แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนแหลมสัก
ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
๑.วิสัยทัศน์ “แหล่งท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้าน แหล่งโบราณสามวัฒนธรรม มหัศจรรย์ทะเลอ่าวลึก”
๒. จุดแข็ง-จุดอ่อน
๒.๑ จุดแข็ง
- มีต้นทุนของประสบการณ์การทางานเป็นกลุ่ม การเริ่มต้นพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวชุมชน ด้วยตนเอง
มาก่อน ตั้ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยร่วมกั นก่อตั้งเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก ผู้นา คณะกรรมการ
หมู่บ้าน คนในชุมชน ได้ผ่านกระบวนการทางาน แก้ไขปัญหาร่วมกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ผู้นาและคณะทางาน
หลายคนมีความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาก่อนแล้วเช่นกัน
- มีต้นทุนด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ความเป็นมาของการก่อตั้งชุมชนของไทยมุสลิมเชื้อสายมาลา
ยู คนไทยเชื้อสายจีนจากโพ้นทะเล คนไทยพุทธท้องถิ่น ซึ่งเป็นสามวัฒนธรรมที่ยังคงมีและเป็น วิถีเดิมอยู่ใน
ชุมชน โดนเฉพาะชุมชนบ้านคนจีนในตลาดแหลมสัก และชุมชนประมงชายฝั่งที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถ
สร้างเป็นเรื่องราว ใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อสารทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีเรื่องราวภาพเขียนสีบนเพิง
ผาในทะเลให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกมากมาย
- มีต้นทุนข้อมูลชุมชนได้มีการสารวจเก็บข้อมูลที่สาคัญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างเป็นข้อมูลด้าน การท่องเที่ยวในชุมชน ,ในอาเภอ และในจังหวัดกระบี่ ไว้สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง
แล้วทาให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์เรื่องเล่าพื้นบ้าน สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ มให้กับ
การท่องเที่ยวได้ดีในระดับหนึ่ง
- มีต้นทุนด้านภูมิ ศาสตร์ ที่เป็นปลายแหลมที่สาคัญของอ่าวลึก อดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขาย และ
ประมงที่สาคัญของจังหวัดกระบี่ มีอ่าวกว้างใหญ่ เกาะแก่งมากมาย เป็นสัญลักษณ์ความโดดเด่นที่สื่อถึงความ
เป็นอ่าวพังงาได้ดี และสามารถเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญๆได้ง่าย เช่น เกาะห้อง เกาะยาว เกาะปันหยี
เขาตะปู หรือทะเลอ่าวนาง ทะเลกระบี่ นอกจากนั้นยังเป็นประตู่เปิดสูอ่ ันดามัน ที่ตั้งอยู่ด้านในของอ่าวพังงา มี
เทื อกเขาสลับ ทั บ ซ้อ น บัง คลื่นลมได้ตลอดปี มี เ กาะแก่ ง หาดทราย ทิ วทั ศน์แบบภูเ ขาหินปูนกลางทะเล
มากมาย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เที่ยวได้ทั้งปี และสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆใน
อ่าวพังงา
- มีต้นทุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เป็นที่รู้จักและเป็นเป้าหมายของสื่อมวลชน ได้เข้า
มาทาการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ จนปัจจุบัน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับที่ดีพอสมควร
- มีต้นทุนในการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ทั้งปาล์มยาง ประมงพื้นบ้าน รวมถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
หมู่บ้าน สามารถรองรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ดีของผู้มาเยือน

- มีการทางานเป็นระบบเครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ ทั้งในระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และในระดับ
กลุ่มจังหวัดอันดามัน มีการประสานงานสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
หมู่บ้าน และเครือข่าย สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดและบริการให้มีมากขึ้น สอดรับ กับการที่กระบี่เป็น
