
 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

คำนำ 

การดำเนินการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพื้นที่พิเศษ ประจำปี 
2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้เสริมของชุมชนใน
พ้ืนที่พิเศษของ อพท. ด้วยการสำรวจรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของทั้งหมด 20 ชุมชน ทั้งรายชุมชนและ
ในภาพรวมการท่องเที่ยว โดยได้เน้นการดำเนินการวิเคราะห์การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ำของ
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ที่จะนำไปสู่การกำหนด
นโยบายในการลดช่องว ่างของรายได้ระหว่างครัวเรือน  ทั ้งนี ้ เพื ่อเสนอแนะแนวทางและนโยบายใน 
การยกระดับรายได้ชุมชน และการลดความเหลื่อมล้ำให้กับ อพท. ในการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

คณะผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษา ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล 2) แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) ผลการวิเคราะห์รายได้เสริมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 
2564  

คณะผู ้ว ิจ ัยหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าการดำเนินการศึกษาในครั ้งนี ้จะเปนประโยชน์ กับ อพท.  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 
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1. หลักการและเหตุผล 
การลดความยากจนและการกระจายรายได้สู่ชุมชนของประเทศไทยกลายเป็นนโยบายที่สำคัญของ

รัฐบาลในหลายสมัย เครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนและลดช่องว่างรายได้
ระหว่างคนจนกับคนรวย ได้แก่ การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวชุมชน ที่ไม่ได้มีความสำคัญในระดับชุมชนเทา่นั้น 
แต่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจไทยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 โดยระหว่างปี 2541-2551 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี แต่หลังจากปี 2552 
เศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ (subprime mortgage crisis) หรือ
วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ทำให้ระหว่างปี 2552-2561 GDP ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 4.0 ต่อปี ขณะที่ในปี 2562 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 และในปี 2563 ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ -6.1 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรจะได้รับผลกระทบเชิงลบ
จากการหดตัวของการค้าโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยังเป็นแรงผลักที่สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง  

โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2563 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวมไปถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม เช่น การค้าขายออนไลน์ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย และเกิดสถานการณ์การว่างงาน ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ
และความเป็นอยู ่โดยรวมของประชากร นอกจากนี้ ความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้และความยากจนยังเป็นปัจจัย 
ที่ทำให้ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถหารายได้เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่าย 
ในชีวิตประจำวันได้ โดยจะเป็นการยากที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากมีความเป็นเจ้าของในทรัพยากร 
ในประเทศที ่แตกต่างกัน จึงได้เกิดแนวความคิดของธนาคารโลก ที ่ จะทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร 
อย่างเป็นธรรมด้วยแนวคิด การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม หรือ Inclusive Growth ที่ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในแวดวง
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา โดยการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) หมายถึง การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีแบบแผน เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยอ้างถึงหลายประเด็น เช่น ปัญหาความยากจน  
ความเหลื่อมล้ำ ความยั่งยืน ผลิตภาคแรงงาน และการใช้ตลาดในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ในแผนยุทศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ระบุไว้ว่า หนึ่งในเป้าหมายอนาคต คือ “สังคมไทยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม  
การพัฒนามีความครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Thailand)” การดำเนินการประเมินและ
วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้ในชุมชนของพื้นที่พิเศษฯ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

แม้ว่าประเทศไทยจะได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องความยากจนและการกระจายรายได้มาโดยตลอด  
ดังจะเห็นได้จากการกำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหาด้านการกระจายรายได้ ซึ ่งได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 และมีการกำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจนในแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และปรากฏเป็นรูปธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7-11 
แต่ไม่ได้กำหนดเป็นลำดับต้น ๆ จนมาถึงแผนฯ ที่ 12 ที่ได้กำหนดนโยบายด้านกระจายรายได้อย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในระดับสูง แต่ การกระจายรายได้ยังมีแนวโน้ม
คงที่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้อยู่ที่ 0.348-
0.450 ระหว่างปี 2531-2562 
 
ภาพที่ 1.1 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ระหว่างปี 2531-2562 

ที่มา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การวิเคราะห์การกระจายรายได้ที่ เกิดจากการท่องเที่ยวจึงเป็น เครื ่องมือที่สำคัญในการ
กำหนดมาตรการลดความยากจนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาการผลิต 
ด้านบริการที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศถึงร้อยละ 12.0 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนกว่า 39.7 ล้านคน 
และทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละกว่า 1.93 ล้านล้านบาท แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจหรือช่วงการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้เป็นอย่างดี โดยจะสังเกตว่าจำนวนนักท่องเที ่ยว 
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ยกเว้นในปี 2557 ที่เกิดเหตุการณ์การ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวร้อยละ -5.3 การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลทำให้มีรายได้  
เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันจากในปี 2554 รายได้ 776,000 ล้านบาท เป็น 1,930,000 ล้านบาท 
ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยหดตัวอย่างรุนแรง  
โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 6.7 ล้านคนในปี 2563 หดตัวร้อยละ -83.21 เมื่อเทียบกับปี 2563 

อพท. ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ที ่มุ ่งเน้นการสร้างความความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและชุมชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั ่งยืนและการลด  
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ความเหลื่อมล้ำของรายได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ อพท. จึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์การกระจายรายได้เสริมของชมุชน 
รวมไปถึงการนำเสนอเชิงนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้เพ่ือนำเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
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2. แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎีการกระจายรายได้มีพัฒนาการในเชิงวิชาการที ่ยาวนาน ทำให้องค์กรระหว่างประเทศ 
ให้ความสนใจและนำมาสร้างยุทธศาสตร์ในการลดความยากจน และลดช่องว่างของรายได้ ความเป็นมาและแนวคิด
เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 ที่มาแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การกระจายรายได้ 
ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ระบบทุนนิยมหรือ Capitalism เป็นระบบเศรษฐกิจทีส่นับสนุนให้

มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยการกระตุ้นการผลิตและการบริโภคของ
ครัวเรือน ทำให้หลาย ๆ ประเทศเชื่อว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาเรื่อง
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ ดังนั้น ตามหลักแนวคิดนี้ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาและทำการวิจัยเพ่ือหาผลกระทบของ
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า Simon Kuznets 
(1955) ที่ได้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของ GDP และความแตกต่างของรายได้ครัวเรือน 
และได้สรุปว่า ในที่ประเทศกำลังพัฒนา (Developing countries) เมื่ออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) เพิ่มสูงขึ้น ในระยะแรก ๆ ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้มี
แนวโน้มเหลื่อมล้ำมากขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่ออัตราการขยายตัวของ GDP สูงถึงระดับหนึ่งในระยะปานกลาง 
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ก็ลดลง ด้วยเหตุนี้ นักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อในระบบทุนนิยมก็ไม่ได้ให้ความสนใจ  
ในเรื่องการกระจายรายได้มากนัก เพราะความเหลื่อมล้ำของรายได้จะเพิ่มและลดเองในที่สุด ในเวลาต่อมา  
นักเศรษฐศาสตร์หลายสำนักได้มีความเห็นแย้งข้อสังเกตนี้  เนื่องจากบางประเทศที่มีการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่การกระจายรายไดม้ีความเท่าเทียมกัน ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีของ Kuznets  
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การศึกษาเรื ่องความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และความยากจน  
จึงได้กลายมาเป็นเรื ่องที่นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความสนใจมากยิ ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งได้พยายามอธิบาย  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกระจายสู ่ส่วนล่าง (Trickle-down growth) กล่าวคือ หากการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้จำนวนคนยากจนลดลง และความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ลดลงไปด้วย จะเรียกว่า 
เป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกระจายสู ่ส่วนล่าง  (Trickle-down growth) ในทางตรงกันข้าม  
หากทำให้เกิดคนยากจนมายิ่งขึ ้นและการกระจายรายได้แย่ลง เรียกว่าเป็นการเจริญเติบโตแบบนำความทุกข์ 
(Immiserizing growth) ทำให้ในระยะเวลาต่อมา แนวความคิดดังกล่าวนำไปสู่แนวนโยบายขององค์กรระหว่าง
ประเทศเพ่ือลดความยากจน หรือเรียกว่า Pro-Poor Growth 

 

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

Programme : UNDP)1 ได้มีรายงานผลการศึกษา ระบุว่า ในช่อง 30 ปี (ปี ค.ศ. 1960 – 1991) การกระจายรายได้
ของประชากรโลกมีความเหลื่อมล้ำเพ่ิมสูงขึ้น โดยสัดส่วนรายได้ของประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 20.0 แรก เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 70.0 ของรายได้รวมทั่วโลกเป็นร้อยละ 85.0 ขณะที่สัดส่วนรายได้ของผู้ที่จนที่สุดร้อยละ 20 หลัง 
ลดลงจากร้อยละ 2.3 ของรายได้รวมทั่วโลกมาอยู่ที่ 1.4 ทำให้สัดส่วนรายได้ของคนที่รวยสุดเทียบกับคนที่จนที่สุด 
เพ่ิมสูงขึ้นจาก 30 ต่อ 1 มาเป็น 61 ต่อ 1 ของรายได้รวมทั่วโลก 

 
1 คือ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การพหุภาคี เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา และเป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) โดยเริ่มจากการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่ประเทศกำลังพัฒนา ด้วยหลักการดำเนินการแบบสากลและเป็นกลาง
ในทางการเมือง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ ปัจจุบัน UNDP มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 170 ประเทศ และมีสำนักงานใหญ่ต้ังอยู่ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ในปี ค.ศ. 2000 UNDP จึงได้มีรายงานเกี่ยวกับความยากจน หรือ United National Development 
Programme Proverty Report 2000 ในหัวข้อ Overcoming Human Poverty รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องของนโยบายจากการประชุม The 1995 World Summit for Social Development ในปี 1995 
โดยรายงานมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดแนวทางให้กับประเทศทั่วโลกที่จะลดจำนวนคนยากจนลง ด้วยการช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ การกำหนดนโยบายและการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อนำไปสู่การลดความยากจน  
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานของรัฐขาดความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Missing link) ในระดับนโยบายและ
ระดับพ้ืนที ่

องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 
and Development : OECD) 2 ได ้ จ ั ดทำร าย ง าน  The 2001  DAC Guidelines on Poverty Reduction  
ในปี 2001 ที่ได้นำเอาแนวคิดการพัฒนาประเทศด้วยการลดความยากจน หรือ Pro-poor Growth มาปรับใช้  
โดยระบุว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) ในภาคเอกชน จะสร้างงานและรายได้ให้กับ
คนจน นอกจากนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในการลดความยากจน 
ด้วยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการลดความยากจน (Pro-poor growth) ผ่านกลไกการตลาด 
ที่มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ แนวทางการดำเนินนโยบายจะต้องคิดว่า ทำอย่างไรจึงจะบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืน
และลดความยากจน ด้วยมาตรการที่จะช่วยให้คนยากจนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน ทุนมนุษย์และ 
ด้านกายภาพอื่น ๆ ได้ เช่น สวัสดิการทางสังคม (โดยเฉพาะการศึกษาและสุขภาพ) การปฏิรูปการครอบครอง
ที่ดิน การพัฒนาการเกษตรแบบรายย่อยและการผลิตแบบใช้แรงงานน้อย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและ
สถาบันต่าง ๆ ก็มีความสำคัญต่อการเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มผลิตผลและรายได้ของคนยากจนได้ 
นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญอื่น ๆ เช่น การมีธรรมาภิบาลในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่รอบคอบ 
ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ รวมถึงการสร้างหลักธรรมาภิบาลของตลาดการเงินและภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนมาตรการ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือลดความยากจนด้วย 

 

2.3 แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน หรือ Pro-Poor Tourism 
ในการศึกษาในครั้งนี ้ จะอ้างอิงถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเพื ่อลดความยากจน หรือ Pro-Poor 

Tourism: PPT ซึ่งหมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถลดความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำได้ แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
หรือการท่องเที ่ยวเพื ่อลดการทำลายสิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม ขณะที่ PPT มุ่งเน้นการส่งเสริม 

 
2 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) เป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว และยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรีในการร่วมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก แต่เดิมองค์กรนี้ได้ถูกก่อต้ังข้ึนในนามองค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรปหรือโออีอีซี (Organization for European Economic Co-operation : OEEC) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1948 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 
34 ประเทศทั่วโลก 
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การท่องเที ่ยวเพื ่อเป็นเครื ่องมือในการลดความยากจน (Ashley, 2000) ด้วยการทำให้เกิดรายได้ในชุมชน
เสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ปัจจัยหลัก คือ 
ต้องมีการส่งเสริมการจ้างงานเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย 

 

แนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือลดความยากจน หรือ Pro-Poor Tourism : PPT นี้ได้ถูกนำมาใช้ในครั้งแรก 
โดย The United Kingdom’s Department  for International Development (DFID) ใน ค.ศ. 1990 และ 
UN ได้รับแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาและปรับใช้ทั ่วโลก ในเวลาเดียวกันนี ้ World Bank และ International  
Monetary Fund (IMF) ได้นำยุทธศาสตร์การลดความยากจนมาปรับใช้กับประเทศต่าง  ๆ ภายใต้โครงการ 
Poverty Reduction Strategy Paper (PRSPs) ทำให้หลายประเทศในโลกได้ให้ความสำคัญกับการลดความยากจน 
และให้คนยากจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

Pro-Poor Tourism หรือ PPT อยู ่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที ่ยวให้เกิดความยั ่งยืน 
(Sustainable Tourism)  และยังอยู ่ ร ่ วมกับแนวคิดการท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ์  ( Eco-Tourism)  และ 
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนาชุมชน (Community Based Tourism) ตามภาพด้านล่างนี้ 

จากแผนภาพที ่ 2.1 สามารถอธิบายได้ว่าการท่องเที ่ยวแบบยั ่งยืน (Sustainable Tourism) 
ประกอบด้วย 3 หลักใหญ่ๆ คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) โดยเน้นการให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวไม่ทำลายธรรมชาติ 2) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) 
เป็นการท่องเที ่ยวที ่ส ่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และให้ชุมชน  
มีความตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบด้านการท่องเที่ยว และ 3) การท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน 
(Pro-Poor Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
โดยเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) 
ที่ให้มุ ่งเน้นที่จะขจัดความยากจนเพิ่มรายได้และให้ผู ้มีรายได้น้อยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน  
การท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน จึงเป็นแนวคิดของการท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน (Pro-Poor Tourism)  
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ภาพที่ 2.1 Sustainable Tourism and Pro-Poor Tourism 
                                   ที่มา:“Pro-Poor Tourism in Thailand”(Somparat Srisantisuk, 2015) 

 
นอกจาก PPT จะหมายถึง การทำให้คนยากจนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าคนรวยแล้ว ยังหมายถึง 

การทำให้รายได้มีความเหลื่อมล้ำลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้น การประเมินคุณภาพชีวิตและรายได้ของคนยากจนหรือ  
มีรายได้น้อย จึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนที่รายได้ปานกลางถึงรวย 

การท่องเที่ยวในประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วยการบริหารจัดการโดยชุมชน 
เป็นหลัก เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จะสามารถบ่งบอกความต้องการของตัวเอง ผลิตภัณฑ์และทรัพยากรของพ้ืนที่ได้ 
ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (Brohman, 1996)  อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยชุมชนจะมีข้อจำกัด
ในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งจำเป็นจะต้องบริหารแรงกดดันจากด้านการเมือง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบในวงกว้างกับคนในชุมชน (Richard and Hall, 2000) 

ในเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพ่ือลดความยากจน หรือ Pro-Poor Tourism Strategies สามารถ
แยกออกเป็น (Ashley, Roe and Goodwin, 2001) 1) ย ุทธศาสตร์ที ่ม ุ ่งเน้นในด้านผลกำไรเช ิงเศรษฐกิจ 
(Economic benefits) ได้แก่ ด้านการจ้างงาน รายได้ และค่าจ้าง รวมถึงการขยายกิจการเล็ก ๆ เป็นกิจการขนาด
กลาง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Livelihood benefits) ด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน การฝึกอบรม รวมถึงการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมให้ เกิดความสมดุล นอกจากนี้  
ยังต้องสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับชุมชนด้วย และ 3) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในด้าน 
การบริหารจัดการและด้านการเมืองชุมชนเพื่อทำให้คนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
และพัฒนาการท่องเที่ยวที่ทุกคนเป็นเจ้าของ 



 

9 
 

2.4 กรณีศึกษาของเอเชียและประเทศไทย 
สำหรับตัวอย่างและข้อจำกัดในการนำแนวคิด Pro-Poor Tourism มาปรับใช้ คณะผู้วิจัยได้นำกรณี

การศึกษาของ Anuchitworawong Panpiemras and Pupphavesa (2007) ของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
(Greater Mekong Sub-region: GMS)  ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จีนตอนใต้ และไทย พบว่า การท่องเที่ยว
ในพื้นที่แม้จะก่อให้เกิดรายได้อย่างมาก แต่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำของรายได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที ่การเมือง  
การตัดสินใจ การบริหารแหล่งความรู้ขึ ้นอยู่กับคนบางกลุ่ม  การศึกษาของ Sokphally and Vutha (2007)  
กรณีการท่องเที่ยวใน Siem Reap พบว่า คนไม่จน (Non-poor) มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าคนจน 
(Poor) นอกจากนี้ คนยากจนยังมีสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่ม
ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกด้วย การศึกษาพบว่า แนวคิด Pro-Poor 
Tourism มีอุปสรรคในด้านการเข้าถึงของคนยากจน ได้แก่ การเข้าถึงด้านต่าง  ๆ ของคนจน (Barriers to 
participation) เช่น การเข้าถึงแหล่งทุน แหล่งความรู้ ระยะทางจากบ้านกับแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงในด้าน
การบริหาร การฝึกอบรมการทำธุรกิจ เป็นต้น โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น (Infrastructure) โดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกล และนโยบายภาครัฐที่เข้าไปไม่ถึง เป็นต้น 

สำหรับประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ และ 
เป็นภาคส่วนที ่ใช ้แรงงานเป็นหลัก (Labor Intensive) ซึ ่งตามหลักการแล้ว ภาคการท่องเที ่ยวควรจะ 
เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนุนการกระจายรายได้ ( Income Distribution) ให้กับประเทศได้ อย่างไรก็ตาม  
แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง แต่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก
มักจะกระจุกตัวอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างดี (Well-Developed Infrastructure) และ
มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำตั้งอยู่ ส่งผลให้รายได้จำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมักเป็นที่อยู่ของกลุ่มคน
ที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง รายได้จำนวนมหาศาลข้างต้นจึงกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มคนเหล่านี้และไปไม่ถึงกลุ่มคนจน  
ที่อาศัยอยู่ห่างไกล 

ประเด็นข้างต้น ได้ส่งผลให้ภาครัฐจัดทำยุทธศาสตร์ในการดำเนินมาตรการในลักษณะที่คล้ายคลึง
กับ PPT เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในลักษณะที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง (1) ภาคการท่องเที่ยว 
(2) ชุมชน และ (3) การส่งเสริมการกระจายรายได้โดยเพิ ่มการมีส่วนร่วมของคนจน ในการสนับสนุนภาค  
การท่องเที่ยวในชุมชน อาทิเช่น การสร้างประชาคมหรือชมรม หรือการแสดงความเห็นด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้  
ด้วยการนำเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการดำเนินนโยบายในลักษณะ PPT หลายโครงการ เช่น โครงการท่องเที่ยวชมวิถี
ชนบทกองทุนหมู่บ้าน โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) และการสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี ้ มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน คือ การบรรเทา 
ความยากจนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนจนเป็นสำคัญ 
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2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับการพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนฯ ปัจจุบัน) ในส่วนที่ 4 ของยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำใน
สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุด เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
ดังนั้น การยกระดับรายได้ของชุมชน การเข้าถึงสวัสดิการ และการกระจายรายได้ จึงเป็นหัวใจสำคัญของแผนฯ 
ดังกล่าวด้วยเป้าหมายสำคัญที่ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 15 ต่อปี ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้  (Gini Coefficient) ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 และสัดส่วนประชากรที ่อยู ่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5  เมื ่อสิ ้นสุด
แผนพัฒนาฯ 

การศึกษาในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในด้าน
การวิเคราะห์และประเมินรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวการวิเคราะห์ความ เหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้ระหว่างประชากรและชุมชน นอกจากนี้ ยังจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในด้าน
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์และประเมินผล
ด้านรายได้ การกระจายรายได้ และการจัดการของชุมชน ในเรื่องการท่องเที่ยวจะทำให้ผู้บริหารขององค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน (องค์การมหาชน) สามารถนำไปเป็นข้อมูล 
ในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้เครื่องมือด้านการท่องเที่ยว  
ในการเพ่ิมรายได้และลดความเหลื่อมล้ำต่อไป 

 

2.6 เทคนิคการวิเคราะห์การกระจายรายได้  
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยทั่วไปจะหมายถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับ

คนจน ซึ ่งเครื ่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที ่น ิยมใช้ในการวัดความเหลื ่อมล้ำ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ ์จ ีนี (Gini 
Coefficient)3 หรือ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความไม่เท่าเทียม นอกจากนี้ ยังมีค่าดัชนี Theil 
indices หรือ Generalized entropy indices ที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่า Gini coefficient แต่มีคุณสมบัติในการแยก
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ที่มาจากความเหลื่อมล้ำรายได้ที่มาจากภายในชุมชน และความเหลื่อมล้ำของรายได้ที่มา
จากระหว่างชุมชนได้อีกด้วย โดยในการวิเคราะห์นี้ จะเน้นศึกษาการกระจายรายได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนีเป็นหลัก 
ประกอบกับการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ด้วยการแบ่งระดับรายได้ (Quintile by income) 
โดยจะเริ่มจากวิเคราะห์การกระจายรายได้ตามระดับชั้นรายได้ (Quintile by income) ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนี 

 
3 ปราณี ทนิกร (2545) ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในช่วงสีท่ศวรรษของการพัฒนาประเทศ: 2504-2544. ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร ์ปีที่ 
20 ฉบับที่ 2-3 มิถนุายน – กันยายน 2545 
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ค่าส ัมประสิทธ ิ ์จ ีน ี เป ็นค่าที ่คำนวณจากพื ้นที ่  ระหว ่างเส ้น Lorenz Curve (เส ้นแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของจำนวนประชากรกับเปอร์เซ็นต์สะสมของรายได้) กับเส้น  
การกระจายรายได้สมบูรณ์  (Perfect  distribution line)  หารด้วยพื ้นที ่ ใต ้ เส ้นทแยงมุมทั ้ งหมด  
(ดังแผนภาพที่ 2.2) โดยที่การคำนวณสัมประสิทธิ์จีนีตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ไม่มีใครมีรายได้ต่ำกว่าศูนย์ 

 

ภาพที่ 2.2 กราฟ Lorenz Curve 

     
เส้น Lorenz (Lorenz Curve) เป็นเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของจำนวน

ประชากรกับเปอร์เซ็นต์สะสมของรายได้ ถ้าระบบเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมเส้น Lorenz  
จะเป็นเส้นทแยงมุม 45 องศา ถ้าการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียม เส้นดังกล่าวจะโค้งออกมาทางขวา หากเส้นดังกล่าว
ยิ่งโค้งไปใกล้แกนจำนวนประชากรและรายได้มาก แสดงว่า การกระจายรายได้มีความเหลื่อมล้ำมาก ทั้งนี้ หากเส้นดังกล่าว
เป็นเส้นทแยงมุม 45 องศา แสดงว่าการกระจายรายได้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันสิ้นเชิง  และหากเส้นดังกล่าว  
เป็นเส้นตั้งฉากแสดงว่าการกระจายรายได้เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกันสิ้นเชิง 

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) เป็นวิธีวัดการกระจายของข้อมูลทางสถิติอย่างหนึ่งที่นิยมใช้
เป็นตัวบ่งชี้ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้หรือการกระจายความร่ำรวย ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักสถิติชาวอิตาลี
ชื่อ คอร์ราโด จีนี ค่าสัมประสิทธิ์จีนีถูกนิยามให้เป็นอัตราส่วนซึ่งมีค่าระหว่าง 0 และ 1 ค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่ต่ำ  
จะแสดงถึงความเท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ หากค่านี้สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ำกันมากขึ้น 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่เท่ากับ 0 หมายถึง ความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ (ทุกคนมีรายได้เท่ากัน) และ 1 หมายถึง
ความเหลื ่อมล้ำอย่างสมบูรณ์ (มีคนที่มีรายได้เพียงคนเดียว ส่วนคนที่เหลือไม่มีรายได้เลย)  การคำนวณค่า
สัมประสิทธิ์จีนีอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีใครมีรายได้ต่ำกว่าศูนย์  



 

12 
 

  



 

13 
 

3. ผลการวิเคราะห์รายไดเ้สริมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว  

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของทั้ง 20 ชุมชน ประจำปี
งบประมาณ 2564 เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยได้ศึกษาแนวโน้มของ
รายได้ เสริมจากการท่องเที ่ยวและค่าสัมประสิทธิ ์จีนีในช่วงดังกล่าว เพื ่อนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนด 
เชิงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ โดยภาพรวมการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 

 

3.1 วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของปีงบประมาณ 2564 
ผลการวิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากตารางที่ 3.1 

และภาพที่ 3.1 พบว่า ได้มีการสำรวจทั้งหมด 828 ครัวเรือน รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนลดลงต่อเนื่อง  
ถึงร้อยละ -40.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนของปี 2563 ใกล้เคียงกับการลดลงของรายได้ในปี 2563 ที่ลดลง
ถึงร้อยละ -46.54 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ของสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการล็อกดาวน์
ทั่วประเทศตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และ 
ในเดือนเมษายน 2564 ทำให้หลายพื้นที ่ไม่มีรายได้เสริมจากการท่องเที ่ยวตั ้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง 
ปลายเดือนกันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพ้ืนที่ท่องเที่ยวพิเศษที่สามารถเปิดดำเนินการท่องเที่ยวได้ตามปกติ 
ทำให้มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นบ้าง 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่า การท่องเที่ยวชุมชนหยุดชะงัก ส่งผลอย่างมากต่อการดำรงชีพ
ของผู้ประกอบการในพื้นที่พิเศษ โดยรายได้รวมทั้งหมดลดลงจาก 814,775.60 บาทต่อปี มาอยู่ที่ 486,410.65 
บาทต่อปี ลดลงกว่า 328,365.95 บาทหรือลดลงร้อยละ -40.30 โดยรายได้รวมที่ลดลงเป็นผลมาจากการหดตัวลง
ของรายได้ชุมชนตักบาตรรับอรุณที่หดตัวกว่าร้อยละ -85.96 โดยรายได้รวมลดลงจาก 117,251.15 บาทต่อปี 
เหลือเพียง 16,459.80 บาทต่อปี และหากพิจารณาร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average)4 พบว่า รายได้
ชุมชนตักบาตรรับอรุณมีส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to growth) ถึงร้อยละ -12.37 จากการหดตัว
ร้อยละ -40.30 ของรายได้รวมทุกพื้นที่ รองลงมา ได้แก่ รายได้ชุมชนบ้านดงเย็นที่หดตัวกว่าร้อยละ -97.46  
โดยรายได้รวมลดลงจาก 47,064.67 บาทต่อปี เหลือเพียง 1,193.43 บาทต่อปี ทั้งนี้ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
(Weighted average) ของรายได้ชุมชนบ้านดงเย็น พบว่า มีส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to 
growth) ถึงร้อยละ -5.63 จากการหดตัวร้อยละ -40.30 ของรายได้รวมทุกพื้นที่ ตามมาด้วยรายได้ชุมชนบ้าน

หนองเสือท่ีรายได้ลดลงกว่า -61.62 จากปีก่อนหน้า 61,592.00 บาทต่อปี ลดลงเหลือเพียง 23,640.20 บาทต่อปี 

และร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) ของรายได้ มีส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution 
to growth) ถึงร้อยละ -4.66 จากการหดตัวร้อยละ -40.30 ของรายได้รวมทุกพื้นที่ สำหรับรายได้ชุมชนอื่น ๆ  
ที่มีผลทำให้รายได้โดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่ำกว่าร้อยละ -3.00 ได้แก่ ชุมชนจีนโบราณ
ชากแง้ว (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.93) ชุมชนบ้านเขาพระ (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.79) ชุมชน
บ้านโคก (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.40) ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.01) 
ทั้งนี้ รายได้เสริมเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่มีรายได้เลยในช่วงเดือนมกราคมถึง
กันยายน 2564  

อย่างไรก็ตาม มีบางชุมชนของพ้ืนที่พิเศษที่มีรายได้เสริมเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปีก่อน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาอ้อ 
(ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 2.05) ชุมชนบ้านสลักคอก (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1.58) ชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1.45) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1.11) ชุมชนไม้รูด (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.50) 
ตามลำดับ สะท้อนการเริ่มฟ้ืนตัวของสถานการณ์การท่องเที่ยวและมีทิศทางที่เริ่มเป็นบวกในอนาคต 
 

 
4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการ
ให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละข้อมูลจะสะท้อนถึงความสำคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณ 
ซึ่ง Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน  ในกรณีนี้ ผลรวมของค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนัก จะมีค่าเท่ากับอัตราการขยายตัวโดยรวมของรายได้ จึงสามารถนำไปอธิบายแหล่งที่มาของอัตราการขยายตัวของรายได้ 
หรือเรียกว่า Contribution to growth ได้ 
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ตารางท่ี 3.1 รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน 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 
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ภาพที่  3.1  Infographic รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2564 
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3.2 วิเคราะห์การกระจายรายได้ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยทั่วไปจะหมายถึง ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับ

คนจน ซึ ่งเครื ่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที ่น ิยมใช้ในการวัดความเหลื ่อมล้ำ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ ์จ ีนี (Gini 
Coefficient)5 หรือสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ซึ ่งเป็นตัวชี้วัดความไม่เท่าเทียม ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี 
เป็นค่าที่คำนวณจากพื้นที่ระหว่างเส้น Lorenz Curve (เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของ
จำนวนประชากรกับเปอร์เซ็นต์สะสมของรายได้) กับเส้นการกระจายรายได้สมบูรณ์ (Perfect  distribution 
line) หารด้วยพื้นที่ใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด โดยค่าสัมประสิทธิ์จีนีจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 หากมีค่าเข้าใกล้ 0 
หมายความว่า ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ ในทางตรงกันข้ามหากค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายความว่า  
มีความไม่เท่าเทียมกันหรือมีความเหลื่อมล้ำเกิดข้ึนมาก 

 
 จากตารางที ่3.2 และภาพที ่3.2 ผลวิเคราะห์การกระจายรายได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้

เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2564 พบว่า ค่าการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยทุกพ้ืนที่
อยู่ที่ 0.299 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ 0.369 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัด6ที่อยู่ที่ 0.417 
โดยมีค่าเฉลี่ยค่าสัมประสิทธิ์จีนีในทุกพื้นที่ต่ำกว่าค่ากลาง (0.500) สะท้อนว่าการดำเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชน ทำให้เกิดรายได้เสริมที่เท่าเทียมกันภายในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ที่แตกต่าง
กันมากนัก อย่างไรก็ตาม มีบางชุมชนที่ค่าสัมประสิทธิ์ของรายได้สูงกว่าค่ากลาง (0.500)  เฉพาะในบางเดือน
เท่านั้น ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตักบาตรรับอรุณในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่มีค่าสูงถึง 0.875  
อันเนื่องมาจากมีเฉพาะบางร้านค้าที่มีรายได้เสริม ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์สูงผิดปกติ เช่นเดียวกันกับชุมชนชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ชุมชนม่วงตึ๊ด ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก  
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีสูงในบางเดือนเนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายที่มีรายได้สูงและหลากหลายในอาชีพเสริม 

 
5 ปราณี ทนิกร (2545) ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในช่วงสีท่ศวรรษของการพัฒนาประเทศ: 2504-2544. ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร ์ปีที่ 
20 ฉบับที่ 2-3 มิถนุายน –กันยายน 2545 
6 ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนรีายจังหวัดจากสำนักงานสถิตแิห่งชาติ สำรวจปี 2560 (ปีล่าสุดที่จัดทำค่าสัมประสิทธิ์จนีีรายจังหวัด) ได้แก่ จังหวดัตราด ชลบุรี สโุขทัย 
กำแพงเพชร เลย น่าน สุพรรณบุร ี
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ตารางท่ี 3.2 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริม ปีงบประมาณ 2564 

หมายเหตุ * ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนีรายจังหวัดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจปี 2560 (ปีล่าสุดที่จัดทำค่าสัมประสิทธิ์จีนีรายจังหวัด) ได้แ ก่ จังหวัดตราด ชลบุรี สุโขทัย 
กำแพงเพชร เลย น่าน สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 3.2 Infographic ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 
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3.3 บทวิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รายชุมชน 

คณะผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำบทวิเคราะห์  ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564) โดยรายละเอียดบทวิเคราะห์จัดเรียงตามชุมชนของปีงบประมาณ 2564 มีดังหน้าต่อไปนี้ 

 
3.3.1 วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ

พื้นที่เชื่อมโยง 

 
1. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสลักคอก 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอก ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
33,983.54 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านสลักคอกเฉลี่ยอยู่ที่ 0.139 
ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดตราดที่อยู่ที่ระดับ 0.403 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านสลักคอก 
ที่อยู่ในเกณฑท์ีดี่มาก 
 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอก ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้
เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 33,983.54 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 21,115.17 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 60.94 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อนที่พ้ืนที่ชุมชนบ้านสลักคอก 
จังหวัดตราด ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงจำเป็นต้องดำเนินการ 
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ตามแนวทางหรือมาตรการของภาครัฐในการปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ดี 
แม้ว่าในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศยังไม่คลี่คลายลง เนื่องจาก
มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 และในเดือนเมษายน 2564 แต่พื้นที่ชุมชน
บ้านสลักคอก สามารถดำเนินการควบคุมโรคได้ดี ทำให้มีผู้ติดเชื้อไม่มากนัก ส่งผลให้มีการดำเนินกิจการและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอก มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน   
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านสลักคอก 
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.139 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดตราดที่อยู่ที่
ระดับ 0.403 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่อยู ่ในระดับที ่ ดีกว่าจังหวัดตราด 
เนื่องจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของพื้นที่สลักคอกส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพแจวเรือ
ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ทำให้มีการจัดสรรรายได้เสริมที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวให้กับสมาชิกอยู่ ในระดับที่ ใกล้ เคียงกัน ส่ งผลให้ค่า สัมประสิทธิ์จีนี ของรายได้ เสริม 
จากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกเข้าใกล้ 0 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของพ้ืนที่อยู่ในระดับที่ดีมาก  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชน สามารถดำรงชีวิต
ได้ปกติ และนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ  

2. สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่สลักคอกและจังหวัดตราดเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High 
season) ในช่วงปลายปี 2564 และต้นปี 2565   

3. ออกแบบโปรแกรมล่องเรือรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น  
โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตเดิมของชาวบ้าน เช่น เพ่ิมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ระหว่างการล่องเรือ การเปลี่ยนเส้นทาง
การนำเที่ยวเพ่ือให้เห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างจากเส้นทางเดิม เป็นต้น 

4. เชื ่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับพื้นที่และจังหวัดตราด เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ให้ผู้เยี่ยมเยือนใช้เวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากขึ้น โดยนำเอาจุดเด่นของจังหวัดตราด และชุมชนสลักคอก 
ที่มีความโดดเด่นด้านความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่
สลักคอกและจังหวัดตราด 

5. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนสลักคอกให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ที่สื่อถึงวิถีชุมชนและ
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เอกลักษณ์ของชุมชนที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องต่าง ๆ โดยการจัดทำ
เรื่องราว (story) จุดเด่นของการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและชุมชนสลักคอก เพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
 

2. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนไม้รูด 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 7,338.33 

บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนไม้รูดเฉลี่ยอยู่ที่  0. 090 น้อยกว่า
ค่าสัมประสิทธิ ์จีนีของจังหวัดตราดที่อยู ่ที ่ระดับ 0.403 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนไม้รูด 
อยู่ในเกณฑท์ีดี่มาก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม 
ต่อครัวเรือนอยู ่ที ่  7,338.33 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที ่ยว 
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,303.64 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 122.13  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อนที่ชุมชนบ้านไม้รูด
และจังหวัดตราด ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาครัฐต้องล็อกดาวน์
พื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว 
ต้องหยุดชะงักลง อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ 
ยังไมค่ลี่คลายลง เนื่องจากมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 และในเดือนเมษายน 
2564 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไม่สดใสมากนัก แต่ชาวบ้านในพ้ืนที่ชุมชนไม้รูด ได้มีการปรับตัว 
โดยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ปลาหมึกตากแห้ง กุ้งแห้ง ปลาทูแดดเดียว น้ำพริกต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
มาขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้ชุมชนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนไม้รูด ประจำปี
งบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.090 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดตราดที่อยู่ที่ระดับ 
0.403 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนไม้รูดที่อยู่ในระดับที่ดีมาก และดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ย
ของจังหวัดตราด เนื่องจากชุมชนไม้รูดได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้มีการจัดสรรรายได้
ที่เกิดจากขายผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าวให้กับสมาชิกอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ไม้รูดและจังหวัดตราดเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส

โคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ไม้รูดในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 2564 และต้นปี 2565   

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
และนำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น  รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้
การค้าขายแบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 

3. ให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ ้น เพื ่อให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการกับขยะ การเพิ่มจำนวนห้องน้ำและ
ปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด เป็นต้น  

 
3.3.2 วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 

 
3. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 

รายได้เสริมจากการท่องเที ่ยวของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ในปีงบประมาณ 2564 รวมอยู ่ที่ 
51,592.55 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว เฉลี่ยอยู่ที่ 
0.062 ซึ่งต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดชลบุรีที่ระดับ 0.403 สะท้อนถึงชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 
มีการกระจายตัวของรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  
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รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่  51 ,592.55 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจาก
การท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 83,616.15 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัว 
ที่ร้อยละ -38.30 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้วยังคงได้รับผลกระทบสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วง 
ปลายเดือนธันวาคม 2563 และในเดือนเมษายน 2564 ที่จังหวัดชบุรีมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง ทำให้ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จัดกลุ่มให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้จังหวัดชลบุรี ต้องงดกิจกรรมและกิจกรรมการรวมกลุ่ม  
ส่งผลให้ต ั ้งเต่ในช่วงเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 2564 ตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้วไม่สามารถเปิด 
ดำเนินกิจกรรมได้ ทำให้ชุมชนจีนโบราณชากแง้วมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง  

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ 
ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.062 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี
ของจังหวัดชลบุรีที่อยู่ที่ระดับ 0.403 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วอยู่ในเกณฑ์ 
ที่ดีมาก (ค่าสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ 0) เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีได้รับจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจกรรมในตลาดจีนโบราณชากแง้วยังไม่ค่อยสดใสมากนัก และ
ส่งผลให้รายได้จากจากการขายสินค้าในตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้วไม่ เหลื่อมล้ำกันมากนัก  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรีอย่างจริงจัง เพ่ือให้
ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ปกติ และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติ  

2. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดจีนโบราณชากแง้วและจังหวัดชลบุรีเร่งฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิต
ในกรณีติดเชื้อ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 
2564 และต้นปี 2565   

