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การส่งเสริมการท่องเที ่ยว ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
(Community-based Tourism) ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในอนาคตมีแนวโน้ม 
ที่จะเติบโตมากขึ้น การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเน้นการจัดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัวเอง ในขณะเดียวกันก็เกิด
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชนของคนในท้องถิ่นอีกด้านหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้ หากมองในด้านของการตลาดด้วยแล้วปรากฎว่าตลาดของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนยังเป็นกลุ่มเฉพาะ และบ่อยครั้งที่ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community-
Based Tourism) ได้ถูกนำามาใช้เป็นเพียงสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภาพพจน์ของการท่องเที่ยว แต่ในทางตรงกันข้ามการส่งเสริมหรือการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนกลับส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และประเพณี
ของคนในท้องถิ่นก็เป็นได้ เพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าว ในรอบปีที่ผ่านมา สจรส.ม.อ.  
ได้ทำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวชุมชนขึ้น วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี ่
และจังหวัดตรัง เพื่อนำาผลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
และการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของชุมชน นำาสู่สังคมสุขภาวะต่อไป



ปั่น

ป่าย

พาย

เที่ยว

NATURE PLUS
THAMSUA HAPPINESS PLUS MODELที่…บ้านถ้ำาเสือ

ปั่น ป่าย พาย เที่ยว … วิถีชุมชนบ้านถ้ำาเสือ
และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปาธรรมชาติหาดโคลนร้อน



ชุมชนบ้านถ้ำาเสือ
 บ้านถ้ำาเสือ หมู่ที่ 5 ตำาบลอ่าวลึกใต้ อำาเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกระบี่ พื้นที่ตั้งหมู่บ้านถ้ำาเสือในอดีตนั้น ถือว่าสถานที่ 
แห่งนี้ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นป่าดิบเขตร้อนซึ่งมีสัตว์ป่า
ชุกชุม ต่อมา ตาหมี ดำาหมี ได้เข้ามาเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาตั้ง
รกรากที่บริเวณถ้ำาเสือนอก (วัดกรเทพนิมิต) หลังจากนั้นได้ 
หักร้างถางพงเข้ามาอยู่ในบ้านถ้ำาเสือใน และเริ่มมีคนอพยพเข้า
มาอยู่มากขึ้น ต่อมาจึงตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมา สำาหรับที่มาของชื่อ 
“ถ้ำาเสือ” คือ นอกจากจะเป็นแหล่งชุกชุมของเสือพันธุ์ต่างๆ และ
ยังมีเรื่องเล่าว่า มีพระเดินทางมาจากอีสานมาพำานักอาศัยอยู่
บริเวณถ้ำาทางด้านทิศตะวันออก (ปัจจุบันคือถ้ำาอรหันต์) มีการ
ขุดลายแทงบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีก้อนหินเป็นรูปรอยเสือ จึงเป็น
ที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ด้วยคำาขวัญ หมู่บ้านคือ

“หมู่บ้านสวยสุด น้ำาผุดเริงร่า ธาราร้อน ดอนหอยหวาน ตำานานมนุษย์ถ้ำา ลำาน้ำาปันแดน”

ปั่นจักรยาน …
สัมผัสวิถี ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ปีนป่าย … โถงถ้ำานางฟ้า ถ้ำาเสือน้อย ถ้ำากรเทพนิมิตร
พายคายัค … ชมธรรมชาติป่าโกงกาง และภาพเขียนสีถ้ำาผีหัวโต
เที่ยวท่องล่องเรือหัวโทง … ชมธรรมชาติคลองมะรุ่ยและอันดามัน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน
 บ้านถ้ำาเสือเป็นหมู่บ้านสะอาด สงบ 
ผู้คนมีวิถีชีวิตเกษตรกรรม เน้นการปลูก
ปาล์ม ยางพารา และการทำาประมงที่ 
เรียบง่าย นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติสมบูรณ์ 
ทั้งป่าไม้ โถงถ้ำา เพิงผา ท้องทะเลอันดามัน 
และมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และโบราณคด ี
จึงถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านมีศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ไม่ว่าทะเล 
ถ้ำา น้ำาตก ในรูปของเชิงธรรมชาติอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตการเกษตร 
เน้นความเป็นเกษตรพอเพียง ประมงพื้นบ้าน 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น  
ร็องแง็ง มโนราห์ ลิเกป่า มวยไทยไชยา 
พรอ้มกนันีย้งับรกิารจดัศกึษาดงูานดา้นตา่งๆ 
ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ รับทำาค่ายกิจกรรม
และวิทยากรกระบวนการแบบวิถี ชี วิ ต
ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์โบราณคดี ชายฝั่ง
อันดามัน
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เช้ามืด.. บนหาดกรวดร้อน ธารน้ำาร้อน และ
บ่อโคลนร้อน กับบรรยากาศผืนป่าชายเลน 
ริมคลองมะรุ่ย เขตแดนธรรมชาติกั้นระหว่าง
จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงากับกิจกรรม 
เพื่อสุขภาพที่สุดแสนโรแมนติก ในสไตล์ 
พื้นบ้าน เงียบ สงบ ความสุขที่ท่านสามารถ
ค้นพบตัว เองและธรรมชาติ ได้ ในวันขึ้ น  
หรือแรม 3-6 ค่ำา ทุกเดือนตลอดปีที่… 
บ้านถ้ำาเสือ

มหัสจรรย์
ขุมพลังใต้พื้นพิภพ
กับ…“รอยเลื่อนมะรุ่ย”

ผลิตภัณฑ์เด่น
• ผ้าปาเต๊ะ พิมพ์ลาย
• ศิลปกรรม “ดอกไม้อันดามัน” จากเปลือกหอยชักตีน
• เสื้อเพ้นท์ลาย “มิสเตอร์อ่าวลึก” ของฝากจากมนุษย์ถ้ำา

แหล่งท่องเที่ยว
• น้ำาผุดเริงร่า • ถ้ำาลอด-ถ้ำาผีหัวโต • สปาธรรมชาติหาดทรายร้อน • ถ้ำาเสือน้อย
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี • ถ้ำาคลัง • ศูนย์ลิง • ป่าเกาะ-เกาะห้อง

ประเพณี วัฒนธรรม
• ประเพณีแข่งเรือยาว 14 ฝีพายประจำาปี ในงานประเพณีลอยกระทงทุกปี
• วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน มโนราห์ รองแง็ง ลิเกป่า

ลักษณะเด่น
• ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันด้านในสุดของอ่าวพังงา มีลักษณะ
 ของชายฝั่งที่เว้าแหว่ง มีป่าโกงกางขึ้นและมีคลองน้ำาเค็ม
 หลายสาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำาการเกษตรไม้ผล สวนปาล์ม
 สวนประมง 
• พบหลักฐานที่เชื่อว่าเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์
 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
• หาดทรายร้อน น้ำาพุเริงร่า ถ้ำานางฟ้า ถ้ำาเสือนอก-ถ้ำาเสือใน 
• เป็นหมู่บ้านที่สวยงามสะอาด ได้รับรางวัลชุมชนสะอาดดีเด่น 2 ปีซ้อน
 ถนนสวยที่สุดในอำาเภออ่าวลึกและกระบี่ ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี
• มีโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐาน

กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน
• พานักท่องเที่ยวนั่งเรือหัวโทง ชมธรรมชาติในลำาคลองน้ำาเค็ม 
• พายเรือคายัค ถ้ำาลอดเหนือใต้ และถ้ำาผีหัวโต 
• สปาธรรมชาติ
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• มีต้นทุนด้ านการบริหารจัดการท่อง เที่ ยวชุมชน 
แบบ Social Enterprise ที่เป็นระบบ จากการ 
ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนในอดตีพฒันาสูร่ะบบธรุกจิเพือ่สงัคม
ชุมชน สิ่งแวดล้อม แบ่งสรรรายได้ออกเป็น 3 กระปุก 
นำาประโยชน์เข้าสู่สังคมชุมชนโดยรวมได้เป็นอย่างดี  
เป็นพื้นฐานการบริหารจัดการสังคม สิ่งแวดล้อม สู่ 
ชุมชนภิวัฒน์ สังคมยั่งยืนที่พึ่งพาตนเอง ตามกรอบ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต

• มตีน้ทนุดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์เปน็ทีรู่จ้กั
และเป็นเป้าหมายของสื่อมวลชนได้ เข้ามาทำาการ
ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง
ปัจจุบัน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ดี 
พอสมควร ปัจจุบันเป็นการทำาตลาดแบบบอกต่อจาก 
นักท่องเที่ยวด้วยกันเอง มีศูนย์ข้อมูลและประสานงาน 
การตลาดและบริการคือ ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายท่องเที่ยว
โดยชุมชนอ่าวลึก

• มีต้นทุนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และนันทนาการ 
จากการเริ่มต้นแบบระเบิดจากภายใน ที่ผู้นำาและ 
ผู้จัดการชุมชนได้ริเริ่มดำาเนินงานการท่องเที่ยวมาแล้ว 
บนพื้นฐานพึ่งพาตนเอง และการศึกษาเรียนรู้ให้มี 
องค์ความรู้ด้านการบริการ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วย
ยุทธวิธี “เอาเยี่ยง ไม่เอาอย่าง” มาตลอดระยะเวลา 
4-5 ปี ทำาให้คนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ได้เข้าใจ รู้ และปรับตัวรองรับการเป็นเจ้าบ้านได้ดี 
ในระดับหนึ่งแล้ว

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำาเสือ
• มีต้นทุนของประสบการณ์การทำางานเป็นกลุ่ม การเริ่มต้นพัฒนาชุมชน 
ด้วยตนเองมาก่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาด 
ถนนสวยระดับจังหวัดกระบี่ ผู้นำา คณะกรรมการหมู่บ้าน คนในชุมชน  
ได้ผ่านกระบวนการทำางาน แก้ไขปัญหาร่วมกันมาเป็นระยะเวลากว่า 
10 ปี ทำาให้เกิดพลังและความร่วมมือในการทำางานเป็นกลุ่ม มีแรง 
บันดาลใจในการทำางานที่ดี

• มีต้นทุนในการเป็นชุมชนสะอาด ทั้งบริเวณอาคารที่พักอาศัย ถนนหนทาง 
ที่ทุกคนได้ร่วมกันดูแลมาตลอดระยะกว่า 10 ปี กลายเป็นค่านิยมที่ 
ปลูกฝังให้กับคนในชุมชน เหมาะแก่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

• มีต้นทุนด้ านข้อมูลชุมชนได้มีการสำ ารวจเก็บข้อมูลที่ สำ าคัญด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี “ตำานานมนุษย์ถ้ำาอ่าวลึก” และข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในชุมชนในอำาเภอและ 
ในจังหวัดกระบี่ไว้สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ว ทำาให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับทราบ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เรื่องเล่าพื้นบ้านที่สมบูรณ์มากมายในชุมชนและ
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง จนสามารถเชือ่มโยงสูก่ารทอ่งเทีย่ว สามารถสือ่ความหมาย
ของที่มาของชื่ออำาเภอ และความเชื่อของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์และ 
ยุคประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัวในปัจจุบัน อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ 
ให้ผู้มาเยือนและสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน

สถานีแห่งความรัก
สนุกสนาน สามัคคี มิตรภาพ 
ท่ามกลางธรรมชาติ
ผืนป่าขุนเขาแห่งบ้านถ้ำาเสือ 
ด้วยการสร้างสรรค์จากทีมงาน
นันทนาการฉบับพื้นบ้าน “มนุษย์ถ้ำาอ่าวลึก”
อบอุ่นทรงคุณค่ากับบริการ 
การต้อนรับการให้บริการจัดประชุมสัมมนา 
สไตล์วิถีชุมชนบ้านถ้ำาเสือ ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์

สถานีแห่งการเรียนรู้
สร้างสรรค์ หลอมรวม เข้าใจ รัก สามัคคี 
ท่ามกลาง...ธรรมชาติแห่งขุนเขา รอยยิ้ม...และมิตรไมตรีจากชุมชน
MEETING / OUTING / TEAM BUIDING / STAFF PARTY

FUN PLUS
THAMSUA HAPPINESS PLUS MODEL
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รังสรรค์พิมพ์ลงบนผืนผ้า
ด้วยวิธีของการทำาผ้าปาเต๊ะ
บอกถึงอัตลักษณ์ สื่อถึงเรื่องราว
ของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์
ที่อาศัยเพิงผา โถงถ้ำา และดำารงชีพอยู่ที่นี่

เรื่องราวภาพเขียนสี
ก่อนประวัติศาสตร์

CULTURE PLUS
THAMSUA HAPPINESS PLUS MODEL
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“รองแง็ง”
คือ การแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ตอนกลาง
แถบจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล
มาตั้งแต่โบราณเมื่อผู้คนได้เสร็จจากงานไร่งานนา
ก็มาร้อง เล่น เต้นรำา ขับบทกลอนเกี้ยวพาราสีกัน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำาเสือ
8 หมู่ 5 ต.อ่าวลึกใต้ 
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 
Page fb : ชุมชนท่องเที่ยวถ้ำาเสือ 
Email : aoluk.cbt@gmail.com
โทร. 08 4840 8837, 095 423 1771

