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1 บริบทของพืน้ที ่
 บ้านสามช่องเหนือเป็นหมู่บ้านสองฝากฝั่งคลอง  ห่างกัน 500 เมตร ฝั่งเกาะและฝั่งท่าเทียบ
เรือหัวถนน ฝั่งเกาะมีพ้ืนที่ในการท าการเกษตร สวนยางพารา  และปาล์มน้ ามัน เนื้อที่โดยประมาณ 
4,800 ไร่ และฝั่งท่าเทียบเรือหัวถนนเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม 2 กิโลเมตร และเป็นท่าเทียบเรือ
บริการนักท่องเที่ยวสู่อ่าวพังงา บ้านสามช่องเหนือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัด
พังงา  ห่างจากอ าเภอตะกั่วทุ่ง 12 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านฝ่ายนา หมู่ที่ 1 ทิศใต้ติดต่อกับ   
บ้านเกาะกลาง  หมู่ที่ 11ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ป่าชายเลน/อ่าวพังงา ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้าน
ป่ายาง  หมู่ที ่10 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 90%  จ านวนครัวเรือน 245 ครัวเรือน  
ประชากร 950  คน (ข้อมูลปี 2561) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง 55%  ท าสวน 25% รับจ้าง 15%  
ค้าขาย 5%  ข้าราชการ 5% มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 1 แห่ง มีมัสยิด 1 แห่ง มีกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในหมู่บ้านจ านวน 6 กลุ่ม กองทุนหมู่บ้าน 1 แห่ง กลุ่มเกษตรกรท าประมง 1 กลุ่ม  กลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชน 1 กลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 กลุ่ม กลุ่มสัมมาชีพ 1 กลุ่ม กลุ่มสตรี 1 กลุ่ม 

ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม บ้านสามช่องเหนือ เดิมเรียกว่า “ทับเหนือ” ค าว่า ‘ทับ’ หมายความว่า ที่อยู่
อาศัยชั่วคราวต่อมา ปี 2457 ก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านสามช่องเหนือ ซึ่งมีที่มาจากล าคลองสาม
สายที่ไหลผ่านเหนือหมู่บ้าน คือ คลองบางหลาม คลองเชียงใหม่ และคลองตาจอ และไหลมารวมกัน
เรียกว่า คลองสามช่อง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกยางพารา ท าประมงชายฝั่ง
พ้ืนบ้าน ต่อมาส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้ พัฒนา“โครงการพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน” ได้เลือก บ้านสามช่องเหนือ เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
ชุมชนของโครงการพัฒนาเครือข่าย จึงท าให้ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ได้จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญาในการจัดการ สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือ
ของหน่วยงานในการท างานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ก่อให้เกิดอาชีพของคนในชุมชน เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
ท าให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี และอยากกลับมาท างานในหมู่บ้านมากขึ้น  



1.1 ด้านคน กลุ่มคนและเครือข่าย 
บ้านสามช่องเหนือตั้งอยู่ในต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาเป็นหมู่บ้านที่มี 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรและประมง
พ้ืนบ้าน มีการปลูกยางพาราเลี้ยงสัตว์ทะเลต่าง ๆ เช่น หอยแครง หอยนางรม ปลาช่อนทะเล และยังมี
หอยหลักควาย ซึ่งเป็นหอยที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูง กินแล้วช่วยในเรื่องของการชูก าลัง ท าให้เป็น
สัตว์เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้าน นอกจากวิถีชีวิตด้านการท าประมงแล้ว ที่นี่ยังมีการแปรรูป
อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ การท าผ้ามัดย้อม, กะปิ, เรือจ าลอง และสบู่จากพืช
พ้ืนถิ่น หากจะมาให้ถึงบ้านสามช่องเหนือ ต้องได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ 

ส่วนเครือข่ายการท างานนั้น ประกอบด้วยเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอันดามัน เครือข่าย  
ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนเครือข่ายหน่วยงานราชการ 
เช่น ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทเอเจนซีทางด้านการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ 

1.2 ด้านทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมเกือบ 100% ท าให้ในชุมชนมีวัฒนธรรมที่ 