3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และ  
นำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น  รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้การค้าขาย
แบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 
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4. ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน อาทิ ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนจีน
โบราณชากแง้ว เป็นต้น โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภค เพื่อเป็นการจูงใจนักท่องเที่ยวใช้เวลาการให้นานขึ้นและจับจ่ายใช้สอย 
ให้มากขึ้นในพ้ืนที่เป้าหมาย   

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเครือข่าย โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อทำงานเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่เข้มแข็งได้ในระยะยาว เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการขยายตัวของชุมชน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในและต่างประเทศคลี่คลายลง  

 
4. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ย 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตะเคียนเตี้ย ในปีงบประมาณ 2564 รวมอยู่ที่ 23,529.38 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนตะเคียนเตี้ย เฉลี่ยอยู่ที่ 0.115 ต่ำกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดชลบุรีที่อยู่ที่ระดับ 0.403 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ย 
อยู่ในเกณฑ์ดี และดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของจังหวัดชลบุรี  
 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตะเคียนเตี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม
ต่อครัวเรือนอยู ่ที ่  23,529.38 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที ่ยว 
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 47,000.00 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -49.94 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ยยังคงได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564 
ที่จังหวัดชบุรีมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ ศบค. จัดกลุ่มให้จังหวัดชลบุรีเป็น 1 ใน 29 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้จังหวัดชลบุรี 
ต้องงดกิจกรรมและกิจกรรมการรวมกลุ ่ม ส่งผลให้ตั ้งเต่ในช่ วงเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 2564  
การท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ยไม่สามารถเปิดดำเนินกิจกรรมได้ ทำให้ชุมชนตะเคียนเตี้ยไม่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศเริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น  
สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และมีจำนวนผู้หายป่วยปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้
ภาครัฐเริ ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยมีผลตั้งแต่วันที ่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป  
ทำให้คาดว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศและจังหวัดชลบุรี จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไป  
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วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ

ชุมชนตะเคียนเตี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.115 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ
จังหวัดชลบุรีที่อยู่ที่ระดับ 0.403 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ
ดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของจังหวัดชลบุรี  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยและจังหวัดชลบุรีเร่งฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน อาทิ ทักษะการเป็นวิทยากร ความรู้พื้นฐานและทักษะ  
ด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  
ซึ ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศและต่างประเทศ 
คลี่คลายลง คาดว่าพ้ืนที่ตะเคียนเตี้ยจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  
จากความโดดเด่นของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในพ้ืนที่  

3. ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น  
 

3.3.3 วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
กำแพงเพชร 
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5. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนตักบาตรรับอรุณ  
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตักบาตรรับอรุณ ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู ่ที่ 

16,459.80 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนตักบาตรรับอรุณเฉลี่ยอยู่ที่ 0.171 
ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุโขทัยอยู่ที่ระดับ 0.417 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที ่ยวของชุมชนตักบาตรรับอรุณ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า  
รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 16,459.80 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 117,251.15 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -85.96 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้เสริมของชุมชนตักบาตรรับอรุณปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกและในประเทศไทย ทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตักบาตรรับอรุณ
ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ นักท่องเที่ยวจึงลดน้อยลงอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเ ดือนมกราคมถึงมิถุนายน 
2564 ทีไ่ม่มีรายได้เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2564 
พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตักบาตรรับอรุณเริ่มมีการจัดกิจกรรมแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม 2564 ซึ่งมีทิศทางที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มที่จะสามารถกลับมาจัด
กิจกรรมได้อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนตักบาตรรับอรุณมีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกครั้ง 

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนตักบาตรรับอรุณ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.171 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุโขทัยอยู่ที่ระดับ 
0.417 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตักบาตรรับอรุณที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากชุมชนตักบาตรรับอรุณ 
ได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้มีการจัดสรรรายได้ที่เกิดจากขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับสมาชิก
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตักบาตรรับอรุณและจังหวัดสุโขทัยเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณี
ติดเชื้อ และเพื่อรองรับการเปิดพื้นที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ( High season) 
ในช่วงปลายปี  

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือทำงานเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม
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ที่เข้มแข็งได้ในระยะยาว เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการขยายตัวของชุมชน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

3. จัดสรรแหล่งจำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองให้เป็นระเบียบมากขึ้น เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจำหน่าย
สินค้าของคนในชุมชนและเพ่ิมรายได้เสริมสำหรับคนในชุมชยมากขึ้นด้วย 

 
6. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย  
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัย ประจำปี

งบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 49,879.36 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.369 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัด
สุโขทัยที่อยู่ที่ระดับ 0.417 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้เสริมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-
ศรีสัชนาลัยอยู่ในเกณฑ์ด ี

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัย ประจำปี
งบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 49,879.36 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
จากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที ่ 40,849.54 บาทต่อครัวเรือน หรือ 
คิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 22.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้เสริมของจากการท่องเที่ยวของชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว ทั้งนี้ แม้ว่าชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น และยังมีการส่งเสริม 
การขายออนไลน์ได้อย่างต่อเนื ่อง จึงทำให้รายได้เสริมชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัยเพิ ่มขึ ้นกว่าชุมชนอื ่น 
นอกจากนี้ ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย สามารถดำเนินการควบคุมโรคได้ดี ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  
ไม่มากนกั ส่งผลให้มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นปกต ิ
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.369 ต่ำกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ ์จีนีของจังหวัดสุโขทัยที ่อยู ่ที ่ระดับ 0.417 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชมรมส่งเสริม  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยที่อยู่ในเกณฑ์ค่อยข้างดี 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยและจังหวัดสุโขทัยเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณี
ติดเชื้อ และเพื่อรองรับการเปิดพื้นที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) 
ในช่วงปลายปี 

2.  จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ชุมชนท่าชัย -ศรีสัชนาลัยให้มากขึ้น เช่น กิจกรรม 
ในตลาดต้องชม กิจกรรมในถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

3.  สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที ่ยวให้มากยิ ่งขึ ้น เช่น สื ่อออนไลน์หรือ
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพ้ืนเมืองที่ข้ึนชื่อ 

 
7. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนหนองอ้อ  
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ 

2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 13,082.37 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 0.460 สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ที่ระดับ 0.417 
แต่ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้เสริมมีความเหลื่อมล้ำระดับปานกลาง 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ 
2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 13,082.37 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริม
จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,308.77 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 
899.59 เมื ่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายได้เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ 
เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากได้รับการสนับสนุนการขายในรูปแบบออนไลน์จากหน่วยงาน อพท. และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาช่วยการตลาดออนไลน์ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองอ้อเป็นสินค้าประเภทที่มีมูลค่ าสูง เช่น 
เครื่องสังคโลก ผ้าไทครั่ง จึงทำให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าบางรายมีลูกค้าประจำที่
สามารถส่งของได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด ทำให้รายได้
เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 0.460 สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี
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ของจังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ที่ระดับ 0.417 แต่ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้เสริม 
มีความเหลื่อมล้ำระดับปานกลาง หากพิจารณาเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีระหว่างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
โดยชุมชนหนองอ้อ และค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดสุโขทัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนหนองอ้อจะอยู่ในสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุโขทัยแต่ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 แสดงให้เห็นถึง 
การกระจายตัวของรายได้ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจาก
แหล่งที่มาของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขายเครื่องสังคโลกและ
ผ้าไทครั่งที่มีรายได้สูงกว่าผู้ทำหน้าที่ต้อนรับ นักสื่อความเหมาย และบริการคณะนักท่องเที่ยว จึงทำให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำของรายได้เสริมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อค่อนข้างมาก 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนหนองอ้อและจังหวัดสุโขทัยเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ ในการที่
พ้ืนที่หนองอ้อจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี  

2. จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางปัญญาและวัฒนธร รม
เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยการอบรมนักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยว เพื่อให้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนหนองอ้อ 

3. เพิ่มงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมของชุมชนไทครั่งที่ทำดอกทานตะเวน 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนเมืองสร้างสรรค์ 

 
8. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ 2564 รวมอยู่ที่ 
4,814.97บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เฉลี่ยอยู่ที่ 
0.136 ซึ่งต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดกำแพงเพชรที่อยู่ที่ 0.417 บ่งชี้ว่าชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีการกระจายรายได้อยู่ในเกณฑ์ทีดี่มาก 
 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่  4,814.97 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจาก
การท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 11,140.96 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัว 
ที่ร้อยละ -56.78 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจังหวัดกำแพงเพชร ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 และ
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ในเดือนเมษายน 2564 ทำให้ภาครัฐมีมาตรการให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรค อาทิ การจัดกิจกรรมตลาด การท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้  
ในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม 2564 ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศเริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อ  
มีแนวโน้มปรับตัวลดลง และมีจำนวนผู้หายป่วยปรับเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรค ทำให้มีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ภาพรวมด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดกำแพงเพชรยังไม่ค่อยสดใสมากนัก 
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.136 ซ่ึงต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ
จังหวัดกำแพงเพชรที่อยู่ที่ 0.417 บ่งชี้ว่า ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  
มีการกระจายรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของจังหวัดกำแพงเพชร  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิต
ได้ปกติ และนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ  

2. สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดกำแพงเพชรเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปลายปี    

3. เน้นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและจังหวัดให้มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเมืองรอง  
ด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

4. จัดทำเรื่องราว (story) จุดเด่นของการท่องเที่ยวของเมืองกำแพงเพชร ทั้งในศิลปวัฒนธรรม 
เชิงประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น รวมถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีที่มีเอกลักษณ์ เพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้มากขึ้น 

5. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกของการท่องเที่ยวในชุมชน โดยเน้นจุดเด่นด้านประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร เช่น สื่อออนไลน์หรือ
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ร่วมกับการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
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3.3.4 วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย 

 
 
9. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนกกสะทอน  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอน ในปีงบประมาณ 2564 รวมอยู่ที่ 9,068.98 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ ์จีนีในภาพรวมของชุมชนกกสะทอน เฉลี ่ยอยู ่ที ่ 0.150 ซึ ่งต่ำกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดเลย ที่ระดับ 0.446 สะท้อนถึงชุมชนกกสะทอนมีการกระจายตัวของรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอน ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม
ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 9,068.98 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ
ปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 10,974.58 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -17.36 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากพื้นที่ชุมชนกกสะทอน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการของภาครัฐในการปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ชุมชนกกสะทอนไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้มากนัก  
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน
กกสะทอน ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.150 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดเลย  
ที่ระดับ 0.446 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนกกสะทอนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าจังหวัดเลย แสดงให้เห็นถึง
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การกระจายตัวของรายได้เสริมในชุมชนกกสะทอนยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากพื้นที่ชุมชนกกสะทอนได้มี
การรวมกลุ่มกันเพื่อขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้มีการจัดสรรรายได้ที่เกิดจากขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับสมาชิกอยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

1. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่กกสะทอนและจังหวัดเลยเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ เพ่ือรองรับการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 

2. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนกกสะทอนให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ที่สื่อถึงวิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ชุมชนที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยการจัดทำเรื่องราว (story) 
จุดเด่นของการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยและชุมชนกกสะทอน เพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยว เป็นต้น  

3. ส่งเสริมอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวของกกสะทอน เป็นพ้ืนที่ราบ
สูง เส้นทางการเดินทางขึ้นไปชมวิวต้องอาศัยรถของคนในพื้นที่เท่านั้นเพื่อขึ้นชมจุดชมวิว ยานพาหนะจึงสึกหร่อ
เร็วกว่าปกติ และทำให้ต้องนำรายได้เสริมไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบำรุงมากเกินไป  

 
10. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะ (บ้านผาหวาย)  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภูป่าเปาะ ในปีงบประมาณ 2564 รวมอยู่ที่ 22,932.61 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนภูป่าเปาะ เฉลี่ยอยู่ที ่ระดับ 0.263 ต่ำกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดเลยที่อยู่ที่ระดับ 0.446  สะท้อนถึงชุมชนภูป่าเปาะมีการกระจายตัวของรายได้  
ในเกณฑ์ท่ีดี 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภูป่าเปาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ย
รวมต่อครัวเรือนอยู ่ที ่ 22,932.61 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ของ
ปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 40,178.98 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวลงที่ร้อยละ -42.92 
เนื่องจากชุมชนภูป่าเปาะ ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
ตามแนวทางหรือมาตรการของภาครัฐในการปิดพ้ืนที่หรือล็อกดาวน์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม 
พ้ืนที่ชุมชมภูป่าเปาะยังคงสามารถเปิดพ้ืนที่ได้ตลอดทุกเดือน แตร่ายได้เสริมจากการท่องเที่ยวยังคงลดลงเมื่อเทียบ
กับปีก่อน เพราะนักท่องเที่ยวยังคงหวาดระแวงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน

ภูป่าเปาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.263 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดเลย 
ที่อยู่ที่ระดับ 0.446 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัว
ของรายได้ในชุมชนภูป่าเปาะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากพื้นที่ชุมชนภูป่าเปาะได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้มีการจัดสรรรายได้ท่ีเกิดจากขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับสมาชิกอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนภูป่าเปาะและจังหวัดเลยเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ 
เพ่ือรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 

2. สนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูป่าเปาะให้มากข้ึน ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ผ่านสื่อ
ออนไลน์ Facebook IG หรือผ่านทางสื่อโทรทัศน์ให้มากยิ่งขึ้นและสม่ำเสมอ เพ่ือที่จะได้มีนักท่องเที่ยวเข้าชมพ้ืนที่
ภูป่าเปาะมากข้ึน 

3.  อบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงเกษตร ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และพร้อมใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามยั่งยืนตลอดไป  

 
11. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาอ้อ  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนนาอ้อ ในปีงบประมาณ 2564 รวมอยู่ที่ 27,891.67 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ ์จ ีนีในภาพรวมของชุมชนนาอ้อเฉลี ่ยอยู ่ในระดับที ่ 0.282 ต่ำกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดเลยที่อยู่ที่ระดับ 0.446  สะท้อนถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนนาอ้อ 
อยู่ในระดับทีดี่  
 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนนาอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม 
ต่อครัวเร ือนอยู ่ท ี ่  27,891.67 บาทต่อครัวเร ือนต่อปี ปรับเพิ ่มขึ ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที ่ยว  
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 11,149.98 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 150.15 
เนื ่องจากชุมชนนาอ้อได้ร ับการสนับสนุนเร ื ่องกระบวนการการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เพิ ่มมากขึ ้น  
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีการจัด
กิจกรรมหุ่นฟาง ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่ชุมชนนาอ้อมีการจัดการ
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ควบคุมพ้ืนที่จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี สามารถเปิดพ้ืนที่ท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง 
จึงทำให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนนาอ้อเพ่ิมมากข้ึน 

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนนาอ้อ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ในระดับ 0.282 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดเลย
อยู่ที่ 0.446 จึงสะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนนาอ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากชุมชนนาอ้อ 
มีการจัดสรรอาชีพเสริมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันมากข้ึน เช่น กลุ่มทอผ้า จึงให้เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้ลดน้อยลง 
สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายรายได้เสริมในชุมชนนาอ้อได้ขึ้นมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนนาอ้อและจังหวัดเลยเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ เพ่ือรองรับการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 

2.  สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการภายในชุมชน เช่น อบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ชุมชนนาอ้อ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษาต่างชาติให้มากขึ้น เนื่องจากชุมชนนาอ้อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3.  เน้นการทำสื ่อออนไลน์ให้มากขึ ้น แสดงถึงจุดเด่นของชุมชนนาอ้อผ่านสื ่อออนไลน์ เช่น 
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนมธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือส่งเสริมจูงใจนักท่องเที่ยวในอนาคต 

4.  สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมร่วมกันตกแต่งหุ่นฟา ง (ยักษ์) ให้มี 
ความสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชมในอนาคต 

 
12. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านต้นหล้าเชียงคาน  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านต้นหล้า ในปีงบประมาณ 2564 รวมอยู่ที่ 90,769.23 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านต้นหล้าเฉลี่ยอยู่ที ่ 0.445 ต่ำกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ ์จีนีของจังหวัดเลยที ่เฉลี่ยอยู ่ 0.446 จึงสะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้า 
อยู่ในระดับปานกลาง 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านต้นหล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม
ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 90,769.23 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 
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2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 92,310.66 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -1.67 ปรับตัวลดลง
เล็กน้อย แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
รวมถึงพ้ืนที่ชุมชนบ้านต้นหล้า จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ ด้วยการปิดพ้ืนที่หรือล็อกดาวน์ 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านต้นหล้ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี ทำให้รายได้ลดลงไม่มากนัก นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้ เริ่ม
คลี่คลายลง ทำให้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงบ้างแล้ว จึงมีการดำเนินกิจการและกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้าเริ่มกลับมามีรายไดเ้สริมจากการทอ่งเที่ยว  

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านต้นหล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 0.445 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้า
อยู่ในเกณฑป์านกลาง ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
ต้นหล้า กับค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดเลย เฉลี่ยอยู่ที่ 0.446 แต่อยู่ต่ำกว่าค่ากลาง 0.500 สะท้อนถึงการกระจาย
รายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากชุมชนบ้านต้นหล้ามีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น 
และผู้ประกอบการรายใหม่มีโฮมสเตย์ที่เป็นรายได้เสริมที่สามารถทำรายได้เยอะกว่าผู้ประกอบการที่ขายผลิตภัณฑ์
หลัก เช่น ปราสาทผึ้ง จึงทำให้การกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านต้นหล้ามีความเหลื่อมล้ำ 
ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นจุดเด่นของบ้านต้นหล้า 
เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นในอนาคต เช่น จัดกิจกรรมแข่งขันการสร้างสิ่งทอ หรือ ปราสาทผึ้ง 
ที่แปลกใหม่  

2. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้าและจังหวัดเลยเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ 
เพ่ือรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 

3. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแหล่งชุมชนบ้านต้นหล้า เช่น ทางด้านสื่อออนไลน์ หน่วยงานต่าง ๆ 
ให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับคนในชุมชนบ้านต้นหล้า เพื่อเป็นการรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
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3.3.5 วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 
 

 
13. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า  

รายได้เสริมของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 30,999.17 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.388 
ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดน่านเฉลี่ยอยู่ที่ 0.417 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม 
ต่อครัวเร ือนอยู ่ท ี ่  30,999.17 บาทต่อครัวเร ือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที ่ยว 
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 36,701.74 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -15.54 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้เสริมของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้าปรับตัวลดลง เนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงพ้ืนที่ชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า 
จังหวัดน่าน จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ ปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื ้อไวรัส ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที ่ยวต้องหยุดชะงักลง อย่างไรก็ดี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงต่อเนื่อง มีการผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ และมีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พื้นที่ชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า 
ค่อย ๆ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน   
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วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้า 

ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.388 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดน่านเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.417 จึงสะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ หากพิจารณาเทียบกับ
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีระหว่างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้า และค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่าน
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้าจะอยู่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ
จังหวัดน่าน เฉลี่ยอยู่ 0.417 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้าที่อยู่ในเกณฑ์
ดีกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดน่าน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชมรมแบรนด์น่านเน้อเจ้า และจังหวัดน่านเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณี  
ติดเชื้อ เพ่ือรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 

2. สนับสนุนเงินทุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนและจัดหาวัตถุดิบในการทอผ้าเป็นหลัก 
เพื ่อพัฒนาการออกแบบลายผ้าใหม่ ๆ เนื ่องจากการทอผ้าเมืองเก่าน่านเป็นผลิตภัณฑ์พื ้นเมืองที ่มีจุดเด่น 
ด้านวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

3. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น สื่อสารวัฒนธรรมเก่าแก่ของ
เมืองเก่าน่านผ่าน Facebook / YouTube / IG เป็นต้น 