“บุหลันอันดา”
รองแง็งตันหยงร่วมสมัยบ้านถ้ำาเสือ

CULTURE PLUS
THAMSUA HAPPINESS PLUS MODEL
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บ้านทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนและป่าบก รวมทั้ง
สายน้ำาลำาคลองตลอดจนทะเลกว้างที่อยู่หน้าบ้าน เปรียบดั่งต้นทุนทาง
ธรรมชาติให้ชุมชนได้ใช้เป็นฐานต่อยอดในด้านการจัดการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจที่ในอดีตนั้น 
ชาวบ้านในชุมชนพึ่งพาทะเล ป่าไม้ ด้วยการทำาประมง เก็บของป่า 
ตัดไม้เผาถ่าน
 วันนี้…การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างเสริม
โอกาสทางด้านรายได้ให้แก่ชุมชน ที่สำาคัญทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ได้รับการดูแลจากชาวบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือมี 
คณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้ดูแล ทางอ้อมชาวบ้านที่ได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ใช้ป่าและทะเลเป็นจุดขายช่วยกัน

ปกป้องดูแล ส่วนผลกระทบในเชิงลบที่ส่งผลต่อทรัพยากรมีประเด็น  
น้ำากัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นที่เกิดจากเรือนำาเที่ยว โดยเฉพาะเรือใหญ่ที่ใช้ 
เส้นทางผ่านลำาคลองหมู่บ้าน แต่ก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการและทาง
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและขอความร่วมมือในการป้องกัน 
ผลกระทบดังกล่าว

ฟังเสียงธรรมชาติ…ที ่

ทุ่ง หยี เพ็ง

“สายน้ำาไหลริน สายลมโบกพัด กิ่งก้านเอนไหว
โกงกางเก้งก้าง หยั่งรากค้ำาจุนคลื่นและลม

กระเต็นน้ำาตาล จับจ้องมองผ่านม่านน้ำาเอื่อยไหล
ปลาน้อยเวียนว่ายเลี่ยงพาลภัย ให้ไกลกังวล
 ทุ่งหยีเพ็ง...หมู่บ้านบนเกาะกลางทะเล
ผู้คนหลั่งไหล คลั่งไคล้ ในผืนธรรมชาติ
จนวันและคืน มิอาจหยุดยั้งใจถวิลหา

ป่าเอย ทะเลเอย เราจะรักษาเพื่อความสุขของผู้คน“

• นราธร หงษ์ทอง •
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ประวัติความเป็นมา
 ชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชนมุสลิมที่เข้ามาตั้งรกราก 
เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ชื่อหมู่บ้านมาจาก “โต๊ะหยีเพ็ง” ชื่อของ
บุรุษผู้ หนึ่ งที่ ได้ เดินทางมาอยู่ อาศัย ณ หมู่บ้ านแห่ งนี้ เมื่ อ  
“โต๊ะหยีเพ็ง” ได้สิ้นชีวิตลง พื้นที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่า “ทุ่งหยีเพ็ง”   
บ้านทุ่งหยีเพ็งตั้งอยู่หมู่ 4 ตำาบลศาลาด่าน อำาเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ ห่างจากที่ว่าการอำาเภอเกาะลันตาไปทางทิศใต้  
10 กิโลเมตร เนื้อที่ 3,500 ไร่ พื้นที่ทำาการเกษตร 2,500 ไร่  
หมู่บ้านมีป่าชายเลนพื้นที่กว่า 1,900 ไร่ ป่าบกอีกกว่า 1,000 ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ
 บ้านทุ่งหยีเพ็งมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีป่าชายเลน 
ด้านตะวันออก จำานวนประชากร 1,209 คน 252 ครัวเรือน 
สว่นใหญน่บัถอืศาสนาอสิลาม ประชากรในชมุชนประกอบอาชพีคา้ขาย 
ทำาสวนและรับจ้างเป็นหลัก อาชีพรองคือทำาประมง

ลักษณะทั่วไป
 บ้านทุ่ งหยี เพ็งตั้ งอยู่ทางฝั่ งตะวันออกของเกาะลันตา 
มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา และป่าชายเลนด้านตะวันออก จึงทำาให้
หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับผืนป่าชายเลน และลำาคลองน้ำาเค็มที่ทอดตัว
ยาวออกสู่ปากอ่าวลันตา ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มีวิถีชีวิต
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ จึงเกิดแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่า 
ในการหาเลี้ยงชีพ ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ต้นแบบของจังหวัดกระบี่ เพราะชาวบ้านในชุมชนกำาลังช่วยกันพัฒนา
หมู่บ้านให้กลายเป็นหมู่บ้านสีเขียว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติให้อยู่คู่จังหวัดกระบี่ตราบนานแสนนานต่อไป กิจกรรม 
ท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ 
เรียบง่ายที่เข้าถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีความ
สอดคล้องกับวิถีความเป็นชนชาติมุสลิมบนเกาะลันตา ที่มีการดำาเนิน
ชีวิตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ กิจกรรม “เที่ยวทุ่งหยีเพ็ง หมู่บ้าน
บนเกาะ” เป็นกิจกรรมชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง และวิถี
ชีวิตของชาวบ้านรวมถึงสัมผัสร่องรอยวิถีชีวิตของคนตัดไม้เผาถ่าน   
ซึ่งเป็นอาชีพที่สำาคัญอย่างหนึ่งของชาวบ้านทุ่งหยีเพ็ง และกิจกรรม 
“ดูนกทะเลเหยี่ยวแดง นกออก (อินทรีทะเล)” เป็นกิจกรรมที่ชุมชน

กินช่วยทะเล
ทุ่งหยีเพ็ง

จากบ้านหลังเล็กๆ ที่อบอุ่น บ้านบวก สู่มื้อพิเศษให ้
ผู้มาเยือนได้ “กินข้าวกับชาวบ้าน” เมนูพื้นเมือง 
อาหารทะเลสด รายไดส้ว่นหนึง่นำาไปสมทบเปน็กองทนุ 
“กินช่วยทะเล” เพื่อทำากิจกรรมการจัดการป่าชุมชน 
บ้านปลา หญ้าทะเล ธนาคารปูไข่ และอีกหลาย
กิจกรรมในการรักษาทะเลให้ยั่งยืน

จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับนกทะเลนานาชนิด 
และแวะชมศูนย์ฝึกลึงเพื่อการอนุรักษ์ และลิ้มรสอาหาร
พื้นเมืองของชาวบ้านทุ่งหยีเพ็ง อย่างเช่น แกงส้ม และ
ขนมไทย เป็นต้น นอกจากนี้ด้วยความที่ชุมชนมีความ 
เข้มแข็งด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว จึงมีการจัดโครงการ 
“ทะเลเพื่อวันพรุ่งนี้” (The sea for tomorrow 
project) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ลอง
สัมผัส เช่น กิจกรรมสร้างบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเล   
เป็นต้น หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ทำามากมาย ก็พลาดไม่ได้เลยที่จะ
แวะมา ณ หมู่บ้านแห่งนี้ เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชน
ชาวมุสลิม นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจึงควรปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไป
อย่างราบรื่น ได้แก่ แต่งกายสุภาพ ห้ามดื่มสุราและของ
มนึเมาทกุชนดิ หา้มนำาอาหารทีม่เีนือ้หมเูขา้มารบัประทาน
ในชุมชน ห้ามส่งเสียงดังในช่วงที่ชุมชนประกอบศาสนกิจ    
ให้ความเคารพและให้เกียรติในวิถีและวัฒนธรรมชุมชน
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นชุมชนขนาดเล็ก แต่มีความ 
เข้มแข็งในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี
จึงทำาให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเกาะลันตาที่ 
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะนอกจาก 
จะได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับอากาศที่บริสุทธิ์และพื้นที่ 
สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนแล้ว ยังมีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาวมุสลิมให้ได้สัมผัสกันอีกด้วย
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บทกวีทุ่งหยีเพ็ง ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราว 
ของหมู่บ้ านบนเกาะแห่งนี้ ให้ผู้ คนรับรู้ ถึ งอารมณ์ 
แห่งธรรมชาติ ให้เห็นภาพชีวิตที่เคลื่อนไหวในธรรมชาต ิ
เรื่องราวของผู้คนที่ชื่นชมคลั่งไคล้ในธรรมชาติ และ 
ผู้ที่คอยดูแลรักษาธรรมชาติ “ป่าชายเลน” ป่ากลางทะเล
ที่ดูไม่ต่างจากป่าชายเลนที่ไหนในประเทศไทย หากแต่
ป่าชายเลนที่นี่กลับกลายเป็น “ผืนป่ามหัศจรรย์ชีวิต” 
สรรพชีวิตต่างก็พึ่งพากัน ก่อเกิดเป็นเสมือนสังคมแห่ง
แรงบันดาลใจ สังคมแห่งพลังที่บริสุทธิ์คอยเติมเต็ม
คุณค่าให้กันและกัน ทั้งป่า คนเที่ยวป่า และคนดูแลป่า

สายน้ำา แห่งชีวิต
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ผลผลิตจากธรรมชาติ
คือความสุขที่ยั่งยืน

 กะปิเกาะลันตาทุ่งหยีเพ็ง…หนึ่งเรื่องราว
ที่สืบสานต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของคน 
ทุ่งหยีเพ็ง…หนึ่งในเรื่องราวที่ช่วยให้เศรษฐกิจ
ชุมชนของทุ่งหยีเพ็ง…มีการเคลื่อนไหวในด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง จนถึง
ปัจจุบันสร้างเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน 
รวมกลุ่มพึ่งพากันและกันในชุมชนมากว่า 17 ปี
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 หากในบ้านมีพ่อแม่ลูกร่วมกันสร้าง
เศรษฐกิจครอบครัวขึ้นมา ให้พึ่งตนเองได้จาก
ฐานชวีติทีต่นเองม ีโดยไมท่ิง้บา้นไปไหนไมท่ิง้อาชพี
ดั้งเดิม บ้านคงไม่เหงา หมู่บ้านก็จะมีชีวิตชีวา 
“บ้านบวก” ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง คือ
หนึ่งโครงการที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมผ่านการ
รวมกลุ่มชาวบ้านในลักษณะที่เป็นครัวเรือน พัฒนา
ตนเองตามแนวคิด 10 ประการ มุ่งเป้าสู่การ
พัฒนาครัวเรือน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ
ครอบครัว เศรษฐกิจชุมชน สังคมครอบครัว 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความเชื่อที่ว่า 
“บ้านบวก” คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่จะก่อ
ใหเ้กดิดลุยภาพทางการพฒันาสงัคมในปจัจบุนัและ
อนาคต แค่เข้าใจและเติมเต็มในคุณค่าคำาว่า 
“บ้าน” 
 วิถีที่เรียบง่าย ไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก
ในสงัคมชมุชนมสุลมิของทุง่หยเีพง็ ผูค้นทีพ่ยายาม
ยืนหยัดอยู่กับถิ่นกินอยู่กับบ้านเพื่อต้องการคงไว้
ซึง่เสนห่แ์ห่งความเป็นชุมชนดัง้เดิมไมพ่ยายามเดนิ
ตามกระแส แต่ยึดหลักการพึ่งพากันเองคือหนึ่ง
เรื่องราวของทุ่งหยีเพ็ง “บ้านบวก” นำาเรื่องของ
วฒันธรรมการกนิ การอยู ่การพึง่ตนเอง สรา้งสรรค์
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในครอบครัว ต่อยอดยึดโยงกับ
การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น
ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สุขภาวะของคนในครอบครัว

 หากในบ้านมีพ่อแม่ลูกร่วมกันสร้าง

แนวคิดบ้านบวก
HOME PLUS

ºŒÒ¹·Ø‹§ËÂÕà¾ç§
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บ้านทุ่งหยีเพ็ง เป็นชุมชนไม่ใหญ่นัก
ตั้งอยู่ริมทะเลทางฝั่งตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่
อาชีพหลักคือการทำาประมงพื้นบ้าน การทำาสวนยางพารา
เราสามารถมาเที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ มีโฮมสเตย์
ไว้บริการนักท่องเที่ยว ไฮไลท์สำาหรับการเที่ยวที่นี่คือ
นั่งเรือแจวโบราณ ทานข้าวกับชาวบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน
• คลองเตาถ่าน • อ่าวลันตา • คลองทะ 
• บ่อน้ำาในป่าชายเลน • เกาะตะละเบ็ง • เกาะอุง 
• แหลมชาวเล (ชุมชนลิงแสม) • โรงเรียนฝึกลิงกังแห่งเดียวบนเกาะ

กิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไปเที่ยวชุมชน 
บ้านทุ่งหยีเพ็ง มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
• ล่องเรือ • ตกปลา • ชมวิถีชีวิตชุมชน • ปลูกป่า • โฮมสเตย์

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง
19 หมู่ 4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

