
 องค์ความรู้ เรื่องท่องเที่ยวเกษตร 

  การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร เปน็การท่องเที่ยวที่มุง่เนน้ทางด้านการเรียนรู้วถิีเกษตรกรรมของชาว
ชนบท โดยเนน้การมีส่วนรว่มของนักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตร และวถิีการ
ด ารงชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการน าเอาทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชนก์่อให้เกิด
รายได้ต่อชมุชน และตวัเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเปน็การอนุรักษ์ควบคู่ไปกบัการท่องเที่ยวเพ่ือไมใ่ห้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม  
        การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยงัพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมนุไพร 
ฟาร์มปศุสตัวแ์ละสัตว์เลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความส าเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้
ประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานความรบัผิดชอบ มีจิตส านกึต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มของสถานที่แห่งนั้น 
  ทิศทางการพัฒนาจังหวัดภเูกต็ “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
โดยมตี าแหน่งทางยุทธศาสตร์ มหศัจรรย์เสน่หอ์ันดามนั เมอืงท่องเที่ยวระดับโลก และเปูาหมายของนกัเดนิทาง           
ทั่วโลก เนื่องจากศักยภาพดา้นท่องเที่ยว ท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงการเดนิทาง
ไปยังภูมิภาคต่างๆไดห้ลายเส้นทาง ส่งผลต่อกระแสการเติบโตของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนือ่ง และ               
มีผลกระทบทางลบต่อพ้ืนทีส่ีเขียว การบุกรุกท าลายทรพัยากรธรรมชาติ ปัจจุบนั ทศิทางการพัฒนา จงึมุ่งเนน้
พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน การประกอบการสีเขียวที่มีมาตรฐาน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยง
กับจังหวดัในกลุม่อันดามนั  

การท่องเที่ยวเกษตร เป็นกจิกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ที่เป็นอกีทางเลอืกของนักทอ่งเที่ยว  
ท่ีช่วยลดผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมา จงึไดร้ับการสนับสนนุจากภาคประชาสังคมและหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้งในการผลกัดนัการรักษาพื้นที่ท าการเกษตรในจังหวัดภเูก็ต และก่อให้เกดิมูลคา่เพิ่มโดยเชื่อมโยงกับ             
การท่องเที่ยวอืน่ๆ ป ี2553 เป็นต้นมา ไดค้วามรว่มมือจากทุกภาคสว่น ในการบรูณการพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตร
เชิงอนรุักษ์  

นางสาวลดาวัลย์  ชูชาติ (2553)  ผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงานภูเก็ต                 
น าเสนอนโยบายและตลาดท่องเที่ยว เพ่ือประกอบการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว 

1. นโยบาย   
1.1 นโยบายระดับประเทศ  เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤติทางการเมือง   

โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศให้ชาวต่างชาติทราบ  และส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  1.2 นโยบายถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านการท าตลาดท่องเที่ยว   
  1.3 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นลักษณะการต่อยอดจากสิ่งที่มีในชุมชน                 
เช่น  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เชิงวัฒนธรรม  และเชิงอนุรักษ์ 
 2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด : จากวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก”                   
มีผลท าให้การพัฒนาด้านท่องเที่ยวในภูมิภาคขยายตัวอย่างรวดเร็ว  มีสายการบินและชาวต่างชาติเข้ามาจ านวนมาก                 
ภูเก็ตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง  โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมุ่งเน้นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ                     
ส่งผลให้การท่องเที่ยวของชุมชนอ่อนแอ   
 3. ปัจจุบัน  เศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวนและวิกฤติทางการเมือง ประกอบกับนโยบายแต่ละประเทศ ส่งเสริมให้
ท่องเที่ยวในประเทศตนเอง  มีผลท าให้นักท่องเที่ยวลดการใช้จ่ายเงิน  เช่น  เปลี่ยนจากการพักในโรงแรมราคาแพง                
เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน    
 4. การผลิตสินค้า / น าเสนอจุดขายของชุมชน ต้องศึกษาตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  จากผลการวิจัย
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ  พบว่ามีพฤติกรรม ดังนี้ 
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- ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งควรถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอด  

เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน เช่น  สรรพคุณของส่วนประกอบและวิธีการท าอาหารพื้นเมือง      
- ทรัพยากรต่างประเทศ  ไม่ค่อยมีความสมบูรณ์  นักท่องเที่ยวจึงต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
- นิยมเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจต่างๆจ านวนมาก  เช่น  การปฏิบัติธรรม 
- การผ่าตัดเสริมความงาม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- ต้องการความสงบ  สะอาด  เป็นส่วนตัว  แต่พอเพียง 
- เนื่องจากความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านท่องเที่ยว  ท าให้นักท่องเที่ยว 

นิยมแสวงหาข้อมูลบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และมาท่องเที่ยวแบบครอบครัว  มากกว่าใช้บริการบริษัททัวร์                    
ยกเว้นคนจีน และรัสเซีย  ที่ยังไม่ค่อยนิยมสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
 5. ลักษณะจุดขายท่องเที่ยวชุมชน  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ  ขึ้นอยู่กับประเภทนักท่องเที่ยว   
  5.1 ขายความแตกต่าง  เนื่องจากวิถีชีวิตในชุมชนมีความแตกต่างกับต่างประเทศ  ความแตกต่าง                                   
จึงเป็นจุดขายส าหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
  5.2 ขายความเหมือน  เป็นจุดขายส าหรับนักท่องเที่ยวคนไทย  ถึงแม้ชุมชนจะมีวิถีชีวิตและทรัพยากร               
ในชุมชนเหมือนกัน/คล้ายกัน  แต่หากได้รับรางวัล  ชุมชนจะขายความเหมือนในลักษณะการศึกษาดูงาน   
 6. นักท่องเที่ยวต้องการสินค้าประเภทอะไรบ้าง  ชุมชนต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าสินค้าหรือจุดขายของชุมชนคืออะไร  
ต้องน าเสนอจุดขาย/สินค้าให้ตรงกับความต้องการ  เช่น   

- เรื่องการท านา  ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกับการท านา ได้แก่  ขน า  การเลี้ยงควาย 
การแต่งกายแบบชาวนา  อาหารพื้นเมือง  สินค้าท่ีระลึก  พิพิธภัณฑ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการท านา  เป็นต้น 
  -  ผลไม้ที่ชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย นิยมบริโภค  คือ ทุเรียน 
  -  ชมสวนผัก  เก็บเกี่ยวพืชผัก  สอนท าอาหารพ้ืนเมือง กินอาหารบนบ้านโบราณ     
  - กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา  การท าบุญตักบาตร  การแต่งกายแบบมุสลิม  ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการผลิต
สินค้า/อาชีพเสริมในชุมชน  เช่น  การผลิตผ้าปาเต๊ะ  ม่อฮ่อม  ย่าหยา  และฮิญาป  เป็นต้น 
 7. ควรเตรียมความพร้อม  ความเข้มแข็งของชุมชน  และวางแผนว่าสามารถให้บริการหรือรองรับนักท่องเที่ยวได้
ครั้งละเท่าไร  ในช่วงเริ่มต้น  ไม่ควรขายความเป็นชุมชนทั้งวัน  ควรแบ่งเป็นเที่ยวชมกิจกรรมของชุมชนครึ่งวัน                  
พักกลางวัน  และอีกครึ่งวัน  เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ปุาพรุ  ชายหาด 
 8. การประชาสัมพันธ์  มีหลายรูปแบบ  เช่น 
  -  ระยะเริ่มต้น  อาจฝากโปรแกรมทัวร์ประชาสัมพันธ์กับบริษัททัวร์ 1 – 2 บริษัท  เพื่อช่วยสร้างตลาด  
แต่อย่าฝากหลายบริษัท  และท าให้การท่องเที่ยวของชุมชนพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
  -  เมื่อท่องเที่ยวของชุมชนพร้อม อาจเปิดแถลงข่าว เชิญให้ผู้บริหารระดับสูงมาเปิดการให้บริการท่องเที่ยว
ของชุมชน 
 9. การบริหารจัดการ  ควรมีแกนน า/คณะกรรมการ  กฎเกณฑ์ กติกาในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เช่น  

- หมุนเวียนกันส่งนักท่องเที่ยวเข้าพักที่โฮมสเตย์  ไม่ใช่ให้เจ้าของบ้านแยกกันรับนักท่องเที่ยวเอง 
- ใครมีความพร้อมด้านไหน  ก็ให้ด าเนินการเรื่องนั้นๆก่อน  เมื่อมีความพร้อม  ค่อยพัฒนาไปตามล าดับ   

