
  



คำนำ 

การดำเนินการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพ้ืนที่พิเศษ ประจำปี 2563 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้เสริมของชุมชนในพ้ืนที่
พิเศษของ อพท. ด้วยการสำรวจรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของทั้งหมด 20 ชุมชน ทั้งรายชุมชนและใน
ภาพรวมการท่องเที่ยว โดยได้เน้นการดำเนินการวิเคราะห์การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ำของรายได้
เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย
ในการลดช่องว่างของรายได้ระหว่างครัวเรือน ทั้งนี้ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและนโยบายในการยกระดับรายได้
ชุมชน และการลดความเหลื่อมล้ำให้กับ อพท. ในการกำหนดมาตรการที่เก่ียวข้องในอนาคต 

คณะผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษา ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล 2) แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) ผลการวิเคราะห์รายได้เสริมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 
2563 4) สรุปผลการวิเคราะห์รายได้เสริมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ 
2563 5) บทวิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายชุมชน 
และ 6) สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับ อพท. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศ 
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  ดําเนินการประเมินและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพ้ืนที่พิเศษ ประจําปี 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การลดความยากจนและการกระจายรายได้ของประเทศไทยกลายเป็นนโยบายที่สำคัญของ

รัฐบาลในหลายสมัย เครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนและลดช่องว่างรายได้
ระหว่างคนจนกับคนรวย ได้แก่ การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวชุมชน ที่ไม่ได้มีความสำคัญในระดั บชุมชน
เท่านั้น แต่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจไทยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 โดยระหว่างปี 
2541-2551 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี 
แต่หลังจากปี 2552 เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ (Subprime 
mortgage crisis) หรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ทำให้ระหว่างปี 2552-2561 GDP ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 4.0 
ต่อปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการหดตัวของ
การค้าโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นแรงผลักท่ีสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

แม้ว่าประเทศไทยจะได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องความยากจนและการกระจายรายได้มาโดย
ตลอด ซ่ึงเห็นได้จากการกำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหาด้านการกระจายรายได้ ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 และมีการกำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และปรากฏเป็นรูปธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 7-11 แต่ไม่ได้กำหนดเป็นลำดับต้น ๆ จนมาถึงแผนฯ ที่ 12 ที่ได้กำหนดนโยบายด้านกระจายรายได้
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในระดับสูง แต่การกระจายรายได้
ยังมีแนวโน้มคงที่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้
อยู่ที่ 0.44 - 0.53 ระหว่างปี 2531 - 2560 
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ภาพที่ 1.1 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ระหว่างปี 2531-2560 

ที่มา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
การวิเคราะห์การกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยการท่องเที่ยวเป็น

หนึ่งในสาขาการผลิตด้านบริการที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ ในปี 2562 
สาขาการผลิตด้านบริการมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถึงร้อยละ 12.0 ของผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนกว่า 39.8 ล้านคน และทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละกว่า    
2 ล้านล้านบาท แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจหรือช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ยังคงขยายตัวได้เป็นอย่างดี โดยจะสังเกตว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 
ยกเว้นในปี 2557 ที่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวร้อย
ละ -5.3 การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลทำให้มีรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง
เช่นกันจากในปี 2554 รายได้ 776 ,022 ล้านบาท เป็น 1,933,368 ล้านบาท ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ทำให้ประเทศไทยได้ประกาศต้องประกาศพระราชกฤษฎีกาสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 
25 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 1) ต่อเนื่องมาถึงเดือนกันยายน 2563 (ฉบับที่ 14) ส่งผลทำให้ช่วงเดือนมกราคมถึง 
22 ตุลาคม 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเหลือเพียง 6.69 ล้านคน หรือหดตัวลงร้อยละ -77.29 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้ลดลงเหลือเพียง 332,013 ล้านบาท หรือหดตัวกว่าร้อยละ -76.77 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการสร้างความความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและชุมชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้ำของรายได้  
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ดังนั้น เจ้าหน้าที่ อพท. จึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์การกระจายรายได้เสริมของชุมชน รวมไปถึงการนำเสนอ
เชิงนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้เพ่ือนำเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 

 

2. แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีการกระจายรายได้มีพัฒนาการที่ยาวนาน องค์กรระหว่างประเทศให้ความสนใจและ

นำมาสร้างยุทธศาสตร์ในการลดความยากจน และลดช่องว่างของรายได้ ความเป็นมาและแนวคิดเรื่องดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

2.1. ที่มาแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การกระจายรายได้ 
ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ระบบทุนนิยมหรือ Capitalism เป็นระบบเศรษฐกิจที่สนับสนุน

ให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีการกระตุ้นการผลิต และการบริโภคของครัวเรือน ทำให้
หลาย ๆ ประเทศเชื่อว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาเรื่องความยากจน
และความเหลื่อมล้ำของรายได้ ดังนั้น ตามหลักแนวคิดนี้ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาและทำการวิจัยเพ่ือหาผลกระทบของความเหลื่อมล้ำ
ของรายได้ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า Simon Kuznets (1955) ที่ได้สังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของ GDP และความแตกต่างของรายได้ครัวเรือน และได้สรุปว่า ใน
ที่ประเทศกำลังพัฒนา (Developing countries) เมื่ออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) เพิ่มสูงขึ้นในระยะแรก ๆ ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การกระจายรายได้มีแนวโน้มเหลื่อมล้ำมากขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่ออัตราการขยายตัวของ GDP สูงถึงระดับหนึ่ง 
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ก็ลดลง ด้วยเหตุนี้ นักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อในระบบทุนนิยมก็ไม่ได้ให้ความสนใจใน
เรื่องการกระจายรายได้มากนัก เพราะความเหลื่อมล้ำของรายได้จะเพ่ิมและลดเองในที่สุด ในเวลาต่อมานัก
เศรษฐศาสตร์หลายสำนักได้คัดค้านข้อสังเกตนี้ เนื่องจากบางประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว แตก่ารกระจายรายได้เหลื่อมล้ำกันอย่างมาก ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีของ Kuznets  

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และความยากจน 
จึงได้กลายมาเป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พยายามอธิบายการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกระจายสู่ส่วนล่าง (Trickle-down growth) กล่าวคือ หากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ส่งผลทำให้มีคนจนลดลง และความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ลดลง จะเรียกว่า เป็นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบกระจายสู่ส่วนล่าง ในทางตรงกันข้าม หากทำให้เกิดคนยากจนมายิ่งขึ้นและการกระจายรายได้
แย่ลง เรียกว่าเป็นการเจริญเติบโตแบบนำความทุกข์ (Immiserising growth)  ทำให้ในระยะเวลาต่อมา 
แนวความคิดดังกล่าวนำไปสู่แนวนโยบายขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อลดความยากจน หรือเรียกว่า 
Pro-Poor Growth 
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“เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกระจายส ูส่ว่นลา่ง 

(Trickle-down growth) หมายความว่า  หากการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจ สง่ผลท าใหม้ีคนจนลดลง     

และความเหลื่อมล ้าดา้นรายไดล้ดลงจะเรียกว่า       

เป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกระจายส ู่

สว่นลา่ง ในทางตรงกนัขา้ม หากท าใหเ้กิดคนยากจน

มากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นการเจริญเติบโตแบบน าความ

ทกุข ์Immiserising growth” 

 

2.2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ในปี ค.ศ. 1996 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Programme : UNDP)1 ได้มีรายงานผลการศึกษาระบุว่า ในช่อง 30 ปี (ปี ค.ศ. 1960 – 1991) การกระจายรายได้
ของประชากรโลกมีความเหลื่อมล้ำเพ่ิมสูงขึ้น โดยสัดส่วนรายได้ของประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 20 เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 70 ของรายได้รวมทั่วโลก เป็นร้อยละ 85 ขณะที่สัดส่วนรายได้ของผู้ที่จนที่สุดร้อยละ 20 ลดลง
จากร้อยละ 2.3 ของรายได้รวมทั่วโลก มาอยู่ที่ 1.4 ทำให้สัดส่วนรายได้ของคนที่รวยสุดเทียบกับคนที่จนที่สุด 
เพ่ิมสูงขึ้นจาก 30 ต่อ 1 มาเป็น 61 ต่อ 1 ของรายได้รวมทั่วโลก 

ในปี ค.ศ. 2000 UNDP จึงได้มีรายงานเกี่ยวกับความยากจน หรือ United National Development 
Programme Proverty Report 2000 ในหัวข้อ Overcoming Human Poverty รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้น
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายจากการประชุม the 1995 World Summit for Social Development ใน
ปี 1995 โดยรายงานมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดแนวทางให้กับประเทศท่ัวโลกที่จะลดจำนวนคนยากจนลง ด้วย
การช่วยเหลือด้านวิชาการ การกำหนดนโยบายและการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศเพ่ือนำไปสู่การลด
ความยากจน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานของรัฐขาดความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Missing link) ใน
ระดับนโยบายและระดับพ้ืนที ่

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 
and Development : OECD)2 ได้จัดทำรายงาน the 2001 DAC Guidelines on Poverty Reduction ในปี 
2001 ที่ได้นำเอาแนวคิดการพัฒนาประเทศด้วยการลดความยากจน หรือ Pro-poor Growth มาปรับใช้ โดยระบุ
ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) ในภาคเอกชน จะสร้างงานและรายได้ให้กับคนจน 
นอกจากนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในการลดความยากจน ด้วย

 
1 คือ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การพหุภาคี เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา และเป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานความช่วยเหลือใน
ด้านการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) โดยเริ่มจากการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนา ด้วยหลักการ
ดำเนินการแบบสากลและเป็นกลางในทางการเมือง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ที่สำคัญ ปัจจุบัน UNDP มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 170 ประเทศ และมีสำนักงานใหญ่ต้ังอยู่ ณ 
นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) เป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรีในการร่วมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก แต่เดิมองค์ กรนี้ได้ถูกก่อต้ังข้ึนใน
นามองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรปหรือโออีอีซี (Organization for European Economic Co-operation : OEEC) ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1948 
ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 34 ประเทศทั่วโลก 
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การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการลดความยากจน (Pro-poor growth) ผ่านกลไกการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพและแข่งขันได้ แนวทางการดำเนินนโยบายจะต้องคิดว่า ทำอย่างไรจึงจะบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนและ
ลดความยากจน ด้วยมาตรการที่จะช่วยให้คนยากจนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน ทุนมนุษย์และด้าน
กายภาพอ่ืน ๆ ได้ เช่น สวัสดิการทางสังคม (โดยเฉพาะการศึกษาและสุขภาพ) การปฏิรูปการครอบครองที่ดิน 
การพัฒนาการเกษตรแบบรายย่อยและการผลิตแบบใช้แรงงานน้อย รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนและ
สถาบันต่าง ๆ ก็มีความสำคัญต่อการเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เพ่ิมผลิตผลและรายได้ของคนยากจนได้ 
นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญอ่ืน ๆ เช่น การมีธรรมาภิบาลในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่รอบคอบ
ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ รวมถึงการสร้างหลักธรรมาภิบาลของตลาดการเงินและภาคธุรกิจ เพ่ือสนับสนุน
มาตรการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือลดความยากจนด้วย 

ต่อมาในปี 2558 องค์การสหประชาชาติ (the United Nations: UN)3 ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)4 17 เป้าหมาย โดยมีผลผูกพันประเทศสมาชิกกว่า 193 
ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นแม่แบบที่จะนำการพัฒนารูปแบบ
ใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก จวบจนปี 2573 ครอบคลุมระยะเวลากว่า 15 ปี (ปี 2558-2573) โดย
มีเป้าหมายให้ทั่วโลกมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อนำไปสู่การลดให้เป็น 0 หรือ life-changing zero ในปี 2573 ได้แก่ ลดความยากจน ความหิวโหย 
โรค HIV และการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิง  
 

2.3. แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน หรือ Pro-Poor Tourism 
ในการศึกษาในครั้งนี้ จะอ้างอิงถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือลดความยากจน หรือ Pro-Poor 

Tourism: PPT ซึ่งหมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถลดความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำได้ แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) หรือการท่องเที่ยวเพ่ือลดการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม ขณะที่ PPT มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นเครื่องมือในการลดความยากจน (Ashley (2000)) ด้วยการทำให้เกิดรายได้ใน
ชุมชนเสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ปัจจัย
หลักคือ ต้องมีการส่งเสริมการจ้างงานเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย 

แนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือลดความยากจน หรือ Pro-Poor Tourism : PPT นี้ได้ถูกนำมาใช้ใน
ครั้งแรกโดย The United Kingdom’s Department  for International Development (DFID) ใน ค.ศ. 
1990 และ UN ได้รับแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาและปรับใช้ทั่วโลก ในเวลาเดียวกันนี้ World Bank และ 
International Monetary Fund (IMF) ได้นำยุทธศาสตร์การลดความยากจนมาปรับใช้กับประเทศต่าง ๆ 