โทร.089 5909173
www.tungyeepeng.com
Email.nas463@hotmail.com

การเดินทาง
• รถโดยสารประจำาทาง เดินทางจากตัวเมืองกระบี่
 เริ่มเที่ยวแรกเวลา 07:00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17:00 น.
 อัตราค่าโดยสารท่านละ 180 บาท 

• รถยนต์ส่วนบุคคล 
 ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 เส้นกระบี่-ตรัง ถึงสามแยก 
บ้านห้วยน้ำาขาวขับตามถนนหมายเลข 4201 เพื่อไปยัง 
ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน นำารถขึ้นแพขนานยนต์ 
ข้ามไปเกาะลันตา ถึงเกาะลันตาน้อย แล้วข้ามไปยัง
เกาะลันตาใหญ่ ถึงทางแยกบ้านโล๊ะดุหยงเลี้ยวซ้ายไปตาม
ถนนเส้นหน้าเกาะ (ศาลาด่าน–ทุ่งหยีเพ็ง–อำาเภอเก่า– 
สังกาอู้) ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ก็ถึงบ้านทุ่งหยีเพ็ง
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ทุกเดือนพฤษภาคม เพลินตากับ 
 พรมแดง จากดอกจิกดอกไม้ประจำาถิ่น

มหัศจรรย์ความงาม
หนองทะเล

“พÄษภาคม พรมแดง”
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สุข สงบ สบาย
ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
พายคายัค สัมผัสทะเลหมอก
จิบชา-กาแฟแลธรรมชาติบนเรือแพไม้ไผ่ (นวัตกรรมคนในชุมชน)
ทริปถ่ายภาพยามรุ่งสาง สัมผัสกลิ่นอายพื้นบ้านริมหนองน้ำา
เรียนรู้การทำาอาหารพื้นถิ่น
เพลิดเพลินผ่อนคลายด้วยการให้อาหารปลา

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
สุขใจเมื่อไปหนองทะเล (Real Love Real Life)
เริ่มดำาเนินการเปิดการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558
และได้เข้าร่วมกันกับพี่น้อง 15 ชุมชน ท่องเที่ยว 1 เครือข่ายในจังหวัดกระบี่
ปัจจุบันจัดตั้งเป็นสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่
“สร้างบ้านด้วยพลังคน สร้างคนด้วยพลังรัก”

จิบกาแฟกลางน้ำา
แล…ตะวันขึ้นยามเช้า

14



สร้างบ้าน ด้วย พลังคน
สร้างคน ด้วย พลังรัก

ความศรัทธา

REAL LOVE REAL LIFE
15



สร้างชุมชน
ที่งดงาม

จุดเริ ่มต้น พลังรัก ด้วยกำาลังใจ

จากผู้อาวุโส โต๊ะอิหม่าม ผู้รักบ้านเกิด เป็นต้นแบบ  
ได้สื่อสารออกมาอย่างมีพลัง โดยใช้หลักศาสนาซึ่งเป็น
ลายแทงในการนำาทางพัฒนาบ้านเกิด มุ่งมั่น เชื่อมั่น  
ในพลังทำาดี เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายศาสนาคือแกนหลัก 
ในการสร้างชุมชน โดยใช้หลักต้องเป็นมือบนมากกว่า 
มือล่าง การเสียสละของพี่น้องในชุมชนจึงทำาให้เรามี 
งบประมาณมาสร้างชุมชนของเราเอง “ตามรอยพ่อ” 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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 หนองน้ำาหนองทะเล มีเนื้อที่กว่า 593.59 ไร่ 
รวมคนรักบ้าน ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่อายุเกษียนราชการ ลูกหลาน 
ในชุมชน จากหลากหลายนามสกุลรวมตัวกันเป็นต้นแบบ 
ในวันนี้ เรื่องราวสวยงามในอดีต ถูกสืบสานเล่ามาอย่างมีพลัง
จากผู้ใหญ่หลายๆ ท่านในชุมชน โดยใช้ศาสนาคือแกนหลัก 
ในการสร้างชุมชน คือ การเป็นมือบน มากกว่าการเป็นมือล่าง 
การเสียสละของพี่น้องในชุมชน จึงทำาให้เรามีเงินตั้งต้นด้วยเงิน
ของชุมชนจนถึงปัจจุบัน ในการพัฒนาการเรียนรู้พึ่งพาตนเอง
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 วิถีชีวิตชุมชนคนหนองทะเล ย้อนยุคสู่ภาพอดีต 
ในหนองน้ำาแห่งนี้คือสนามเด็กเล่นที่ใหญ่และกว้างที่สุดกว่า 
พันไร่ ตามคำาบอกเล่าจากความทรงจำาของคนยุคก่อน ความสุข
จากอดีตถูกเชื่อมโยงสู่ยุคปัจจุบันคือคนตกปลาริมหนองน้ำา 
อย่างมีความสุข สงบ สบายๆ ด้วยหนองน้ำาหนองทะเลที่มี 
ความอุดมสมบูรณ์ในอดีต 
 เกาะลอยน้ำา เรื่องจริงที่ถูกเล่าขานจากผู้อาวุโส 
ความมหัศจรรย์ของเกาะลอยที่ลอยทวนแรงลม ซึ่งมีเกาะน้อย
ใหญ่มากมายหลายเกาะ ความโดดเด่นของเกาะลอยน้ำาคือ 
เป็นเกาะที่มีหญ้าคาผี ซึ่งเป็นหญ้าที่มีความหนาแน่นสามารถ
ทำาให้ผู้คนเดินอยู่บนเกาะโดยที่เท้าไม่โดนน้ำา ความภาคภูมิใจ 
ในคำาบอกเล่าของคนยุคก่อนๆ บอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
หนองน้ำาหนองทะเลในอดีต
 ความพิเศษของเดือนพฤษภาคม ที่หนองทะเล 
ท่านสามารถเข้ามาสัมผัสกับฤดูกาลดอกจิก ไม้ประจำาถิ่นของ
หนองน้ำาแห่งนี้ ที่ร่วงหล่นสู่พื้นน้ำาเฉกเช่นพรมผืนใหญ่สีสัน 
สดสวย พฤษภาคมพรมแดง เสน่ห์ที่เดียวในจังหวัดกระบี่  

“ความสามัคคี คือหัวใจของการสร้างชุมชน สร้างคน สร้างงาน”

ตี 5 หัวรุ่ง ท่านจะได้เห็นช่างภาพจากทุกสารทิศเข้ามาเก็บภาพ
ที่บริเวณหนองน้ำาแห่งนี้
 อาหารบ้านๆ ที่ถูกเสริฟให้กับผู้มาเยือนที่มา 
เป็นกรุ๊ป ที่มีความโดดเด่นในชุมชนมากมาย เช่น น้ำาชุบคลี่เซะ 
ผักต้ม แกงส้มรสชาติบ้านๆ และอีกหลากหลายเมนู ขนมชนิด
ต่างๆ เช่น ขนมเปียกปูน และของว่างในสมัยก่อน เหนียวหลบ 
โกปี๊ ที่คนมากมายยุคก่อนทานในเวลาทำาไร่ เรื่องราวสวยงาม
เรื่องอาหารที่หลากหลาย ท่านสามารถมาสัมผัสได้ในเดือน 
รอมฎอล ที่บ้านหนองทะเล 
 อาหารเช้าบนเรือแพไม้ไผ่ ตอน 6 โมงเช้า  
คุณสามารถสัมผัสถึงอากาศที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ทะเลหมอก
ที่วิ่งตามสายลมเหนือผิวน้ำา พร้อมรอบตัวคุณจะถูกโอบล้อม 
ด้วยภูเขา สัมผัสกับแสงยามรุ่งอรุณที่มีสีสันสวยงาม
 พายคายัคนั่งเรือแพ อัลฟาซินนีล กลางสายหมอก
ยามเช้า 6 โมงเช้าและช่วงบ่าย รอบตัวคุณจะถูกโอบล้อม 
ด้วยภูเขา สัมผัสกับแสงยามรุ่งอรุณ และแสงยามบ่ายที่มีสีสัน
สวยงามด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ และร่วมทำากิจกรรมพิเศษ
 CSR กิจกรรมเพื่อสังคมจากเอกชน ทำาให้ชุมชน 
ได้รับโอกาสที่ดีในการเข้ามาสนับสนุนชุมชนในช่วงต้น พร้อม
กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาทำากิจกรรม
 ความสวยงามที่หนองทะเล มีไว้สำาหรับทุกท่าน 
ที่รักธรรมชาติ และช่างภาพที่รักการถ่ายภาพ และกิจกรรมอีก 
หลากหลายที่ท่านสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้ ที่อยู่ 261  
หมู่ที่ 1 ตำาบลหนองทะเล อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
โทรศัพท์ 061-2801014 fb : kwanta srimad  
Line id : 061-2801014

• บทความ…ขวัญตา ผกามาศ •

วิถีชีวิต
ชุมชนคนหนองเล
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ความสุข ความอิ่ม
ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
อิ่มอร่อยกับอาหารบ้านๆ สุขใจยามเช้ากับโกปี๊ แสล่อง 
ได้ที่ร้านป๊ะดี่ ร้านสูฉ๊ะ ร้านบังหมาดอิ่มอร่อยกับอาหาร
คาวหวานหลากหลายที่ตลาดต้องชม ทุกวันจันทร์ และวันพุธ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
261 หมู่ที่ 1 ตำาบลหนองทะเล อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81100
fb : kwanta srimad
Tel. 061-280101418



แหลมสัก เส้นทางแห่งรักและผูกพัน
อันดามันโอบไว้ให้เป็นแหลม
โกงกางแซมงดงามตามโขดเขา
ภาพเขียนสีโบราณแต่นานเนา
คอยบอกเราว่าถิ่นนี้เคยมีคน
ผืนดินนี้ร่มเย็นเป็นศรีศักดิ์ 
อัตลักษณ์บ่งบอกผลิดอกผล
ทั้งไทยพุทธมุสลิมอยู่ปะปน
กับเหล่าชนบาบ๋ามาช้านาน
วัฒนธรรมสามสายได้หล่อหลอม
อย่างออมชอมใจรวมร่วมประสาน
บรรพชนทำาให้เห็นเป็นตำานาน
เราลูกหลานแหลมสักจึงรักกัน
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 ตำาบลแหลมสัก อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
อยู่ห่างจากตัวอำาเภออ่าวลึกประมาณ 20 กิโลเมตร  
ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกระบี่ประมาณ 61 กิโลเมตร  
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 23,475 ไร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน ทั้งหมด 
6 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ส่วน คือ  
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบล มีพื้นที่ 101 ตาราง
กิโลเมตร ประมาณ 19,100 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหินราว หมู่ที่ 2 บ้าน 
อ่าวน้ำา (บางส่วน) หมู่ที่ 5 บ้านคลองแรด และหมู่ที่ 6 
บ้านในใส มีประชากรในเขตรับผิดชอบจากการสำารวจ
ทั้งหมดจำานวน 2,371 คน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) และเขตเทศบาล
ตำาบล พื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 4,375 ไร่ 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 
บ้านอ่าวน้ำา (บางส่วน) หมู่ที่ 3 บ้านแหลมสัก และ 
หมู่ที่ 4 บ้านสมิหลัง มีประชากรในเขตรับผิดชอบจากการ
สำารวจทั้งหมดจำานวน 4,069 คน (ข้อมูลจากทะเบียน
ราษฎร์ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558) สภาพพื้นที่ 
โดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขา ที่ราบ และเนินสูง ต่ำา 
มีชายฝั่งทะเลล้อมรอบทั้งสามด้าน ส่วนใหญ่เป็นป่า 
ชายเลน มีสภาพเป็นป่าโกงกาง แสม และลำาพู
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ประมาณ 
ร้อยละ 89.70 รองลงมาทำาเกษตรกรรม ได้แก่ การทำา
สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำามันร้อยละ 6.30 
รองลงมามีอาชีพรับจ้างร้อยละ 4 ประชากรส่วนใหญ่ 
มีสถานะทางการเงินของครอบครัวที่ค่อนข้างดี จากการ
สำารวจข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 
ที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาในเรื่องของความยากจน
 ลักษณะทางสังคมของประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นสังคมกึ่งชนบท มีการนำาขนบธรรมเนียมประเพณี 
มาใช้ในพื้นที่ เช่น การถือศีลกินเจ การถือศีลอดของ 
ชาวมุสลิม มีการใช้ศาสนาเป็นความเชื่อในการยึดเหนี่ยว
จิตใจ เพราะในพื้นที่มีศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 70 
ศาสนาพทุธประมาณรอ้ยละ 30 และมคีวามสมัพนัธแ์บบ
ใกลช้ดิสว่นตวัและเปน็กนัเอง ซึง่ลกัษณะทางสงัคมในพืน้ที ่
มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำานวนมากทำาให้
เกิดปัญหาทางโภชนาการเกิดขึ้นในทุกกลุ่มวัย เช่น 
พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดโรค
เรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน 
ฯลฯ ด้านการวางแผนครอบครัว ประชาชนส่วนใหญ่ขาด
การคุมกำาเนิด ส่งผลให้มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นทุกปี และ
มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกด้วย