 10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและมีความยั่งยืน ควรมีการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงจักจั่นทะเล หรือ
จัดท าแผน ปูองกันการสูญพันธุ์  เนื่องจากการบริโภคอย่างต่อเนื่อง 
 11. การพัฒนาจุดอ่อนการให้บริการท่องเที่ยวชุมชน คือบริหารจัดการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ผู้น าชม  และการ
ประชาสัมพันธ์  ควรพัฒนาและขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
  -  ควรพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้น าชม 
  -  ควรเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจาก ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  ในการศึกษาดูงาน
กระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 



 3 
  -  ควรเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจาก ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต / ส านักงาน
แรงงานจังหวัด / ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ในการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามสภาพชุมชน ช่วงเวลาระหวา่ง  
17.00 น. เป็นต้นไป 
  -   ควรเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการประชาสัมพันธ์   

12. ข้อคิดในการให้บริการท่องเที่ยวของชุมชน 
 -  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ชุมชน – นักท่องเที่ยว ต่างก็มีความสุข เพราะท ากิจกรรมร่วมกัน 
 -  การท่องเที่ยวของชุมชนเน้นการหารายได้ที่มากเกินไป  อาจท าให้การขยายตัวของการท่องเที่ยว            

อย่างรวดเร็ว  ชุมชนจะไม่มีความสุข  เพราะมีหน้าที่สร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยว  
การถอดบทเรียน นายเสบ  เกิดทรัพย์  และ นายส าราญ  คงนาม ผู้แทนกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรบ้านบางโรง : 

ถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์ในการวางแผน  และพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวเกษตรบ้านบางโรง  ซึ่งเป็นต้นแบบ
ท่องเที่ยวเกษตรในจังหวัดภูเก็ต และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. แนวคิด  ชุมชนควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ     
- สถานที่ทางประวัติศาสตร์  เช่น  ประวัติการสร้างสนามบินนานาชาติ  ต านานต่างๆ อาจสอบถามจาก 

ผู้สูงอายุในชุมชน 
- สถานที่พัก  เช่น  โรงแรม  โฮมสเตย์  บ้านโบราณ  ขน า 
- ศึกษาลักษณะเด่น  การใช้ประโยชน์  ข้อมูลทั่วไปของสภาพแวดล้อม  พืชและสัตว์ต่างๆ เช่น  ปูจักจั่น   

จักจั่นทะเล  ปลาตีน  พังกา  เห็ด  หม้อข้าวหม้อแกงลิง  กระจูด  ปุาพรุ  ฯลฯ  แล้วสร้างเรื่องราวและถ่ายทอดให้น่าสนใจ                      
(คล้ายต านาน/เรื่องเล่า) โดยให้ผู้สูงอายุมามีส่วนร่วมโดยเป็นผู้เล่าเรื่องให้นักท่องเที่ยวฟัง  

- ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  เช่น  เดือนสิบ  ท าขวัญข้าว  ลอยกระทง 
- แปลง/ฟาร์มเกษตรกรรม เช่น  การเลี้ยงควาย  การท านาข้าว  สวนผักปลอดภัยจากสารพิษ  การท า 

ประมงพ้ืนบ้าน   การเลี้ยงกวาง   
 2. น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน  โดยขอเชิญกลุ่มเครือข่ายแต่ละจุดที่ต้องการน าเสนอทั่วทั้งต าบลไม้ขาว  
ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส และข้อจ ากัดของชุมชน  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและการปูองกัน/แก้ไข
ปัญหา  แล้วน ามาจัดท าแผนชุมชนท่องเที่ยวของต าบล 
 3. แนวทางการน าเสนอจุดขาย  อยู่ที่ข้อมูลและวิธีการคิด เช่น  การให้บริการที่พักของกลุ่มท่องเที่ยวเกาะยาว  
เมื่อมีชาวต่างชาติมาพักท่ีโฮมสเตย์  ได้ก าหนดเงื่อนไขว่า ราคาค่าห้องพัก 500 บาท/คืน  ต้องพักอย่างน้อย 1 สัปดาห์  
และสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนด้วย 
 4. วิธีการบริหารจัดการ 

4.1 ทุน  โดยส่งเสริมการออม  น าเงินออมมาใช้บริหารจัดการ  เมื่อมีรายได้เกิดขึ้น   
- แบ่งให้กับผู้ร่วมกิจกรรม   
- เข้ากองกลาง   
- ปันผล 
- สวัสดิการ 