 
3 สหประชาชาติ (United Nations: UN) หรือ องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือใน
กฎหมายระหว่างประเทศ ความม่ันคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก สหประชาชาติก่อต้ังข้ึนใน ค.ศ. 
1945 ปัจจุบัน สหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ 
4 SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด  เป้าหมาย ที่ต่อเนื่องจาก 17MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ )Millennium Development Goals (ที่สิ้นสุดลง
เมื่อเดือนสิงหาคม  2558  
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ภายใต้โครงการ Poverty Reduction Strategy Paper (PRSPs) ทำให้หลายประเทศในโลกได้ให้ความสำคัญ
กับการลดความยากจน และให้คนยากจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
 
“Pro-Poor Tourism :PPT ซ่ึงหมายถึง การพฒันา      
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศให้

สามารถลดความยากจนและความเหลื่อมล ้าได ้

แนวคิดดงักลา่วเป็นสว่นหน่ึงของการพฒันาการ

ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน Sustainable Tourism  หรือ

สิ่งแวดลอ้มการท่องเท่ียวเพ่ือลดการท าลาย

ธรรมชาติและวฒันธรรม” 

 
Pro-Poor Tourism หรือ PPT อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 

(Sustainable Tourism) และยังอยู่ร่วมกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) และ
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนาชุมชน (Community Based Tourism) ตามภาพด้านล่างนี้ 

 
ภาพที่ 2.3 Sustainable Tourism and Pro-Poor Tourism 

                                   ที่มา:“Pro-Poor Tourism in Thailand”(Somparat Srisantisuk, 2015) 
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จากแผนภาพที่ 2.3 สามารถอธิบายได้ว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
ประกอบด้วย 3 หลักใหญ่ ๆ คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) โดยเน้นการให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวไม่ทำลายธรรมชาติ 2) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based 
Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และให้
ชุมชนมีความตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบด้านการท่องเที่ยว และ 3) การท่องเที่ยวเพ่ือลดความ
ยากจน (Pro-Poor Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) โดยเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community 
Based Tourism) ที่ให้มุ่งเน้นที่จะขจัดความยากจนเพ่ิมรายได้และให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จึงเป็นแนวคิดของการท่องเที่ยวเพ่ือลดความยากจน (Pro-Poor 
Tourism)  

Ashley (2000) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเพ่ือลดความยากจน (Pro-Poor 
Tourism) ไว้ 6 หัวข้อ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) คือ คนยากจนหรือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 

2. ส่งเสริมการค้า (Commercial realism) การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการค้าขายสร้างรายได้ให้กับ
ผู้มีรายได้น้อยหรือคนยากจนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การท่องเที่ยวอยู่ได้ยั่งยืน 
 

3. วิธีการเสริมสร้างความเป็นอยู่แบบองค์รวม (Holistic livelihood approach) จำเป็นจะต้องให้
ความสำคัญกับคนยากจนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดย
ไม่ใช่แค่การสร้างเงินและสร้างงานเท่านั้น 

4. พัฒนาอย่างยืดหยุ่น (Flexibility) จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจาก
ยุทธศาสตร์ที่ดีจะสร้างผลกระทบที่มองเห็นในระยะยาว 

5. การกระจายผลกำไรและความเสี่ยง (Distribution) จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงการกระจายของ
รายได้และต้นทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและยั่งยืน 

6. การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ด้วยประกอบการจะสร้างการบริหารจัดการที่ยั ่งยืน 
โดยจำเป็นต้องวิเคราะห์ให้รอบด้าน ทั้งการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลและการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก 

นอกจาก PPT จะหมายถึง การทำให้คนยากจนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าคนรวยแล้ว  ยัง
หมายถึง การทำให้รายได้มีความเหลื่อมล้ำลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้น การประเมินคุณภาพชีวิตและรายได้ของ
คนยากจนหรือมีรายได้น้อย จึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนที่รายได้ปานกลางถึงรวย 

การท่องเที่ยวในประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วยการบริหารจัดการโดยชุมชน
เป็นหลัก เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จะสามารถบ่งบอกความต้องการของตัวเอง ผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรของ
พ้ืนที่ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (Brohman (1996)) อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
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ชุมชนจะมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งจำเป็นจะต้องบริหารแรง
กดดันจากด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบในวงกว้างกับคนในชุมชน (Richard 
and Hall (2000)) 

ในเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพ่ือลดความยากจน หรือ Pro-Poor Tourism Strategies 
สามารถแยกออกเป็น (Ashley, Roe and Goodwin (2001)) 1) ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในด้านผลกำไรเชิง
เศรษฐกิจ (Economic benefits) ได้แก่ ด้านการจ้างงาน รายได้ และค่าจ้าง รวมถึงการขยายกิจการเล็ก ๆ 
เป็นกิจการขนาดกลาง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Livelihood benefits) ด้วยการสร้าง
เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน การฝึกอบรม รวมถึงการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล นอกจากนี้ ยังต้องสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้กับชุมชนด้วย และ 3) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการและด้านการเมืองชุมชนเพ่ือทำให้คนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ทุกคนเป็นเจ้าของ 

นอกจากนี้ Ashley, Roe and Goodwin (2001) ยังได้สรุปบทเรียน (Best practice)เกี่ยวกับ
การนำเอา PPT มาใช้ดังนี้ 

1. PPT ต้องการความหลากหลายของระดับนโยบาย ตั้งแต่ระดับจุลภาคจนถึงระดับ   
มหภาครวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด การวางแผนนโยบายและการลงทุน ซึ่งได้ผลดีกว่าการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน  

2. จำเป็นต้องสร้างแรกผลักดันให้ PPT เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืน ๆ โดย PPT จะสามารถรวมอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาลหรือภาคธุรกิจด้วย 
ทำให้กรอบนโยบายที่กว้างขึ้นและขยายไปยังสาขานอกการท่องเที่ยว เช่น การถือครองที่ดิน SMEs และ
ภาครัฐท้องถิ่นก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน  

3. จุดที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนา PPT โดยจะประสบผลได้ดีหากมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. ผลกระทบเชิงบวกต่อการลดความยากจนอาจจะเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ห่างไกล แม้ว่าการ
ท่องเที่ยวชุมชนจะจำกัด 

5. กลยุทธ์ PPT มักเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า
วัฒนธรรมท้องถิ่น แต่สิ่งเหล่านี้ควรรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์หลักหากพวกเขาต้องการค้นหาตลาด  

6. การสนับสนุนให้เกิดการค้าเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งนี้ต้องการความใส่ใจ
อย่างใกล้ชิดต่อความต้องของตลาด ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการลงทุนในทักษะทางธุรกิจรวมถึง
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  

7. มาตรการทางเศรษฐกิจควรขยายทั้งงานปกติและโอกาสในการหารายได้ชั่วคราว 
8. ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน (เช่น การมีส่วนร่วมที่เพ่ิมข้ึนและการเข้าถึงสินทรัพย์) 

สามารถลดความเสี่ยงได้  
9. PPT เป็นการลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการจัดการผลประโยชน์ระยะสั้นที่ด้วย 
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10. อาจจำเป็นต้องมีการระดมทุนจากภายนอก เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ เพ่ือการสร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะและการปรับปรุงนโยบาย 

 

2.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับการพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนฯ ปัจจุบัน) ในส่วนที่ 4 ของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ำสุด เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือสร้ างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ดังนั้น การยกระดับรายได้ของชุมชน การเข้าถึงสวัสดิการ และการกระจายรายได้ จึงเป็น
หัวใจสำคัญของแผนฯ ดังกล่าว ด้วยเป้าหมายสำคัญที่ว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำสุดเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) 
ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และสัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ
ร้อยละ 6.5 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

การศึกษาในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในด้าน
การวิเคราะห์และประเมินรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้ระหว่างประชากรและชุมชน นอกจากนี้ ยังจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในด้าน
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยการวิเคราะห์และประเมินผลด้านรายได้ 
การกระจายรายได้ และการจัดการของชุมชน ในเรื่องการท่องเที่ยว จะทำให้ผู้บริหารขององค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
รัฐบาล เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้เครื่องมือด้านการท่องเที่ยวในการเพ่ิมรายได้และลดความเหลื่อมล้ำต่อไป 

 

2.5. วิเคราะห์การกระจายรายได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี เป็นค่าที่คำนวณจากพ้ืนที่  ระหว่างเส้น Lorenz Curve (เส้นแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของจำนวนประชากรกับเปอร์เซ็นต์สะสมของรายได้) กับเส้น
การกระจายรายได้สมบูรณ์ (Perfect  distribution line) หารด้วยพ้ืนที่ใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด (ดังแผนภาพ
ที่ 2.4) โดยที่การคำนวณสัมประสิทธิ์จีนีตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ไม่มีใครมีรายได้ต่ำกว่าศูนย์ 
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ภาพที่ 2.4 กราฟ Lorenz Curve 

 
 
เส้น Lorenz (Lorenz Curve) เป็นเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของ

จำนวนประชากรกับเปอร์เซ็นต์สะสมของรายได้ ถ้าระบบเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม เส้น 
Lorenz จะเป็นเส้นทแยงมุม 45 องศา (Perfect  distribution line) ถ้าการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียม 
เส้นดังกล่าวจะโค้งออกมาทางขวา หากเส้นดังกล่าวยิ่งโค้งไปใกล้แกนจำนวนประชากรและรายได้มาก แสดงว่า
การกระจายรายได้มีความเหลื่อมล้ำมาก ทั้งนี้ หากเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทแยงมุม 45 องศา แสดงว่า
การกระจายรายได้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันสิ้นเชิง และหากเส้นดังกล่าวเป็นเส้นตั้งฉากแสดงว่า การกระจาย
รายได้เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกันสิ้นเชิง 

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) เป็นวิธีวัดการกระจายของข้อมูลทางสถิติอย่างหนึ่งที่นิยม
ใช้เป็นตัวบ่งชี้ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้หรือการกระจายความร่ำรวย ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักสถิติชาว
อิตาลีชื่อ คอร์ราโด จีนี ค่าสัมประสิทธิ์จีนีถูกนิยามให้เป็นอัตราส่วนซึ่งมีค่าระหว่าง 0 และ 1 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี
ที่ต่ำจะแสดงถึงความเท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ หากค่านี้สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ำ
กันมากขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่เท่ากับ 0 หมายถึง ความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ (ทุกคนมีรายได้เท่ากัน) 
และ 1 หมายถึงความเหลื่อมล้ำอย่างสมบูรณ์ (มีคนที่มีรายได้เพียงคนเดียว ส่วนคนที่เหลือไม่มีรายได้เลย) 
การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีใครมีรายได้ต่ำกว่าศูนย์ 
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“ค่าสมัประสิทธ์ิจีนีท่ีเท่ากบั 0 หมายถึง ความเทา่เทียม

กนัอยา่งสมบรูณ ์(ทกุคนมีรายไดเ้ท่ากนั) และ 1 

หมายถึง ความเหลื่อมล ้าอยา่งสมบรูณ ์(มีคนท่ีมีรายได้

เพียงคนเดียว สว่นคนท่ีเหลือไม่มีรายไดเ้ลย)           

การค านวณคา่สมัประสิทธ์ิจีนีอย ูบ่นสมมติฐานว่าไม่มี

ใครมีรายไดต้ ่ากว่าศนูย”์ 

 
 

3. ผลการวิเคราะห์รายได้เสริมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 
2563 

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของทั้ง 20 ชุมชน ประจำปี
งบประมาณ 2563 เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) โดยได้ศึกษาแนวโน้มของ
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวและค่าสัมประสิทธิ์จีนีในช่วงดังกล่าว เพ่ือนำไปเป็นฐานในการกำหนดนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ โดยภาพรวมการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 
 

3.1. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของปีงบประมาณ 2563 
ผลการวิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จากตารางที่ 

