�รท่องเที่ยวท่�ไร่ เป็นโซนของ 
      ภูมิปัญญาผู้สูงวัยบ้านถ้ำาเสือ และโซน ท่องเที่ยว 
      ฮาลาล (บา้นถ้ำาเสือมชีาวไทยมสุลมิ 10 เปอรเ์ซน็ต ์
      อยู่ในโซนนี้) มีกิจกรรม เรียนรู้ให้นักท่องเท่ียว 
      ได้สัมผัส เช่น
      • กิจกรรมจักสาน 
      • กิจกรรมขนมพื้นบ้าน บ้านถ้ำาเสือ
      • กจิกรรมเกษตรพอเพยีง สวนสมรม กลุม่สมัมาชพี
    5) โซนพัฒน�ก�รท่องเที่ยวท่�ต้นข�ม เป็นโซน 
      ท่องเที่ยวที่เป็นท่าเรือในการท่องเที่ยวทางทะเล 
      บ้านถ้ำาเสือ ตั้งอยู่ริมคลองมะรุ่ย อุดมสมบูรณ์ 
      ไปด้วยป่าโกง ม ีwalkway สำารวจปา่โกงกาง มศีนูย ์
      โอท็อปของหมู่บ้านถ้ำาเสือ มีโปรแกรมและเส้นทาง 
      บริการนักท่องเที่ยวดังนี้
      • โปรแกรมสปาโคลนร้อน
      • โปรแกรมล่องคลองสัมผัส เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน  
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       บนแพพักรักษ์เล

      • โปรแกรมล่องคลองสู่อันดามัน ล่องเรือหัวโทง 

       สมัผสัวถิแีละธรรมชาต ิ5 หมูบ่า้นชายฝัง่ 3 ตำาบล  

       2 อำาเภอ 2 จังหวัด ของจังหวัดกระบี่และพังงา

 2. การสานพลัง (การทำางานร่วมกบัภาคเีครอืขา่ย) วสิาหกจิ
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำาเสือ ได้สานพลังจาก 5 โซนพัฒนาการ 

ท่องเที่ยว และกลุ่มกิจกรรมวิถี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาจาก

ภายในชุมชนให้เข้มแข็ง ทุกคนรู้เข้าใจ ตระหนัก แล้วจึงเชื่อมโยง 

สู่องค์กรท้องถิ่น (อบต. อำาเภอ อบจ.) หน่วยงานรัฐ พช. พม. 

เกษตร ทกจ. ททท. ป่าชายเลน อุทยาน สาธารณสุข เป็นต้น  

เพื่อบูรณาการความความรู้ แนวคิด วิธีการ การสนับสนุน ส่งเสริม

การพัฒนาโดยมุ่งเป้าไปที่ “คนขา้งในชุมชนมีสุข ย่อมส่งตอ่ความสุข

ให้กับสังคม ภูมิสังคม และผู้มาเยือนอย่างยั่งยืน” มีการขับเคลื่อน

ในรูปแบบการสานพลังในระดับต่างๆ ดังนี้

 1)  ในระดับตำาบล มี อบต.อ่าวลึกใต้เป็นศูนย์กลาง

 2)  ในระดับอำาเภออ่าวลึก มีเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน

อ่าวลึก และอำาเภออ่าวลึกเป็นศูนย์กลางการประสานงาน

 3)  ในระดับจังหวัด มีสมาคมการท่องเที่ยวโยชุมชนจังหวัด

กระบี่ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน

 4)  ในระดับกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีเครือข่ายท่องเที่ยว 