  4.2 โฮมสเตย์  จัดการให้มีการหมุนเวียนกัน  เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
 5. ข้อคิดในการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้บรรลุเปูาหมาย 
  -  ผู้น า/แกนน า/กรรมการ  ต้องไม่เห็นแก่ตัว  ต้องอดทนจากการต่อว่าจากผู้อ่ืน  อย่าคาดหวัง  และอย่า
ละทิ้งคนท างาน/คนที่ร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น 
  -  เมื่อมีปัญหาอุปสรรค  ให้ท าตัวเป็นน้ าครึ่งแก้ว  เน้นประสานงาน  ท างานเป็นทีม  จะท าให้ความเป็นทีม
เข้มแข็ง สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ 
  -  ประสบการณ์/กระบวนการของกลุ่มอ่ืน  ให้ศึกษาไว้เป็นแนวทาง  แต่อย่ายึดติดรูปแบบ  เนื่องจากมี
ศักยภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน 



 4 
  -  กรรมการต้องก าหนดเปูาหมายและทิศทางท่องเที่ยวของชุมชน  และเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย 
  -  จัดเก็บข้อมูล  ประเมินผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  เพื่อหาแนวทางปูองกัน/แก้ไขปัญหา   
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ในการลงทุนต่างๆ ต้องมีการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ร่วมกันว่าเหมาะสมหรือไม่             
ในช่วงเวลานั้นๆ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงว่าจะขาดทุน   
  - การศึกษาดูงาน  ให้ศึกษาจากพ้ืนฐาน  อย่าศึกษาแต่ความส าเร็จเพียงอย่างเดียว 
  -  ให้เรียนรู้และอยู่กับการเมือง/ราชการได้  ให้เท่าทันแต่ไม่ตามหลัง  หมายถึง  ให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์
จากภาคส่วนที่มีความขัดแย้งและท่ีสนับสนุนบนจุดยืนของชุมชนเอง 
  -  อย่าลืมคุณค่าความเป็นชุมชน  ท าชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการต่อรองกับตลาด                        
เช่น  ถ้าในห้วงเวลานั้น  กลุ่มยังไมเ่ข้มแข็งพอในการรองรับตลาด  ควรปล่อยไปก่อน  รอให้กลุ่มมีความพร้อม  พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แล้วค่อยขยายตลาดออกไป 
  -  เทคนิคการน าเสนอสินค้า  ตั้งชื่อสินค้าให้มีความแปลก  เช่น  แปลงชื่อข้าวต้ม  เป็นข้าวหลอกลวง              
ขนมตอแหล  ย าแม่ม่าย  เป็นต้น 
 6. ประสบการณ์  

6.1 ข้อคิด/พิจารณาในการวางแผนและก าหนดเปูาหมายพัฒนาท่องเที่ยวเกษตรบ้านบางโรง  คือ 
  -  องค์กรและสมาชิกในชุมชน  มีความส าคัญต่อการพัฒนาท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน  บทบาทหน้าที่
แตกต่างกัน  แต่ให้ความส าคัญเท่าเทียมกัน  แบ่งให้หน้าทีความรับผิดชอบที่ชัดเจน  
  - ศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ สร้างความประทับใจ  เช่น  
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาหรับ  ชอบความสะดวกสบาย  ส่วนนักท่องเที่ยวฝรั่ง  ชอบความท้าทาย   
  -  รักษาวัฒนธรรม / วิถีชีวิต / ความแตกต่าง  เช่น  นักท่องเที่ยวฝรั่งชอบแต่งกายไม่มิดชิด ผู้ให้บริการ
ควรแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ชุดฮิญาป (ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม) 
  -  ประชาสัมพันธ์  

- ส่งเสริมตลาดให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายของชุมชน   
- น าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ   