เมืองท่องเที่ยว ประกอบกับ หมู่บ้านมีแผนงานพัฒนาสู่ชุมชนท่องเที่ยวอย่างชัดเจน โดยผ่านการประชาคม
หมู่บ้าน และกาหนดเป็น แผนพัฒนาหมู่บ้าน
๒.๒ จุดอ่อน
- คนในชุมชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน ข้อดี-ข้อเสีย และไม่ได้
ประจักษ์ในประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทาให้ การปรับตัวของสังคมชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการเติบโตของกระบี่เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศในอนาคตได้เท่าที่ควร
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ ด้านการท่องเที่ยว มาตรฐานการเป็นเจ้าบ้าน ในการรองรับและการ
บริการของบุคลากรในชุมชนยังไม่เพียงพอรวมถึงความตระหนักของคนในชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
- ทัศนคติ ค่านิยม วิสัยทัศน์ของคนในชุมชนต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม และการพัฒนาการท่องเที่ ยว
ในชุมชนยังมีน้อย ขาดความใส่ใจ สนใจต่อปัญหาของหมู่บ้าน ภาพรวมของชุมชน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อ
ปัญหาของตนเองและครอบครัว ปัญหาส่วนรวมตกเป็นภาระของผู้นาและคนบางกลุ่มเท่านั้น เปิดโอกาสให้
กลุ่มทุนรุกคืบเข้ามาใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีการควบคุมดูแล สร้างความเสียหายอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
- สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกในการรองรับการท่องเที่ยวและสร้างความปลอดภัยยังไม่
เพียงพอ เช่น ท่าเรือ ศูนย์โอทอป ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ,การปรับภูมิทัศน์
ถนน ท่าเรือ แหล่งท่องเที่ยว ,เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
- กลุ่มเชื่อมโยงด้านการท่ องเที่ยวของชุม ชนยังไม่ มีคุณภาพและมี น้อยมาก ยังขาดการพัฒนาเพื่อ
รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวในอนาคต เช่น กลุ่มโอทอป ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองรองรับ
นักท่องเที่ยวได้เท่าที่ควร ,กลุ่มโฮมสเตย์ ,กลุ่มวัฒนธรรม ,กลุ่มไกด์ท้องถิ่น ,กลุ่มวิถีชีวิตและภูมิปัญญาเป็นต้น
- ขาดพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทมี่ ีความสาคัญ เนื่องจากพื้นที่ตั้งชุมชนเป็น
แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งวิถีประมงพื้นบ้าน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้
- ความขัดแย้งของสังคมชุมชน จากเหตุผลทางการเมืองทาให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชุมชน
๒.๓ โอกาส
- ต าบลแหลมสัก อ าเภออ่ าวลึก จัง หวัด กระบี่ เป็นที่ รู้จัก ของนัก ท่ องเที่ ยวมากขึ้นทุ ก ปีแ ละมี
หน่วยงานเข้าสนับสนุนเสริมความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง มีคนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทุกปี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ ,ปฏิญญาท่องเที่ยวกระบี่ ,ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ,
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้ความสาคัญและกาหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน
เพื่อเป็นการสร้างฐานรายได้ใหม่ประกอบกับกระแสการท่องเที่ยวโลก ที่เริ่มสนใจการท่องเที่ยววิถีชุมชนมาก
ขึ้น ตลอดจนการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา เติบโต 100
เปอร์เซ็นต์ ย่อมมีผลทางบวกต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยรวม

- การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ,เอกชน ในปัจจุบันให้ความสาคัญการท่องเที่ยวทางเลือก หรือ
การท่องเที่ยวกระแสรอง อย่างท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ให้มีสินค้าท่องเที่ยวที่
หลากหลายสมบูรณ์มากขึ้น เป็นที่น่าสนใจและทรงคุณค่าคุ้มค่าราคาที่นักท่องเที่ยวต้องจ่าย สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้พักอาศัยอยู่จังหวัดกระบี่นานขึ้น
