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BIG IDEA “ทําอย่างไรให้มีคนเหล่านี้มากขึ้น ผู้คนมีส่วนร่วม และยั่งยืน”



“เครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ป่าชายเลนคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร”  

โดยการขับเคลื่อน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ตามแนวป่าชายเลนคลองบางสน  
และ กิจกรรมผ้ามัดย้อม



2. หลักการและเหตุผล 
อําเภอปะทิว มีประชากรราว 47,824 คน หรือประมาณ 1 ใน 10 ของ จ.ชุมพร ที่มีประชากรทั้งหมด

ราว 511,304  คน แต่ดินแดนแห่งนี้กลับมีทรัพยากรทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่  และมีศักยภาพสูงใน
การพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสามารถสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจ และการเติบโต
ได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัว แต่สิ่งที่น่าท้าทายมากกว่า คือ เราจะพัฒนาอย่างไร ให้เป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เป็นเพียงเอาเงินไปให้ เอาสิ่งของไปแจก แล้วจบไป แต่ต้องเป็นการพัฒนา

ที่มาจากก่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน เป็นความต้องการของชุมชน เพื่อให้
ชุมชนเติบโตและดูแลตัวเองได้ในระยะยาว 

LFC 11 กลุ่มสีส้ม ลงไปพื้นที่ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ในการดูกลุ่มวิสาหกิจและกิจกรรมต่างๆ 

รวม 9 กิจกรรม เราจึงได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าหัวใจหลักคือ “ต้องสามารถสร้างเครือข่ายความร่วม
มือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ได้” โดยกลุ่มเราเลือกดําเนินการโดยใช้กิจกรรมหลัก 2 เรื่องเป็น

ตัวนําคือ 

 เรื่องที่ 1: “โครงการมหาสมุทรแห่งภูมิปัญญา” 

 เรื่องที่ 2: “บ้านผ้าทิพย์มัดย้อม”

ต.บางสน  
อ.ปะทิว จ.ชุมพร



โครงการ มหาสมุทร 

แห่ง ภูมิปัญญา

ธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ป่าชายเลนคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  

โฮมสเตย์ กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ และวิสาหกิจชุมชน



การขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
โฮมสเตย์ตามแนวป่าชายเลนคลองบางสน



Background : ความเป็นมา
• โครงการมหาสมุทรแห่งภูมิปัญญา เริ่มต้นจาก การที่คนในชุมชนมีความต้องการจะอนุรักษ ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นแหล่งรายได้
ของคนในชุมชน รวมทั้งยังมีความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยดึงเอาการท่องเที่ยวมา
เป็นตัวขับเคลื่อน 

• โครงการมหาสมุทรแห่งภูมิปัญญา เป็นโครงการ โดยความร่วมมือกันระหว่าง เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในเป็นที่รู้จัก 

• ปัจจุบันดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่ บริการเดินทาง บริการนําเที่ยว กิจกรรมเรียนรู้วิถี
ชุมชน บริการที่พัก (โฮมสเตย์) ผลิตและจําหน่ายอาหาร สินค้าแปรรูป และของฝากชุมชน ตลอดจน
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับนักท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่



สมโชค พันธุรัตน ์ 
อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร

ผู้ริเริ่ม และนําการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ป่าชายเลนคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 



วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนแนวป่าชายเลนคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

ปัญหาที่พบ: 
1. ขาดภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิสาหกิจชุมชน ของท้องถิ่น  

2. ไม่สามารถรวมกลุ่มภาคีเครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยว และวิสาหกิจชุมชน 

3. การเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคท้องถิ่น ภาครัฐ และชุมชน 

4. การส่งผลกระทบเรื่องการกระจายรายได้ของแต่ละโฮมสเตย์ ขาดความเท่าเทียม 

5. ไม่มีสื่อการประชาสัมพันธ์ที่แจ้งข้อมูลให้นักท่องเที่ยวทราบถึงจุดเด่น / กิจกรรมของชุมชน / แหล่งท่อง
เที่ยวที่ใกล้แต่ละโฮมสเตย์ เพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว

ธุรกิจโฮมสเตย์



จุดเด่น (Strength) 
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
2. กิจกรรมหลากหลาย 