   -  สร้างความเชื่อม่ัน  ความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว 
  -  ให้ความร่วมมือและขอสนับสนุนจากสถาบันและภาคส่วนต่างๆ  เช่น 
   -  การจัดท าแผนชุมชนท่องเที่ยวบางโรง  ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และ             
สมาชิกในชุมชน 
   -  งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน จากภาคส่วนต่างๆ 
   -  เงินทุนจากกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน 
  -  ส่งเสริมการสร้างคุณค่ามากกว่าสร้างมูลค่า  เช่น 
   - พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเกินกว่าราคา(ท าให้ดีที่สุด) 
  6.2 กระบวนการวางแผนและบริหารจัดการ 
  1. ค้นหาข้อมูล 
  2. ก าหนดโปรแกรมทัวร์  ทดลองท าหน้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ไกด์  และผู้ให้บริการ  เก็บข้อมูล
ประเมินผล 
  3. ประสานงานสถาบันการศึกษา  ร่วมส ารวจทรัพยากรและท าวิจัยท่องเที่ยวของชุมชน  ท าให้มีข้อมูล            
ในการวางแผนมากข้ึน  รวมทั้งได้ใช้ในการจัดท าแผนชุมชน 
  4. ประสานงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องท่องเที่ยว  ให้ความรู้การจัดโปรแกรมทัวร์   
  5. ประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือบริษัททัวร์  อาสาสมัครต่างชาติ  และนักท่องเที่ยว  มาทดลอง
ท่องเที่ยว(ฟรี)ตามโปรแกรมทัวร์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
  6. น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน 
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7. ก าหนดช่องการขาย/ท าตลาด  โดยประสานงานกับภาคการเมืองในพ้ืนที่  หน่วยงานภาครัฐ   

สนับสนุนการขาย/ท าตลาด ทุกรูปแบบ ท าให้เป็นวิถีชีวิตของชุมชน  เน้นสร้างคุณค่าแทนการสร้างมูลค่า เพ่ือซื้อใจ
นักท่องเที่ยวและเครือข่ายในชุมชน 

8. สืบประวัติชุมชน  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  โดยสมาชิกในชุมชนทุกวัย                        
ทั้งเด็ก วัยหนุ่มสาว  และผู้สูงอายุ  ร่วมส ารวจ  รวบรวม  แลกเปลี่ยนความรู้  เชิดชูภูมิปัญญา  และเผยแพร่ให้กับ
นักท่องเที่ยว/ผู้มาศึกษาดูงาน 

9. คัดเลือกทีมงาน  พิจารณาจากสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไปจะมี  3 ประเภท คือ หน่วยกล้าตาย              
แทงกั๊ก  และไม่ให้ความร่วมมือ  

10. ก าหนดเปูาหมายของชุมชน  อย่าทิ้งอาชีพเดิมในชุมชน  แต่ให้วิถีชีวิตเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว   
เช่น  ล่องเรือตกปลา  ทอดแห  ชิมผลไม้  ชมสวนผัก  อย่าเติมสิ่งใหม่ๆ/ความหรูหราเข้าไปแทนที่วิถีชีวิตเดิม                        
เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติ  นิยมความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของตนเอง ซึ่งมีความสะดวกสบายอยู่แล้ว                           
ให้คิดว่าท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลัก  ตัวอย่าง  ท านาเพ่ือรักษาวิถีชีวิต  ไม่ใช่เพ่ือการท่องเที่ยว                       
และสร้างคุณค่าจากการท านา  โดยมีกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ  เช่น  ท าข้าวเม่า  ข้าวกล้อง  จ าหน่าย 

11. ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษามีส่วนร่วม/เป็นที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลประเมินความคิดเห็น 
นักท่องเที่ยว  ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การประเมิน
ความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ได้แก่  ต้นทุน  รสชาติ  ส่วนประกอบ  สรรพคุณ ราคา  
เป็นต้น  แล้วเชิญสถาบัน/รายการ มาทดสอบ(ชิม)และถ่ายทอดทางทีวี 
  12. พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้เป็นผู้น าชม  ไม่มีการน าเข้าไกด์จากภายนอกมาเป็นผู้น าชมแทนไกด์ใน
ชุมชน 
  13. การเชื่อมโยง 

- เครือข่ายองค์กรต่างๆ   
- เชื่อมโยงกิจกรรม/ฐานความรู้ต่างๆ  โดยก าหนดระยะเวลาแต่ละกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน 

