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โครงการ LFC 11 : Leadership for Chumphon 
“เครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ป่าชายเลนคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร” 

โดยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ตามแนวป่าชายเลนคลองบางสน  และกิจกรรมผ้ามัดย้อม 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 อ าเภอปะทิว เป็นอ าเภอเล็กๆ ที่มีประชากรราว 47,824 คน หรือประมาณ 1 ใน 10 ของจังหวัดชุมพร ที่
มีประชากรทั้งหมดราว 511,304 คน แต่ดินแดนแห่งนี้กลับมีทรัพยากรทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ซ่อนไว้ดังไข่มุกของ
ประเทศไทย ที่หากใครได้มาย่อมอยากจะหวนกลับมาอีกครั้ง และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญสามารถสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจ และการเติบโตได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัว แต่สิ่งที่น่าท้าทาย
มากกว่า คือ เราจะพัฒนาอย่างไร ให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนาแบบลูบหน้า ปะจมูก เอา
เงินไปให้ เอาสิ่งของไปแจก แล้วจบไป แต่ต้องเป็นการพัฒนาที่มาจากก่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
ชุมชน เป็นความต้องการของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเติบโตและดูแลตัวเองได้ในระยะยาว  

 จากโจทย์ที่ท้าทายจึงเป็นที่มาของการที่มูลนิธิสัมมาชีพ มอบหมายให้เราเหล่านักศึกษาหลักสูตร 
Leadership for Change รุ่นที่ 11 กลุ่มสีส้ม ลงไปพ้ืนที่ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ในการดูกลุ่มวิสาหกิจและ
กิจกรรมต่างๆ รวม 9 กิจกรรม เพ่ือให้เรามีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาได้อย่างเป็นกระบวนการ หลังจากการ
สัมผัส พูดคุยกับผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และหารือกันอย่างจริงจัง เราจึงได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่ากิจกรรมที่จะอยูููได้อย่าง
ยั่งยืนและสามารถขยายผลได้ หัวใจหลักคือ “ต้องสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ได้” และไม่ใช่แค่เครือข่ายเพื่อประโยชน์ของคนใด คนหนึ่ง หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง แต่ต้องสร้างความมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยกลุ่มเราเลือกด าเนินการโดยใช้กิจกรรมหลัก 2 เรื่องเป็นตัวน าคือ 

 เรื่องท่ี 1: “โครงการมหาสมุทรแห่งภูมิปัญญา”เป็นโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมส
เตย์ตามแนวป่าชายเลนคลองบางสน โดยต่อยอดจากการที่คนในชุมชนมีความต้องการจะอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นแหล่งรายได้ของคนใน
ชุมชน รวมทั้งยังมีความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยดึงเอาการท่องเที่ยวมาเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการนี้
จะช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางสน ทั้งในมิติของการน าเที่ยวที่พักชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว 
สินค้าชุมชน รวมไปเครือข่าย เพ่ือยกระดับการให้บริการ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางสน
อย่างยั่งยืน 

 เรื่องท่ี 2: “บ้านผ้าทิพย์มัดย้อม”ตั้งอยู่ใน ต.บางสน อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร เริ่มต้นโดยคุณหนูทิพย์ พันธ์
พฤกษ์หรือพ่ีทิพย์ ซึ่งได้รับการอบรมจากทางหน่วยงานรัฐและน ามาท าเป็นอาชีพเสริม ซึ่งเป็นทั้งกิจกรรมส าหรับ
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยังเป็นของฝากอีกด้วยโดยใช้บ้านพักของพ่ีทิพย์เองเป็นจุดท ากิจกรรม  ซึ่งมีบรรยากาศ
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ความเป็นท้องถิ่นและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยทางเราใช้ “บ้านผ้าทิพย์มัดย้อม” ดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และท าให้ผู้คนในวงกว้างจดจ าได้ ผ่านกระบวนการสร้างแบรนด์และสื่อสารอย่างเป็นระบบ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนในชุมชน  

• ทั้งกลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน โดยต้องมีผู้เข้าร่วมครบทั้ง 3 กลุ่ม ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 10 คน 

• ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ และเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนบางสนผ่านกิจกรรมต่างๆ 

• มีภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากข้ึนอย่างน้อย  10 
องค์กร 

• เกิดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้รักษ์ถ่ิน และสานต่อการขับเคลื่อนชุมชนในรุ่นต่อไป 
 
       2.2 สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) 

• สร้างการสื่อสาร ในทั้งสองกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างและขยายการรับรู้ต่อสังคมในวงกว้าง ผ่าน 
Social Media ใน Platforms ต่างๆ โดยวัดผลตลอด 9 เดือนที่ด าเนินโครงการดังนี้ 

• การเข้าถึงผู้คน (Reach)ไม่น้อยกว่า 500,000 คน 

• สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)ไม่น้อยกว่า 30,000 engagements  
 