ตุกนทราย
“ตุกนทราย” อย่าหมายจะได้พบ ยามเร้นหลบซ่อนกายใต้ละหาร
สามค่ำาถึงหกค่ำาคำาประมาณ จึงพบพานสัมผัสได้ดังใจปอง
อยากชวนเจ้ามานั่งข้างข้างพี่ บนหาดทรายแห่งนี้มีเราสอง
จิบกาแฟยามเช้าเฝ้าคอยมอง แสงเรืองรองส่องสวรรค์วันอรุณ
มีทะเลโอบล้อมพร้อมขุนเขา คอยเป็นเพื่อนบังเงาให้ไออุ่น
หนีชีวิตวุ่นวายชุลมุน มานอนหนุนธรรมชาติสะอาดใจ

เขาเหล็กโคน
เป็นหมุดหลักปักไว้บอกให้รู้ ตอนนีอ้ยูเ่ขตแดนแควน้แหลมสกั
“เขาเหล็กโคน” เด่นสวยด้วยรูปลักษณ์ ตอกสลักหนักแน่นแทนวาจา
มองภูเขาเฝ้าคิดอธิษฐาน ให้การงานมั่นคงดั่งภูผา
แม้คลื่นลมโถมกระหน่ำาไม่นำาพา คงเดินหน้าก้าวไปไม่สั่นคลอน
ทั้งความรักทรัพย์สินไม่สิ้นหมด ทั้งลาภยศเลื่องลือชื่อกระฉ่อน
เหมือนภูเขาเนาอยู่คู่สาคร เป็นคำาพรส่งสู่ผู้มาเยือน

ชุมชนบ้านแหลมสัก
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“ผาเขาค้อม” น้อมผามาค้อมเขา คอยบังเงาแดดฝนให้คนพัก
เขานอบน้อมค้อมผามารู้จัก เฝ้าทายทักแสงสวรรค์วันอรุณ
พร้อมรอรับมหัศจรรย์เช้าวันใหม่ วันเวลาผันไปไม่หยุดหมุน
มีสักครั้งกายใจได้สมดุล  ลดความวุ่นวายใจไม่กังวล
หยุดเวลาทิ้งไปปล่อยใจว่าง อยูท่า่มกลางธรรมชาตไิมส่บัสน
เติมพลังบริสุทธิ์ไม่เปื้อนปน เพิ่มคุณค่าตัวตนตามหนทาง

ผาเขาค้อม

เหลาหัน
ถึง “เหลาหัน” พลันเห็นเป็นเขาหัน จากตน้ไมเ้ปลีย่นผนัเปน็หนา้ผา
พลันนึกถึงวันวานที่ผ่านมา อนิจจาไม่นิ่งสักสิ่งอัน
เป็นหินแปลกแทรกน้ำามาย้ำาว่า ธรรมชาตเิกดิมาเพือ่สรา้งสรรค์
เตือนสติอย่าเผลอตนจนถึงวัน ต้องพลิกผันผิดคาดไม่อาจเดา
เป็นเพราะความแตกต่างทางน้ำาไหล ประคองให้เรือลอยรอบภูเขา
นั่งในเรือเห็นภูผาผ่านหน้าเรา จึงเรียกเหลาหันกันแต่นั้นมา

 ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำาบลแหลมสัก เริ่มดำาเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำาบลแหลมสัก อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เดิมนั้น
พื้นที่ของบ้านแหลมสักเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยป่าชายเลนและที่ราบสูงสลับกัน และมีต้นสักขึ้นอยู่จำานวนมาก ที่บริเวณแหลมหิน 
ที่ยื่นลงสู่ทะเล ชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่า “แหลมสัก” ต่อมาได้มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากขึ้น โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง 
ในขณะนั้น เพราะความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลนั้นเอง การอพยพตั้งรกรากครั้งแรกๆ น่าจะเป็นกลุ่มชาวจีนและชาวมุสลิมจากมลายู
จากบริเวณเกาะแก่งใกล้เคียงขึ้นมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมฝั่งทะเล กลุ่มชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำาในตลาด ส่วนชาวมุสลิม 
ก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่กระจายตามริมฝั่งอื่นๆ จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ พอประมาณได้ว่ามีการเข้ามาอยู่กันที่นี้กว่า 100 ปี 
มาแล้ว ในยุคแรกๆ การเดินทางสัญจรยังไม่มีถนนเข้าถึงตำาบลแหลมสักได้โดยตรง จากอำาเภออ่าวลึกนั้นมีถนนมาถึงบ้านคลองโศก 
ตำาบลอ่าวลึกใต้ จากบ้านคลองโศกไปยังตำาบลแหลมสักนั้นยังเป็นเส้นทางเดินเท้าเล็กๆ การเดินทางส่วนใหญ่ใช้การเดินทางโดยทางเรือ
จากตำาบลแหลมสักมาขึ้นฝั่งที่คลองกลาง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์เทศบาลอ่าวลึกใต้) ในเวลาต่อมาหน่วยงานราชการอำาเภออ่าวลึก 
เห็นว่าตำาบลแหลมสักเป็นตำาบลที่ค่อนข้างกันดาร ห่างไกลจากอำาเภอ การคมนาคมไม่สะดวก ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จึงรายงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ในที่สุดจึงมีการก่อสร้างถนนสาย 4035 สายอ่าวลึก-แหลมสัก เริ่มสร้างครั้งแรกเดิมเป็นถนนลูกรัง ต่อมาได้มี
การปรับปรุงเป็นถนนลาดยางเอสฟัสน์ดังปัจจุบันถนนสายแหลมสักได้ก่อสร้างครั้งแรกก็เมื่อกว่า 60 ปีที่ผ่านมา 
 ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา แหลมสักเกิดความเจริญอย่างรวดเร็ว มีตลาดเกิดขึ้นเพราะธุรกิจประมงเฟื่องฟู มีการทำา
ประมงอย่างกว้างขวาง จนพื้นที่แหลมสักเป็นแพปลาขึ้นปลาจากทะเลของชาวประมงในย่านนี้ ส่งปลาขายไปทั่วประเทศ บางส่วนส่งออก
ต่างประเทศ จากการที่อยู่กันเป็นกลุ่มกระจายในพื้นที่เป็นชุมชนที่หนาแน่นมากขึ้น ปี พ.ศ.2516 นายชัยรัฐ จุกโมกก์ ตำาแหน่ง 
นายอำาเภอ และนายอุดม จันทร์เจริญ นายอำาเภออ่าวลึกคนต่อมา ได้มีการเสนอเรื่องการขอจัดตั้งตำาบลแหลมสักขึ้น และพื้นที่หมู่ที่ 
2, 3 และ หมู่ที่ 4 ขอตั้งเป็นสุขาภิบาล จนกระทั่งวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำาบลแหลมสักจนถึงปัจจุบัน
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ทั้งแหลมถ้ำาชาวเลคะเนได้
เคยมีคนอาศัยใช้ชีวิต
เห็นบันทึกเรื่องราวเล่าลิขิต 
จากโลหิตยางไม้เป็นลายคน
สันนิษฐานถึงคนชนรุ่นก่อน
ใช้โถงถ้ำาหลบซ่อนแดดลมฝน
สามพันปีให้หลังยังคงทน   
เผยตัวตนทิ้งไว้เป็นลายแทง
บอกให้รู้เส้นทางมนุษย์ถ้ำา    
กิจกรรมวิถีมีแถลง
ให้ผู้คนภายหลังหวังแจกแจง
ได้เป็นแหล่งศึกษาวิชาคน

ความเป็นมาของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนแหลมสัก

 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำาบลแหลมสัก จากผู้นำาของกำานันไซดีย์ โรมินทร์ กำานันตำาบลแหลมสัก และคณะกรรมการ
หมูบ่า้น ผูน้ำาชมุชนไดป้ระชาคมหมูบ่า้น และเริม่กอ่ตัง้เมือ่ป ีพ.ศ.2553 มกีารระดมทนุลงหุน้ของคนในชมุชน และเปดิสำานกังาน
ท่องเที่ยว แต่ด้วยเหตุความขัดแย้งภายในชุมชนที่มีมาตลอด จากเหตุผลทางการเมืองท้องถิ่น และความไม่เข้าใจ 
ในการดำาเนินงานการท่องเที่ยวของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่บกพร่องไป ทำาให้ท่องเที่ยวของแหลมสัก
ขาดผู้นำา ทีมนำาที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อน ชาวบ้านแบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่ายการดำาเนินงานจึงไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร
 เมื่อคณะกรรมการก่อตั้งได้ประชาคมหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านได้เข้าใจเรื่องท่องเที่ยว ผลดีผลเสีย คณะกรรมการร่วมกับ
คณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก สำารวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดำาเนินการออกแบบโปรแกรม และรูปแบบ
กิจกรรมต่อไป
 จากการลงสำารวจของคณะกรรมการการทอ่งเทีย่วชมุชนแหลมสกัรว่มกบัเครอืขา่ยทอ่งเทีย่วโดยชมุชนอา่วลกึ กส็ามารถ
ทำาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้
 1. ถ้ำาชาวเลแหลมชาวเล มีภาพเขียนสีโบราณ
 2. อ่าวเหนา เป็นจุดเรียนรู้วิถีชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และแหล่งตกปลาของนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง
 3. เขาเหล็กโคน จุดแวะชมธรรมชาติ และพายเรือคายัค
 4. แหลมไฟไหม้ เป็นเพิงผาหินปูนที่เว้าเข้าไปในหน้าผา มองจากในเรือจะพบภาพเขียนสีโบราณต่างๆ
 5. เสาหินบ่อนไซ จุดแวะชมธรรมชาติ
 6. หาดทรายกลางน้ำา ลักษณะคล้ายแผนที่ประเทศไทยกลับหัว
 7. หาดอ่าวชิ้งชั้ง เดินสำารวจธรรมชาติ จุดเล่นน้ำา ด้านหน้าเป็นหาดทราย ป่าชายหาด ด้านหลังเป็นเขาหินปูน
 8. ถ้ำาผ้าม่าน โถงถ้ำาที่ถูกธรรมชาติป่าเขาซ่อนเร้นไว้อย่างแนบเนียน
 9. ผาค้อม พบซากฟอสซิลหอยติบเป็นการพบร่องรอยของยุคน้ำาท่วมสูงยุคไฮโลซีน
 10. ป่าเกาะ เกาะห้อง เหลาปีแหละ เป็นเกาะ หรือเขาหินปูนกลางทะเลที่ซ้อนกันเรียงกันในทะเล
  ประกอบด้วยผืนป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าภูเขาที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี

อันความรักคงมั่นนั้นมีอยู่ ภาพคนคู่เคียงกันบันทึกไว้
แม้นโขดเขายังให้เห็นเป็นหัวใจ บอกเป็นนัยถึงความรักประจักษ์ตา
อันความรักสลักจิตพิศวาส ไม่เลือกชื่อเชื้อชาติศาสนา
ไม่เลือกที่ถิ่นสถานกาลเวลา แม้นภูผาสิงขรยังอ่อนลง
ชวนคนรักพี่น้องเพื่อนสนิท มาตั้งจิตอธิษฐานความประสงค์
ให้ความรักจริงแท้แลมั่นคง อยู่ดำารงสืบไปไม่จืดจาง 

คนคู่-หัวใจแห่งขุนเขา

แหลมชาวเล
ถ้ำาชาวเล
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อ่าวชิ้งชั้ง

กระชังปลาสาหร่ายพวงองุ่น 
แหล่งเจือจุนรายได้ให้ชาวบ้าน
เศรษฐกิจชุมชนพอประมาณ 
แหล่งศึกษาดูงานการประมง
อันสาหร่ายมากมีคุณประโยชน์ 
ทำาอาหารจานโปรดตามประสงค์
ทั้งส้มตำาน้ำาพริกประกอบองค์ 
ล้วนเสริมส่งสุขภาพเอิบอาบกาย
ทำาเป็นเจลครีมทาบำารุงผิว 
ลดรอยริ้วรอยคล้ำารอยดำาหาย
จึงคุณค่าโดดเด่นเห็นมากมาย
ช่วยผ่อนคลายกายใจให้เบิกบาน

สาหร่ายพวงองุ่น @ อ่าวเหนา

“อ่าวชิ้งชั้ง” รั้งใจให้ต้องอยู่ หากมีเจ้าเคียงคู่อยู่ที่นี่
จะชวนเจ้าเล่นน้ำาฉ่ำาชีวี อยากหลีกหนีความวุ่นวายผ่อนคลายใจ
เป็นเวิ้งอ่าวเว้าไปในขุนเขา มีต้นไม้บังเงาโบกไหวไหว
ทะเลสีมรกตสดละไม มีชายหาดพาดไว้ให้รื่นรมย์
ปล่อยเวลาเดินไปไม่ตามติด ไม่ครุ่นคิดสิ่งใดให้ทับถม
ทำาใจโล่งโปร่งกายตามสายลม นั่งชื่นชมธรรมชาติดื่นดาษตา