4. ฝึกอบรมทักษะฝีมือการตัดเย็บและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายให้แก่คนชุมชนรุ่นใหม่ 
เพ่ือจะได้มีหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ในอนาคต และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้แก่ชุมชนได้ 

 
14. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคํา)  

รายได้เสริมของชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 27,366.50 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของของชุมชนม่วงตึ๊ดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.432 สูงกว่า
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่านเฉลี่ยอยู่ที่  0.417 และสูงกว่าค่ากลาง 0.500 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ 
ที่อยู่ในเกณฑป์านกลาง 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมของชุมชนม่วงตื๊ด (บ้านโคมคำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม 
ต่อครัวเร ือนอยู ่ท ี ่  27,366.50 บาทต่อครัวเร ือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที ่ยว 
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 50,587.14 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -45.90 เมื่อเทียบกับ
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ช่วงเดียวกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ที่จำเป็นต้องดำเนินการ 
ตามมาตรการของภาครัฐ ด้วยการปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ต้องหยุด
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง  จึงทำให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนลดลง  
ทำให้รายได้เสริมของชุมชนม่วงตึ๊ดลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 เริ่มคลี่คลายลงเรื่อย ๆ ทำให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ดกลับมามีทิศทางที่ดีข้ึน 

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมชมรมม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.432 เมื่อเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่าน เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 0.417 จะสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่าน แต่ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของ
ชมรมม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง เป็นผลมาจากผู้ประกอบบางรายในชมรมม่วงตึ้ดเป็นผู้ลงทุน
จัดสรรหาอุปกรณ์ในการประดิษฐ์โคมไฟในชมรม จึงทำให้มีรายได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับ
เพียงเงินค้าจ้างในการขายโคมไฟหรือประดิษฐ์โคมไฟ ดังนั้น จึงเกิดการเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้เสริม 
ในชมรมม่วงตึ๊ดมากกว่าของจังหวัดน่าน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้รัฐบาลช่วยหาแหล่งตลาด  
เพ่ือระบายสินค้า และหาแหล่งกระจายสินค้าหลักเพ่ิมมากข้ึน 

2.  จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น  เช่น 
สร้างสถานที่แหล่งความรู้เป็นหลักแหล่งเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

3.  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น 

4. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชมรมม่วงตึ๊ด และจังหวัดน่านเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ เพื่อรองรับ
การเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 
 

15. วิเคราะห์รายได้และการกระจายรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตําบลบ่อสวก  

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก  ปีงบประมาณ 
2564 รวมอยู่ที่ 40,640.48 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก เฉลี่ยอยู่ที่ 0.421 มากว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่านที่เฉลี่ยอยู่ที่ 0.417 
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แต่ต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนให้เห็นว่า ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก มีการกระจายตัว
ของรายไดใ้นระดับปานกลาง 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำปี
งบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 40,640.48 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลง 
จากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 44,343.53 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็น
อัตราการหดตัวที่ร้อยละ -8.35 เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก 
รวมถึงการท่องเที่ยวของไทย จึงต้องปฏิบัติตามกฎมาตรการของภาครัฐตามมาตราการล๊อกดาวน์ การงด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าขาย จึงทำให้ชุมชนตำบลบ่อสวกไม่สามารถเปิดแหล่งท่องเที่ยวได้ ส่งผลทำให้
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวกลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม 
รายได้เสริมจากการท่องเที ่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวกเริ ่มมีทิศทางที่ด ีขึ้น 
อย่างต่อเนื่องหลังจากมีการปลดล็อกมาตรการภาครัฐให้มีการท่องเที่ยวได้แล้ว  
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของ
การท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 0.421 มากว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีจังหวัดน่านที่เฉลี่ยอยู่ที่ 0.417 แต่น้อยกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึง
การกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวกอยู่ในระดับปานกลาง 
อันเนื่องมาจากมีผู้ประกอบการบางรายเป็นนายทุนหลักในการลงทุนจัดกิจกรรมในการจัดสรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็น การทำเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าลายปากไหโบราณ การจักสานไม้  ไผ่ การแปรรูปน้ำอ้อย เป็นต้น  
จึงทำให้มีรายได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย ทำให้ชุมชนตำบลบ่อสวกกระจายรายได้เสริมไม่เท่าเทียมกัน  
จึงเกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้เสริมมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ให้มีการจัดตั ้งศูนย์การเรียนรู ้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เพื ่อความสะดวกของ
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน และจะได้เพ่ิมนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป็นหลัก 

2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ย วกับ
การท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้
สะดวกมากขึ้น เช่น สร้างสื่อออนไลน์ต่างๆ 
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3. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมทำเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้าและ
การแสดงต่าง ๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

4. สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตำบลบ่อสวกและจังหวัดน่านเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ  
เพ่ือรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ในช่วงปลายปี 

 
3.3.6 วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 

 
16. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคก 

รายได้เสริมจากการท่องเที ่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำปี งบประมาณ 2564 เฉลี ่ยรวมอยู ่ที่ 
2,373.53 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคกเฉลี่ยอยู่ที่ 0.128 ซึ่งต่ำกว่า
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.403 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนบ้านโคก 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม
ต่อครัวเร ือนอยู ่ที ่  2,373.53 บาทต่อครัวเร ือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้ เสริมจากการท่องเที ่ยว 
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที ่ 30,042.83 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -92.10  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจังหวั ดสุพรรณบุรี  ยังคงได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 
2564 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์
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แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.  ประกาศให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 29 พื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้ต้องมีมาตรการคุมเข้มในการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้จังหวัด
สุพรรณบุรี ต้องงดกิจกรรมและกิจกรรมการรวมกลุ่ม ดังนั้น ตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 2564 
รายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคภายในประเทศเริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และมีจำนวน
ผู ้หายป่วยปรับเพิ ่มสูงขึ ้นต่อเนื ่อง ส ่งผลให้ภาครัฐเริ ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทำให้เริ่มมีการดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แต่ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่ค่อยสดใสมากนัก 
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านโคก 
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.128 (ค่าสัมประสิทธิ์ใกล้ระดับ 0) ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี 
ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.403 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านโคกปรับตัวอยู่ในระดับที่ดีมาก 
และดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชน สามารถดำรงชีวิต
ได้ปกติ และนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ  

2. สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี   

3. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกของการท่องเที ่ยว เช่น สื ่อออนไลน์หรือหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ร่วมกับการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นจุดเด่นด้านประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านโคก อาทิ เอกลักษณ์ด้านอาหารพ้ืนเมืองของลาวครั่ง วิถีชีวิตและ
ความเชื่อของลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีที่แตกต่างวิถีลาวครั่งในจังหวัดอ่ืน ๆ เป็นต้น    

4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่ มการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่และจังหวัด เพื่อกระตุ้น
การท่องเที่ยวในระดับพื้นท่ีและจังหวัด  
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17. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองเสือ 
 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
23,640.20 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือเฉลี่ยอยู่ ที่ 0.104 
ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.403 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือ
อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ 0  
 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที ่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า  
รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 23,640.20 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 61,592.00 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -61.62  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากชุมชนหนองเสือมีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายสินค้า 
และการออกบูทจำหน่ายสินค้านอกสถานที่ เช่น เมืองทองธานี หรือตามงานกิจกรรมทีส่่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทย รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 
เป็นต้นมา ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น 1 ใน 29 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ทำให้ภาครัฐมีมาตรการให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ 
การจัดกิจกรรมตลาด การจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการท่องเที่ยวต่าง  ๆ อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือน
สิงหาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ ้น ภาครัฐ
ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมลง โดยมีผลตั ้งแต่วันที ่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทำให้คาดว่า 
การท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไป  

 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)  

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านหนองเสือ
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.104 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 
0.403 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสืออยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ 0   
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 
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2. ชุมชนบ้านหนองเสือ เป็นพื้นที่ใหม่ที่เพิ่งได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ไม่นานนัก ทำให้การรวมกลุ่มของชุมชนในพื้นที่ 
ยังไม่ค่อยมีความเข้มแข็งมากนัก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้และ 
เห็นประโยชน์ในการทำอาชีพเสริมด้านการท่องเที ่ยวในชุมชน ซึ ่งนอกจากจะช่วยเพิ ่มการมีส่วนร่วมของ  
คนในชุมชนแล้ว ยังส่งผลให้มีจำนวนบุคลากรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น  

3. ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มภายในจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มชุมชน
ที่ได้รับการสนับสนุนการท่องเที่ยวจาก อพท. ที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยชุมชนบ้านหนองเสือ มีความโดดเด่น
ด้านองค์ความรู้ในเรื ่องเกี่ยวกับการจักสาน เช่น การสานเสื่อ กระบุง ตะกร้า การสานสุ่มไก่ และกรงนก เป็นต้น  
ซึ ่งนักท่องเที ่ยวสามารถเรียนรู ้เกี ่ยวกับการจักสานได้จากผู ้รู ้ในชุมชน  ในขณะที่ชุมชนบ้านโคกที่มีจุดเด่น 
ด้านประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิตและความเชื่อของลาวครั่ง ส่วนชุมชนบ้านดงเย็น มีจุดเด่น
ด้านวิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งหากมีการส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน รวมถึง
พื ้นที ่ท่องเที ่ยวสำคัญอื ่น ๆ ในจังหวัด จะช่วยยึดเวลาของนักท่องเที ่ยวให้ใช้เวลาในการท่องเที ่ยวและ  
การใช้จ่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีได้มากข้ึน  
 

18. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านดงเย็น 
 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
1,193.43 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็นเฉลี่ยอยู่ที่ 0.034 
(ค่าสัมประสิทธิ์ใกล้ระดับ 0) ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.403 แสดงถึงการกระจาย
รายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ 0  

 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้

เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,193.43 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 47,064.67 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -97.46 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากชุมชนบ้านดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือน
เมษายน 2564 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้ภาครัฐมีมาตรการให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการ 
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การจัดกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรค ทำให้นับตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ชุมชนบ้านดงเย็น
ไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนบ้านดงเย็นมีรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยว 
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ที ่ เข ้ามาเยี ่ยมชมแปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย ์  และร่วมชมการแสดงของของชุมชนบ้านดงเย็น  
โดยชาวบ้านในชุมชนบ้านดงเย็นได้มีการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว อาทิ ทำอาหารจาก
วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)   