เด่นชัดทั้งในเรื่องการแต่งกาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ท าให้สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน และเนื่องจากชุมชนเป็นเกาะ จึงท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีประสบการณ์
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการสร้างจิตส านึกร่วมกันในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ   

1.3 ด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
บ้านสามช่องเหนือเป็นชุมชนที่ห้อมล้อมไปด้วยอ่าวพังงา ซึ่งเป็นแหล่งอุดมไปด้วย 

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางทะเลและชายฝั่ง จึงถือว่าเป็นแหล่งทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของ
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ และยังเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส าคัญ และยังเป็น
พ้ืนที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ของจังหวัด   

1.4 โครงสร้างองค์กรชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
 บ้านสามช่องเหนือตั้งอยู่ในต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาเป็นหมู่บ้านที่มี
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรและประมง
พ้ืนบ้าน มีการปลูกยางพาราเลี้ยงสัตว์ทะเลต่าง ๆ เช่น หอยแครง หอยนางรม ปลาช่อนทะเล และยังมี
หอยหลักควาย ซึ่งเป็นหอยที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูง กินแล้วช่วยในเรื่องของการชูก าลัง ท าให้เป็น
สัตว์เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้าน นอกจากวิถีชีวิตด้านการท าประมงแล้ว ที่นี่ยังมีการแปรรูป



อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ การท าผ้ามัดย้อม, กะปิ, เรือจ าลอง และสบู่จากพืช
พ้ืนถิ่น  
 
2 สถานการณ์การจัดการท่องเทีย่วชมุชน 

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท าให้เกิดการรวมกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรท า 
ประมง กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กลุ่มสัมมาชีพ และกลุ่มสตรี และท าให้

เกิดกองทุนหมู่บ้านเพ่ือเป็นสวัสดิการและกองทุนให้กับชาวบ้านในชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ท าให้เกิดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนของชุมชน จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรือหัวโทง กลุ่มเรือแคนนู  

โฮมสเตย์ วิถีประมงพ้ืนฐาน กลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่งการรวมกลุ่มของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในชุมชน ท าให้ชาวบา้นในชุมชนเกิดอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีการกระจายรายได้ไปยังทุก

กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ช่วยลดและแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชน รวมทั้งยังท าให้เยาวชนหรือคนในวัยท างาน หวนกลับมา

ท างานในหมู่บ้านมากข้ึน ส าหรับในกลุ่มของผู้สูงอายุ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังช่วยให้ผู้สูงอายุ

มีกิจกรรมท า มีรายได้ มีการรวมกลุ่ม และช่วยแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนที่เริ่ม

เข้าสู่วัยท างานอีกด้วย การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนท าให้คนชุมชนมีความตื่นตัว พร้อมที่จะร่วมท า

กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยว และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ดังนั้น จะเห็นได้

ว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท าให้มีกลุ่มผู้มีส่วนส่วนเสีย มีอาชีพใหม่ๆ ส ารับคนในชุมชน 

ชาวบ้านมีรายได้เสริมและมีเส้นทางการท่องเที่ยว /กิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว

ในชุมชน  ส่งผลให้คนในชุมชนมีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว มีความรักในท้องถิ่น มีความภูมิใจ

ในการเป็นเจ้าบ้าน ก่อให้เกิดความสุขในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  เกิดความสุขทางสุขภาพวะของ

ชุมชน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ   

  
3 รปูแบบเสน้ทางกจิกรรมการท่องเทีย่วชมุชน 

ชุมชนบ้านสามช่องเหนือได้จัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ทั้งแบบค้างคืน และไป-กลับ ซึ่งกิจกรรมที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านสามช่องเหนือ คือ 

1. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ทั้งในแบบ วันเดียว  
และสองวัน  



2. กิจกรรมชมวิถีชีวิตเที่ยวชมอ่าวพังงา พักโฮมสเตย์ และกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
4 เป้าหมายการพฒันาท่องเทีย่วชมุชน 

สิ่งที่ชุมชนคาดหวังในอนาคต รวมไปถึงสิ่งที่ชุมชนต้องการพัฒนาในอนาคตข้างหน้าในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้  

1. ต้องการสร้างจุดขายเพ่ิมอีก 2-3 จุด เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว ได้แก่ เตาถ่านโบราณก่อน 
สงครามโลก ครั้งที่ 2 จุดชมวิวและมีจักรยานให้เช่า 