โดยชุมชนฝั่งอันดามันเป็นศูนย์กลาง

 5)  ในระดับภาคใต้ มีสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

14 จังหวัดภาคใต้เป็นศูนย์กลาง
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 3. ผลก�รดำ�เนินง�น และคุณค่�ที่เกิดขึ้น
 3.1 กลไก เกิดการสร้างกระบวนการกลไก ในการขับเคลื่อน
พัฒนา เกิดกลุ่มกิจกรรมวิถีชุมชน กลุ่มศิลปะ กลุ่มวัฒนธรรม  
กลุ่มภูมิปัญญา ทับซ้อนไล่ระดับ เชื่อมโยงกันมากข้ึนภายใต้กลไก 
การขับเคลือ่นทีม่รีะบบแบบแผน มวีธิกีารกระบวนการทำางานเดน่ชดั
มากขึ้น
 1)  มีฝ่ายการตลาด
 2)  มีแผนการตลาด มีกลุ่มเป้าหมาย
 3)  มกีลุม่กจิกรรม ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิพฒันาอยา่งเปน็ระบบ
มีทิศทางแบบ Service Designมากขึ้น
 4)  มีการส่งต่องานบริการ เชื่อมโยงระหว่างโซน ระหว่าง 
กลุ่มมากขึ้น เกิดการมีส่วนร่วม และรายได้กระจายมากขึ้น
 5)  องค์กรยกระดับขึ้นเป็นหน่วยธุรกิจ มีการลงทุน ร่วมหุ้น

 3.2 กติก� มีการร่างข้อบังคับ มีระเบียบปฏิบัติในการ 
ขับเคลื่อนพัฒนาอย่างเป็นระบบ ในรูปของคณะกรรมการกลุ่ม  
คณะกรรมการวิสาหกิจ 

 3.3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
ความตระหนัก รู้ รักษา ของคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่บริเวณครัวเรือน ชุมชน ลำาคลอง ผืนป่า 
ภูเขา ได้รับการดูแลอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มาโดยตลอดระยะเวลา 
18-20 ปีที่ผ่านมา ในด้านของเศรษฐกิจ จากการพัฒนาเป็นโซน
พัฒนาการท่องเที่ยวกระจายครอบคลุมหมู่บ้านท้ังหมด ทำาให้คน 

มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวมากขึ้น 
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 4. ก�รขย�ยผล
 ในปีพ.ศ.2561 มุ่งเน้นการพัฒนาหมู่บ้านแห่งความสุข  

เพือ่สรา้งสขุภาวะใหก้บัคน สงัคม สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เติมเต็มความสุขทุกมิติให้กับผู้มาเยือน

อย่างยั่งยืนในอนาคต จึงได้ทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน 

ถ้ำาเสือ หมู่บ้านท่องเที่ยว 4.0 ขึ้นเป็นแผนงานใช้ในการขับเคลื่อน

พัฒนาสู่เป้าหมายต่อไป

 5. ข้อเสนอแนะ
 การพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน ชุมชนควรเริ่มต้นจากการ 

กระทำาขับเคลื่อนจากภายใน สู่การรับรู้ของภายนอก และเรียนรู้

แนวคิด วิธีการ องค์ความรู้จากภายนอกสู่การประยุกต์ใช้ภายใน  

“ทุกความสำาเร็จย่อมเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลง แต่ทุกการ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้สำาเร็จทุกครั้งไป” ผู้นำาต้องตั้งมั่น มีกรอบคิด  

ชุดความรู้ บูรณาการ ต้องอดทน อดกลั้นที่จะเดิน....และก้าวไปย่าง

มั่นคง
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3. ปัจจัย กลไก กระบวนการ
 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
 โดยชุมชนภาคใต้

ปัจจัย (เอื้อและอุปสรรค) 

3.1 เครือข่�ย 
 การทำางานในรปูแบบเครอืขา่ยของกลุม่เครอืขา่ยการทอ่งเทีย่ว

โดยชมุชนทัง้ในระดับจังหวดัและระดับภาคภายใตแ้นวคดิ “พีช่ว่ยน้อง 

เพื่อนช่วยเพื่อน” ช่วยยกระดับการทำางานของสมาชิกเครือข่าย 

ในแต่ละพื้นที่ผ่านกิจกรรมการปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยน

ประสบการณก์ารบริหารจัดการการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน ทำาใหเ้กดิการ

พัฒนาเคร่ืองมือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เป็นเครื่องมือในการกำากับทิศทางการพัฒนาและการทำางานร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และวิชาการ ในการสนับสนุนกิจกรรม