วิถีประมงพื้นบ้าน
 บ้านแหลมสักเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่ง ที่ผู้คนส่วนใหญ่หากินกับทะเล จึงเป็นชุมชน
ที่ผู้คนมีการสั่งสมภูมิปัญญา และวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติทางท้องทะเล
อันดามันให้ผู้คนได้เรียนรู้และทดลองใช้ชีวิตชาวประมงที่นี่ กิจกรรมเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน
 1. การดักหมึก
 2. การวางไซปู ไซปลา
 3. การวางอวนปู อวนกุ้ง อวนปลา
 4. การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
 4. กิจกรรมอนุรักษ์ ปลูกป่า 
    และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา ธนาคารปูไข่
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ลักษณะเด่น
• พื้นที่เป็นแหลมที่ยื่นออกสู่ทะเลอันดามัน ในสมัยโบราณเต็มไปด้วยต้นสักป่าอันอุดมสมบูรณ์ 
• ชุมชนอพยพมาอาศัยเมื่อ 200 ปีก่อน ประกอบด้วย ชุมชนมุสลิม ชาวจีนโพ้นทะเล และปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ย้ายเข้ามา
ทำามาหากิน แม้ว่าเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางโบราณคดีที่สำาคัญ ได้แก่ ถ้ำาชาวเล ที่เป็นจุดแวะพักของชาวเลหรือพวก
 อุรักลาโว้ยในอดีต และแหลมชาวเล มีเพิงถ้ำาที่ด้านในมีกลุ่มภาพเขียนสีบนเพิงผา
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะทางธรณีสัณฐานที่โดดเด่น เช่น เสาหินบอนไซ เขาเหล็กโคน
 เขาไฟไหม้ และแหลมไฟไหม้ 
• มีเกาะ อ่าวและลากูนที่มีความสวยงามหลายแห่ง เช่น อ่าวน้ำาบ่อ
• แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ปลาชนิดต่างๆ

กิจกรรม
• นำาเที่ยวนั่งเรือหัวโทง ชมทิวทัศน์อันดามันจากอ่าวแหลมสัก 
• พานักท่องเที่ยวดำาน้ำา ชมปลาสวยงาม

“เหลืองกระบี่” ที่เก่า “เขาช้างหมอบ”
อาศัยรอบเชิงเขาเฝ้าภูผา
สีเหลืองสดงดงามตามสมญา 
รองเท้านารีสวยกล้วยไม้ไทย
แต่กาลก่อนผู้คนดั้นด้นหา  
ปีนภูผาเลาะลัดตัดกล้วยไม้
จำานวนลดถดถอยน้อยลงไป  
ความสวยใสธรรมชาติก็ขาดตอน
มาบัดนี้ชาวบ้านร่วมฟูฟื้น  
ร่วมเพาะพันธุ์เพื่อคืนสู่สิงขร
คนกับป่าพึ่งพาเอื้ออาทร  
ความเดือนร้อนผ่อนหายมลายไป 

เหลืองกระบี ่ @ เขาช้างหมอบ

ตักกุ้งเคยข้างเขาตอนเช้าตรู่ คือวิถีคงอยู่สืบสู่รุ่น
ทำากะปิสะอาดสดรสละมุน คลุกข้าวอุ่นอิ่มท้องสองกระทง
ป่าโกงกางแน่นหนาอาณาเขต กับนิเวศเขตเขาเป้าประสงค์
ทะเลในเชื่อมทางอย่างบรรจง น้ำาขึ้นลงบ่งชี้วิถีไทย
จึงจะได้กุ้งเคยด้วยการตัก ต้องตามลักขณาที่ว่าไว้
ได้ตัวกุ้งไม่ปนเปื้อนสิ่งใด เป็นกลไกกะปิดีที่แนะนำา

ก ะปิ กุ ้ งตั ก
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ยืนเป็นคู่ดูสง่า “เขา½าแ½ด” 
แม้นถูกแดดแผดเผาให้เร่าร้อน
อย่าได้หมายสองฉันจะสั่นคลอน 
ด้วยเราซ้อนหัวใจไว้คู่กัน
ซึ่งความรักพันผูกถูกกำาหนด
ไม่มีลดตามกาลที่ผ่านผัน
เป็นคู่คิดชิดชื่นทุกคืนวัน  
สายสัมพันธ์แน่นเหนียวเป็นเกลียวกลม
ปรารถนามีคู่อยู่เคียงข้าง  
อยากได้ผู้ร่วมทางอย่างเหมาะสม
ปรารถนาลูกแฝดไว้ชื่นชม  
จักได้สมความคิดไม่บิดเบือน เขา½าแ½ด
ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
• มีต้นทุนของประสบการณ์การทำางานเป็นกลุ่ม การเริ่มต้นพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเองมาก่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552

โดยร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก ผู้นำาคณะกรรมการหมู่บ้าน คนในชุมชน ได้ผ่านกระบวนการทำางาน แก้ไข
ปัญหาร่วมกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ผู้นำาและคณะทำางานหลายคนมีความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาก่อนแล้วเช่นกัน 

• มีต้นทุนด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ความเป็นมาของการก่อตั้งชุมชนของไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู คนไทยเชื้อสายจีนจาก
โพ้นทะเล คนไทยพุทธท้องถิ่น ซึ่งเป็นสามวัฒนธรรมที่ยังคงมีและเป็นวิถีเดิมอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบ้านคนจีนในตลาด
แหลมสัก และชุมชนประมงชายฝั่งที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถสร้างเป็นเรื่องราวใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อสารทางการท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีเรื่องราวภาพเขียนสีบนเพิงผาในทะเลให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกมากมาย 

• มีต้นทุนข้อมูล ชุมชนได้มีการสำารวจเก็บข้อมูลที่สำาคัญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สร้างเป็นข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ในอำาเภอและในจังหวัดกระบี่ไว้สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ว ทำาให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับทราบข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์เรื่องเล่าพื้นบ้าน สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวได้ดีในระดับหนึ่ง 

• มีต้นทุนด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นปลายแหลมที่สำาคัญของอ่าวลึก อดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายและประมงที่สำาคัญของจังหวัดกระบี่
มีอ่าวกว้างใหญ่ เกาะแก่งมากมาย เป็นสัญลักษณ์ความโดดเด่นที่สื่อถึงความเป็นอ่าวพังงาได้ดี และสามารถเชื่อมโยงสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำาคัญๆ ได้ง่าย เช่น เกาะห้อง เกาะยาว เกาะปันหยี เขาตะปู หรือทะเลอ่าวนาง ทะเลกระบี่ นอกจากนั้นยังเป็น
ประตูเปิดสู่อันดามันที่ตั้งอยู่ด้านในของอ่าวพังงา มีเทือกเขาสลับทับซ้อนบังคลื่นลมได้ตลอดปี มีเกาะแก่ง หาดทราย ทิวทัศน์
แบบภูเขาหินปูนกลางทะเลมากมาย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เที่ยวได้ทั้งปี และสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ในอ่าวพังงา 

• มีต้นทุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เป็นที่รู้จักและเป็นเป้าหมายของสื่อมวลชนได้เข้ามาทำาการประชาสัมพันธ์มาโดย
ตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนปัจจุบัน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร 

• มีต้นทุนในการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ทั้งปาล์ม ยาง ประมงพื้นบ้าน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน สามารถรองรับ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ดีของผู้มาเยือน–สถานการณ์การท่องเที่ยวของชุมชน

• มีการทำางานเป็นระบบเครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ ทั้งในระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด และในระดับกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีการ
ประสานงานสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและเครือข่าย สามารถสร้างโอกาสทางการ
ตลาดและบริการให้มีมากขึ้น สอดรับกับการที่กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว ประกอบกับหมู่บ้านมีแผนงานพัฒนาสู่ชุมชนท่องเที่ยว
อย่างชัดเจน โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้านและกำาหนดเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ณ อาคารชิโนโปรตุกีส
ช่างประณีตงดงามมีความหมาย
สื่อความคิดเล่าขานผ่านลวดลาย
ปรากฎกายชื่อบลูเฮ้าส์ได้เล่าความ
ได้เรียนรู้เรื่องราวชาวบาบ๋า
จากฮกเกี้ยนล่องมาเมืองสยาม
ถึงแหลมสักพักดูพอรู้ความ
ว่าเขตคามถิ่นนี้เหมาะดีจริง
ตัดสินใจตั้งหลักปักถิ่นฐาน 
แลสร้างบ้านผสานผสมน่าชมยิ่ง
ทั้งเสื้อผ้าอาหารตระการจริง
ชุดผู้หญิงย่าหยาโสภาพรรณ

บลÙเÎ้าส์
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ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
208 หมู่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
Tel.089-9978915
Facebook : ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก 
Line : @tourlaemsak 
Website : www.laemsak.com 
Email : laemsakcbt@gmail.com

วัดมหาธาตุแหลมสัก

3 1สาย
กล า ย เ ป็ น

มัสยิดบ้านหัวแหลม ศาลเจ้ า แหลมสัก
องค์เจดีย์วัดแหลมสักเด่นสง่า
ส่องแสงแห่งศรัทธาสว่างไสว
สถิตฝั่งอันดามันอันกว้างไกล
แหล่งรวมใจชาวพุทธพิสุทธิ์คาม

แม้นที่มาต่างกันในวันก่อน 
ไม่เคยย้อนแย้งกันจวบวันนี้ 
ยอมรับความแตกต่างอย่างที่มี
จึงวิถีสามสายไม่คลายเกลียว
จะไทยพุทธมุสลิมก็ยิ้มแย้ม
ชาวบาบ๋าชื่นแช่มไม่โดดเดี่ยว
ทั้งสามสายคล้ายเห็นเป็นสายเดียว
จึงไม่เปลี่ยวทางฝันทุกวันเดิน
จะวันนี้วันนั้นหรือวันไหน
ยังร่วมจิตรวมใจไม่ห่างเหิน
จะปัญหาทั้งผองต้องเผชิญ
ชาวแหลมสักพร้อมเดินไปด้วยกัน

ด้านพี่น้องมุสลิมริมชายฝั่ง
ร่วมก่อตั้งศูนย์รวมศาสนา
มัสยิดบ้านหัวแหลมก่อเกิดมา
แหล่งศึกษาชีวิตอิสลาม

ศูนย์รวมใจไทยจีนชนบาบ๋า
ตั้งแต่ร้อยปีกว่ามาอาศัย
ศาลเจ้าซกโป้ซีเอี๋ยที่คุ้มภัย
บันดาลให้ลูกหลานงานเจริญ
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หอมกลิ่นบุหงาตะลิบง
• ชัยพร จันทร์หอม •
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เรือหัวโทงอันดามัน จากท่าเรือท่องเที่ยว 
หาดยาว นำาพวกเราออกจากปากคลองมุ่งหน้าสู่
เกาะลิบง(ตะลิบง, ปูเลาลิบง, ภาษามลายูพื้นถิ่น) 
อันเป็นเกาะที่มีร่องรอยอดีต ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่ยิ่งใหญ่มีทุนทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์และมีเรื่องราวการ
อนุรักษ์พัฒนาที่ยั่ งยืนอย่างต่อเนื่องกว่าสอง
ทศวรรษ ทั้งตำานานการเก็บรังนกอีแอ่นที่น่าฉงน 
บุหงาตะลิบง ชวนแก่การเยี่ยมชม เสาะสืบ 
แกะรอย ค้นหา เป็นอย่างยิ่ง
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เกาะใหญ่ที ่สุด ของจังหวัดตรัง 
บริเวณปากแม่น้ำาตรัง เมื่อมองในแผนที ่
ปรากฏเด่นชัดอยู่ตรงเบื้องหน้าแล้ว 
หลังจากเรือโดยสารสาธารณะ แล่นฝ่า
คลื่นทะเลงามใต้ฟ้าครามสดใส ผ่านมา
ราว 15 นาที ป่าไม้ชายเลนเขียวขจี
ทอดทิวยาวไปทางทิศตะวันออกจด
แหลมจุโหย อันเป็นแหล่งดูนกอันเลื่อง-
ชื่อ เยื้องไปด้านขวาคือภาพภู เขา 
เด่นสง่า ท้าลมฝน แย้มยิ้มต้อนรับ 
ผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น ประหนึ่งปลุกเร้า
ความกล้าในหัวใจ เชิญชวนให้เดินทาง
ขึ้นสู่สันยอดภูอันตระหง่านเพื่อชม
ทัศนียภาพเวิ้งอ่าวทะเลตรัง 360 องศา 
อย่างท้าทาย
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เรือเข้าปากคลอง ผ่านทุ่งสีนหัวคน (การตัดหัวคนครั้งตรัง
เมืองเก่ายุคโบราณ) เข้าเทียบท่าเรือบ้านพร้าว เสียงเพลงรองแง็ง 
บุหงาตันหยง กลองรำามะนา และซอไวโอลิน แว่วหวานมาในสายลม 
ภาพเรือสำาเภา ค้าปลิงทะเล รังนก ช้าง น้ำาผึ้ง เครื่องเทศฯ และ
ผู้คนจอแจ ค้าขายครั้งกระโน้นวาบขึ้น และเรื่องราวการชุมนุม 
ทัพเรือไปร่วมรบศึกถลาง ยุคต้นรัตนโกสินทร์ ก็ตามมาดั่งย้อนเวลา
หาอดีต ชาวเกาะขนข้าวของขึ้นจากเรือ แล้วบ้างนั่งมอเตอร์ไซด์ 
บ้างมีรถกระบะมารอรับส่งขนส่งสิ่งของสัมภาระ มุสลิมตาหวาน
บริการสามล้อพ่วงนำาเที่ยว ได้มาต้อนรับสอบถามถึงเป้าหมาย 
ของคณะ เมื่อพูดคุยเข้าใจตรงกันแล้ว ก็เริ่มเดินทางผ่านชุมชน
ท่าเรือที่มีบ้านเรือนชาวประมงกว่าสามสิบครัวเรือนเรียงรายสองฟาก 
สู่ชุมชนโคกสะท้อน หาดทรายแก้วที่มีการทำาสวนยางพาราเป็น 
ส่วนใหญ่ และถึงจุดหมาย ชุมชนบาตูปูเต๊ะอันเป็นชุมชนท่าเรือเก่า
ครั้งอดีต เส้นทางท่าเรือกันตัง-พระม่วง-บาตูปูเต๊ะ ชั่วครู่เดียว 
หมู่คณะก็ถึงที่พัก ซาวีน่าโฮมสเตย์ ท่ามกลางบรรยากาศชุมชน 
พื้นถิ่นวิถีวัฒนธรรมมลายูมุสลิม ณ ตะลิบง ที่มีอาชีพประมง 
พื้นบ้าน ออกทะเล ตกปลา วางไซหมึก วางอวนกุ้ง อวนปู หาหอย 
ผสมผสานการทำาสวนยาง การค้าขาย การเกษตรและอื่นๆ  
อย่างหลากหลาย และมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนคล้ายๆ ย่าน 
การค้าของชุมชนเมืองต่างๆ