2.  ต่องการนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน  

3.  ต้องการพัฒนาให้คนในชุมชนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 100 คน 

4.  ต้องการของบประมาณจากจังหวัดเพ่ือปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวและเส้นทางเดินในชุมชน 

5. ต้องการให้มีการรักษาวิถีชุมชนแบบเดิมไว้ 

6. ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

7. ส่งเสริมให้เยาชนที่ออกไปท างานนอกบ้านกลับมาท างานในชุมชนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
สิ่งเสริมให้แม่บ้านออกมาท างานนอกบ้านมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ผู้น าและคณะกรรมการหมู่บ้านในชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน ดังนี้  

1. ต้องการการอบรมไกด์ชุมชนเนื่องจากในชุมชนขาดไกด์ชุมชน 
2. ต้องการเพิ่มความรุ้และศักยภาพด้าน Marketing ให้กับคนในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับการตลาดได้ทันกับการยุกต์ปัจจุบัน  
3. อยากให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาไกด์หรือบริษัทจัดน าเที่ยว (agent) ที่พานักท่องเที่ยวจีนมา 

เที่ยว เนื่องจากโดนกดดันในเรื่องของราคา ท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้จากการท าท่องเที่ยวน้อยลง 
4. ชุมชนต้องการให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน  

ด้านการคมนาคม ด้านการส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยี และด้านการให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 
 
5 ปจัจยัที่มผีลกบัการจัดการท่องเทีย่วของชมุชนในพืน้ที่  

ปัจจัยที่มีผลกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ มีดังนี้ 

1. ความร่วมมือ ร่วมใจ และความรับผิดชอบในการท างาน ตลอดจนการเสียสละเวลาของ

ชุมชน ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ขับเคลื่อนการท างานประสบความส าเร็จและเป็นปัจจัยที่ท าให้

สามารถยืดระยะการท างานมาได้พอสมควร 



2. ประสบการณ์ของแกนน าที่ผ่านการท างานมายาวนาน ท าให้เข้าใจกระบวนการจัดการ

สมัยใหม่ การใช้สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนกลไกตลาดและความรู้ด้านการตลาด 

3. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในฐานะองค์กรสะพานเชื่อมและหน่วยงาน

สนับสนุน ท าให้การท างานของกลุ่มมีทิศทางและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าถึง

แหล่งทุนได้ง่ายข้ึน 

4. ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ของชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ สวยงาม และสามารถ

เชื่อมโยงกับทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ง่าย 

 
6. กรอบแนวคดิ ตวัชีว้ดัในการประเมนิ 
 ส าหรับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่อง
เหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ก าหนดกรอบแนวคิด และตัวชี้วัด ดังนี้  
 กรอบแนวคิด 

ในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์โควิดของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
สามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ใช้การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว
ของชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด ขณะที่เกิดโควิด และหลังจากสถานการณ์ โควิดเสร็จ
สิ้นแล้ว มีการเปิดจังหวัด เปิดให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวได้ ซึ่งในทีนี่จะใช้การวิเคราะห์ผลกระทบ
ในแต่ละด้านทั้งทางเศรษฐกิจ กลุ่มคน เครือข่าย สังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ตวัชีว้ดั 
ตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

นี้ จะใช้ตัวชี้วัดทางด้านศรษฐกิจ กลุ่มคน เครือข่าย สังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 
7  สรปุผลกระทบจากการท่องเทีย่วชมุชน 
 ในการวิเคราะห์ ผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จะประเมินในหลายมิติ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคน ด้านสังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรณ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปี
นี้ได้เกิดสถานการณ์โควิดจึงท าให้การจัดการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์
นี้ส่งผลให้จ านวนนักทอ่งเที่ยวในชุมชนลดลง การเดินทางมาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆลดลง จึงท าให้
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและท้างอ้อม ดังนั้น เพ่ือให้เข้าใจและเห็น



ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด ช่วงเกิดสถานการณ์โควิด และช่วงหลัง
การเกิดสถานการณ์โควิด จึงสามารถแยกผลกระทบในแต่ละด้านดังนี้  
 7.1 ด้านเศรษฐกิจและ ด้านการพัฒนาคน แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
  

ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นการพฒันาคน กลุม่คน เครอืขา่ย 
กลุม่ผลติภณัฑ/์วสิาหกจิชมุชน : กลุม่รา้นอาหารในชมุชน 1.ทา่นชว่ยเลา่ถงึการพัฒนาศกัยภาพทีผ่า่น

มาของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมกีาร
พฒันาดา้นไหน และเปน็การหนนุเสรมิจาก
หนว่ยไหนอยา่งไร 
- ชุมชนมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังรูปแบบการให้บริการหลังโควิด -
19  จากหน่วยงาน อาทิ พัฒนาชุมชน 
อุตสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด 
องค์การมหาชนต่างๆ 
2. ทา่นคดิวา่ในดา้นการพัฒนาศกัยภาพ มี
สิง่ที่อยากพฒันา หรอืตอ่ยอดอะไรบา้ง 
อยา่งไร 
- ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง 
  

 กอ่นโควดิ โควดิ หลงัโควดิ 
1.1 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในชุมชน 2,575 คน 75 คน 140 คน 
1.2 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
ชุมชน 

1,630 คน 85 คน - 

2.1 รายได้จากอาชีพหลัก :พนักงานขาย
ทัวร์(ต่อวัน/เดือน) 

400/12,000 
บาท 

- - 

2.2 รายได้จากอาชีพท่องเที่ยว : ไกด์ชุมชน
(ต่อวัน/เดือน) 

300 บาท/
วัน 

- 3,000 
บาท/วัน 

3.รายได้จากยอดจ าหน่ายอาหาร 1,500,000 
บาท 

- 246,250 
บาท 

4.แนวทางการปรับตัวเพื่อสร้างรายได้และหลังสถานการณโ์ควิด : ปรับแต่งร้านให้ดู
สวยงาม ทาสีเพื่อใหร้้านค้าดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น ท าป้ายร้านใหม่ โปรโมทผ่าน facebook 
ให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมี กฎ กตกิา หรือมาตรการในการจัดการ การท่องเที่ยวร่วมกัน
อย่างไร : มี โดยการสวมใสห่น้ากาก ล้างมือเจลแอลกอฮอล์และวัดไข้ 
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู: กลุม่ผลติภณัฑ/์วสิาหกจิชมุชน : กลุม่เรอืแคน(ูลอดอโุมงคป์า่โกงกาง
ชมระบบนเิวศ) 

1.ทา่นชว่ยเลา่ถงึการพัฒนาศกัยภาพทีผ่า่น
มาของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมกีาร
พฒันาดา้นไหน และเปน็การหนนุเสรมิจาก
หนว่ยไหนอยา่งไร 
- ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
2. ทา่นคดิวา่ในดา้นการพัฒนาศกัยภาพ มี
สิง่ที่อยากพฒันา หรอืตอ่ยอดอะไรบา้ง 
อยา่งไร 
- ส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน 
ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเทีย่ว 

 กอ่นโควดิ โควดิ หลงัโควดิ 
1.1 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในชุมชน 2,575 คน 75 8คน 140 คน 
1.2 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
ชุมชน 

1,630 คน 85 คน - 

3.รายได้จากยอดการบริการ 18,000 
บาท/เดือน 

- 3,000 
บาท/เดือน 

4.แนวทางการปรับตัวเพื่อสร้างรายได้และหลังสถานการณโ์ควิด : สง่เสริม กระตุ้น
การตลาด ประชาสัมพันธ์เพิม่มากขึ้น 

 
 



 
ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นการพฒันาคน กลุม่คน เครอืขา่ย 

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู: -กลุม่ผลติภณัฑ/์วสิาหกจิชมุชน : ชื่อกลุม่กะปโิบราณ  จ าหนา่ยกะป ิ
อตุสาหกรรมการท ากะป ิ