3.1 - 3.2 และภาพที่ 3.1 พบว่า จากการสำรวจจำนวนครัวเรือน 633 ครัวเรือน รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ชุมชนลดลงอย่างมาก ถึงร้อยละ -46.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนของปี 2562 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากเหตุการณ์
ของสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศตามคำสั่งของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 ไม่มีการดำเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวแต่อย่างใด ทั้งนี้  ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เริ่มคลี่คลาย ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนคลายให้มากขึ้น ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวได้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มดำเนินการอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 และเกิด
วัฒนธรรมใหม่ในการดำรงชีวิต (New Normal) ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งคัด โดยร้านค้าและผู้ประกอบการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่หยุดชะงัก ส่งผลอย่างมากต่อการดำรง
ชีพของผู้ประกอบการในพ้ืนที่พิเศษ โดยรายได้รวมทั้งหมดลดลงจาก 1 ,524,109.16 บาทต่อปี มาอยู่ที่ 
814,775.60 บาทต่อปี ลดลงกว่า 709,333.56 บาทหรือลดลงร้อยละ -46.54 โดยรายได้รวมที่ลดลงอย่าง
มากเป็นผลมาจากการหดตัวลงของรายได้ชุมชนจีนโบราณชากแง้วที่หดตัวกว่าร้อยละ -64.76 โดยรายได้
รวมลดลงจาก 237,299.00 บาทต่อปี เหลือเพียง 83,616.15 บาทต่อปี และหากพิจารณาร้อยละเฉลี่ย
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ถ่วงน้ำหนัก (Weighted average)5 พบว่า รายได้ชุมชนจีนโบราณชากแง้วมีส่วนทำให้รายได้โดยรวม
ลดลง (Contribution to growth) ถึงร้อยละ -10.08 จากการหดตัวร้อยละ -46.54 ของรายได้รวม 
รองลงมาได้แก่ รายได้ชุมชนตักบาตรรับอรุณที่หดตัวกว่าร้อยละ -44.57 โดยรายได้รวมลดลงจาก 
211,546.50 บาทต่อปี เหลือเพียง 117 ,251.15 บาทต่อปี ทั้งนี้ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted 
average) ของรายได้ชุมชนตักบาตรรับอรุณ พบว่า มีส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to 
growth) ถึงร้อยละ -6.19 จากการหดตัวร้อยละ -46.54 ของรายได้รวม ตามมาด้วยรายได้ชุมชนบ้าน
หนองเสือที่รายได้ลดลงกว่า -55.85 จากปีก่อนหน้า จาก 139 ,495.00 บาทต่อปี ลดลงเหลือเพียง 
61,592.00 บาทต่อปี และร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) ของรายได้ มีส่วนทำให้รายได้
โดยรวมลดลง (Contribution to growth) ถึงร้อยละ -5.11 จากการหดตัวร้อยละ -46.54 ของรายได้
รวม สำหรับรายได้ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีผลทำให้รายได้โดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ชุมชนภูป่าเปาะ 
(ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.38) ชุมชนตะเคียนเตี้ย (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.23)  
ชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.11) ชุมชนบ้านดงเย็น (ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักเท่ากับ -3.05) ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก  (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ -2.27) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักเท่ากับ -2.20) เป็นต้น 
 
 

“การท่องเท่ียวชมุชนท่ีหยดุชะงกั สง่ผลอยา่งมาก
ต่อการด ารงชีพของผ ูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีพิเศษ 

โดยรายไดร้วมทัง้หมดลดลงจาก 1,524,109.16 

บาทต่อปี ในปี 2562 มาอย ูท่ี่ 814,775.60 บาท

ต่อปี ในปี 2563 หรือ ลดลงกว่า 709,333.56 

บาท หรือลดลงรอ้ยละ -46.54”

 
5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มี
การให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละข้อมูลจะสะท้อนถึงความสำคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมา
คำนวณ ซึ่ง Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน ในกรณีนี้ ผลรวมของ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก จะมีค่าเท่ากับอัตราการขยายตัวโดยรวมของรายได้ จึงสามารถนำไปอธิบายแหล่งที่มาของอัตรา
การขยายตัวของรายได้ หรือเรียกว่า Contribution to growth ได้ 
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ตารางที่ 3.1 รายได้เสริมจากการท่องเท่ียวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 หมายเหตุ                  
*** รายได้ฐานต่อรอบ (บาท) คือ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนรวมกันตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ n ของปีก่อนหน้า เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบกับรายได้ของช่วงเดียวกันของปีถัดไป หน่วยบาทต่อครัวเรือนต่อ n เดือน (n คือ  จำนวนเดือนที่สะสม) 
** รายได้รวม (บาท)  คือ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนรวมกันตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ n ของปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หน่วยบาทต่อครัวเรือนต่อ n เดือน (n คือ  จำนวนเดือนที่สะสม) 
* ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละข้อมูลจะสะท้อนถึงความสำคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณ     
ซ่ึง Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน 

ล ำดับ ชุมชน

จ ำนวน

ประชำกร 

(ครัวเรือน)

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ษ. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63

รำยได้รวม   

  (บำท) **
รำยได้ฐำนต่อ

รอบ (บำท) ***

ร้อยละท่ี

เพ่ิมข้ึน 

(เฉล่ียปกติ)

ร้อยละท่ี

เพ่ิมข้ึน       

(เฉล่ียถ่วง

น้ ำหนัก)

1 ชุมชนบ้านสลักคอก 13 2,143.08 2,570.77 2,785.38 2,998.46 2,463.85 2,250.00 n.a. n.a. 1,205.45 1,444.55 1,566.36 1,687.27 21,115.17 21,087.57 0.13 0.00

2 ชุมชนไม้รูด 15 590.67 706.67 766.67 437.14 n.a. n.a. n.a. n.a. 164.38 198.13 211.25 228.75 3,303.64 9,408.41 -64.89 -0.40

3 ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 132 9,852.27 11,822.73 12,807.95 13,793.18 11,330.15 n.a. n.a. n.a. 4,899.44 5,879.72 6,370.42 6,860.28 83,616.15 237,299.00 -64.76 -10.08

4 ชุมชนตะเคียนเต้ีย 21 7,195.24 8,633.81 9,353.81 10,072.86 8,274.76 n.a. n.a. n.a. 708.10 850.00 920.48 990.95 47,000.00 96,196.28 -51.14 -3.23

5 ชุมชนตักบาตรรับอรุณ 19 13,801.05 16,560.53 17,941.05 18,848.82 15,796.67 10,667.50 5,960.00 5,510.00 2,483.42 2,979.74 3,226.84 3,475.53 117,251.15 211,546.50 -44.57 -6.19

6 ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย 53 4,725.28 5,670.57 6,143.40 6,725.19 5,722.68 3,877.14 n.a. n.a. 1,630.28 1,954.72 2,118.61 2,281.67 40,849.54 67,845.00 -39.79 -1.77

7 ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนหนองอ้อ 122 127.70 152.30 166.97 177.13 148.28 n.a. n.a. n.a. 109.88 132.56 141.05 152.91 1,308.77 1,476.22 -11.34 -0.01

8 ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 23 1,217.39 1,460.87 1,582.61 1,704.35 1,401.74 n.a. n.a. n.a. 770.00 925.60 1,000.40 1,078.00 11,140.96 45,855.72 -75.70 -2.28

9 ชุมชนกกสะทอน 24 1,441.67 1,730.00 1,874.17 2,018.33 1,657.92 n.a. n.a. n.a. 460.00 550.42 598.75 643.33 10,974.58 35,843.33 -69.38 -1.63

10 ชุมชนภูป่าเปาะ 40 4,410.00 5,292.00 5,733.00 6,174.00 5,071.50 n.a. n.a. n.a. 2,755.15 3,304.55 3,582.12 3,856.67 40,178.98 91,672.36 -56.17 -3.38

11 ชุมชนบ้านนาอ้อ 22 1,668.18 2,001.82 2,168.64 2,335.45 1,919.09 n.a. n.a. n.a. 216.40 260.80 278.40 301.20 11,149.98 17,828.57 -37.46 -0.44

12 ชุมชนบ้านต้นหล้าเชียงคาน 16 12,625.00 15,150.00 16,412.50 17,675.00 14,518.75 n.a. n.a. n.a. 3,251.18 3,900.00 4,227.06 4,551.18 92,310.66 120,237.68 -23.23 -1.83

13 ชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า 50 5,367.00 6,439.80 6,976.00 7,612.24 4,210.40 n.a. n.a. n.a. 1,244.07 1,494.07 1,616.85 1,741.30 36,701.74 84,093.52 -56.36 -3.11

14 ชุมชนม่วงต๊ึด 7 7,065.71 8,481.43 9,187.14 9,892.86 n.a. n.a. n.a. n.a. 3,256.67 3,910.00 4,233.33 4,560.00 50,587.14 60,432.61 -16.29 -0.65

15 ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนตําบลบ่อสวก 16 4,761.25 5,711.88 6,188.13 10,208.75 n.a. n.a. n.a. n.a. 3,568.24 4,279.41 4,632.94 4,992.94 44,343.53 78,962.23 -43.84 -2.27

16 ชุมชนบ้านโคก 18 2,408.33 2,888.89 3,131.11 2,372.00 1,817.50 n.a. n.a. n.a. 3,556.11 4,266.67 4,623.89 4,978.33 30,042.83 38,925.96 -22.82 -0.58

17 ชุมชนบ้านหนองเสือ 5 6,034.00 7,240.00 7,844.00 10,343.33 8,496.67 4,380.00 n.a. n.a. 3,522.00 4,224.00 4,578.00 4,930.00 61,592.00 139,495.00 -55.85 -5.11

18 ชุมชนบ้านดงเย็น 10 3,176.00 3,813.00 4,129.00 3,380.00 1,290.00 n.a. n.a. n.a. 6,383.33 7,658.33 8,298.89 8,936.11 47,064.67 93,538.79 -49.68 -3.05

19 ชุมชนบ้านเขาพระ 20 2,709.50 3,251.00 3,522.50 2,989.00 2,370.00 n.a. n.a. n.a. 4,461.58 5,352.63 5,799.47 6,245.79 36,701.47 44,756.08 -18.00 -0.53

20 ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ 7 1,832.86 2,198.57 2,382.86 2,215.00 1,483.33 1,230.00 n.a. n.a. 3,305.56 3,966.67 4,300.00 4,627.78 27,542.62 27,608.33 -0.24 0.00

รวม 633 814,775.60 1,524,109.16 -46.54 -46.54
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ตารางที่ 3.2 รายได้เสริมจากการท่องเท่ียวรายชุมชน ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและเฉลี่ยปกติ ปีงบประมาณ 2563 (เรียงจากรายได้รวมมากไปหาน้อย) 

ที่มา: จากการคำนวณ 
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3.2. วิเคราะห์การกระจายรายได้ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยทั่วไป หมายถึง ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคน

จน ซึ่ งเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่นิยมใช้ ในการวัดความเหลื่อมล้ำ คือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี  (Gini 
Coefficient)6 หรือสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความไม่เท่าเทียม ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีเป็น
ค่าที่คำนวณจากพ้ืนที่ระหว่างเส้น Lorenz Curve (เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของ
จำนวนประชากรกับเปอร์เซ็นต์สะสมของรายได้) กับเส้นการกระจายรายได้สมบูรณ์ (Perfect  distribution line) 
หารด้วยพ้ืนที่ใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด โดยค่าสัมประสิทธิ์จีนีจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 หากมีค่าเข้าใกล้ 0 
หมายความว่า ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์  ในทางตรงกันข้ามหากค่าที่ ได้มีค่าเข้าใกล้ 1 
หมายความว่า มีความไม่เท่าเทียมกันหรือมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นมาก 
 จากภาพที่ 3.3 และ 3.4 ผลวิเคราะห์การกระจายรายได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้เสริมจาก
การท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2563 พบว่า ค่าการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยทุกพ้ืนที่อยู่ที่ 
0.369 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.571 และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.187 โดยส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่ากลาง (0.500) สะท้อนว่า
การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้เกิดรายได้เสริมที่เท่าเทียมกันภายในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
การกระจายรายได้ที่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตาม มีบางชุมชนที่ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์ของรายได้สูง
กว่าค่ากลาง (0.500) ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านนาอ้อมีค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ที่ 0.571 เนื่องจากชุมชนนาอ้อมี
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ทำรายได้เสริมจากการให้เช่าที่พักอาศัย (โฮมสเตย์)  ให้แก่นักท่องเที่ยว จึงทำให้มี
รายได้เสริมที่เพ่ิมข้ึนมากกว่าผู้ประกอบการรายได้เสริมรายย่อย ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้มากข้ึน 2)
ชุมชนม่วงต๊ึดมีค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ที่ 0.558 เนื่องจากผู้ประกอบบางรายในชมรมม่วงตึ๊ดเป็นผู้ลงทุนจัดสรรหา
อุปกรณ์ในการประดิษฐ์โคมไฟในชมรม จึงทำให้มีรายได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยอ่ืน ๆ ที่ได้รับเพียงเงิน
ค้าจ้างในการขายโคมไฟหรือประดิษฐ์โคมไฟเท่านั้น และ 3) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ที่ 0.546 เนื่องจากแหล่งที่มาของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขายผ้าถุงไทครั่งและกระเป๋าแฮนเมดที่มีรายได้สูงกว่าผู้ทำหน้าที่ต้อนรับ นักสื่อ
ความหมาย และบริการคณะนักท่องเที่ยว จึงทำให้เกิดความแตกต่างด้านรายได้ 

 
6 ปราณี ทินกร, 2545, ความเหลื่อมล้ำของ การกระจายรายได้ในช่วงสี่ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ: 2504-2544. ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2-3 มิถุนายน –กันยายน 2545 
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ตารางที่ 3.3 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเท่ียว ปีงบประมาณ 2563 