โครงการตามความต้องการของกลุ่มเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว

 

3.2 สม�คมก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนภ�คใต้ 
 สมาคมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนภาคใตเ้ปน็กลไกสำาคญัในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้

แนวคิด “พี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทำาให้เกิด

การจัดความรู้อย่างไม่เป็นทางการผ่านการประชุมสัญจร การแลก
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เปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีบทบาท 

ในการประสานกบัหนว่ยงานภาคหีนนุเสรมิท้ัง สสส. สกว. เครอืข่าย

สายใยวิชาการในการเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว 

ตามบทบาทภารกิจ รวมทั้งบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนเสียงของพื้นที่

ชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้ในการประชุมระดับประเทศในหลายโอกาส  

แต่การขับเคลื่อนการท่องเท่ียวโดยชุมชนแกนนำาต้องเป็นผู้ที่มี 

จิตสาธารณะและมีความเสียสละสูง ประกอบกับยิ่งการขับเคลื่อน

เครือข่ายในระดับโซนและระดับภาคจะต้องดำาเนินการด้วยงบ

ประมาณค่อนข้างสูง การใช้ระยะเวลา ส่งผลให้เครือข่ายระดับภาค

สามารถยังขับเคลื่อนอย่างล่าช้า

 
3.3 ก�รหนุนเสริมท�งวิช�ก�ร 
 พบวา่การหนนุเสรมิทางวชิาการจากสถาบันการศึกษาในพืน้ท่ี

มีบทบาทสำาคัญในการหนุนเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดย 

ชุมชนทั้งในระดับพื้นที่ ระดับเครือข่ายจังหวัดและระดับภาค ด้วย 

การบูรณาการภาระงานหลักอันประกอบด้วย 1) ด้านการเรียน 

การสอน โดยการสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เช่น ปราชญ์

ทอ้งถิน่ ผูน้ำาหรอืแกนนำาชมุชนทอ้งถิน่ในการพฒันาให้เป็นห้องเรียน

ธรรมชาติของนักศึกษาโดยดำาเนินการผ่านรูปแบบการศึกษาดูงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หรือรายวิชา

เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 2) ด้านการวิจัย โดยคณาจารย์พัฒนาโจทย์วิจัย

ร่วมกันในระดับต่างๆ ท้ังระดับพื้นที่ จังหวัด ภาค ให้มีความ

สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน รวมถึงการกำาหนดหัวข้อ 

วิจัยระดับปริญญาตรี 3) การบริการวิชาการและการทำานุบำารุง 
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ศิลปวัฒนธรรม โดยการนำาองค์ความรู้จากคณาจารย์ภายใน

มหาวิทยาลัย มาร่วมพัฒนาหรือส่งเสริมชุมชนด้านต่างๆ ให้มีความ

สอดคล้องตามความต้องของคนในชุมชน

3.4 ก�รส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยง�นภ�คี 
 การส่ ง เสริมสนับสนุนของหน่วยงานภาคีทั้ งภาครัฐ  

ภาควิชาการ ภาคเอกชน NGOs และส่ือมวลชน เป็นปัจจัยเอื้อ 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

แต่ในขณะเดียวกันถ้าการสนับสนุนจากต่างหน่วยงานต่างทำาขาด 

การบูรณาการการทำางานร่วมกันหรือการหนุนเสริมตามโจทย์ 

ของหน่วยงานมากกวา่ตอ่ยอดงานเดิมของชมุชนกก็ลบัเปน็การทอน

พลังของชุมชนท่องเที่ยว

 

3.5 นโยบ�ยภ�ครัฐ 
 นโยบายภาครฐัเปน็ปจัจยัเอือ้ทำาใหเ้กดิการสนับสนุนกจิกรรม

โครงการในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

สนับสนุน และสถาบันวิชาการรวมทั้งสามารถสร้างกระแสการตื่นตัว

ใหค้นในชมุชนและสงัคม แตถ่า้นโยบายการพฒันาของภาครฐัในการ

สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ต่อเนื่องก็ส่งผลให้การพัฒนา