1.ทา่นชว่ยเลา่ถงึการพัฒนาศกัยภาพทีผ่า่น
มาของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมกีาร
พฒันาดา้นไหน และเปน็การหนนุเสรมิจาก
หนว่ยไหนอยา่งไร 
- มีส่งเสรมิการพัฒนาดีในระดับทีน่่าพอใจ 
และมภีาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน เช่น 
อพท./ทกจ./พช./ประมง เกษตร/ธกส./
สถาบันการศึกษา/เอกชน 
2. ทา่นคดิวา่ในดา้นการพัฒนาศกัยภาพ มี
สิง่ที่อยากพฒันา หรอืตอ่ยอดอะไรบา้ง 
อยา่งไร 
- บรรจภุณัฑ์รูปแบบใหม่/การตลาด 

 กอ่นโควดิ โควดิ หลงัโค
วดิ 

1.1 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในชุมชน 2,575 คน 75 8คน 140 คน 
1.2 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
ชุมชน 

1,630 คน 85 คน - 

3.รายได้จากยอดจ าหน่าย 20,000 
บาท/เดือน 

5,000 บาท/
เดือน(ขายใน
ชุมชน) 

8,500 
บาท/
เดือน 

4.แนวทางการปรับตัวเพื่อสร้างรายได้และหลังสถานการณโ์ควิด : เรง่กระตุ้นการขาย 
ออกบูธ การขายออนไลน ์
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู: -กลุม่ผลติภณัฑ/์วสิาหกจิชมุชน : กลุม่เรอืจ าลองจากกะลามะพรา้ว 
ผลติภณัฑจ์ากกะลามะพรา้ว(เรอื) 

1.ทา่นชว่ยเลา่ถงึการพัฒนาศกัยภาพทีผ่า่น
มาของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมกีาร
พฒันาดา้นไหน และเปน็การหนนุเสรมิจาก
หนว่ยไหนอยา่งไร 
- มีการขายออนไลน์ มีการสาธิตให้ความรู้
กับคณะมาดุงานต่างๆ ไดร้ับการสง่เสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น พัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 
2. ทา่นคดิวา่ในดา้นการพัฒนาศกัยภาพ มี
สิง่ที่อยากพฒันา หรอืตอ่ยอดอะไรบา้ง 
อยา่งไร 
- ต้องการบรรจุภณัฑ์ และต้องการให้มีการ
โปรโมทผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงศูนย์ฐานผลิตภณัฑ์ให้
ดีขึ้น 

 ก่อนโควดิ โควดิ หลงัโควดิ 

1.1 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในชุมชน - - - 
1.2 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชุมชน - - - 
2.1 รายได้จากอาชีพหลัก :พนักงานขายทัวร์
(ต่อวัน/เดือน) 

- - - 

2.2 รายได้จากอาชีพท่องเที่ยว : ไกด์ชุมชน(ต่อ
วัน/เดือน) 

- - - 

3.รายได้จากยอดจ าหน่าย 2,000-
3,000 บาท 

- 1,500 บาท 

4.แนวทางการปรับตัวเพื่อสร้างรายได้และหลังสถานการณโ์ควิด : ปรับรูปแบบผลติภณัฑ์ 
ให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัย ออกบูธ ขายออนไลน ์

 
 
 
 
 



 
ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นการพฒันาคน กลุม่คน เครอืขา่ย 

กลุม่ผู้ใหข้อ้มลู: เจา้ของกจิการ กลุม่ผลติภณัฑ์/วสิาหกจิชมุชน 1.ทา่นชว่ยเลา่ถงึการพฒันาศกัยภาพทีผ่า่นมาของ
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมกีารพฒันาดา้นไหน 
และเปน็การหนนุเสรมิจากหนว่ยไหนอยา่งไร 
- พัฒนาสมุนไพรแล้วมาต่อยอดในการท าสบู่ ชา 
แชมพู ทางรัฐมาหนุนการผลิตให้มีคุณภาพสินค้าให้
ได้มาตรฐานเท่าเทียมตลาด ภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา 
2. ทา่นคดิวา่ในดา้นการพฒันาศกัยภาพ มสีิง่ที่
อยากพฒันา หรอืตอ่ยอดอะไรบา้ง อยา่งไร 
- การพัฒนาสินค้า สื่อภาษา ส่งเสริมให้มีคนเข้าถึง
สินค้าให้มากขึ้น 