อย่างเหมาะสม  และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม  แต่ละกิจกรรม อย่าใช้เวลามากเกินไป  เช่น ไม่เกิน  10 นาที 
  14. บริหารจัดการเงินทุน  รายได้  และก าไร อย่างเป็นระบบ  มีการหักส่วนแบ่งเข้าเป็นเงินกองกลาง 
  15. แต่ละเดือน  มีการประชุม  ทบทวนสิ่งที่ควรปรับปรุง ให้เหมาะสม  และสะดวก  แต่ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชุมชน 
  16. ระยะแรก  ที่กลุ่มยังไม่เข้มแข็ง  อย่าเพ่ิงขายโปรแกรมทัวร์ให้กับบริษัททัวร์  เมื่อกลุ่มเข้มแข็งแล้ว        
ได้ก าหนดแผนท าตลาดเอง  โดยมีเงื่อนไข  ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยว พร้อมท าประกันกลุ่ม 
 การศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชน เพื่อถอดบทเรียนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี               
และนครศรีธรรมราช (โครงการงบพัฒนาจังหวัด ปี 2556)  พบว่ามีลักษณะเด่น ดังนี้ 
  จังหวัดกระบ่ี เป็นลักษณะเอกชนลงทุน ชุมชนเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ น าเยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยว และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆอย่างเป็นธรรม  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความได้เปรียบเรื่องทุนตามธรรมชาติ ชุมชนบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน                
และสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการสรา้งองค์ประกอบการทอ่งเที่ยวขึ้นใหม่โดยทุนของเอกชน  
ไม่มีการกระจายรายได้หรือเชื่อมโยงกับชุมชน 
 ผลจากการศึกษาดูงาน กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการท่องเที่ยวเกษตร
เชิงอนรุักษ์ไดน้ าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยว การให้เยาวชนมีส่วนรว่มในกิจการ
ท่องเที่ยว สร้างเรือ่งราวด้านการเกษตรเป็นจดุขายในชมุชน และเชื่อมโยงกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ ์
เพิ่มช่องทางตลาด 
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  การถอดบทเรียน นางลดัดา คาวิจติร ประธานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบางหวานพัฒนา                  
หมู่ที่ 5 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้  จังหวดัภูเกต็ ซึ่งมกีิจกรรมแปรรูปถนอมอาหาร หัตถกรรม สบืทอดภูมิปญัญา
ท าอาหารพื้นบา้น เปน็รายได้เสรมิของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร โดยเฉพาะในฤดกูาลท่องเที่ยว แต่นอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวลดลง ส่งผลท าให้รายได้ลดลง  ต่อมาสมาชิกกลุ่มและผูน้ าชมุชน ไดป้ระชุมวางแผน           
เชื่อมโยงกิจกรรมของชมุชนกับการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได ้สร้างมูลค่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่นักทอ่งเทีย่ว               
เนื่องจากมแีนวความคิดทีว่่าต าบลกมลา เปน็แหล่งที่มนีกัท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยวและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง             
แต่ยังไมรู่้ว่าบริเวณใกลแ้หลง่ท่องเที่ยว ยังมีชุมชนที่มีวิถชีีวิตแบบชนบท มีพนัธุไ์ม้ปาุหลากหลายชนดิ การเกษตร
แบบผสมสาน และแปรรูปสนิค้าเกษตร จึงไดศ้ึกษาข้อมลูจากอินเตอร์เนต็ ต้นแบบท่องเที่ยวเกษตร เช่น บ้านจ ารุง
จังหวดัระยอง  เกาะยาว จงัหวดัพังงา บ้านบางโรง จงัหวัดภูเกต็ รวมทั้งการศกึษาดงูานท่องเที่ยวเกษตร โครงการ
เพิ่มประสทิธิภาพการท่องเที่ยวเกษตรเชงิอนรุักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจงัหวัด) ในจังหวดั
นครศรีธรรมราชกระบี่ และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งการถา่ยทอดความรู้โดยผู้แทนส านกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬา
จังหวดัภูเกต็ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มทอ่งเที่ยวเกษตรที่รว่มคณะศกึษาดูงาน ได้น าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนา  การท่องเที่ยวเกษตร ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวดัภูเกต็ โดย 

1. ฝึกอบรมเยาวชนใหม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมทอ่งเที่ยวเกษตร เชน่ มคัคุเทศกน์้อย การเพ้นท์ผ้า            
และท าของทีร่ะลกึ 

2. สืบค้นประวตัิและของดีในชมุชน 
3. ประชมุวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. จัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยว 2 รปูแบบ คือ บริการท่องเที่ยวเกษตร และ ศกึษาดงูาน 
5. ร่วมจดังานไม้ผลกมลา 
6. ขยายผล ท าให้สมาชิกในชุมชนตืน่ตวัและรว่มแสวงหาของดีในชมุชนมาน าเสนอมากขึ้น 
7. สร้างเครือข่าย โดยเชือ่มโยงและประชาสัมพันธ์ผ่านหนว่ยงานราชการ และท่องเที่ยวชุมชน 

ทั่วประเทศ 

ผู้ถอดบทเรียน นางปณภัช  กระจา่งศรี  กลุม่ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 