 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ล ำดับ ชุมชน

จ ำนวน

ประชำกร 

(ครัวเรือน)

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ษ. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
ค่ำ Gini 

เฉล่ีย

1 ชมุชนบ้านสลักคอก 24 0.209 0.210 0.219 0.230 0.240 0.220 n.a. n.a. 0.169 0.168 0.167 0.178 0.201

2 ชมุชนไม้รูด 31 0.481 0.483 0.482 0.307 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.316 0.305 0.320 0.311 0.376

3 ชมุชนจีนโบราณชากแง้ว 275 0.125 0.136 0.148 0.159 0.157 n.a. n.a. n.a. 0.217 0.241 0.262 0.238 0.187

4 ชมุชนตะเคียนเต้ีย 42 0.482 0.372 0.460 0.449 0.438 n.a. n.a. n.a. 0.256 0.255 0.266 0.286 0.363

5 ชมุชนตักบาตรรับอรุณ 57 0.480 0.490 0.460 0.511 0.525 0.514 n.a. n.a. 0.503 0.481 0.492 0.470 0.493

6 ชมรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนทา่ชยั -ศรีสัชนาลัย 89 0.397 0.387 0.382 0.389 0.330 0.247 n.a. n.a. 0.470 0.460 0.455 0.450 0.397

7 ชมรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนหนองอ้อ 208 0.476 0.480 0.472 0.483 0.471 n.a. n.a. n.a. 0.626 0.631 0.641 0.630 0.546

8 ชมรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 48 0.238 0.248 0.253 0.238 0.237 n.a. n.a. n.a. 0.202 0.222 0.203 0.233 0.230

9 ชมุชนกกสะทอน 48 0.401 0.411 0.381 0.385 0.400 n.a. n.a. n.a. 0.348 0.338 0.347 0.349 0.374

10 ชมุชนภูป่าเปาะ 73 0.258 0.268 0.308 0.268 0.259 n.a. n.a. n.a. 0.261 0.262 0.271 0.281 0.271

11 ชมุชนบ้านนาอ้อ 47 0.580 0.675 0.602 0.690 0.685 n.a. n.a. n.a. 0.477 0.468 0.483 0.479 0.571

12 ชมุชนบ้านต้นหล้าเชยีงคาน 33 0.420 0.400 0.418 0.410 0.390 n.a. n.a. n.a. 0.370 0.360 0.408 0.409 0.398

13 ชมุชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า 104 0.321 0.311 0.320 0.316 0.287 n.a. n.a. n.a. 0.361 0.362 0.363 0.362 0.333

14 ชมุชนม่วงต๊ึด 10 0.687 0.668 0.678 0.775 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.361 0.461 0.371 0.461 0.558

15 ชมรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนตําบลบ่อสวก 33 0.491 0.501 0.481 0.498 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.435 0.415 0.405 0.395 0.453

16 ชมุชนบ้านโคก 36 0.169 0.389 0.499 0.159 0.165 n.a. n.a. n.a. 0.265 0.305 0.315 0.331 0.289

17 ชมุชนบ้านหนองเสือ 10 0.497 0.509 0.499 0.632 0.622 n.a. n.a. n.a. 0.182 0.205 0.215 0.226 0.399

18 ชมุชนบ้านดงเย็น 28 0.430 0.429 0.440 0.657 0.783 n.a. n.a. n.a. 0.365 0.389 0.375 0.387 0.473

19 ชมุชนบ้านเขาพระ 39 0.258 0.259 0.270 0.227 0.242 n.a. n.a. n.a. 0.256 0.266 0.246 0.276 0.256

20 ชมุชนบ้านศรีสรรเพชญ์ 16 0.272 0.283 0.284 0.330 0.220 n.a. n.a. n.a. 0.105 0.117 0.117 0.127 0.206

ค่าเฉล่ียรวม 0.369
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ตารางที่ 3.4 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเท่ียว ปีงบประมาณ 2563 (ค่าเฉลี่ยเรียง
จากมากไปน้อย) 

 
ที่มา: จากการคำนวณ 

 

 

 

 

ล ำดับ ชุมชน

จ ำนวน

ประชำกร 

(ครัวเรือน)

ค่ำ Gini 

เฉล่ีย
ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด

1 ชมุชนบ้านสลักคอก 24 0.201 0.167 0.240

2 ชมุชนไม้รูด 31 0.376 0.305 0.483

3 ชมุชนจีนโบราณชากแง้ว 275 0.187 0.125 0.262

4 ชมุชนตะเคียนเต้ีย 42 0.363 0.255 0.482

5 ชมุชนตักบาตรรับอรุณ 57 0.493 0.460 0.525

6 ชมรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนทา่ชยั -ศรีสัชนาลัย 89 0.397 0.247 0.470

7 ชมรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนหนองอ้อ 208 0.546 0.471 0.641

8 ชมรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 48 0.230 0.202 0.253

9 ชมุชนกกสะทอน 48 0.374 0.338 0.411

10 ชมุชนภูป่าเปาะ 73 0.271 0.258 0.308

11 ชมุชนบ้านนาอ้อ 47 0.571 0.468 0.690

12 ชมุชนบ้านต้นหล้าเชยีงคาน 33 0.398 0.360 0.420

13 ชมุชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า 104 0.333 0.287 0.363

14 ชมุชนม่วงต๊ึด 10 0.558 0.361 0.775

15 ชมรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนตําบลบ่อสวก 33 0.453 0.395 0.501

16 ชมุชนบ้านโคก 36 0.289 0.159 0.499

17 ชมุชนบ้านหนองเสือ 10 0.399 0.182 0.632

18 ชมุชนบ้านดงเย็น 28 0.473 0.365 0.783

19 ชมุชนบ้านเขาพระ 39 0.256 0.227 0.276

20 ชมุชนบ้านศรีสรรเพชญ์ 16 0.206 0.105 0.330
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4. บทวิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 
รายชุมชน 

คณะผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำบทวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
โดยรายละเอียดบทวิเคราะห์จัดเรียงตามชุมชนของปีงบประมาณ 2563 มีดังหน้าต่อไปนี้ 

 
4.1. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่

เชื่อมโยง 
 
 

 
 

 
                

ที่มา: จากการคำนวณ 
 

 
 
 

1. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสลักคอก อ.เกาะช้าง จ.ตราด  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอก ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่  
21,115.17 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านสลักคอกเฉลี่ยอยู่ที่ 0.201 
ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดตราดที่อยู่ที่ระดับ 0.400 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคตะวันออกที่ระดับ 
0.390 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่อยู่ในเกณฑ์ทีดี่มาก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอก ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ย
รวมต่อครัวเรือนอยู่ที ่ 21,115.17 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที ่ 21,087.57 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 
0.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงพ้ืนที่ชุมชนบ้านสลักคอก จังหวัดตราด 

พ้ืนที่/ชุมชน ร้อยละที่เพ่ิม/ลด ค่าสัมประสิทธิจ์ีน ี

ชุมชนบ้านสลักคอก 0.13 0.201 

ชุมชนไม้รูด -64.89 0.376 
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จำเป็นต้องดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการของภาครัฐในการปิดพ้ืนที่หรือล็อกดาวน์ เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง ทำให้ในช่วงเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563 ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง ส่งผลให้มี
การดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พ้ืนที่ชุมชนบ้านสลักคอก จังหวัดตราด ค่อย ๆ มีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน   

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านสลักคอก 

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.201 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดตราดที่อยู่ที ่
ระดับ 0.400 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคตะวันออกที่ระดับ 0.403 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัด
ล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) สะท้อนถึง
การกระจายรายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่อยู่ในระดับที่ดีกว่าจังหวัดตราดและภาคตะวันออก เนื่องจาก
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของพื้นที่สลักคอกส่วนใหญ่มาจากชาวบ้านที่มีอาชีพแจวเรือ ให้กับนักท่องเที่ยว 
ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ทำให้มีการจัดสรรรายได้เสริมที่เกิดจากการท่องเที่ยวให้กับ
สมาชิกอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
สลักคอกเข้าใกล้ 0 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของพ้ืนที่อยู่ในระดับที่ดีมาก  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ออกแบบโปรแกรมล่องเรือรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากข้ึน โดยไม่

กระทบต่อวิถีชีวิตเดิมของชาวบ้าน เช่น เพ่ิมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ระหว่างการล่องเรือ การเปลี่ยนเส้นทางการนำ
เที่ยวเพื่อให้เห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างจากเส้นทางเดิม เป็นต้น 

2. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับพ้ืนที่และจังหวัดตราด เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เยี่ยม
เยือนใช้เวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากขึ้น โดยนำเอาจุดเด่นของจังหวัดตราด และชุมชนสลักคอก ที่มีความ
โดดเด่นด้านความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีความพร้อมในการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
อาทิ โรงแรม ที่พักแรม และร้านอาหารต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลใน
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่สลักคอกและจังหวัดตราด 

3. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนสลักคอกให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ที่สื่อถึงวิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ชุมชนที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยการจัดทำเรื่องราว (story) 
จุดเด่นของการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและชุมชนสลักคอก เพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
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2. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนไม้รูด  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3,303.64 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนไม้รูดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.376 น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์
จีนีของจังหวัดตราดที่อยู่ที่ระดับ 0.400 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคตะวันออกที่ระดับ 0.390 สะท้อน
ถึงการกระจายรายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อ
ครัวเรือนอยู่ที่ 3,303.64 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ
2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 9,408.41 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -64.89 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาครัฐใน
การปิดพ้ืนที่หรือล็อกดาวน์พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง ส่งผลให้ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ชุมชนไม้รูดไม่มีรายได้จาก
การท่องเที่ยว และแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาล
ได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง ทำให้มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น แต่การ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ชุมชนไม้รูด จังหวัดตราด ยังไม่สดใสมากนัก  

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนไม้รูด ประจำปี

งบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที ่ระดับ 0.376 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดตราดที่อยู่ที ่ระดับ 
0.400 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคตะวันออกที่ระดับ 0.403 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 
2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) สะท้อนถึงการ
กระจายรายได้ของชุมชนไม้รูดที่อยู่ในระดับที่ดีกว่าจังหวัดตราดและภาคตะวันออก 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพ่ือให้

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการกับขยะ การเพ่ิมจำนวนห้องน้ำและปรับปรุง
ห้องน้ำให้สะอาด เป็นต้น  

2. ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ในการทำอาชีพเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้ว ยังส่งผลให้มีจำนวนบุคลากรเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจทำได้โดยการเยี่ยมชมชุมชนที่ประสบความสำเร็จ (Success Case 
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Story) อาทิ ชุมชนตะเคียนเตี้ย เป็นต้น เพ่ือให้คนในชุมชนเห็นแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม และนำแนวคิดเหล่านั้นมา
ปรับให้สอดคล้องกับกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนไม้รูดต่อไป  

3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานที่เหมาะสม โดยเฉพาะการให้ข้อมูล 
คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อให้คนในชุมชนมีแนวทางในการบริหารจัดการ และการจัดสรรรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่เหมาะสม และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น โดยยังสามารถคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ 
ซึ่งเมื่อชุมชนเริ่มช่วยเหลือตนเองได้แล้ว จึงทยอยลดการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ลง  

4. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำ
ทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 

4.2. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
 
 

 
 

 
 

        ที่มา: จากการคำนวณ 
 

 
3. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนจีนโบราณชากแง้ว  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ในปีงบประมาณ 2563 รวมอยู่ที่ 83,616.15 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว เฉลี่ยอยู่ที่ 0.187 ซึ่งต่ำ
กว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดชลบุรีที่ระดับ 0.307 สะท้อนถึงชุมชนจีนโบราณชากแง้วมีการกระจายตัวของ
รายได้ที่ด ี

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้
เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 83,616.15 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
ในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 237,299.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ 
-64.76 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาครัฐมี
มาตรการปิดพื้นที่/เมือง และงดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การจัด

พ้ืนที่/ชุมชน รายได้เสริมจากการท่องเท่ียว ค่าสัมประสิทธิ์ GINI 

ชุมชนจีนโบราณซากแง้ว -64.76 0.187 

ชุมชนตะเคียนเตี้ย -51.14 0.363 
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กิจกรรมตลาด การท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงต้น
เดือนกรกฎาคม 2563 ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคภายในประเทศไทยได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อก
ดาวน์ ส่งผลให้มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พื้นที่ชุมชนจีนโบราณชากแง้วมี
รายได้จากการท่องเที่ยวค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น แต่ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรียังไม่ค่อยสดใส
มากนัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศยังไม่คลี่คลาย
ลง ทำให้ไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยและจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา 5 เดือน
ติดต่อกันนับจากเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา 