ชุมชนท่องเที่ยวเป็นไปตามศักยภาพ ทั้งนี้ก็ขึ้นกับหน่วยปฏิบัติใน

ระดบัพืน้ทีใ่นการแปลงนโยบายไปสู่การปฏบัิตริวมถงึการทำางานแบบ

เกาะติดกับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
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3.6 กฎหม�ย
 พบว่ามีข้อกฎหมายหลายฉบับที่บังคับใช้มีความล้าสมัย 

และเปน็อปุสรรคตอ่การจดัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน โดยเฉพาะ พ.ร.บ. 

ธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2551 มีเนื้อหาว่าด้วยการเป็นคน 

นำาเที่ยว (มัคคุเทศก์) การทำาธุรกิจท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ครอบคลุม 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ก�รวิเคร�ะห์ศักยภ�พของเครือข่�ย
ก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนภ�คใต้ (SWOT Analysis)

จุดแข็ง
(S-Strengths) 

จุดอ่อน
(W-Weakness) 

-ภาคใต้มีความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติตาม
ภูมินิเวศ เขา ป่า นา เล 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และวิถีชีวิต 

-มีสมาคมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อน
ระดับภาค 

-ในระดับโซนมีเครือข่ายการ
ท่อง เที่ ยวโดยชุมชนโซน
อันดามัน

-มีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุ ม ช น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด
ครอบคลมุทัง้ 14 จงัหวดัภาค
ใต้

-เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลาย
จังหวัดขาดแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ชุมชนของกลุ่มเครือข่ายฯ 

-การไมส่ามารถเชือ่มโยงเครอืขา่ยใหก้ลายเปน็
องคาพยพเดียวกันในบางจังหวัด

-ขาดการเชือ่มแหลง่ทอ่งเทีย่วระหวา่งเสน้ทาง
ชุมชนท่องเที่ยว

-ขาดฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว 
-ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับชุมชน

-การปรึกษาหารือระดับภาคและระดับโซน
ทำาได้ไม่สม่ำาเสมอ
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โอก�ส
(O-Opportunities) 

อุปสรรค
(T-Treats) 

-กระแสการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนกำาลังได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวมากขึ้น

-มีนโยบายของภาครัฐในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวโดย
ชมุชน ทำาใหม้หีนว่ยงานภาค
รัฐมาสนับสนุนการพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

-มีหน่วยงานสนับสนุน เช่น 
อพท. สสส. สกว. พอช. 
เป็นต้น 

-มีการสนับสนุนเชิงวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาในพืน้ที ่
และเครือข่ายสายใยวิชาการ

-สื่อออนไลน์ สื่อ Social 
Media มคีวามเจรญิกา้วหนา้
ของเทคโนโลย ีและตน้ทนุต่ำา

-การขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ีและหน่วย
งานต่างๆ จากส่วนกลางทำาให้เกิดความซ้ำา
ซอ้นของกจิกรรมและการพฒันาดา้นการทอ่ง
เที่ยว

-กฎหมายที่บังคับใช้มีความล้าสมัยและเป็น
อุปสรรคต่อการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
เชน่พ.ร.บ.ธรุกจินำาเทีย่วและมคัคเุทศก ์2551 
มี เนื้ อหา ว่ า ด้ วยกา ร เป็ นคนนำ า เที่ ย ว 
(มัคคุเทศก์) การทำาธุรกิจท่องเที่ยว แต่ไม่ได้
ครอบคลุมการบริหารจัดการการท่องเท่ียว
โดยชุมชน

-ในกรณี 3 จังหวัดชายแดนใต้สถานการณ์
ความไมส่งบทำาใหน้กัทอ่งเทีย่วนอกพืน้ทีข่าด
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
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3.7 กลไก 
 กลไกการขบัเคลือ่นการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนแบง่เปน็ 4 ระดบั 
ได้แก่ 