๒.๔ อุปสรรค/ภัยคุกคาม
- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภายนอก ขาดความรู้เข้าใจใน บริบท ศักยภาพ ข้อมูล
พื้นฐานของชุมชน จึงเกิดการพัฒนาไม่สอดคล้องและตรงความต้องการ ของชุมชน
- การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่อง โครงการพัฒนาส่วน
ใหญ่เป็นโครงการพัฒนาแค่ช่วงเวลาเดียว ไม่ได้เป็นแผนพัฒนาระยะยาว
- การรุ ก คื บ ของกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วกระแสหลั ก ที่ ข าดความรั บ ผิ ด ชอบ เข้ า มาใช้ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยขาดการควบคุมดูแล บางครั้งกลับ เป็นส่วนหนึ่งให้คนในชุมชนแตกแยก แข่งขัน ที
สาคัญที่สุดคือสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายลงไปทุกวัน

๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการทีส่ าคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนและการมีส่วนร่วมแก่คนในชุมชน
กลยุทธ์
โครงการ
๑) สร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจพื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ องค์ ความรู้ ก าร ๑) โครงการ “สร้างคน สร้างเยาวชน รักบ้านเกิด สร้างความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน”
ท่องเที่ยววิถีชุมชนแก่คนในชุมชน ให้รับทราบถึงหลักการพื้นฐาน - กิจกรรม จัดค่ายฝึกอบรมให้เด็กนักเรียน ยุวชนเยาวชน ในโรงเรียนบ้านแหลมสัก ปอเนาะในแหลมสัก
ความจาเป็น วิธีการ และประโยชน์ ของการพัฒนาและยกระดับ ไห้มีความรู้ ตระหนักรักในถิ่นบ้านเกิดจานวน ๖๐ คน ระยะเวลา ๓วัน ๒คืน
การท่องเที่ยววิถีชุมชน
- กิจกรรม จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้กับยุวชน เยาวชนในโรงเรียนบ้านแหลมสัก
๒) นาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวของ ปอเนาะในตาบลแหลมสักจานวน ๖๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
ชุมชนในกระบวนการต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสานึก สร้างการมีส่วนร่วม ฝึกทักษะความชานาญ และให้ เป็น ๒) กิ จ กรรม อบรมให้ความรู้คนในชุม ชน เกี่ยวกับ การเตรียมตัวสู่ก ารพัฒนาเป็นเมื องท่ องเที่ ยวใน
อนาคต ให้กับกลุ่มต่างๆในชุมชน ระยะเวลา ๑ วัน
กลไกการพัฒนาของชุมชนในอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
โครงการ
โครงการ พัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อรองรับ
๑) ปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด
การขยายตัวทางการท่องเที่ยวในอนาคต
๒) จัดทาแผ่นปูายแสดงเรื่องราว ความเป็นมา หรือ
๑) กิจกรรม การปรับ ปรุงภูมิทัศน์ถนนและประดับโคมไฟ พร้อมติดตั้ง Land Mark และ Display
ประวัติศาสตร์ของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงความเป็น
ชุมชนนั้น รวมทั้งแผ่นปูายบอกทาง และแผ่นปูายบอกความหมาย จุดติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ ในบริเวณชุมชนชาวจีนในตลาดเก่าบ้านแหลมสักสื่อความเป็นชุมชนเมืองท่า
ของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด รวมถึงจุด Landmark ที่แสดง
การค้า เมืองท่าประมงโบราณ
อัตลักษณ์ของชุมชน
๒) กิ จ กรรม ติ ดตั้ง โคม ไฟส่ องสว่ างบริเ วณชุม ชนประมงชายฝั่ง พร้ อมติดตั้ ง Land Mark และ
๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการและ Display จุดติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ ในบริเวณชุมชนมุสลิม สื่อความเป็นมุสลิมมาลายู

ความจาเป็นของชุมชน เช่น ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว สะพาน
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยไม่ทาลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของชุมชน

๓) กิจกรรมพัฒนาจุดเฝูาระวังปูองกัน ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และบริการนักท่องเที่ยวทะเลแหลมสัก
ที่อ่าวชิ้งชั้ง