3. ใกล้สนามบิน สถานีรถไฟ 

4. การคงความเป็นวิถีชาวบ้านที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ 
 ของคนในชุมชน 

5. เอกลักษณ์ในความมีนํ้าใจ เอื่อเฟื้อของคนในชุมชน 

จุดด้อย (Opportunity) 
1. ขาดการรวมกลุ่มของแต่ละกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านบางสน 

2. ขาดการประชาสัมพันธ์จุดเด่น/ สินค้าเด่น/ สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน



1. ส่งเสริมภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนแนวป่าชายเลนคลองสน 

2.     สร้างเรื่องราว (story) ที่เป็นจุดเด่นของชุมชน เช่น ประวัติศาสตร ์แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น     

        เป็นต้น  โดยสืบค้นจากทั้งข้อมูลทุติยภูมิ และจากปราชญ/์ผู้รู้ในชุมชน และนํามาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจเพื่อ 

        เพิ่มเสน่ห์ให้กับชุมชน 

3.      เสริมสร้างความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนได้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

 2.1 มัคคุเทศก์น้อย 

 2.2 ผู้นํา / สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

4. ยกระดับมาตรฐานและรักษามาตรฐานของโฮมสเตย์อย่างต่อเนี่อง ในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  

         และการบริการ เช่น มีการทําระบบมาตรฐานด้านการโรงแรมและบริการ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อ 

         การปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนมีการทบทวนและตรวจสอบมาตรฐานภายในกลุ่มวิสาหกิจฯสมํ่าเสมอ เป็นต้น

แผนงาน (Action plan)





“บ้านผ้าทิพย์มัดย้อม”



























































8. แผนการดําเนินงาน / แผนปฏิบัติงาน : 

แบ่งเป็น 3 เฟส ในการดําเนินโครงการและจะนําเสนอโดยรายละเอียดต่อไป 

•เตรียมการ (Pre-Launch) : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

•ช่วงการดําเนินการ (Pre-Launch) : มีนาคม - พฤษภาคม 2564 

•ช่วงติดตาม ประเมินและต่อยอด (Post-Launch)  มิถุนายน - กันยายน 2564



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 
เดือน

10 
  เครือข่าย, 
พันธมิตร

30,000 
Engagement

500,000 
การรับรู้ และตื่นตัว

10,000,000 
Social Impact



กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

เยาวชน 

สังคมและ
ประเทศไทย

ผู้กําหนด
นโยบาย

มูลนิธิ
สัมมาชีพ

ประชาชนและ
วิสาหกิจในพื้นที่



งบประมาณ9
เพียง 5 แสนบาท 

แต่มูลค่าที่คนไทยได้รับ 

กว่า 10,000,000 บาท



10.การติดตามและประเมินผล 

• เราใช้หลัก PDCA คือ Plan, Do, Check, Act ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 

• การทํา BMC (Business Model Canvas) ร่วมกันผู้เกี่ยวข้องในพื้นที ่เพื่อเข้าใจและพัฒนากลยุทธ์ร่วมกัน 

• มีกระบวนการประเมินผล ทั้งในรูปแบบ Online ในทุกๆ เดือน และลงพื้นที่ร่วมกันในทุกๆไตรมาส



หน่วยงานพันธมิตรร่วมดําเนินการ 11
การดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดระบบ
นิเวศน์ที่แข็งแกร่ง โดยพันธมิตรในโครงการประกอบด้วย 
• ภาครัฐบาล เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล, สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• ภาคเอกชน เช่น สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สมาคนฟินเทคประเทศไทย, สมาคมไทยไอโอท,ี สมาคมไทยอินโนเวชั่นสตาร์ทอัพ, 
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทเอกชนชั้นนำต่างๆ ในเครือข่ายผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

• ภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิสัมมาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร และอื่นๆ



แพท นัท ยุ้ย ยุ้ย โต้ง นิชา

คิตตี้ มา ฝ้าย แนน แป้ง ต้อง

เปี่ยม รส กั้ง ทิพย์ อ้อ บอม

เกรียง

LFC11 : ปลากระพง



Look deep into Nature, And then you will  
understand everything better.

- Albert Einstein -