 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน

จีนโบราณชากแง้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.187 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ
จังหวัดชลบุรีที่อยู่ที ่ระดับ 0.307 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคตะวันออกที่ระดับ 0.403 (ข้อมูล
สัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วอยู่ในระดับที่ดีกว่าจังหวัดชลบุรี
และภาคตะวันออก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีได้รับจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจกรรมในตลาดจีนโบราณชากแง้วยังไม่ค่อยสดใสมากนัก 
ส่งผลให้รายได้จากจากการขายสินค้าในตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้วไม่ค่อยแตกต่างกัน   

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยการสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพื่อการใช้จ่ายใน

การท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้แนวทาง Go Again ส่งเสริมให้เกิดการเที่ยวซ้ำในประเทศ
และพ้ืนที่ โดยเน้นเพ่ิมความถี่ในการเดินทางของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย ให้ความสำคัญกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะผ่านความร่วมมือต่าง ๆ 

2. ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน อาทิ ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนจีนโบราณ
ชากแง้ว เป็นต้น โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการผู้บริโภค เพ่ือเป็นการจูงใจนักท่องเที่ยวใช้เวลาการให้นานขึ้นและจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้นในพ้ืนที่
เป้าหมาย   

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือทำงานเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่
เข้มแข็งได้ในระยะยาว เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับการขยายตัวของชุมชน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในและต่างประเทศคลี่คลายลง  
 

4. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ย  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตะเคียนเตี้ย ในปีงบประมาณ 2563 รวมอยู่ที่ 47,000.00 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนตะเคียนเตี้ย เฉลี่ยอยู่ที่  0.363 สูงกว่าค่า
สัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดชลบุรีที่อยู่ที ่ระดับ 0.307 แต่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของภาคตะวันออกที่อยู่ที ่ 
0.390 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะแย่กว่าการกระจายรายได้
เฉลี่ยของจังหวัดชลบุรี แต่ดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของภาคตะวันออก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตะเคียนเตี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ย
รวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 47,000.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ใน
ปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 96,196.28 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -51.14 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ รวมถึงการท่องเที ่ยวชุมชนตะเคียนเตี ้ย  จังหวัดชลบุรี จำเป็นต้องดำเนินการตามแนวทางหรือ
มาตรการของภาครัฐในการปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ต้องหยุดกิจการและกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง ทำให้ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 ชุมชน
ตะเคียนเตี้ยไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้
คลี่คลายลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง ส่งผลให้มีการดำเนินกิจการและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี ค่อย ๆ มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  

 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน

ตะเคียนเตี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.363 สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัด
ชลบุรีที่อยู่ที่ระดับ 0.307 แต่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของภาคตะวันออกที่อยู่ที่ 0.403 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์
จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) 
สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะแย่กว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของ
จังหวัดชลบุรี แต่ก็ดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของภาคตะวันออก  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน อาทิ ทักษะการเป็นวิทยากร ความรู้พ้ืนฐานและทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการภายในชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมายังมีการกระจุกตัวเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในต่างประเทศคลี่คลายลง คาดว่าพ้ืนที่ตะเคียนเตี้ยจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น จากความโดดเด่นของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายในพื้นที ่

2. ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพ้ืนที่มากข้ึน  

3. ชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในด้านชุมชนวิถีเกษตร และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคน
ภาคกลาง จึงควรรักษาภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน ไม่ควรมีการปลูกสร้างอาคาร หรือ
ที่พักเเรมท่ีเป็นสไตล์โมเดิร์นจนเกินไป 
 

4.3. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                             ที่มา: จากการคำนวณ 

 
5. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนตักบาตรรับอรุณ  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตักบาตรรับอรุณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่  
117,251.15 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนตักบาตรรับอรุณเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.493 ใกล้เคียงกับค่ากลางที่ 0.500 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีนักของชุมชนตัก
บาตรรับอรุณ 

พ้ืนที่/ชุมชน รายได้เสริมจากการ

ท่องเท่ียว 

ค่าสัมประสิทธิ์ 

GINI 

ชุมชนตักบาตรรบัอรุณ -44.57 0.493 

ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-

ศรีสัชนาลยั 

-39.79 0.397 

ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ -11.34 0.546 

ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาล

เมืองกำแพงเพชร 

-75.70 0.230 
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รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตักบาตรรับอรุณ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ย

รวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 117,251.15 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวใน
ปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 211,546.50 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -44.57 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้เสริมของชุมชนตักบาตรรับอรุณอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำลงมาก  อันเนื่องมาจาก (1) 
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศและโลก ทำให้พ้ืนที่ท่องเที่ยว
ชุมชนตักบาตรรับอรุณไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ นักท่องเที่ยวจึงลดน้อยลงอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเดือน
มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 ถึงแม้ว่ายังมีรายได้อยู่แต่ยังน้อยและต่ำลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน 2563 
และ (2) ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ก็ยังมี
นักท่องเที่ยวไม่มากนักที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ เนื่องจากยังมีความหวาดระแวงกับโรคระบาดอยู่  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ
ชุมชนตักบาตรรับอรุณที่สูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงมกราคม 2563 เนื่องจากได้มีการจัด
กิจกรรมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็น
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในช่วงนี้ 

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนตักบาตรรับอรุณ 

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.493 ซ่ึงใกล้เคียงกับค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึงการกระจาย
รายได้ของชุมชนตักบาตรรับอรุณที่อยู่ในเกณฑ์ที่แย่ลง อันเนื่องมาจากมีผู้ประกอบการรายใหม่ในชุมชนตักบาตร
รับอรุณที่ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น เช่น ขายของที่ระลึก ขายผ้าไทย ผ้าแฟชั่น ไม้แกะสลัก ซึ่งสามารถทำรายได้
เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ก็ตาม 
จึงทำให้รายได้เสริมของผู้ประกอบการบางรายมากกว่าผู้ประกอบการที่ขายอาหารในชุมชนตักบาตรรับอรุณ จึงทำ
ให้เกิดการเหลื่อมล้ำกันมากข้ึน ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้เสริมของชุมชนตักบาตรรับอรุณจึงเพ่ิมมากข้ึนกว่าปีที่
ผ่านมา 

ทั้งนี้ หากพิจารณาเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีระหว่างชุมชนตักบาตรรับอรุณ กับจังหวัดสุโขทัยเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.399 และภาคเหนือเฉลี่ยอยู่ที่ 0.417 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 
2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตักบาตร
รับอรุณจะมีค่าสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุโขทัย (0.292) และภาคเหนือ (0.417) ตลอดทั้งปี แสดงให้
เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนตักบาตรรับอรุณท่ีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนัก 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สนับสนุนเรื่องงบประมาณปรับภูมิทัศน์แหล่งชุมชนตักบาตรรับอรุณมากขึ้น เช่น การทำป้ายบอก

ทางให้ชัดเจน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากข้ึน 
2. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อเป็น

การเพ่ิมนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
3. สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยต่อการมาท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส

โคโรนา 2019 เช่น มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด หรือการรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว  
4. จัดแหล่งจำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองให้เป็นระเบียบมากขึ้น เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้า

ของคนในชุมชนและเพ่ิมรายได้เสริมมากขึ้นด้วย 
 

6. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัย ประจำปี
งบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 40,849.54 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.397 ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 แสดงถึง
การกระจายตัวของรายได้เสริมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัย ประจำปี

งบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 40,849.54 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจาก
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 67,845.00 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหด
ตัวที่ร้อยละ -39.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้เสริมของจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริม
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัยอยู ่ในระดับที ่ค่อนข้างต่ำกว่าปีที ่แล้ว  เนื ่องจากการที่ชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 จึงทำให้รายได้เสริมลดน้อยลงอย่างมาก 

 อย่างไรก็ดี หากพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยสูงสุดจะอยู่ที่เดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ 6,725.19 บาท 
อันผลมาจากเดือนมกราคม ยังคงเป็นเดือนที่มีนักท่องเที่ยวนิยมให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนเมืองอยู่ ซึ่งแหล่ง
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย มีสินค้าพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและยังมีราคาท่ีอยู่ในระดับที่ดีอีกด้วย  
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วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.397 ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 
สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัยที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ 
หากพิจารณาเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีระหว่างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย และ
จังหวัดสุโขทัย (0.399) และภาคเหนือ (0.417) (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาค
ปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยจะสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุโขทัยและอยู่ในระดับต่ำกว่า
ภาคเหนือ และค่ากลางที่ 0.500 ยังคงสรุปได้ว่า การกระจายรายได้เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่าชัย-ศรีสัชนาลัยประจำปีงบประมาณ 2563 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้าท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัยให้

มากขึ้น หลังจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เช่น จัดทำกิจกรรมต่อต้านโรคระบาด หรือทำความ
สะอาดพ้ืนที่ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากข้ึน 

2. จัดทำกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดในการท่องเที่ยวสถานที่ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย เช่น กิจกรรมในตลาด
ต้องชม กิจกรรมในถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

3. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพ้ืนเมืองที่ข้ึนชื่อ 

 

7. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ 
2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 1,308.77 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 0.546 สูงกว่าค่ากลางที่ 0.500 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้
เสริมที่อยู่ในเกณฑ์แย่ลงของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ 

2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,308.77 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริม
จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,476.22 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ 
-11.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้ออยู่ใน
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ระดับที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้น
ทั่วทั้งประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ทำให้รายได้เสริมของชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อมียอดเป็นศูนย์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ 
หรือแม้กระทั่งคนในชุมชนก็ไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย 
หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องงดในสถานการณ์โรคระบาดนี้ 

ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนหนองอ้อ สูงสุดอยู่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีการท่องเที่ยวมาก
ที่สุด ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากเป็นช่วงเดือนที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายงาน อาทิ งานวันเด็กแห่งชาติ งานปีใหม่ 
ซึ่งประดับตกแต่งด้วยดอกทานตะเวนที่มีสีสันสวยงามจากชุมชนไทคลั่งเป็นผู้ตกแต่งสถานที่จึงเป็นที่น่าสนใจและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีรายได้เสริมมากในช่วงสองเดือนนี้ 

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.546 สูงกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อน
ถึงการกระจายรายได้ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีแย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา หาก
พิจารณาเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีระหว่างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ และค่าสัมประสิทธิ์
จีนีจังหวัดสุโขทัย และค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคเหนือ (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของ
ภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชมรม
ส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนหนองอ้อจะอยู่ในสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ จังหวัดสุโขทัย (0.399) 
และค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคเหนือ (0.417) และอยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลางที่ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัว
ของรายได้ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อที่อยู่ในเกณฑ์แย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
แหล่งที่มาของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขายผ้าถุงไทครั่งและ
กระเป๋าแฮนเมดที่มีรายได้สูงกว่าผู้ทำหน้าที่ต้อนรับ นักสื่อความเหมาย และบริการคณะนักท่องเที่ยว จึงทำให้
เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้เสริมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อค่อนข้างมาก 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมเพ่ือ

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยการอบรมนักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยว เพ่ือให้เล็งเห็นถึงประโยชน์
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนหนองอ้อ 

2. เพิ่มงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมของชุมชนไทครั่งที่ทำดอกทานตะเวน 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนเมืองสร้างสรรค์ 
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3. ให้หน่วยงานสนับสนุนเรื่องงบประมาณการจัดทำห้องน้ำในหมู่บ้านไทครั่งเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากห้องน้ำ
ไม่เพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว 
 

8. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ 2563 รวมอยู่ที่ 
11,140.96 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.230 ซึ่งต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดกำแพงเพชรที่อยู่ที่ 0.292 บ่งชี้ว่าชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีการกระจายรายได้อยู่ในเกณฑ์ทีดี่มาก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า 
รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,140.96 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 45,855.72 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่
ร้อยละ -75.70 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้
ภาครัฐมีมาตรการปิดพื้นที่/เมือง และให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
อาทิ การจัดกิจกรรมตลาด การท่องเที ่ยวต่าง ๆ เพื ่อป ้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ในช่วง
กลางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลาย
มาตรการปิดพื้นที่ มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น  แต่ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกำแพงเพชรยังไม่ค่อยดีมากนัก 

 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมการท่องเที ่ยวของชุมชน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.230 (ค่าดัชนีฯ เข้าใกล้ 0) ซึ่ง
ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดกำแพงเพชรทีอ่ยู่ที่ 0.292 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของภาคเหนือที่อยู่ที่ 
0.417 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ ์จ ีน ีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) บ่งชี ้ว ่าชมรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมือง
กำแพงเพชร มีการกระจายรายได้อยู ่ในเกณฑ์ที ่ด ีมาก และดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี ่ยของจังหวัด
กำแพงเพชรและภาคเหนือ  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. เน้นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและจังหวัดให้มากข้ึน โดยเฉพาะจังหวัดเมืองรองด้านการ

ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
2. จัดทำเรื่องราว (story) จุดเด่นของการท่องเที่ยวของเมืองกำแพงเพชร ทั้งในศิลปวัฒนธรรมเชิง

ประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น รวมถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีที่มี เอกลักษณ์ เพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้มากขึ้น 

3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุโขทัย โดยเน้นจุดเด่นด้าน
การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านการเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ และความสวยงามในด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น   

4. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกของการท่องเที่ยว โดยเน้นจุดเด่นด้านประเพณี   วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดในพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงา น
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ร่วมกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชมรมให้มากขึ้น ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ของคณะนักวิจัยพบว่า  พ้ืนที่ชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ยังมีการกระจัดกระจายกัน รวมถึงยังไม่มีสถานที่ที่เป็น
จุดศูนย์กลางที่จะดำเนินการต่าง ๆ ของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
 

4.4. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย 
 
 
 

 
                          
ที่มา: จากการคำนวณ 

 
9. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนกกสะทอน  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอน ในปีงบประมาณ 2563 รวมอยู่ที่ 10,974.58 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนกกสะทอน เฉลี่ยอยู่ที่ 0.374 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ 
0.500 สะท้อนถึงชุมชนกกสะทอนมีการกระจายตัวของรายได้ที่ดี 

 

พื้นที่/ชุมชน รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ค่าสัมประสิทธิ์ GINI 

ชุมชนกกสะทอน -69.38 0.374 

ชุมชนภูป่าเปาะ -56.17 0.271 

ชุมชนบ้านนาอ้อ -37.46 0.571 

ชุมชนบ้านต้นหล้าเชียงคาน -23.23 0.398 
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รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอน ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อ

ครัวเรือนอยู่ที่ 10,974.58 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 
2562 เฉลี ่ยอยู ่ที ่ 35,843.33 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวลงอยู ่ที ่ร ้อยละ -69.38 
เนื่องจากชุมชนกกสะทอนได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยและทั่วโลก จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนกกสะทอน โดยเฉพาะช่วง 3 
เดือน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 ที่ทำให้ชุมชนกกสะทอนไม่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเลย 
จากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ไม่สามารถเปิดร้านตามสถานที่ท่องเที่ยวได้  รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ชุมชนกกสะทอนของปี 2563 จึงลดต่ำลงอย่างมาก 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน
กกสะทอนในช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 มีการหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง
มกราคม 2563 ที่มีเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องมาจาก 1) นักท่องเที่ยวมีความหวาดระแวงเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอนในช่วงเดียวกันของปี
งบประมาน 2562 ไม่สูงมากนักและยิ่งเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงยิ่งทำให้นักท่องเที่ยว
ลดลงอย่างมาก 2) จุดชมวิวดึงดูดน้อยลงอันเนื่องมาจากต้นดอกนางพญาเสือโคร่าง (ซากุระเมืองไทย) บานน้อยลง
และไม่สวยงาม ช่วงระยะการบานก็สั้นขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวเลือกที่จะชมวิวจากจุดทางภูหินร่องกล้ามากกว่า 
เพราะมีจุดท่องเที่ยวมากกว่าการมีกิจกรรมการขึ้นภูลมโลเพ่ือชื่นชมดอกไม้เพียงอย่างเดียวจากทางกกสะทอน 
อย่างไรก็ตาม หลังจากเดือนพฤษภาคม 2563 แล้วนั้น รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนได้เริ่มกลับมามี
รายได้อีกครั้ง แต่ก็ยังไม่มากนัก  
 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอน 

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.374 ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ที่เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 0.350 และยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500  จึงสะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนกกสะทอนที่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี ทั้งนี้ หากพิจารณาเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีระหว่างชุมชนกกสะทอน และค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดเลย 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.496 และค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.446 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์
จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) 
พบว่า ตลอดทั้งปีค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนกกสะทอน จะต่ำกว่าของค่าสัมประสิทธิ์จีนี จังหวัดเลยและค่า
สัมประสิทธิ์จีนีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในชุมชนกกสะทอนยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ดี  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
1. สนับสนุนอาชีพเสริมอ่ืน ๆ เช่น การอบรมการทำขนม อาหาร การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีให้กับ

ชาวบ้านที่อยู่อาศัยภายในชุมชน ให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นและดีขึ้น รวมถึงสมาชิกในชมรมการท่องเที่ยวของชุมชน
กกสะทอนในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2. ส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืชปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระจายความรู้และเพื่อ
การสื่อสารพัฒนาความรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดภัยให้ถูกต้องต่อไป เพ่ือที่จะให้นักท่องเที่ยว เที่ยวแบบอนุรักษ์
ธรรมชาติมากขึ้น 

3. ส่งเสริมอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวของกกสะทอน เป็นพ้ืนที่ราบสูง 
เส้นทางการเดินทางขึ้นไปชมวิวต้องอาศัยรถของคนในพื้นที่เท่านั้นเพ่ือขึ้นชมจุดชมวิว ฉะนั้นยานพาหนะจึงสึกหร่อ
เร็วกว่าปกติ และทำให้ต้องนำรายได้เสริมไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนั้นมากเกินไป  

 
10. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะ (บ้านผาหวาย)  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภูป่าเปาะ ในปีงบประมาณ 2563 รวมอยู่ที่ 40,178.98 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนภูป่าเปาะ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.271 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ 
0.500 สะท้อนถึงชุมชนภูป่าเปาะมีการกระจายตัวของรายได้ที่ดี 

 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภูป่าเปาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อ

ครัวเรือนอยู่ที่ 40,178.98 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 
2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 91,672.36 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวลงที่ร้อยละ -56.17 ส่งผลให้ฐาน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภูป่าเปาะลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบทั้งประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตราการล๊อก
ดาวน์ งดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจขายของเปิดร้าน 
เป็นต้น จึงทำให้รายได้เสริมของภูป่าเปาะลดน้อยลงอย่างมาก  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ
ชุมชนภูป่าเปาะที่ต่ำสุดจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 เนื่องจากชุมชนภูป่าเปาะได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้ไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้   

 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภู

ป่าเปาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.271 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2562 ที่เฉลี่ย
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อยู่ที่ระดับ 0.234 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ 
หากพิจารณาเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนี ระหว่างชุมชนภูป่ าเปาะกับ พ้ืนที่ จั งหวัด เลย และพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ
จะต่ำกว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนีพ้ืนที่จังหวัดเลย (0.496) และค่าสัมประสิทธิ์จีนีพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุก
เดือน (0.446) (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) และมีค่าต่ำกว่าค่ากลาง (0.500) แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของ
รายได้ในชุมชนภูป่าเปาะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าความเหลื่อมล้ำที่มรีะดับน้อยในพ้ืนที่  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูป่าเปาะให้สะอาด สะดวกอยู่เสมอ เช่น ทำถนนทางขึ้นภูป่าเปาะ

ให้ดีขึ้น ห้องน้ำให้สะอาด มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน รวมถึงสถานที่จอดรถที่เอ้ืออำนวยมากที่สุดให้กับนักท่องเที่ยว 
เนื่องจากภูป่าเปาะทุกปีการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นชมวิวตลอดทั้งป ี 

2. สนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูป่าเปาะให้มากขึ้น ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ผ่านสื่อ
ออนไลน์ facebook IG หรือแม้กระทั่งผ่านทางสื่อโทรทัศน์ให้มากยิ่งขึ้นและสม่ำเสมอ เพ่ือที่จะได้มีนักท่องเที่ยว
เข้าชมพ้ืนที่ภูป่าเปาะมากข้ึน 

3.  อบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงเกษตร ให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้
ตระหนักถึงคุณประโยชน์และพร้อมใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามยั่งยืนตลอดไป  
 

11. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาอ้อ  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนนาอ้อ ในปีงบประมาณ 2563 รวมอยู่ที่ 11,149.98 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนนาอ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 0.571 สูงกว่าค่ากลาง 
0.500 สะท้อนถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนนาอ้ออยู่ในระดับที่แย่ลงอย่างมากเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนนาอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อ

ครัวเรือนอยู่ที่ 11,149.98 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 
2562 เฉลี่ยอยู่ที่  17,828.57 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -37.46 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วประเทศอัน
เนื่องมาจากรัฐบาลมีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งต้องงดทุกกิจกรรม การค้าขาย รวมทั้งประชาชนตื่น
ตระหนกกลัวการติดโรค จึงทำให้หลายสถานที่ปิดกิจการลง ไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กหรือใหญ่ รวมทั้งกิจการเสริมที่
ทำรายได้ ดังนั้น รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนนาอ้อจึงลดต่ำลงอย่างมากจากปีที่ผ่านมา 
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อย่างไรก็ตาม หากเม่ือพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ของชุมชนนาอ้อ มีอัตราการขยายตัวในระดับสูงสุดในช่วงเดือนมกราคม เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2,335.45 บาท ส่วนหนึ่ง
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ชุมชนนาอ้อ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเริ่มเป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น  ๆ เช่น ภูเรือ 
ภูหลวง ด่านซ้าย เชียงคาน เป็นต้น 2) มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวจี่ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวอย่าง ต่อเนื่อง 

 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนนาอ้อ 

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ในระดับ 0.571 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัด
เลยอยู่ที่ 0.496 และค่าสัมประสิทธิ์จีนีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 0.446 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ
จังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )            
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนนาอ้อสูงกว่าทั้ งค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดเลยและค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงสูงกว่าค่ากลางที่ 0.500 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงสะท้อนถึงการกระจายรายได้ของ
ชุมชนนาอ้ออยู่ในเกณฑ์ที่แย่ลงอย่างมาก เนื่องจากชุมชนนาอ้อมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ทำรายได้เสริมจากการให้
เช่าที่พักอาศัย (โฮมสเตย์) ให้แก่นักท่องเที่ยว จึงทำให้มีรายได้เสริมที่เพ่ิมข้ึนมากกว่าผู้ประกอบการรายได้เสริมราย
ย่อย จึงให้เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้มากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายรายได้เสริมในชุมชนนาอ้อแย่ลง
อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการภายในชุมชน เช่น อบรมเพ่ิมความรู้ให้แก่ชุมชนนาอ้อเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาต่างชาติให้มากขึ้น เนื่องจากชุมชนนาอ้อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2. เน้นการทำสื่อออนไลน์ ให้มากขึ้น  แสดงถึงจุดเด่นของชุมชนนาอ้อผ่านสื่อออนไลน์  เช่น 
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนมธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือส่งเสริมจูงใจนักท่องเที่ยวในอนาคต 

3. สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมร่วมกันตกแต่งหุ่นฟาง (ยักษ์) ให้มีความ
สร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชมในอนาคต 
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12. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านต้นหล้าเชียงคาน  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านต้นหล้า ในปีงบประมาณ 2563 รวมอยู่ที่ 92,310.66 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านต้นหล้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.398 ต่ำกว่าค่ากลาง 
0.500 จึงสะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านต้นหล้า ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม

ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 92,310.66 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 
2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 120,237.68 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -23.23 เนื่องมาจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ COVID-19 ทำให้พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
รวมถึงพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้า จังหวัดเลย จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ คือ  การปิดพื้นที่
หรือล็อกดาวน์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
ต้องหยุดชะงักลง โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเลย 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์ลง มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พ้ืนที่ชุมชนบ้านต้นหล้า 
จังหวัดเลยค่อย ๆ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน   

 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านต้นหล้า ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.398 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้น
หล้าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านต้นหล้า กับค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดเลย เฉลี่ยอยู่ที่ 0.496 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.446 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านต้นหล้าต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จังหวัดเลยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสะท้อนถึงการกระจายรายได้ของ
ชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ในเกณฑ์ดี 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนมธรรมเนียมประเพณีที่เป็นจุดเด่นของบ้านต้นหล้า 

เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคต 
2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแหล่งชุมชนบ้านต้นหล้า เช่น ทางด้านสื่อออนไลน์ หน่วยงานต่าง ๆ

ให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับคนในชุมชนบ้านต้นหล้า เพ่ือเป็นการรองรับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
 
 

4.5. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 
 
 
 
 
 
 

                                   
ที่มา: จากการคำนวณ 

 
13. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า  

รายได้เสริมของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 36,701.74 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.333 
ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อ

ครัวเรือนอยู่ที่ 36,701.74 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 
2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 84,093.52 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -56.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน รายได้เสริมของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแย่ลงอย่างมาก  เนื่องมาจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  หรือ COVID-19 ทำให้พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึง
พื้นที่ชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า จังหวัดน่าน จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ ปิดพื้นที ่

พื้นที่/ชุมชน รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ค่าสัมประสิทธิ์ GINI 

ชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า -56.36 0.333 

ชุมชนม่วงตึ๊ด -16.29 0.558 

ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตำบลบ่อสวก 

-43.84 0.453 
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หรือล็อกดาวน์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
ต้องหยุดชะงักลง โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ที่ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเลย อย่างไรก็ดี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
และมีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พื้นที่ชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า จังหวัดน่านค่อย 
ๆ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน   

 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้า 

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.333 ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 จึงสะท้อนถึงการกระจาย
รายได้ของชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ หากพิจารณาเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีระหว่างชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้า และค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่านและค่าสัมประสิทธิ์จีนี
ภาคเหนือพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้าจะอยู่ต่ำกว่าค่า
สัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดน่าน เฉลี่ยอยู่ 0.453 และค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคเหนือ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.417 (ข้อมูลค่า
สัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชมรม   
แบรนด์น่านเน้อเจา้ที่อยู่ในเกณฑ์ด ี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สนับสนุนเงินทุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนและจัดหาวัตถุดิบในการทอผ้าเป็นหลัก เพ่ือ

พัฒนาการออกแบบลายผ้าใหม่ ๆ เนื่องจากการทอผ้าเมืองเก่าน่านเป็นผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองที่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได ้

2. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น สื่อสารวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองเก่า
น่านผ่าน Facebook , youtube IG เป็นต้น 

3. ฝึกอบรมทักษะฝีมือการตัดเย็บและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายให้แก่คนชุมชนรุ่นใหม่ เพื่อ
จะได้มีหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ในอนาคต และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่ชุมชนได้ 
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14. วิเคราะหร์ายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคํา)  

รายได้เสริมของชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 50,587.14 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของของชุมชนม่วงตึ๊ดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.558 สูงกว่าค่ากลางที่ 
0.500 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีนักของชุมชนม่วงตึ๊ด 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมของชุมชนม่วงตื๊ด (บ้านโคมคำ) ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อ

ครัวเรือนอยู่ที่ 50,587.14 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 
2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 60,432.61 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -16.29  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อนรายได้เสริมของชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแย่ลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ ด้วย
การปิดพ้ืนที่หรือล็อกดาวน์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง จึงทำให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนลดลง ทำให้รายได้เสริมของชุมชน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน
ม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) มีการหดตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
พฤษภาคม 2563 ที่ได้รับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงทำ
ให้ยอดคำสั่งซื้อจากหน่วยงานต่าง ๆ ลดลง ตลอดจนไม่สามารถออกบูทแสดงสินค้าที่ศูนย์โอทอปน่านได้ ดังนั้น 
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้ยอดจำหน่ายและยอดคำสั่งซื้อสินค้าของชุมชนลดลงอย่างมากส่งผลให้รายได้
เสริมของชุมชนปรับลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิค 2019 เดือนมิถุนายน 
เริ่มคลี่คลายสถานการณ์โรคระบาดโควิค-2019 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชุมชนม่วงตึ๊ดสามารถจำหน่ายสินค้าได้
ตามปกติ การท่องเที่ยวมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้รายได้เสริมของชุมชนม่วงตึ๊ดเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ  

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมชมรมม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) 

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.558 เมื่อเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่าน เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 0.453 และค่าสัมประสิทธิ์ภาคเหนือ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.417 จะสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่าน และ
ค่าสัมประสิทธิ์ภาคเหนือ รวมถึงสูงกว่าค่ากลาง 0.500 จึงสะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชมรมม่วง ต๊ึด      
(บ้านโคมคำ) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่แย่ลง เนื่องจากผู้ประกอบบางรายในชมรมม่วงตี๊ดเป็นผู้ลงทุนจัดสรรหาอุปกรณ์ใน
การประดิษฐ์โคมไฟในชมรม จึงทำให้มีรายได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยอ่ืน ๆ ที่ได้รับเพียงเงินค้าจ้างใน
การขายโคมไฟหรือประดิษฐ์โคมไฟ ดังนั้น การกระจายรายได้เสริมในชมรมม่วงตึ๊ดจึงไม่ค่อยดีนัก 



41 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้รัฐบาลช่วยหาแหล่งตลาดเพ่ือ

ระบายสินค้า และหาแหล่งกระจายสินค้าหลักเพ่ิมมากข้ึน 
2.  จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
3.  ต้องการให้มีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูล

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้
สะดวกมากขึ้น 
 

15. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตําบลบ่อสวก  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ในปีงบประมาณ 
2563 รวมอยู่ที่ 44,343.53 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนี ในภาพรวมของชมรมส่งเสริม
การท่องเที ่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก เฉลี ่ยอยู่ที ่ 0.453 ใกล้เคียงกับค่ากลางที ่ 0.500 สะท้อนถึงชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก มีการกระจายตัวของรายได้ไม่ค่อยดีนัก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำปี

งบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 44,343.53 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจาก
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 78,962.23 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็น
อัตราการหดตัวที่ร้อยละ -43.84 เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่ง
ส่งผลกระทบกันทั่วโลก รวมถึงส่งผลกระทบหนักทางด้านการท่องเที่ยว โดยต้องปฏิบัติตามกฎมาตรการของ
ภาครัฐคือ มาตราการล๊อกดาวน์ การงดกิจกรรมทุกอย่าง รวมทั้งการท่องเที่ยว  การค้าขาย จึงทำให้ชุมชนตำบล
บ่อสวกไม่สามารถเปิดแหล่งท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายของตามแหล่งท่องเที่ยว จึงทำให้รายได้เสริมจาก
การท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวกลดน้อยลงอย่างมาก  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก มีอัตราการหดตัวลงอยู่ในระดับต่ำสุดในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงเดือนพฤษภาคม รวมทั้งหมด 4 เดือนที่ไม่มีรายได้เสริม สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลทั่วทั้งโลก รวมถึงผลกระทบอย่างหนักต่อรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ที่ทำให้รายได้เสริมปีนี้ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม รายได้เสริมจาก
การท่องเที่ยวของ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก เริ่มคลี่คลายดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมี
การปลดล็อกมาตรการภาครัฐให้มีการท่องเที่ยวได้แล้ว  
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วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของการ

ท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 0.453 ใกล้เคียงกับค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวกอยู่ในระดับไม่ค่อยดีนัก อันเนื่องมาจากมีผู้ประกอบการบางรายเป็นนายทุนหลัก
ในการลงทุนจัดกิจกรรมในการจัดสรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าลายปากไห
โบราณ การจักสานไม้ ไผ่ การแปรรูปน้ำอ้อย การแสดงดนตรีพ้ืนเมืองและการฟ้อนรำ และการทำนาและการ
ทำอาหารพ้ืนบ้าน เป็นต้น จึงทำให้มีรายได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งทำให้เกิดการเลื่อมล้ำทางรายได้
เสริมมากข้ึน 

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของการ
ท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก กับจังหวัดน่าน เฉลี่ยอยู่ระดับ 0.453 และ
ภาคเหนือ เฉลี่ยอยู่ระดับ 0.417 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จาก
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้
เสริมจากการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก มีค่าใกล้เคียงกัน
กับทั้งจังหวัดน่าน และภาคเหนือ สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำบลบ่อสวก อยู่ในระดับไม่ค่อยดีนัก 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เพ่ือความสะดวกของนักท่องเที่ยว

และคนในชุมชน และจะได้เพ่ิมนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
2. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น 
3. มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมทำเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า และการแสดงต่าง ๆ เพื่อ

เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
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4.6. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ที่มา: จากการคำนวณ 

 
16. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคก  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 30,042.83 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคกเฉลี่ยอยู่ที่ 0.289 ซึ่งต่ำกว่าค่า
สัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.322 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนบ้านโคกอยู่ใน
เกณฑดี์ 

 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ย
รวมต่อครัวเรือนอยู่ที ่ 30,042.83 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวใน
ปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 38,925.96 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -22.82 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้ภาครัฐมีมาตรการงดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ในช่วงกลางเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 ชุมชนบ้านโคกไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการปิดพื้นที่ลง มีการ
ดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้ชุมชนบ้านโคกมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวปรับตัวดี
ขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นมา  

 
 

พื้นที่/ชุมชน รายได้เสริมจาก

การท่องเที่ยว 

ค่าสัมประสิทธิ์ 

GINI 

ชุมชนบ้านโคก -22.82 0.289 

ชุมชนบ้านหนองเสือ -55.85 0.399 

ชุมชนบ้านดงเย็น -49.68 0.473 

ชุมชนบ้านเขาพระ -18.00 0.256 

ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ ์ -0.24 0.206 
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วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค ่าส ัมประสิทธิ ์จ ีน ี (Gini coefficient) ของรายได ้เสริมของช ุมชนบ้านโคก 

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.289 (ค่าสัมประสิทธิ์ใกล้ระดับ 0) ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์
จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.322 และต่ำว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคกลางที่อยู่ที่ระดับ 0.403 (ข้อมูลค่า
สัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านโคกปรับตัวอยู่ในระดับที่ดีกว่าการกระจายรายได้
เฉลี่ยของจังหวัดสุพรรณบุรีและภาคกลาง  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ออกแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความหลากหลาย ให้สอดคล้องกับ lifestyle คนในพ้ืนที่และผู้

เยี่ยมเยือนจากจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ควรออกแบบการท่องเที่ยวแบบ 
1 day trip ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เยี่ยมเยือนใช้เวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีให้มากขึ้น 
โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับพ้ืนที่และจังหวัด โดยใช้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาลในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”   

2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกของการท่องเที่ยว เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ร่วมกับการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นจุดเด่นด้านประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านโคก อาทิ เอกลักษณ์ด้านอาหารพ้ืนเมืองของลาวครั่ง วิถีชีวิตและความเชื่อ
ของลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีที่แตกต่างวิถีลาวครั่งในจังหวัดอ่ืน ๆ เป็นต้น    

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มการท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่และจังหวัด เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวใน 
 

17. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองเสือ  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
61,592.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือเฉลี่ยอยู่ที่ 0.399 
สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.322 แต่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของภาคกลางที่อยู่ที่ 
0.403 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสืออยู่ในระดับปานกลาง 

 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้
เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 61,592.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 139,495.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -55.85 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากชุมชนหนองเสือมีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายสินค้า 
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และการออกบูทจำหน่ายสินค้านอกสถานที่ เช่น เมืองทองธานี หรือตามงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงกลางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ไม่ได้มีการออกบูทจำหน่ายสินค้านอกสถานที่ 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาครัฐมี
มาตรการให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การจัดกิจกรรมตลาด 
การจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ดี หลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการ
ปิดพื้นที่ลง ส่งผลให้มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น  แต่การจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
รวมถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่ฟื้นตัวดีมากนัก 

 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)  
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านหนองเสือ

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.399 สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 
0.322 แต่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของภาคกลางที่อยู่ที่ระดับ 0.403 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 
2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) แสดงถึงการกระจาย
ตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสืออยู่ในระดับปานกลาง โดยการกระจายรายได้แย่กว่าจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ดีกว่า
การกระจายรายได้ของภาคกลาง 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ชุมชนบ้านหนองเสือ เป็นพื้นที่ใหม่ที่เพ่ิงได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากองค์การบริหารการพัฒนา

พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ไม่นานนัก ทำให้การรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่ค่อยมีความ
เข้มแข็งมากนัก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเห็นประโยชน์
ในการทำอาชีพเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้ว ยังส่งผลให้
มีจำนวนบุคลากรเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจทำได้โดยการเยี่ยมชมชุมชนที่ประสบความสำเร็จ 
(Success Case Story) ในพ้ืนที่ใกล้เคียง อาทิ ชุมชนบ้านดงเย็น เป็นต้น เพ่ือให้คนในชุมชนเห็นแรงจูงใจที่เป็น
รูปธรรม และนำแนวคิดเหล่านั้นมาปรับให้สอดคล้องกับกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านหนองเสือต่อไป 

2. ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มภายในจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนการท่องเที่ยวจาก อพท. ที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยชุมชนบ้านหนองเสือ มีความโดด
เด่นด้านองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจักสาน เช่น การสานเสื่อ กระบุง ตะกร้า การสานสุ่มไก่ และกรงนก เป็น
ต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการจักสานได้จากผู้รู้ในชุมชน ในขณะที่ชุมชนบ้านโคกที่มีจุดเด่นด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิตและความเชื่อของลาวครั่ง ส่วนชุมชนบ้านดงเย็น มีจุดเด่น
ด้านวิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งหากมีการส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน รวมถึง
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พ้ืนที่ท่องเที่ยวสำคัญอ่ืน ๆ ในจังหวัด ช่วยยึดเวลาของนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายใน
จังหวัดสุพรรณบุรีได้มากข้ึน  

 

18. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านดงเย็น 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่  
47,064.67 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็นเฉลี่ยอยู่ที่ 0.473 สูง
กว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.322 และสูงว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคกลางที่อยู่ที่ระดับ 
0.403 แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนัก 
 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้เฉลี่ย

รวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 47,064.67 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวใน
ปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที ่ 93,538.79 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นการหดตัวที ่ร้อยละ -49.68 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ทำให้ภาครัฐมีมาตรการปิดพื้นที่/เมือง และให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค อาทิ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ส่งผลให้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ชุมชนบ้านดงเย็นไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนบ้านดงเย็น มีรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมแปลงสาธิตการทำเกษตร
อินทรีย์ ซึ ่งชุมชนบ้านดงเย็นได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที ่ยว อาทิ ทำอาหารจากวัตถุดิบเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

  
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)   
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านดงเย็น

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.473 สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่
ระดับ 0.322 และสูงว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคกลางที่อยู่ที่ระดับ 0.403 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัด
ล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) แสดงถึงการ
กระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนัก เนื่องจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านดงเย็นส่วนใหญ่มาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
เช่น ข้าวปลอดสาร ผักปลอดสารต่าง ๆ และเต้าหู้ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
2563 ชุมชนบ้านดงเย็นไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวภายในพื้นที ่ แต่ยัง มีความต้องการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เต้าหู้อย่างต่อเนื่อง และมากกว่าพืชผักชนิดอื่น ๆ ทำให้มีชาวบ้านบางรายที่ขายผลิตภัณฑ์เต้าหู้มี
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รายได้สูงกว่าชาวบ้านรายอื่น ๆ ที่ไม่ขายผลิตภัณฑ์เต้าหู้ ก่อให้เกิดความแตกต่างของรายได้ภายในชุมชน 
และส่งผลให้การกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนัก   

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ออกแบบกิจกรรมในกลุ่มชุมชนบ้านดงเย็นให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับ lifestyle 

คนในพื้นที่และผู้เยี่ยมเยือนจากจังหวัดอ่ืน อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ควรออกแบบ
การท่องเที่ยวแบบ 1 day trip ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เยี่ยมเยือนใช้เวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัด
สุพรรณบุรีให้มากขึ้น โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับพื้นที่และจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนการท่องเที่ยวจาก อพท. มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน รวมถึงเชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยว
สำคัญอื่น ๆ ในจังหวัด จะทำให้ช่วยยึดเวลาของนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาในการการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายใน
จังหวัดสุพรรณบุรีได้มากขึ้น  

2. ชุมชนบ้านดงเย็น นอกจากจะมีรายได้เสริมจากการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ดังนั้น ขั้นตอนต่อไป
ควรเพ่ิมช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น อาทิ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์สินค้าทางออนไลน์ 
หรือนำสินค้าไปวางจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เป็นต้น  

 
19. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาพระ  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่  
36,701.47 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระเฉลี่ยอยู่ที่ 0.256 ต่ำ
กว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.322 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคกลางที่อยู่ที่ระดับ 
0.403 แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านเขาพระอยู่ในระดับที่ดีมาก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้
เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 36,701.47 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 44,756.08 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -18.00 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ทำให้ภาครัฐมีมาตรการปิดพื้นที่/เมือง และให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาด อาทิเช่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผล
ให้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ชุมชนบ้านเขาพระไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลาย
มาตรการปิดพื้นที่ลง ทำให้มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น  และทำให้ชุมชนบ้านโคกมี
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นมา  

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)  
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านเขาพระ

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.256 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 
0.322 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคกลางที่อยู่ที่ระดับ 0.403 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดล่าสุดปี 
2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) แสดงถึงการกระจาย
รายได้ของชุมชนบ้านเขาพระอยู่ในระดับท่ีดีมาก  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านเขาพระให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนใหม่ที่เพ่ิงได้รับการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก อพท. โดยการนำเอาจุดเด่นด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทพวน 
อาทิ ทำบุญสารทพวน และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ (ไทพวน) เป็นต้น   

2. ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มภายในจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนการท่องเที่ยวจาก อพท. ที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน รวมถึงพ้ืนที่ท่องเที่ยวสำคัญอ่ืน ๆ ใน
จังหวัด ช่วยยึดเวลาของนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาในการการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีได้มากข้ึน 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าใน
ชุมชน 

 
20. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
27,542.62 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนเฉลี่ยอยู่ ที่ 0.206 ต่ำกว่าค่า
สัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.322 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคกลางที่อยู่ที่ระดับ 0.403
แสดงถึงการกระจายของรายได้ของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์อยู่ในระดับที่ดีมาก 

 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า รายได้
เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 27,542.62 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากรายได้เสริมจากการ
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ท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 27,608.33 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -0.24 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้ภาครัฐมีมาตรการปิดพื้นที่/เมือง และให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาด อาทิ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้
ในช่วงกลางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคภายในประเทศได้คลี่คลายลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาต รการปิดพื้นที่ลง 
ส่งผลให้มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์มีรายได้เสริมจาก
การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น 

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)  
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.206 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่
ที ่ 0.322 และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีภาคกลางที่อยู่ที ่ระดับ 0.403 (ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัด
ล่าสุดปี 2558 และของภาคปี 2560 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) แสดงถึงการ
กระจายของรายได้ของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อยู่ในระดับที่ดีมาก  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนใหม่ที่เพ่ิงได้รับการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก อพท. โดยการนำเอาจุดเด่นของพ้ืนที่ในต่าง ๆ อาทิ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของ
จังหวัด รวมถึงประเพณีพหุวัฒนธรรมระหว่างจีน พวน และไทย เป็นต้น เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและสถานที่สำคัญในจังหวัด โดยการออกแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภค เพ่ือเป็น
การจูงใจนักท่องเที่ยวใช้เวลาการให้นานขึ้นและจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้นในพ้ืนที่เป้าหมาย   

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือทำงานเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่
เข้มแข็งได้ในระยะยาว เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับการขยายตัวการท่องเที่ยวของชุมชน หลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในและต่างประเทศคลี่คลายลง เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัด
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะจุดเด่นในด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และอยู่ไม่
ไกลจากกรุงเทพมากนัก  
 
 



50 

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์และประเมินรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ 20 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 

2563 พบว่า จากการสำรวจจำนวนครัวเรือน 633 ครัวเรือน รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนลดลงจาก 
1,524,109.16 บาทต่อปี มาอยู่ที่ 814,775.60 บาทต่อปี ลดลงกว่า 709,333.56 บาทหรือลดลงร้อยละ -46.54 ทั้งนี้ 
เป็นผลมาจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ทำให้มีการล็อกดาวน์ทั่ว
ประเทศตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ 
ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทำให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 ไม่มี
การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เริ ่มคลี ่คลาย ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนคลายให้มากขึ้น ทำให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีกำหนด โดยเริ่มดำเนินการอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 และ
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำรงชีวิต (New Normal) ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งคัด โดยร้านค้าและผู้ประกอบการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง 

โดยรายได้เสริมที่ลดลงร้อยละ -46.54 มากเป็นผลมาจากการหดตัวลงของรายได้ชุมชนจีนโบราณ
ชากแง้วที่หดตัวกว่าร้อยละ -64.76 โดยรายได้รวมลดลงจาก 237,299.00 บาทต่อปี เหลือเพียง 83,616.15 บาท
ต่อปี และหากพิจารณาร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average)7 พบว่า รายได้ชุมชนจีนโบราณชากแง้วมี
ส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to growth) ถึงร้อยละ -10.08 จากการหดตัวร้อยละ -46.54 ของ
รายได้รวม รองลงมาได้แก่ รายได้ชุมชนตักบาตรรับอรุณที่หดตัวกว่าร้อยละ -44.57 โดยรายได้รวมลดลงจาก 
211,546.50 บาทต่อปี เหลือเพียง 117,251.15 บาทต่อปี ทั้งนี้ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) 
ของรายได้ชุมชนตักบาตรรับอรุณ พบว่า มีส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to growth) ถึง
ร้อยละ -6.19 จากการหดตัวร้อยละ -46.54 ของรายได้รวม ตามมาด้วยรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือที่รายได้ลดลง
กว่า -55.85 จากปีก่อนหน้า จาก 139,495.00 บาทต่อปี ลดลงเหลือเพียง 61,592.00 บาทต่อปี และร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) ของรายได้ มีส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to growth) ถึง
ร้อยละ -5.11 จากการหดตัวร้อยละ -46.54 ของรายได้รวม สำหรับรายได้ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีผลทำให้รายได้โดยรวม
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ชุมชนภูป่าเปาะ (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.38) ชุมชนตะเคียนเตี้ย (ร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.23)  ชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.11) ชุมชนบ้านดงเย็น 
(ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.05) ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก (ร้อยละเฉลี่ยถ่วง

 
7 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก )Weighted average) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการ
ให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ำหนัก )Weight) ของแต่ละข้อมูลจะสะท้อนถึงความสำคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณ ซึ่ง 
Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน ในกรณีนี้ ผลรวมของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
จะมีค่าเท่ากับอัตราการขยายตัวโดยรวมของรายได้ จึงสามารถนำไปอธิบายแหล่งที่มาของอัตราการขยายตัวของรายได้ หรือ
เรียกว่า Contribution to growth ได้ 
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น้ำหนักเท่ากับ -2.27) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักเท่ากับ -2.20) เป็นต้น 

สำหรับผลสรุปค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว รายชุมชน ประจำปีงบประมาณ 
2563 พบว่า ค่าการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยทุกพ้ืนที่อยู่ที่ 0.369 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.571 
และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.187 โดยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่ากลาง (0.500) สะท้อนว่าการดำเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชน ทำให้เกิดรายได้เสริมที่เท่าเทียมกันภายในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ที่แตกต่าง
กันมากนัก อย่างไรก็ตาม มีบางชุมชนที่ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์ของรายได้สูงกว่าค่ากลาง (0.500) ได้แก่ 1) 
ชุมชนบ้านนาอ้อมีค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ที่ 0.571 เนื่องจากชุมชนนาอ้อมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ทำรายได้เสริม
จากการให้เช่าที่พักอาศัย (โฮมสเตย์) ให้แก่นักท่องเที่ยว จึงทำให้มีรายได้เสริมที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าผู้ประกอบการ
รายได้เสริมรายย่อย จึงให้เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้มากขึ้น 2) ชุมชนม่วงตึ้ดมีค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ที่ 0.558 
เนื่องจากผู้ประกอบบางรายในชมรมม่วงตึ้ดเป็นผู้ลงทุนจัดสรรหาอุปกรณ์ในการประดิษฐ์โคมไฟในชมรม จึงทำให้มี
รายได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยอ่ืน ๆ ที่ได้รับเพียงเงินค้าจ้างในการขายโคมไฟหรือประดิษฐ์โคมไฟเท่านั้น 
และ 3) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ที่ 0.546 เนื่องจากแหล่งที่มาของ
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขายผ้าถุงไทครั่งและกระเป๋าแฮนเมด
ที่มีรายได้สูงกว่าผู้ทำหน้าที่ต้อนรับ นักสื่อความเหมาย และบริการคณะนักท่องเที่ยว จึงทำให้เกิดความแตกต่าง
ด้านรายได ้

ภาพรวมการวิเคราะห์และประเมินรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2563 เผชิญ
ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก ไม่มีรายได้เสริม
จากการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 และแม้ว่าบางสถานที่ท่องเที่ยวของ อพท. ได้ดำเนินการ
เปิดพ้ืนที่ท่องเที่ยวแล้ว แต่จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้กลับมาเป็นปกติแต่อย่างใด ในระยะสั้น ภาครัฐ โดยหน่วยงาน 
อพท. ควรมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยของแหล่ง
ท่องเที่ยวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมไปถึงการสร้างการตระหนักรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความกังวล
ของนักท่องเที่ยว เพ่ือหามาตรการป้องกันเชื้อโรคและมีมาตรการฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์การติดเชื้อแบบ
เฉียบพลัน ในระยะยาว สถานการณ์ของการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือ New 
normal ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของประชาชน ทั้งการสวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่
สาธารณะ การล้างมือแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ การสั่งสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านตลาดออนไลน์  และการ
หันมาใช้ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อพท. 
จำเป็นต้องผลักดันการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือทำให้เกิดการการท่องเที่ยวแนวใหม่ 
ทั้งในด้านการขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์และการสร้างการรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่ได้
เสนอไว้ข้างต้นของแต่ละชุมชน นอกจากนี้ คณะวิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการเชิงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ในชุมชนยังมีความจำเป็น เนื่องจากความแตกต่างด้านความคิดหรือความขัดแย้งภายในชุมชนมีผลอย่างมากต่อการ
ต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยว การประสานงานอย่างเป็นระบบและสร้างแนวความคิดที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย        
จะส่งเสริมให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนเป็นไปได้อย่างยั่งยืน 
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