 กอ่นโควดิ โควดิ หลังโควดิ 
1.1 จ านวนนักทอ่งเที่ยวชาวไทยในชุมชน 2,575 คน 75 8คน 140 คน 
1.2 จ านวนนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติในชุมชน 1,630 คน 85 คน - 
2.1 รายได้จากอาชีพหลกั :เกษตรกร (ท าสมุนไพร
เหงือกปลาหมอ)  

12,000 
บาท/เดือน 

5,300 บาท/
เดือน 

- 

กลุม่ผลิตภณัฑ/์วสิาหกจิชมุชน : 1.กลุม่ท าสมนุไพรเหงอืกปลาหมอ ประเภท ชาเหงอืกปลาหมอ สบู+่
แชมพ ู
3รายได้จากยอดจ าหน่าย 25,000 

บาท/เดือน 
10,000 
บาท/เดือน 

8,500 
บาท/เดือน 

กลุม่ผลิตภณัฑ/์วสิาหกจิชมุชน : 2.โฮมสเตย ์ใหบ้รกิารทีพ่กั 

3.รายได้จากยอดจ าหน่าย 24,500 
บาท/เดือน 

9,000 บาท/
เดือน 

6,000 
บาท/เดือน 

4.แนวทางการปรับตวัเพื่อสร้างรายได้และหลังสถานการณ์โควิด : ส่งเสริมด้านตลาด ประชาสัมพันธ์การ
ขายสินค้า 

กลุม่ผู้ใหข้อ้มลู: ประเภทใหบ้รกิาร กลุม่เรอืน าเทีย่ว อา่วพงังา ประเภท เรอืน าเทีย่ว 27 ล า 1.ทา่นชว่ยเลา่ถงึการพฒันาศกัยภาพทีผ่า่นมาของ
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมกีารพฒันาดา้นไหน 
และเปน็การหนนุเสรมิจากหนว่ยไหนอยา่งไร 
- พัฒนาเรือน าเท่ียวให้ได้มาตรฐานเป็นที่รองรับของ
การท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมการป้องกันกบัโควิด-19 
2. ทา่นคดิวา่ในดา้นการพฒันาศกัยภาพ มสีิง่ที่
อยากพฒันา หรอืตอ่ยอดอะไรบา้ง อยา่งไร 
- ปรับระบบเสียงเครื่องยนต์เรือน าเท่ียวให้เสียงดัง
น้อยลง 
- จัดระบบที่นั่งนักทอ่งเที่ยวให้มีความสะดวกสบาย
มากขึ้นโดยมีที่วางแก้วน้ าหรือขวด 
- ปรับโครงสร้างหลังคาเรือให้มีความสวยงามโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ 
- การป้องกันจัดระบบให้สถานการณ์โรคเช้ือไวรัสโค
โรน่า โควิด-19 การแสกนคิวอาร์โค้ด 
- เจลล้างมือ นั่งเว้นระยะหา่ง 

 กอ่นโควดิ โควดิ หลังโควดิ 
1.1 จ านวนนักทอ่งเที่ยวชาวไทยในชุมชน 1,880 คน 160 คน 50 คน 
1.2 จ านวนนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติในชุมชน 800 คน 85 คน - 
2.1 รายได้จากอาชีพหลกั : เกษตร.....(ต่อวัน/เดือน) - - - 
2.2 รายได้จากอาชีพท่องเที่ยว : (ต่อวัน/เดือน) - - - 
3.รายได้จากยอดจ าหน่าย 240,000 

บาท/เดือน 
- 150,00 บาท/

เดือน 
4.แนวทางการปรับตวัเพื่อสร้างรายได้และหลังสถานการณ์โควิด : เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวหลังจากที่สถานการณ์โควดิเกิดขึ้น เพื่อให้สอดรับนโยบายของภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางใน
การการหารายได้ 

 

 
 
 
 



7.2  ดา้นสงัคม วฒันธรรม  
1 การแต่งกาย มีการแต่งกายประจ าถิ่นแบบสังคมมุสลิม ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวใน 

กรณีมีหน่วยงานราชการ มาร่วมประชุม  
2 คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม 
3 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้จัดกลุ่มไว้เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยแยก 