๔) กิจกรรมพัฒนาโปฺะเทียบเรือ บันไดทางขึ้น ชมแหล่งธรณีวิทยายุคโฮโลซีน ที่ผาเขาค้อม
๕) กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปุาชุมชนบ้านทับตะวันและบริเวณปุาชายเลนบ้านต้นบก
๖) กิจกรรมสร้างพิพิธภัณฑ์ วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ บ้าน
แหลมสัก และศูนย์แสดง/จาหน่ายสินค้าประมงพืน้ บ้าน เป็นอาคาร ค.ส.ล ๒ ชั้น ขนาด ๑๒.๐๐ X๒๐.๐๐
เมตร พร้อมห้องน้า
๗) กิจกรรม หมู่บ้านสะอาด ถนนสวย สูห่ มู่บ้านท่องเที่ยวยั่งยืน บริหารจัดการชุมชนให้สะอาด
สวยงาม โดยนาหลัก “บวร” “บรม” ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ร่วมกับ
โรงเรียน วัด มัสยิด ปอเนาะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยวของชุมชน โดยการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน
กลยุทธ์
โครงการ
๑) ประชาสัมพันธ์และทาการตลาดในวงกว้างและกลุ่มเปูาหมาย ๑) กิ จ กรรมส ารวจออกแบบการประชาสัม พั นธ์ที่ เ หมาะสม กั บ บริบ ท ศัก ยภาพ อั ตลัก ษณ์ และ
ที่ต้องการสาหรับแต่ละชุมชน
ความสามารถในการรองรับของชุมชน โดยจัดทาแผ่นพับ โบรชัวร์ ปูายประชาสัมพันธ์
๒) ศึก ษาการท าการตลาดและกลุ่ม ลูก ค้าเปูาหมายของแต่ล ะ ๒) กิ จ กรรมส ารวจออกแบบกลุ่ม เปูาหมายของท่องเที่ ยวโดยชุม ชนตาบลแหลมสัก และวางแผน
ชุมชน และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการนาเที่ยว โรงแรมที่พัก การตลาดในอนาคต
กลุ่มศึกษาดูงาน ให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
๓) กิจกรรมเสริมเสริมกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านอาหารทะเลแปรรูป และสารวจการออกแบบผลิตภัณฑ์
๓) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาต่อยอดการบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มคนในชุมชน
ชื่อของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประจาถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
โครงการ
๑) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม ๑) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกปุา ในพื้นทีป่ ุาชุมชนของหมู่บา้ น ให้กับยุวชน เยาวชนในหมู่บ้านแหลมสัก
สมบู ร ณ์ และมี วิ ถีก ารผลิ ต เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วที่ พึ่ ง พาและใช้ ปีละ ๑ ครั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้าง ๒) กิ จ กรรมส่ง เสริ ม ปลูก จิตส านึก ยุว ชน เยาวชน ประชาชนรัก ษ์สัง คมสิ่ง แวดล้อมบ้านแหลมสั ก
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนท่องเที่ยว
ประจาปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๖๓ ปีละ ๑ จานวน ๖ ครั้ง
๒) สร้างองค์ความรู้ในการจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์ สร้าง
จิตสานึก และความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างกลไกพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
โครงการ
๑) พัฒนาเชิงบูรณาการ การสร้างมาตรฐาน ความยอมรับ ๑) กิ จกรรม เวทีเ สวนารับฟัง ความคิดเห็น และร่วมกั นก าหนดแนวทาง กลยุท ธ์ ในการพัฒนาการ
ของการท่ องเที่ ยวโดยชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุม ชนและ ท่องเที่ยวบริการ ของชุมชนท่องเที่ยวตาบลแหลมสัก ระหว่างชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่
กลุ่มตางๆในชุมชน
เกี่ยวข้อง ระยะเวลา ๑ วัน
๒) ส่งเสริมการประสานงานเชิงนโยบายกับหน่วยงานท้องที่
๒) กิ จ กรรมการรายงานผลการดาเนินงานประจ าปี ทบทวนสถานการณ์ ร่วมกั นก าหนดทิ ศทาง
ท้องถิ่น และจังหวัดกระบี่เพื่อการจัดทาแผนงานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน การสร้างกติก าเป็นข้อกาหนดในการทาการ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลแหลมสัก ปีละ ๑ ครั้ง
ท่องเที่ยวภายในชุมชนกันเองและสาหรับผู้มาเยือนได้ยึดถือปฏิบัติ
และการจัดการรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