30



การท่องเที่ยวชุมชนทริปนี้ เริ่มต้นหลังอาหารมื้อเที่ยง 
เส้นทาง ชม ชิม เชียร์ ที่ได้หารือกันในวงรับประทานอาหาร เริ่มด้วย 
ท่องชมธรรมชาติชายทะเลน้ำ าใสที่หาดทุ่ งหญ้าคา นอนพักผ่อน 
ทอดสายตาหาดสะพานหิน แดดร่มลมโชย สัมผัสวิถีชุมชนอ่าวบาตู- 
หาดทรายแก้ว เรียนรู้วัฒนธรรม ดูการต่อเรือ และการทำาเครื่องมือประมง
พื้นบ้าน หรือจะเดินสะพานไปขึ้นหอ 5 ชั้นชมแหล่งพะยูน หญ้าทะเล  
ชมเกาะรังนก เภตรา หลาวเหลียง และแวะสภากาแฟยามบ่ายแก่ๆ 
กับเจ้าบ้าน ได้รับรู้เรื่องราวน่าประทับใจที่เป็นดอกผลจากการท่องเที่ยว
ชุมชนที่ทำาให้เกิดกลุ่มผู้หญิงตะลิบงเก่งงานพัฒนารวมกลุ่มจิตอาสา 
ช่วยสังคม งานมัสยิด งานโรงเรียน ขณะที่ฝ่ายผู้ชายจะดูแลเฝ้าระวังการ
อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลและพะยูนอย่างหยั่งลึกในวิถีชีวิตและ
ส่งผลให้ทะเลย่านนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลา ปิดท้ายนัด 
มื้ออาหารค่ำาสไตล์โฮมสเตย์
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ปูม้าต้ม ปูม้าต้มกะทิ แกงส้มปลากะพง 

อินทรีย์ทอดน้ำาปลา ต้มหมึกดำา หอยชักตีน 

ผักเหลียงผัดไข่ ต้มผักมะเขือ น้ำาชุบเคย

กุ้ งแห้ง เมนูอร่อยจากทะเลสด ผักสด  

ปลอดสารเคมี ฝีมือแม่บ้านบุหงาตะลิบง 

แท้ๆ มื้อเหย้าเยือน กินไปคุยไป อยากรู้อะไร

ถามไถ่ อยากบอกอะไร เล่าสู่กันฟัง เสน่ห์

ท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ เก๋ไก๋จังตะลิบง 

ยังกะลุยจริง อิ่มแล้วไม่หนำาใจ จะไปเดิน

สบายๆ รับลมทะเล นับดาว ที่สะพานบาตู 

หรือจะไปฟังเสียงซอไวโอลินและเพลงรองแง็ง 

หรือจะไปเจาะลึกสภากาแฟเที่ยงคืน หรือ 

จัดทริปพิเศษ ไปลงอวน ตกปลา หาหอย  

แลดุหยง(ชมพะยูน) ก็นัดแนะตกลงกันเอง

แบบสบายใจ ทริปตะลิบงสบายๆ ปลอดภัย 

หายห่วงทุกเรื่องราว… ดั่งบทเพลงที่ก้องบ้าน

สะนั่นเมือง… ว่า…
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ติดต่อประสานงาน 
ซาวีนา ลิบงโฮมสเตย์ 
นางหะมินะ หลันหน๊ะ 087-6223147 
ชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเกาะลิบง
นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด 086-9437669

หาดทรายยามเย็น ฉันเล่นบินหลาบอง สาดซัดสีทอง มองทั่วไปในนภา
สายลมเย็น ยามอาทิตย์จะลับฟ้า ฝูงพะยูน โลมา ยังรักเกาะลิบง
หยง หยง ไหร หล่าน้อง บินหลาบอง ที่เกาะลิบง ยามน้ำาลง
เกาะลิบง สวยเหมือน บินหลาบองฯ
(จ๊อป บรรจบ)

บุหงาตันหยง หยงน้องนอ ช่อดอกเมร บุหงาตันหยง หยงน้องนอ ช่อดาหลา
บุหงาตันหยง หยงน้องนอ ช่อชบา บุหงาตันหยง หยงน้องนอ ช่อปาหนัน 
บุหงาตันหยง กำาปงสวยเหอ ดอกเมร (ซ้ำ�)
พี่ไปไม่รอดเสียแล่วเด โถกเหน่ น้ำาตาปลาดุหยง สวยเหอ
ตักข้าวใส่หวัก ไม่เห็นคนรัก กินข้าวไม่ลง (ซ้ำ�)
โถกเหน่ สาวสาว ตะลิบง หลบบ้านไม่ลง แล่วสวยเหอฯ
(นิรน�ม อันด�มัน)
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ปริศนาเขาหลัก
 • ชัยพร จันทร์หอม •

มีคำาบอกเล่า สืบต่อกันมาของชาวบ้านเขาหลัก  
ถึงปริศนาคำาทายลายแทงขุมทรัพย์โบราณ ที่รอผู้มี 

บุญญาบารมีมาไขรหัสคำาทายเพื่อค้นหาทองคำาที่ถูก 

ซ่อนไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่งในบ้านเขาหลัก คำาบอกเล่าที่สืบ

ต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่านี้ ทำาให้พวกเราตาลุกวาว ในวง

คุยสนทนาที่ผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย และชาวบ้าน ที่เล่า

เรื่องราวบ้านเขาหลักให้พวกเราได้ฟัง ณ บ่ายแก่ๆ  

ที่ได้นัดพบกัน

เขาหลักมีหยักสองลวด
มีทองสองขวดอยู่ใต้ลวดหยัก 
มีมดแดงเฝ้าทองสองขวด

”

“
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บ้านเขาหลัก ชุมชนเล็กๆ วิถีเกษตรริมเทือกเขาบรรทัดที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา 
ปกคลุมด้วยไม้ใหญ่ครึ้มเขียวรอบทิศทางของหมู่บ้าน ยิ่งในยามเช้าภายหลังคืนวันฝนตก 
หมอกขาวโพลนจะปกคลุมทั่วแทบทั้งพื้นที่ ชุมชนนี้เมื่อครั้งยุคสงครามประชาชนถูกเรียก
ว่าเป็นพื้นที่สีแดง บ่งบอกพื้นที่ต่อสู้ทางความคิดและกำาลังอาวุธระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์
และรัฐไทยอย่างเข้มข้น ด้วยเส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้านในอดีตมีเพียงเส้นทางเดียว 
และยากลำาบาก บ้านเขาหลักจึงเปรียบเสมือนแดนสนธยาในหุบเขาต้นน้ำาคลองลำาภูรา-
แม่น้ำาตรัง

แต่ปัจจุบัน การเดินทางไปยังชุมชนบ้านเขาหลักกลับเป็นไปอย่างง่ายดาย ใช้ระยะ
เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงจากตัวเมือง ขับรถไปตามถนนเส้นทางสายตรัง-น้ำาผุด 
ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ไปจนถึงทางแยกวัดภูเขาทองให้ขับตรงไปอีกประมาณ 
300 เมตร จนเห็นป้ายทางเข้าบ้านเขาหลักให้เลี้ยวซ้ายขับไปตามถนนเข้าสู่หมู่บ้าน 
ผ่านสวนปาล์ม และสวนยางพาราพืชเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบัน ขับตรงไป
เรื่อยๆ เราเริ่มพบไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกปลูกและดูแลจัดแต่งอย่างเรียบร้อย อีกอึดใจเดียว
เราก็ถึงประตูทางเข้าหมู่บ้าน มีป้ายต่างๆ บ่งบอกความเป็นหมู่บ้านตื่นตัวพัฒนายุคใหม่ 
เรามองไปสองข้างทางทิวแถวรั้วไม้ดอกไม้ประดับ สลับกับพืชผักสวนครัวและป้ายชื่อ
เจ้าของบ้านที่เขียนไว้อย่างชัดเจนสัมผัสแรกที่ชวนสะดุดตาถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเรือนในชุมชน
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พวกเรา เลี้ยวซ้ายขับตรงตามเส้นทางอีกประมาณ 200 เมตร พวกเราก็ไปถึงจุด
ประสานของกลุ่มล่องแก่งบ้านเขาหลัก ซึ่งตั้งอยู่ในศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน 
อันเป็นบริเวณเดียวกับโรงเรียนบ้านเขาหลัก โรงเรียนสวยในหุบเขา

วันนี ้ คณะของพวกเรามาถึงตอนบ่ายแล้ว แกนนำากลุ่มออกมาต้อนรับทักทาย 
ไม่นานผู้ใหญ่สวัสดิ์ก็ตามมาถึง และช่วงก่อนลงพิสูจน์ล่องแก่งเขาหลัก ผู้ใหญ่ก็เล่า 
ให้ฟังถึงที่มาที่ไปของชุมชนที่ได้ทำากิจกรรมล่องแก่งว่า ย้อนกลับไปเกือบ 2 ปีที่แล้ว
เกิดวิกฤตราคายางพาราตกต่ำามาก ด้วยความเป็นผู้นำาชุมชนจึงพยายามหาทางออก 
คิดทำาอย่างไรจะสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน โดยแรกเริ่มก็ชวนคิดกันกับกลุ่ม 
แกนนำากลุ่มเล็กๆ ในชุมชนจนได้ความคิดการทำาล่องแก่ง เนื่องจากเป็นชุมชนที่มี
สายน้ำาที่สมบูรณ์ ดอกผลของการทำางานอนุรักษ์รักษาป่าด้วยจิตอาสาด้วยน้ำาพัก 
น้ำาแรงของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ด้วยชุดทีมงานที่หัวไวใจสู้ จึงริเริ่ม
กิจกรรม “การล่องแก่งบ้านเขาหลัก” ผู้ใหญ่สวัสดิ์เกริ่นให้เรารับรู้เพียงคร่าวๆ ด้วยรถ
ที่จะรับเราไปยังจุดปล่อยล่องแก่งพร้อมแล้ว 

คำาถามเกี่ยวกับชุมชนบ้านเขาหลักผุดขึ้นมารอค้นหาคำาตอบ… 
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รถมาส่ง พวกเราที่จุดปล่อยตัวเชิงสะพานในหมู่บ้าน เรือคายัค 
ถูกทยอยเอาลงน้ำา ฝีพายเรือพร้อม พวกเราให้สัญญาณพร้อม  
การล่องแก่งก็เริ่มต้น 

เรือคายัค 4 ลำา แล่นไปเป็นขบวน สัมผัสความพิเศษของเส้นทาง
ลอ่งแกง่กวา่ 4 กโิลเมตร คอืความงามของโตรกหนิผาและประตมิากรรม
โขดหิน ความร่มรื่นเขียวครึ้มของต้นไม้ป่าที่รายเรียงอยู่สองฟากฝั่ง
สายน้ำา เมื่อพายเรือคายัคล่องผ่าน จึงคล้ายดั่งหลุดเข้าไปในมิติ 
การผจญภัยดินแดนโบราณ ความต่างไม่เหมือนใครของทัศนียภาพและ
ภูมิทัศน์สายน้ำาแห่งนี้ รอให้นักท่องเที่ยวได้มาพิสูจน์ความมหัศจรรย์ 
และไขปริศนาคำาทายบ้านเขาหลักด้วยตนเองสักครั้งหนึ่ง