เป็น 6 กลุ่ม คือ ได้แก่ กลุ่มเรือหัวโทง กลุ่มเรือแคนนู  โฮมสเตย์ วิถีประมงพ้ืนฐาน กลุ่มร้านอาหาร 
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4. อาหารขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องได้ชิม คือ เมนู "แกงกะทิหอยกันกับยอด 
ผักเป้ง" แกงกะทิที่มีรสชาติของเครื่องแกงที่เผ็ดร้อนแบบคนใต้ แกงกับยอดผักเป้ง ซึ่งเป็นพืชพ้ืนถิ่นของ
ที่นี่ หรือ เมนูปลากะพงหลงเลเป็นเมนูที่ท าจากปลากะพงสด ๆ ได้รสชาติความหวานของเนื้อปลาที่ผ่าน
การลวกแล้วราดด้วยน้ าจิ้มรสเด็ด ปิดท้ายด้วยของหวาน คือ "ขนมเสือคลุก" ซึ่งเป็นขนมพ้ืนบ้านที่ท า
จากแป้งคลุกด้วยมะพร้าวที่เค่ียวกับน้ าตาลแดง หวาน หอม และอร่อย 

5. กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คือ การมีส่วนร่วมในการ 
ต้อนรับนักท่องเที่ยวและมีกิจกรรมเป็น one day trip / two day trip    ซึ่งสิ่งส าคัญที่ให้ชุมชน
ด าเนินการมาได้ คือการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแบ่งปัน และร่วมคิดสร้างสรรค์ คณะกรรมการและพ่ีน้อง
ในชุมชนมีการพูด ชี้แนะแก่บุคคลที่ไม่รู้ โดยต้องแนะในสิ่งที่ชุมชนต้องการให้คนในได้รู้ทั่วกัน เพ่ือให้
ชุมชนไปสู่เป้าหมาย นั่นคือแนวทางที่ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุชน ได้น ามาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
หมู่บ้าน 

6. เอกลักษณ์ของชุมชนสามช่อง คือ อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่มีเกาะ 
แก่งต่าง ๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ เช่น "ถ้ าเพชรปะการัง" ซึ่งเป็น
เกาะที่อยู่ท่ามกลางผืนน้ าของอ่าวพังงา ถ้ าเพชรปะการังมีช่องที่เรือสามารถลอดทะลุผ่านได้ มีจุดชมวิว
อ่าวพังงาอยู่บนยอดถ้ า และภายในมีหินงอก หินย้อย อีกหนึ่งสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ ต้นแสมด าสองต้น ที่
อยู่กลางอ่าวพังงาสามารถมองเห็นได้เฉพาะช่วงน้ าลงเท่านั้น 

7. คนในชุมชนมีการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชุมชนตนเองให้เป็นชุมชนที่มีหลักคิด… สุข 
กิน สุขกาย สุขใจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามค าขวัญ “คลองสามสาย บ้านสบายสองฟาก มากมาย
ทรัพยากร จุดสัญจรอ่าวพังงา ล้ าค่าวัฒนธรรม”  

8. การบริหารจัดการในชุมชน จะเริ่มจากความเสียสละของคนในชุมชน เพ่ือช่วยกัน 
ดูแลและจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน รวมไปถึงการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ การท า
น้ าหมัก และจัดท าถังขยะให้น่าดู น่าสนใจ จัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ร่วมกันดูแล
พ้ืนที่ในชุมชนให้ดูสะอาดตายิ่งขึ้น  



7.3 ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม 
  ในด้านทรัพยากรณ์ธรรมชาติ ชุมชนเกิดความตระหนัก/เห็นคุณค่าและยกระดับการ
จัดการป่าชายเลน/ทรัพยากรประมง เนื่องจากเห็นว่ามีผลต่อการดึงดูด/และสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เกิดการจัดตั้งเขตและสร้างการไกและกติกาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เช่น ป่าชายเลน และ
แหล่งประมง เป็นต้น ในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น แม้ชุมชนได้รับผลกระทบจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่
ลดลง แต่ด้วยวิถีชีวิตชาวประมงและการท าเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชุมชน ท าให้คนใน
ชุมชนสามารถท างานหาเลี้ยงตนเองได้ตามปกติ เนื่องจากด้วยสภาพภูมิประเทศของชุมชนเป็นเกาะที่
ล้อมรอบด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ท าให้สามารถหาปู่ ปลา และทรัพยากรณ์จากรอบๆ ชุมชนได้
อย่างปกติและมีสภาพชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข 
   