       2.3สร้างยอดขาย สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน 

• สามารถสร้างต าแหน่งงานและอาชีพให้กับชุมชนได้มากข้ึน 

• สามารถต่อยอดท าเป็นอาชีพหลัก และสร้างรายได้ที่ม่ันคง 

• สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
 
3.กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่ด าเนินการ / เป้าหมายการด าเนินงาน: 

/ พื้นที่ด าเนินโครงการ / เป้าหมายการด าเนินงา 
 โครงการ “เครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ป่าชายเลนคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร”
ชัดเจนว่าเราจะใช้พืู้นที่ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นพื้นที่ด าเนินการต้นแบบ แต่มีการท าสื่อสารในวงกว้าง 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการประกอบด้วยกัน 5 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มเยาวชน : เกิดความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจ ความมีส่วนร่วมและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพชีวิต 
และอาชีพในอนาคต 

2. ประชาชนและวิสาหกิจในพ้ืนที่ : สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม สร้างรายได ้สร้างความยั่งยืน 
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3. มูลนิธิสัมมาชีพ : ได้โครงการต้นแบบที่พัฒนาจากฐานความรู้ ฐานนโยบาย และฐานการสื่อสาร โดยใช้ปรัชญา
ของในหลวงรัชกาลมท่ี 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “การระเบิกจากภายใน” ให้เกิดการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

4. กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย : สร้างความเข้มแข็งในเชิงพื้นที่จากเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจไทย 
และสามารถน าไปถอดบทเรียนเรียนรู้เพ่ือสร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนต่อไปในบริบทที่แตกต่างกัน  

5. สังคมและประเทศไทย : ชุมชนเข็มแข็ง ประเทศไทยย่อมเข้มแข็ง เราจะได้กลุ่มคนที่รักษ์ในชุมชน พ้ืนที ่รัก
และภูมิใจในความเป็นไทย เพ่ิมรายได้หมุนเวียนในประเทศ และสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว 

4.ระยะเวลาการด าเนินงาน: 
10  มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564 (รวม 9 เดือน) 

 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กลุ่ม LFC11 กลุ่มสีส้ม 

6.วิธีการด าเนินงาน 

เรื่องท่ี 1: “โครงการมหาสมุทรแห่งภูมิปัญญา” 

1. สร้างเรื่องราว (story telling) ) ที่เป็นจุดเด่นของในชุมชน 

2. เสริมสร้างความรู้ให้คนในชุมชน เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน 

3. ยกระดับมาตรฐานและรักษามาตรฐานของโฮมสเตย์อย่างต่อเนี่อง 

4. สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอก 

 
เรื่องท่ี 2: “บ้านผ้าทิพย์มัดย้อม” 

1. สร้าง Brand value propositionทั้ง Product และ Service อย่างเป็นระบบและท าให้ชุมชนต่อยอดดูแลด้วย
ตนเองได้ 

2. วางแผนกิจกรรมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยทาง LFC11 กลุ่มสีส้ม จะมีส่วนรวมในการพัฒนาด้วยตลอด
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

3. Communication : สื่อสารในวงกว้างผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้ง Offline และ Online 
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7.แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน  

 แบ่งเป็น 3 เฟส ในการด าเนินโครงการและจะน าเสนอโดยรายละเอียดต่อไป 

• เตรียมการ (Pre-Launch) : มกราคม - กุมภาพันธ์2564 

• ช่วงการด าเนินการ (Pre-Launch): มีนาคม - พฤษภาคม2564 

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

8.งบประมาณ 

กรอบวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ตลอดระยะเวลา 9 เดือน (10  มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 
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9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลัก (Stakeholders) 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชน  ประชาชนและ
วิสาหกิจในพ้ืนที่ มูลนิธิสัมมาชีพ กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย สังคมและประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
 

110.การติดตามและประเมินผล 
เราใช้หลัก PDCA คือ Plan, Do, Check, Act ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ และจะมีการท า BMC 
(Business Model Canvas) ร่วมกันผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าใจและพัฒนากลยุทธ์ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งเราจะมีกระบวนการประเมินผล ทั้งในรูปแบบ Online ในทุกๆ เดือน และลงพ้ืนที่ร่วมกันในทุกๆไตรมาส 

111.องค์กรภาคีเครือข่าย 
การด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้
เกิดระบบนิเวศน์ที่แข็งแกร่ง โดยพันธมิตรในโครงการประกอบด้วย 

• ภาครัฐบาล เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม,ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

• ภาคเอกชน เช่นสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สมาคนฟินเทคประเทศไทย, สมาคมไทยไอโอที, สมาคมไทยอิน
โนเวชั่นสตาร์ทอัพ, กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทเอกชนชั้นน าต่างๆในเครือข่ายผู้น า-น า
การเปลี่ยนแปลงฯลฯ 

• ภาคประชาสังคม เช่นมูลนิธิสัมมาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี จังหวัดชุมพร และอ่ืนๆ 
 
 

=================================== 