กิจกรรม เชิงการท่องเที่ยวชุมชนวิถีอนุรักษ์ก่อตัวแทรกเข้ามา 
เป็นดั่งหน่อไผ่ที่กำาลังเจริญงอกงามเติบโตเสริมความแข็งแรงด้านความ
ร่วมมือความสามัคคีของชุมชนในการร่วมมือพัฒนา การเสริมรายได้ 
แก่ครัวเรือน และอุดมการณ์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำาของที่นี่ให้เข้มข้นและหนัก
แน่นดังขุนเขาที่ล้อมรอบนิ่งสงบอยู่นั้นเทียว
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ติดต่อประสานงาน 
ผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย

082-4204691 

นอกจากนี ้ สำาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมผจญภัย 
ก็จะมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติไปตามแนวเส้นทางอนุรักษ์
ชื่นชมธรรมชาติความสมบูรณ์ของแมกไม้ที่ชุมชนช่วยกันรักษาไว้
กว่า 20 ปี รวมถึงชมความงามของหินงอกหินย้อยภายใน 
ถ้ำาน้ำาลุ ถ้ำาม่านลิเก ถ้ำาที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขากลางป่า และถ้าเวลา 
เหมาะเจาะในยามเย็นก็จะสามารถชมฝูงค้างคาวแม่ไก่นับพัน 
นับหมื่นที่กลับคืนรัง

ปิดท้ ายเส้นทาง ด้วยการไปนมัสการพระพุทธรูป 
สีหไสยาสน์ทรงเทริดมโนราห์ ที่วัดภูเขาทอง ซึ่งตั้งอยู่ประตูทาง
เข้าชุมชน ซึ่งวันสงกรานต์ของทุกปี หรือตอน 8 ค่ำาเดือน 5 
จะต้องมีคณะมโนราห์ มารำาถวายต่อหน้าองค์พระนอนเป็นประจำา 
สนุกกาย อิ่มเอมใจกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีบ้านเขาหลัก
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ทุ่งนาข้าวแตกกอเขียวชอุ่ม
ภาพโดย: วานิช สุนทรนนท์

พ่อบ้านกำาลังหาบต้นกล้าที่พร้อมการปักดำาในบิ้งนา … ภาพโดย: วานิช สุนทรนนท์

สานสายใยในวิถี

นาหมื่นศรี
วิถีตรังนา
• พรองค์อินทร์ ธาระธนผล และเชภาดร จันทร์หอม •

หากจะเอ่ย ถึงตำาบลนาหมื่นศรี อำาเภอ 
นาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ 
ดั้งเดิมที่ตั้งห่างจากตัวเมืองจังหวัดตรังไปทาง
ทิศตะวันออกเพียง 10 กิโลเมตร ชุมชน 
นาหมื่นศรีมีชื่อเสียงด้านการทอผ้าพื้นเมือง 
ที่มีเอกลักษณ์และลวดลายของตนเอง จึงเป็น
ที่ รู้ จักของนักท่องเที่ ยวในนาม “ผ้าทอ 
นาหมื่นศรี” อาชีพหลักของชาวบ้านตั้งแต่ 
ครั้งอดีต คือ การทำานาข้าว ปัจจุบันมีการ
ผสมผสานทั้งการทำานา ทำาสวนยางพารา 
นาหญ้า ทำาสวนทำาไร่ ปลูกพืชผัก แต่วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ก็ยังผูกโยงกับวิถีนา 
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“หมื่นศรีและหมื่นเส้น
มาสอดสร้างสลับสี
นานเนิ่นเกินร้อยปี
นาหมื่นศรีสร้างตำานาน

ลวดลายเอกลักษณ์
ประกาศศักดิ์ศิลป์พื้นบ้าน
ทอรักถักวิญญาณ
สานคุณค่าผ้าเมืองตรัง”

อาจารย์สุนทรี สังข์อยุทธ์
อดีตหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตรัง

เรื ่องราวของครูผ้าทอนาหมื่นศรี อีกหนึ่งเรื ่องราวที่ถูกบอกเล่า
ในพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี … ภาพโดย: วริษา เดชธราดล

กระสวยบรรจุเส้นด้ายเล็กๆ สำาหรับการทอผ้า 
ภาพโดย: วริษา เดชธราดล

อรุณรุ่งที่นาหมื่นศรีในช่วงเทศกาลงานลูกลม
ภาพโดย: ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์
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ชาวนากำาลังหว่านเมล็ดพันธุ์
เพาะกล้าต้นฤดูทำานา
ภาพโดย: วานิช สุนทรนนท์ 

ข้าวสารแปรรูปผลิตภัณฑ์
ของครอบครัวชาวนา

ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ข้าวกล้องสีครั้งแรกจาก “ครกสี” 
(เครื่องสีข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม)
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ข้าวหุงหม้อดิน
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ชุมชนนาหมื ่นศรี มีเรื่องที่เล่า
กันมานานหลายชั่วอายุคน ย้อนหลังไป 
ในสมัยที่ยังปกครองในระบบ เวียง วัง 
คลัง นา ขณะนั้นเมืองตรังมีที่หลวง 
อยู่หนึ่งแปลงเป็นที่นา ที่นาแปลงนี้มี 
ผูด้แูลการทำางานพรอ้มบรวิาร ววั ควาย 
ผู้คนที่ใช้แรงงาน ท่านมีตำาแหน่งเป็น
ท่านหมื่น ภรรยาท่านชื่อศรี มีบ้าน 
ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของฉางข้าว ส่วน 
ที่นาหลวงตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออก 
ของฉางข้าว (บ้านฉางในปัจจุบัน) 
กาลเวลาเปลี่ยนไปท่านหมื่น ยายศรี 
เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ในฐานะท่านเป็น 
ผู้ดูแลนาชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านนา
หมื่นศรี” จนถึงทุกวันนี้ 
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“ผ้าทอนาหมื ่นศรี” มีประวัติมายาวนานประมาณ 
400 ปี เป็นผ้าทอมือด้วยเทคนิคการเก็บตะกอ สร้างลวดลาย 
ด้วยการทอยกเขา เพื่อเสริมเส้นพุ่งพิเศษ ซึ่งเป็นการทอลวดลาย
แบบเดียวกับการทอเทคนิค “ขิด” ในภาคอีสาน แต่ในภาคใต้ 
จะเรียกผ้าที่มีการยกตะกอทั้งหมดในท้องถิ่นว่า “ผ้ายก” โดยใช้
เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยกี่พื้นเมือง
ทีเ่รยีกวา่ “หกู” ดา้นลวดลายมคีวามงดงามเปน็เอกลกัษณข์องตนเอง
ตามศิลปะท้องถิ่นและมีการสืบทอดการทอผ้ามาอย่างต่อเนื่อง 
ในชุมชนมาหลายชั่วอายุคน จนปัจจุบัน

สถานที่สำาคัญ อีกแห่งของนาหมื่นศรีคือ “ถ้ำาเขาช้างหาย” 
ตั้งอยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่ที่ 5 มีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยมีถ้ำา 
เล็กใหญ่จำานวน 6 ถ้ำาที่เชื่อมโยงเส้นทางถึงกันประมาณ 400 เมตร 
ได้แก่ ถ้ำาช้างหาย ถ้ำาเพกา ถ้ำาทราย ถ้ำาโอ่ง ถ้ำาลม ถ้ำาแม่เฒ่าคล้าย 
ทั้งหกถ้ำานี้ภายในโถงถ้ำายังคงความสวยงามของหินงอกหินย้อย
จำานวนมาก ความงามของหินงอกหินย้อย

ในโถงถ้ำาโบราณถ้ำาเขาช้างหาย
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ความงามของลวดลายผ้าทอนาหมื่นศรี
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาและให้
นักท่องเที่ยวได้ชมกัน
ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
ภาพโดย: วริษา เดชธราดล
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ในฤดูกาลเก็บเกี ่ยวข้าว มีอีก
หนึ่งวิถีที่อยู่คู่คนนาหมื่นศรีคือการเล่น 

“ลูกลม” การละเล่นพื้นบ้านของชาวนา 

ที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง

ในตำาบลนาหมื่นศรีและหลายพื้นที่ ใน

จังหวัดตรัง ปัจจุบันพัฒนาเป็นเทศกาล

ประจำาปีที่สำาคัญ คืองานเทศกาล “แล

ลูกลม ชมถ้ำาเขาช้างหาย” จัดในระหว่าง

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของถนน

ลูกลม เสียงลูกลมที่ดังกังวานหวีดหวิวทั่ว

ท้องทุ่ง พร้อมกับรับลมชมวิวทุ่งนาข้าว 

คนกับลูกลม … ภาพโดย: ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์

วิถีชีวิตตรังนา
คนกับวัว ที่ยังเห็นได้ที่นี ่

ภาพโดย: ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์

ทิวแถวลูกลมยาวสุดสายตาในช่วงเทศกาล 
“แลลูกลมชมถ้ำาเขาช้างหาย”
ที่จะจัดกันในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี
ภาพโดย: Pawina Triratphan
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งานฝีมือช่างแกะสลัก “หัวมีดฤาษี” 
ที่เป็นของฝากของชุมชน แต่ต้องจองคิวล่วงหน้า 
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ลุงประเสริฐ คงหมุน 
ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนนาหมื่นศรี 
ผู้บุกเบิกถ้ำาเขาช้างหาย และริเริ ่ม
จัดเทศกาลงานลูกลมนาหมื่นศรี
ภาพโดย: ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์

ลีลาท่าทางความสุขของผู้เข้าแข่งขัน
ประกวดลูกลมกำาลังเดินไป “ทง” ลูกลม
ภาพโดย: Pawina Triratphan
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สำาหรับ ของกินของฝากพื้นถิ่นของที่ระลึก 

ในชุมชน นอกจากจะมีผ้าทอและผลิตภัณฑ์

แปรรปูจากผา้ทอนาหมืน่ศรแีลว้ ยงัมลีกูหยกีวน 

ลกูหยฉีาบ เครือ่งแกงตำามอื ดา้มมดีแกะหวัฤาษ ี

รวมถึงข้าวสารพื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูก

ในพื้นที่ เช่น ข้าวพันธุ์นางเอก พันธุ์ขาวรวงยาว 

ข้าวเล็บนก เป็นต้น อาหารในท้องถิ่นขึ้นชื่อ

ไดแ้ก ่แกงขมิน้ แกงพรกิ ยำายอดมะมว่งหมิพานต ์

หมี่ขาวผัดกะทิกุ้งแห้ง หากได้ลิ้มชิมรสสักครั้ง

จะติดใจไม่รู้ลืมเลยทีเดียว

ลูกหยีตากแห้งรอแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ทิวลูกลมกับนักปั่นที่มาสัมผัสความงาม
ในช่วงเทศกาลงานลูกลม
ภาพโดย: ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์

ลูกหยีฉาบน้ำาตาลผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านของฝากของกลุ่ม
แม่บ้านในชุมชน 
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู
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ติดต่อประสานงาน
นางอารอบ เรืองสังข์ 

081-4764318, 075-583524
Nameunsri.trang@hotmail.com

วันนี ้กับพลังของชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมกัน
รักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมวิถีการทำานา 
สืบสานการทอผ้า รวมถึงการเล่นลูกลม 
นับเป็นต้นทุนสำาคัญของชุมชนนาหมื่นศรี 
ที่ยังรอต้อนรับทุกท่านได้ลองมาสัมผัสสร้าง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ดื่มด่ำาวิถีนา เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน

ภาพคุ้นตาของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผ้าทอนาหมื่นศรีกับการทอผ้าที่โรงทอผ้าชุมชน
ภาพโดย: วริษา เดชธราดล

บรรยากาศยามเช้ากับเส้นทาง
ปั่นจักรยานในช่วงเทศกาลลูกลม

ภาพโดย: Pawina Triratphan
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สายน้ำา สายธารชีวิต
ที่หล่อเลี้ยงคนลำาขนุน
ภาพโดย: สุรินทร์ อุดมผล

ทัศนียภาพที่จะติดตราตรึงใจคุณไปอีกนาน
กับยามเช้าที่สายหมอกขาวตัดกับทิวเขาเขียว

ภาพโดย: คณาวุฒ วรภูมิ

น้ำาตกสายรุ้ง
อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่ง
ในพื้นที่ตำาบลนาชุมเห็ด
ภาพโดย: สุรินทร์ อุดมผล

• เชภาดร จันทร์หอม •ลำาขนุน

ณ…ริมเทือกบรรทัดขีดชัดวาด 

ธรรมชาติองอาจภูเขาเขียว 

แมกไม้ใหญ่ธารน้ำาใสไหลกลมเกลียว

ก่อชีวิตสีเขียวเกี่ยวสัมพันธ์
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ชุมชนนิเวศน์ต้นน้ำางามคุณค่า 