ระดับ กลไกหลัก กลไกเสริม

เครือข่�ย
ภ�คประช�ชน

หน่วยง�น
ภ�ครัฐ

หน่วยง�น
หนุนเสริม

หน่วยง�น
ภ�ครัฐ

1.ระดับ
  ภาค

สมาคมการ
ท่องเที่ยว
โดยชุมชน
ภาคใต้

- -สสส.สำานัก 1
-พอช.
 (คณะทำางาน
 เศรษฐกิจและ
 ทุนชุมชน) 
-สกว.
-เครอืขา่ยสายใย
 นักวิชาการ

-

2.ระดับ
  โซน
  กลุ่ม
  จังหวัด

เครือข่าย
การท่องเที่ยว
โดยชุมชนโซน
อันดามัน

-อพท.
-คณะ
 กรรมการ
 พัฒนาการ
 ท่องเที่ยว
 ประจำาเขต
 การท่อง-
 เที่ยว
 อันดามัน
-คณะทำางาน
 ประชารัฐ
 ขับเคลื่อน
 การท่อง-
 เที่ยวโดย
 ชมุชนประจำา
 เขตพัฒนา
 การท่อง
เที่ยว
อันดามัน

-พอช. -ศอ.บต.
 (กลุ่ม 3
 จังหวัด
 ชายแดน
 ใต้) 
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ระดับ กลไกหลัก กลไกเสริม

เครือข่�ย
ภ�คประช�ชน

หน่วยง�น
ภ�ครัฐ

หน่วยง�น
หนุนเสริม

หน่วยง�น
ภ�ครัฐ

3.ระดับ
 จังหวัด

เครือข่าย/
สมาคม

-สำานักงาน
 ท่องเที่ยว
 และกีฬา
 จังหวัด 
-สำานักการ
 ท่องเที่ยว
 แห่ง
 ประเทศไทย 
 (ททท.) 

-พอช.
-สกว.

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด

4.ระดับ
 ชุมชน

กลุ่ม/ชมรม -สำานักงาน
 ท่องเที่ยว
 และกีฬา
 จังหวัด 
-สำานักการ
 ท่องเที่ยว
 แห่ง
 ประเทศไทย
 (ททท.) 

-สสส.สำานัก 1
-พอช.
-สถาบัน
 การศึกษา
-บรษิทัประชารฐั
-รักสามัคคี

-สำานักงาน
 พัฒนา
 ชุมชน
-สำานักงาน
 เกษตร
 จังหวัด 
-สำานักงาน
 วัฒนธรรม
 จังหวัด
-องค์การ
 บริหาร
 ส่วนตำาบล

58



การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.8 กระบวนก�รขับเคลื่อนก�รท่องเที่ยว
 โดยชุมชนภ�คใต้

ฐานคิด : เพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม/สังคมวัฒนธรรม/
พัฒนาคน-พัฒนาชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง

พี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลกัน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

ทกจ/ททท.
/อพท.

สื่อ

บูรณาการ
ธรรม

ก�รท่องเที่ยว
โดยชุมชน

ภ�คใต้ยั่งยืน

ภาค
ประชาชน

สมาคม/เครือข่าย
การท่องเที่ยว
โดยชุมชน

ภาคเอกชน/
TRTA

สถาบัน
การศึกษา/
วิชาการ

หน่วยงานองค์กร
หนุนเสริม/สกว/

พอช./สสส.
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4. (รา่ง) ขอ้เสนอเชงินโยบายป ี2561 

 จากกระบวนการเวทีรับฟังสถานการณ์การขับเคลื่อนการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ประเด็นปัญหาอุปสรรค และ 

บทเรียนการทำางานของพื้นที่ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และ

ระดับโซน ซึ่งจัดขึ้น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เวทีกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

ในวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก 

จ.กระบี่ ครั้งที่ 2 เวทีกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยในวันที่ 26-27 มกราคม 

2561 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

และครั้งที่ 3 เวทีกลุ่มจังหวัดใต้ล่างในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา คณะทำางาน

วิชาการห้องย่อยได้สังเคราะห์การรับฟังสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกับ

บทเรยีนกรณศีกึษาท้ัง 3 กรณศีกึษา (เนือ้หาบทที ่3) จงึสรปุประเดน็

ข้อเสนอเชิงนโยบายและยกเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
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หน่วยง�น ข้อเสนอ

1.กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวง

  ท่องเที่ยว
  และกีฬา 

•ให้มีการพัฒนา พ.ร.บ.การท่องเที่ยวโดยชุมชน
•การจดัตัง้เขตพฒันาการทอ่งเทีย่วใหค้รอบคลมุทกุจงัหวดั
ในพื้นที่ภาคใต้
•ให้สำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักในการ 
บูรณาการทำางานของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด
•ให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่าน
มาตรฐาน หรือ การได้รับรางวัลการันตี เช่น มาตรฐาน
โฮมสเตย ์มาตรฐาน อพท. เปน็ตน้ ในเวป็ไซตท์อ่งเทีย่ว
และกีฬาของแต่ละจังหวัด
•ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ต่อนักท่องเที่ยวให้เข้าใจเจตนารมณ์การท่องเที่ยว 
โดยชุมชน

2.กรมพัฒนาชุมชน 
  กระทรวง
  มหาดไทย

•ใหม้กีารสนบัสนนุพฒันากรในหนว่ยงานเพือ่การทำางาน
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทุกระดับทั้งระดับ
ภาค ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

3.องค์การบริหาร
  การพัฒนาพื้นที่
  พิเศษเพื่อการ
  ท่องเที่ยวอย่าง
  ยั่งยืน (อพท.) 

•ใหม้กีารสนบัสนนุเสรมิศกัยภาพการทำางานของเครอืขา่ย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนครอบคลุมทั้ง 3 โซน
•ให้มีกลไกคณะทำางานในการขับเคล่ือนการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ภาคใต้

4.ศูนย์อำานวยการ
  บริหารจังหวัด
  ชายแดนใต้
  (ศอ.บต.) 

•ให้มีกลไกสนับสนุนการทำางานและขับเคล่ือนเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

5.สำานักงานกองทุน
  สนับสนุนการ
  สร้างเสริม
  สุขภาพ (สสส.) 

•ให้มีการสนับสนุนแผนงานเชิงรุกกับชุมชนท่องเท่ียว 
สุขภาวะในการพัฒนาด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง
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หน่วยง�น ข้อเสนอ

6.สำานักงานกองทุน
  สนับสนุนการวิจัย
 (สกว.) 

•ให้มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับ 
การทำางานของเครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนในระดบั
พื้นที่และเครือข่ายจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยมีกระบวน 
การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่และเครือข่าย

7.สำานักงาน
  คณะกรรมการ
  สุขภาพแห่งชาติ 
  (สช.) 

•ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนทำาความเข้าใจเครื่องมือตาม 
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเพื่อให้เกิดปฏิบัติการร่วมกับ 
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกระดับ เช่น สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นการท่องเ ท่ียวโดยชุมชน  
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเท่ียว 
โดยชุมชน

8.สถาบันพัฒนา
  องค์กรชุมชน 
  (พอช.) 

•ให้มีกลไกตัวแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้าร่วม 
ในคณะทำางานกลไกระดับโซน และระดับภาคของ 
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

9.สมาคม
  การท่องเที่ยว
  โดยชุมชนภาคใต้

•ระดับภาค
-ให้มีการพัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ภาคใต้เพื่อให้เกิดกรอบทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน

•ระดับโซน
-ให้มีการพัฒนากลไกคณะทำางานการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนระดับโซนครอบคลุมทั้งภาคใต้

•ระดับจังหวัด
-ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย/สมาคมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละจังหวัดพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

10.เครือข่ายการ
   ท่องเที่ยว
   โดยชุมชน

•ระดับชุมชน
-ส่งเสริมให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการ
รับรองมาตรฐานของหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน  
โฮมสเตย์ มาตรฐาน อพท. เป็นต้น
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