8. การประเมนิความต้องการในการพฒันาศักยภาพการท่องเทีย่วโดยชมุชน 

ในการประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสาม 
ช่องเหนือ เป็นการสอบถามกล่มผู้น าและชาวบ้านในชุมชน ได้ผล ดังนี้ 
 
ตาราง แสดงระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วโดยชมุชน คา่เฉลีย่ SD. การแปลความหมาย 
การบริหารการจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ (ระบบ
การบริหารจัดการ) 

4.71 0.4880 
มากที่สุด 

การจัดการการตลาดและประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.43 0.9759 
มากที่สุด 

ระบบบัญชี การเงินมีประสิทธิภาพ 4.00 0.5774 มาก 

การแปรรปูผลิตภณัฑ ์ 4.71 0.4880 มากที่สุด 

การพัฒนาบรรจุภณัฑ ์ 4.57 0.7868 มากที่สุด 

รักษาและต่อยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค ์ 4.43 0.5345 มากที่สุด 

การจัดการขยะและน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ 4.29 0.7559 มากที่สุด 

นักสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ 4.57 0.5345 มากที่สุด 

ความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว 4.71 0.4880 มากที่สุด 

การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินท่ีมปีระสิทธิภาพ 4.57 0.5345 มากที่สุด 

 



จากตารางเมื่อพิจารณาระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของท่องเที่ยวโดย 
ชุมชน จะเห็นได้ว่า ทุกประเด็น ชุมชนมีความต้องการในการพัฒนาอย่างมากท่ีสุด เนื่องจากอยู่ในช่วง
ของหลังสถานการณ์โควิด ทั้งเพ่ือเตรียมพร้อมรับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในอนาคตข้างหน้าเมื่อสถานการณ์นี้คลีคลาย แต่เมื่อพิจารณาในด้านระบบบัญชี การเงินมี
ประสิทธิภาพ มีความต้องการน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ อันนี้อาจจะเนื่องมาจาก ชุมชนมีการจัดสรรสวัสดิการ
ชุมชน จึงท าให้ระบบการเงินการบัญชีของชุมชนมีการด าเนินการ และท ากันอย่างต่อเนื่องจึงไม่ได้ส่งผล
แต่อย่างใด จึงท าให้ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในด้านนี้จึงน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ  

 
9. สรปุและอภปิรายผล 

การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ 
ริเริ่มมาจากให้เกิดการรวมกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ก่อให้เกิดเกิดอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีการกระจาย
รายได้ไปยังทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ท าให้เยาวชนหรือคนในวัยท างาน หวนกลับมา
ท างานในหมู่บ้านมากขึ้น แม้แต่ในกลุ่มของผู้สูงอายุการ จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังช่วยให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรม มีรายได้ และช่วยแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ ได้อีกด้วย แม้ชุมชนได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด แต่ด้วยวิถีประมงและความสามารถในการท างานเลี้ยงตัวเองสูงมากท าให้แทบทุก
คนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุดๆ มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีรายได้จากการท าประมง และ
เกษตรกรรม ท าให้พอมีรายได้ ส่งผลให้คนในชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้มีสามารถอยู่ได้แม้ในสถาการณ์ที่ไม่
มีนักท่องเที่ยวมาเยือน   
 
10. ข้อเสนอนโยบายในการท ายุทธศาสตร์ 

จากการด าเนินการศึกษาผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสาม 
ช่องเหนือ พบว่า ชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งแกนน า ร่วมมือกันในการพัฒนาและต่อยอด แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 

ข้อเสนอทางนโยบายที่ส าคัญได้แก่ การ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาการตลาดให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาและปัจจุบันทางชุมชน
ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานราชการ เช่น อพท./
ทกจ./พช./ประมง เกษตร/ธกส./สถาบันการศึกษา/เอกชน จึงส่งผลให้ชุมชนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง 
ๆ ในอนาคตข้างหน้า หลังจากสถานการณ์โควิดสิ้นสุดลง ทางชุมชนมีความต้องการในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ และต้องการให้มีการโปรโมทผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงศูนย์ฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เพ่ือให้ให้มีคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมตลาดของภาครัฐ และ เอกชน  