ลำาขนุนงามสง่ามากสีสัน

เกษตรอินทรีย์ชี้ทิศคิดร่วมกัน

อนุรักษ์สร้างสรรค์เป็นครรลอง

“หมาก” พืชตระกูลปาล์มสร้างรายได้เสริมในสวนผสมผสาน
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ที่พักลำาขนุนโฮมสเตย์ให้บรรยากาศเป็นกันเอง
เหมือนไปนอนบ้านญาติ
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

เมนูพื้นบ้านแบบง่ายๆ
สำาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีชุมชน
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

แปลงไร่นาสวนผสมของผู้ใหญ่หนูอิ่ม ปานนิล
แปลงเรียนรู้การพึ่งตนเองของวิถีเกษตรที่ทำาเป็นตัวอย่าง
ให้ลูกบ้านในชุมชนได้เรียนรู้ และเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว
และผู้ศึกษาดูงานอย่างเป็นมิตร
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู
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เส้นทางเดินของผู้พิชิตภูผาหมอก
ภาพโดย: คณาวุฒ วรภูมิ

สูงเสียดฟ้าภูผาหมอกบอกขานขับ

ตะวันลับขอบฟ้าทะเลสอง

สักคราหนึ่งทายท้าให้มาลอง

ทะเลหมอกงามต้องจิตจดจำา

ความงามระหว่างทางเดินป่าไปยังภูผาหมอก
ภาพโดย: คณาวุฒ วรภูมิ
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โรงไฟฟ้าพลังน้ำา “ลำาขนุน”
ที่เกิดจากแผนพลังงานชุมชน

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของรัฐ
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

ป่าสมบูรณ์น้ำาสมบูรณ์เพิ่มพูนสุข

ชุมชนลุกปลุกศรัทธาคุณค่าค้ำา

แหล่งเรียนรู้พลังงานน้ำารัฐหนุนนำา

ประหยัดล้ำาเตาลุงฟื้นคืนเงินตรา

“เตาฟืนลุงฟื้น”
เตาประหยัดพลังงานภูมิปัญญา

ภาพจาก: อบต.นาชุมเห็ด
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ภูมิปัญญาแกะรูปหนังตะลุง
ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

ภาพโดย: สุรินทร์ อุดมผล

มรดกวัฒนธรรมนำาสืบสาน

มโนราห์ปลุกวิญญาณให้ค้นหา

โนราโกลนเล่นล้อเลียนวิชชา

แกะรูปหนังภูมิปัญญาบรรพชน

“โนราโกลน” การแสดงพื้นบ้าน
ล้อเลียนมโนราห์คณะเดียวในจังหวัดตรัง

ภาพจาก: อบต.นาชุมเห็ด

เยาวชนสืบสานมโนราห์ 
ภาพโดย: สุรินทร์ อุดมผล
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“พืชพื้นบ้าน อาหารเป็นยา”
ผักเหรียงพืชพื้นถิ่นที่ชาวบ้านปลูกไว้
ในสวนยางพารา เป็นทั้งรายได้เสริมและเมนูประจำาบ้าน
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู

วิถีชีวิตชาวสวนยางพารา
ริมเทือกเขาบรรทัด
ภาพโดย: สุรินทร์ อุดมผล

ไร่นาสวนผสมบ่มความคิด

แหล่งเรียนรู้ดูจิตไม่สับสน

ปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีพตน

สร้างปัญญาผู้คนชนเป็นไท

การเลี้ยงผึ้งโพรง อีกหนึ่งรายได้เสริม
ในแปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม
ภาพโดย: โอภาส หมาดหลู
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ก่อตลาดต้นน้ำานำาคุณค่า
ของกินใช้รู้หาทั่วถิ่นใกล้ 
เพิ่มรายได้ชุมชนปนน้ำาใจ
พื้นที่เด็กสร้างไว้ให้ซุกซน

พ่อค้าแม่ค้าในชุมชน
พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

ภาพโดย: วานิช สุนทรนนท์

สนามเด็กเล่นของเด็กๆ
ภาพโดย: วานิช สุนทร์นนท์
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บรรยากาศสบายๆ ตลาดต้นน้ำาลำาขนุน
ภาพโดย: สุรินทร์ อุดมผล

การติดต่อประสานงาน
ผู้ใหญ่อิ่ม ปานนิล

085-4781044

ลำาขนุนอุ่นไอรักชักนำามิตร

ลำาขนุนไมตรีจิตมิสับสน

ลำาขนุนเที่ยวไทยวิถีชุมชน

ลำาขนุนเชิญมายลอีกสักครา

ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ภาพโดย: วานิช สุนทรนนท์
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สรุปสาระสำาคัญของ

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) คือ การคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
ที่อาจเกิดจากนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่จะดำาเนินการในอนาคต กำาลังดำาเนินการอยู่ หรือดำาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินนอกจากจะได้ข้อมูล 
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มผลกระทบทางบวกและลดผลกระทบทางลบแล้ว 
กระบวนการ HIA ยังสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 

หนังสือ เติมความสุขให้หัวใจ เที่ยวไทย เที่ยวชุมชน เกิดจากการประมวล สรุป สังเคราะห์ จากการนำากระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือปัจจัยกำาหนดสุขภาพด้านไหน อย่างไร ผลที่ได้จะใช้ในการปรับกรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน

ขั้นตอนที่การกลั่นกรอง เป็นการตอบคำาถามว่าทำาไมต้อง
ประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการนั้นๆ คำาตอบ 
ที่ต้องการคือ ประเมินเพื่อต้องการทราบผลการ
ดำาเนินงานของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
เพื่อต้องการทราบว่าผลการดำาเนินงานของโครงการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ผลการพัฒนาของพื้นที่หรือ
ไม่อย่างไร หรือผลการประเมินจะสามารถนำาไปปรับ
กิจกรรมของนโยบาย แผนงาน โครงการได้อย่างไร 
วิธีดำาเนินการประเมิน อาจเริ่มจากผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการชักชวนผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือคณะทำางาน
โครงการ มาร่วมพูดคุย หารือถึงความเป็นไปได้ 
ในการนำากระบวนการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ
มาประยุกต์ใช้เพื่อการประเมินโครงการ ในขั้นตอน
นี้ควรคัดเลือกคณะทำางานที่เป็นแกนหลักที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการไม่เกิน 10 คน มาร่วมดำาเนินการ 

การกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 
คำาถามสำาคัญของขั้นตอนนี้คือ ประเมินอะไร คำาตอบ
คือ ประเด็นที่ต้องประเมินหรือตัวชี้วัดที่ต้องประเมิน 
ใหก้ลบัไปพจิารณาวา่กจิกรรมสำาคญัของการดำาเนนิงาน
ตามโครงการนั้นได้ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยกำาหนดสุขภาพปัจจัยใดบ้าง เมื่อสามารถระบุ
ปัจจัยกำาหนดสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้แล้ว ก็ให้ 
จัดทำาตัวชี้วัดเพื่อประเมินของแต่ละปัจจัยต่อไป วิธี
ดำาเนินการของขั้นตอนนี้ อาจใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น 
คณะทำางานประเมินโครงการอาจจะทบทวนเอกสาร 
ทีผ่า่นมาวา่โครงการลกัษณะเดยีวกนันีม้กีารดำาเนนิการ
ที่ไหนบ้าง เขามีการประเมินอะไรไว้บ้างอย่างไร หรือ
อาจใช้กระบวนประชุมกลุ่มย่อยเชิญคนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประกอบด้วยทั้งผู้ดำาเนินงานโครงการ ผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
มาร่วม วิเคราะห์ปัจจัยกำาหนดสุขภาพและร่วมกำาหนด
ตัวชี้วัด สร้างเครื่องมือในการประเมินร่วมกันก็ได้ 

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ คำาถามสำาคัญ
ของขั้นตอนนี้คือประเมินอย่างไร คำาตอบคือ 
ให้ประเมินตามรายละเอียด แนวทาง หรือตัวชี้วัด 
ที่ระบุไว้ในข้อ 2 วิธีดำาเนินการ คณะทำางานหรือ 
ผู้รับผิดชอบประเมินแบ่งหน้าที่หรือร่วมกันเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
ตามตัวชี้วัดที่ระบุข้างต้น และนำาข้อมูลที่เก็บได้มา
ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียม
นำาไปใช้ในขั้นตอนที่ 4 

การทบทวนร่างรายงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้อง 
ดำาเนินการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ตรวจสอบ 
ผลการประเมินในชุมชน เป็นการคืนข้อมูลผลการ
ประเมินกลับสู่ชุมชน ให้ชุมชนร่วมกันตรวจสอบว่า 
เก็บข้อมูลมาครบถ้วนหรือไม่อย่างไร มีอะไรที่ต้องเก็บ
เพิ่มเติม หากมีประเด็นที่อยากรู้เพิ่มเติมก็ให้กลับไปทำา
กระบวนการกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบ (ขั้นตอนที่ 2) อีกรอบ วิธีดำาเนินการ 
โดยการประชุมชาวบ้านเพื่อคืนข้อมูล และหาแนวทาง
ในการกำาหนดมาตรการแก้ปัญหาร่วมกัน 

การผลักดันสู่การตัดสินใจ เป็นการหารือร่วมกัน
ว่าเมื่อเราเห็นว่า ผลการประเมินส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบอย่างไรแล้ว ก็จะ
นำาไปสู่การกำาหนดมาตรการลดผลกระทบทางลบ 
และเพิ่มผลกระทบทางบวกได้อย่างไร ก็กำาหนด 
เป็นมาตรการ หรือข้อตกลงร่วมของชุมชนต่อไป 

การติดตามและประเมินผล คือการร่วมกันติดตาม
ว่ามีการดำาเนินงานตามมาตรการ ข้อตกลงร่วม หรือ
กฎกติกาที่กำาหนดหรือไม่อย่างไร ผลการดำาเนินงาน 
มีความก้าวหน้าหรือมีปัญหาอะไร อาจติดตามผลการ
ดำาเนินงานโดยคณะทำางานอาจจัดให้มีการประชุม
ประจำาเดือนของชุมชนก็ได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น 
เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ภายใต้การใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ของผล 
การประเมินมาสนับสนุนการตัดสินใจให้เกิดมาตรการ 
กฎ กติกาของชุมชน นำาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและ
สร้างสุขภาวะของชุมชนอย่างแท้จริง

ดร.เพ็ญ สุขมาก
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



สรุปกระบวนการขั้นตอน

การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อประเมินนโยบายสาธารณะระดับชุมชน ท้องถิ่น

การกลั่นกรอง 
(Screening)

ทำาไมต้องประเมิน?
• เพื่อทราบผลการดำาเนินงานของโครงการ 
 บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
• ผลการดำาเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
 ทิศทางการพัฒนาของพื้นที่หรือไม่ 
• ปรับปรุงกิจกรรมโครงการ

การกำาหนดขอบเขตและแนวทาง
การประเมินผลกระทบ (Scoping)

ประเมินอะไร? (เรื่องอะไรที่อยากรู้)
• ปัจจัยกำาหนดสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
 จากกิจกรรมโครงการ
• พัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน 
 จัดทำาเครื่องมือการประเมิน
• วางแผนการประเมิน

การประเมินผลกระทบ 
(Assessment)

ประเมินอย่างไร? เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ?
• แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกต 
• จัด Focus Group, ทบทวนเอกสาร

การทบทวนร่างรายงาน 
(Review)

การประเมินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงหรือไม่?
นำาผลการประเมนิมานำาเสนอใหช้มุชนรูแ้ละใหค้วามเหน็
• เวทีประชาคม เวทีการประชุมระดับหมู่บ้านชุมชน

การตัดสินใจ 
(Decision Making)

เอาผลการประเมิน ไปปรับกิจกรรม หรือกำาหนด
มาตรการ จากการดำาเนินงานของโครงการอย่างไร?
• ปรับกิจกรรม กำาหนดมาตรการ 
• นำาไปสู่การจัดการนโยบายสาธารณะ

การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) การติดตามการดำาเนินงานตามมาตรการที่กำาหนด



เติมความสุขให้หัวใจ
เที่ยวไทยเที่ยวชุมชน
เขียนโดย:
ฐิติชญาน์ บุญโสม, ธรรมดิวิชย์ ศรีรุ้ง, นราธร หงส์ทอง,
ขวัญตา ผกามาศ, นันทพงศ์ นาคฤทธิ์, ชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์,
ชัยพร จันทร์หอม, เชภาดร จันทร์หอม, พรองค์อินทร์ ธาระธนผล
บรรณาธิการ:
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, ดร.เพ็ญ สุขมาก, ซูวารี มอซู
ผลิตและเผยแพร่โดย:
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ และอาคารบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-282902 โทรสาร 074-282901
พิมพ์ที่:
โฟ-บาร์ด. 280/2 หมู่ 6 ถ.ปุณณกัณฑ์ 
ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 089-6595338, 074-551133 
E-mail: fonpat1971@gmail.com
พิมพ์ครั้งแรก: กรกฎาคม 2560
จำานวน: 750 เล่ม
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