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านดงเย็น
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี ่ยอยู ่ที ่ระดับ 0.034 (ค่าสัมประสิทธิ ์ เข้าใกล้ระดับ 0) ต่ำกว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ระดับ 0.403 แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็น
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นส่วนใหญ่มาจากการรวมกลุ่ม
จัดกิจกรรมต้อนรับ รวมถึงขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้มีการจัดสรรรายได้ให้กับสมาชิก 
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื ่อให้ประชาชนสามารถ
ดำรงชีวิตได้ปกติ และนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ  

2. สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปลายปี   

3. หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง ชุมชนบ้านดงเย็น
ควรมีการออกแบบกิจกรรมในกลุ่มชุมชนบ้านดงเย็นให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับ lifestyle คนในพ้ืนที่
และผู้เยี่ยมเยือนจากจังหวัดอื่น อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ควรออกแบบการท่องเที่ยว
แบบ one-day trip ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เยี่ยมเยือนใช้เวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี  
ให้มากขึ้น โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับพ้ืนที่และจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนที่ได้รับ
การสนับสนุนการท่องเที่ยวจาก อพท. มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน รวมถึงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ท่องเที่ยวสำคัญอ่ืน ๆ 
ในจังหวัด จะทำให้ช่วยยึดเวลาของนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีได้
มากขึ้น  

4. ชุมชนบ้านดงเย็น นอกจากจะมีรายได้เสริมจากการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว  
ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
ดังนั้นขั้นตอนต่อไปควรเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น อาทิ เพิ่ม การประชาสัมพันธ์
สินค้าทางออนไลน์ หรือนำสินค้าไปวางจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เป็นต้น  
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19. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาพระ 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 

5,833.72 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระเฉลี่ยอยู่ที่ 0.224  
ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ 0.403 แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านเขาพระ 
อยู่ในระดับท่ีดีมาก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวม
ต่อครัวเร ือนอยู ่ที ่  5,833.72 บาทต่อครัวเร ือนต่อปี  ปรับตัวลดลงจากรายได้ เสริมจากการท่องเที ่ยว 
ในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 36,701.47 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -84.10 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากชุมชนบ้านเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือน
เมษายน 2564 ทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาครัฐมีมาตรการให้งดทำ
กิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ชุมชนบ้านเขาพระมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้ อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในประเทศ เช่นเดียวกับจังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ทำให้ภาครัฐประกาศผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทำให้คาดว่าการท่องเที่ยวในจังหวัด
สุพรรณบุรีค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไป 
 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)  

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 0.224 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่อยู่ทีร่ะดับ 0.403 แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านเขาพระอยู่ในระดับที่ดีมาก  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนทีชุ่มชนบ้านเขาพระ  

2. หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง ควรมีการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านเขาพระให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนใหม่ที่เพิ่งได้รับการส่งเสริม
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การท่องเที่ยวจาก อพท. โดยการนำเอาจุดเด่นด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทพวน อาทิ 
ทำบุญสารทพวน และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ (ไทพวน) เป็นต้น   

3. ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มภายในจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มชุมชน
ที่ได้รับการสนับสนุนการท่องเที่ยวจาก อพท. ที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน รวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ   
ในจังหวัด ช่วยยึดเวลาของนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในจังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้มากขึ้น 

4. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน 
 

20. วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวบ้านศรีสรรเพชญ์ 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 

3,020.83 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.161  ต่ำกว่า
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ที่ระดับ 0.403 แสดงถึงการกระจายของรายได้ของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
อยู่ในระดับท่ีดีมาก 

 
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
รายได้ เฉลี ่ยรวมต่อครัวเรือนอยู ่ที ่  3,020.83 บาทต่อครัว เรือนต่อปี  ปรับตัวลดลงจากรายได้ เสริม 
จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 27,542.62 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ 
ร้อยละ -89.03 เมื ่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  ส่วนหนึ ่งเป็นผลมาจากชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์   
จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ที่ยังไม่คลี่คลายลง ทำให้ประเทศไทย รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรีที ่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ ้น
ต่อเนื่อง และจังหวัดสุพรรณบุรียังเป็น 1 ใน 29 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้ภาครัฐต้องมีมาตรการ
คุมเข้ม และให้งดทำกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การจัดกิจกรรม  
ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ชุมชนบ้านเขาพระมีรายได้  
จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 สถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทำให้ภาครัฐ
ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมลง โดยมีผลตั้งแต่วันที ่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทำให้คาดว่า  
การท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี และการท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในระยะ
ต่อไป 
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วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)  

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้เสริมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า เฉลี ่ยอยู ่ที ่ระดับ 0.161 ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ ์จีนีของจังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่อยู่ที่ระดับ 0.403  แสดงถึงการกระจายของรายได้ของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์อยู่ในระดับที่ดีมาก  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชน สามารถดำรงชีวิต
ได้ปกติ และนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ 

2. สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปลายปี   

3. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนใหม่ที่เพ่ิงได้รับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก อพท. โดยการนำเอาจุดเด่นของพื้นที่ในต่าง ๆ อาทิ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญ
ของจังหวัด รวมถึงประเพณีพหุวัฒนธรรมระหว่างจีน พวน และไทย เป็นต้น เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือทำงานเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่เข้มแข็งได้ในระยะยาว เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการขยายตัวการท่องเที่ยวของชุมชน หลังจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะจุดเด่นในด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมากนัก  

 

3.4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษที่ทำการศึกษาทั้งหมด 20 ชุมชนในปีงบประมาณ 
2564 มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า  โดยผลการวิเคราะห์และประเมินรายได้ เสริม  
จากการท่องเที่ยวของ 20 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีจำนวนทั้งหมด 828 ครัวเรือน รายได้รวม
ทั้งหมดลดลงจาก 814,775.60 บาทต่อปี มาอยู่ที่ 486 ,410.65 บาทต่อปี ลดลงกว่า 328 ,365.95 บาท 
หรือลดลงร้อยละ -40.30 โดยรายได้รวมที่ลดลงเป็นผลมาจากการหดตัวลงของรายได้ชุมชนตักบาตรรับอรุณ 
ที่หดตัวกว่าร้อยละ -85.96 รายได้รวมลดลงจาก 117,251.15 บาทต่อปี เหลือเพียง 16 ,459.80 บาทต่อปี 
และหากพิจารณาร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) พบว่า รายได้ชุมชนตักบาตรรับอรุณมีส่วนทำให้
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รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to growth) ถึงร้อยละ -12.37 จากการหดตัวร้อยละ -40.30 ของรายได้รวม
ทุกพ้ืนที ่รองลงมา ได้แก่ รายได้ชุมชนบ้านดงเย็นที่หดตัวกว่าร้อยละ -97.46 โดยรายได้รวมลดลงจาก 47,064.67 
บาทต่อปี เหลือเพียง 1,193.43 บาทต่อปี ทั้งนี้ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) ของรายได้ชุมชน
บ้านดงเย็น พบว่า มีส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to growth) ถึงร้อยละ -5.63 จากการหดตัว
ร้อยละ -40.30 ของรายได้รวมทุกพื ้นที่ ตามมาด้วยรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือที ่รายได้ลดลงกว่า -61.62  
จากปีก่อนหน้า 61,592.00 บาทต่อปี ลดลงเหลือเพียง 23,640.20 บาทต่อปี และร้อยละเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนัก 
(Weighted average) ของรายได้ มีส่วนทำให้รายได้โดยรวมลดลง (Contribution to growth) ถึงร้อยละ -4.66 
จากการหดตัวร้อยละ -40.30 ของรายได้รวมทุกพื้นที่ สำหรับรายได้ชุมชนอื่น ๆ ที่มีผลทำให้รายได้โดยรวมลดลง
อย่างมีนัยสำคัญที่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่ำกว่าร้อยละ -3.00 ได้แก่ ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว (ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักเท่ากับ -3.93)  ชุมชนบ้านเขาพระ (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.79) ชุมชนบ้านโคก (ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.40) ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ -3.01) ทั้งนี้ รายได้เสริมเฉลี่ย
ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่มีรายได้เลยในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2564  

สำหรับผลสรุปค่าสัมประสิทธิ ์จ ีนีของรายได้เสริมจากการท่องเที ่ยว รายชุมชน ประจำปี
งบประมาณ 2564 พบว่า ค่าการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยทุกพ้ืนที่อยู่ที่ 0.299 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของปีก่อนหน้าที ่อยู ่ที ่ 0.369 และต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยสัมประสิทธิ ์จีนีของจังหวัด7ที่อยู ่ที ่ 0.417 โดยมีค่าเฉลี่ย 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีในทุกพื้นที่ต่ำกว่าค่ากลาง (0.500) สะท้อนว่าการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้เกิด
รายได้เสริมที่เท่าเทียมกันภายในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ที่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ ตาม 
มีบางชุมชนที่ค่าสัมประสิทธิ์ของรายได้สูงกว่าค่ากลาง (0.500) เฉพาะในบางเดือนเท่านั้น ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี
ของชุมชนตักบาตรรับอรุณในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่มีค่าสูงถึง 0.875 อันเนื่องมาจากมีเฉพาะบางร้านค้าที่มี
รายได้เสริม ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์สูงผิดปกติ เช่นเดียวกันกับชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ 
ชุมชนม่วงตึ๊ด ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก ที่มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีสูงในบางเดือนเนื่องจาก 
มีผู้ประกอบการบางรายที่มีรายได้สูงและหลากหลายในอาชีพเสริม 

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนยังคงประสบกับปัญหาการแพร่กระจายของโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก รายได้เสริม
จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างมากในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564 และแม้ว่าบางสถานที่ท่องเที่ยวได้
ดำเนินการเปิดพื้นที่แล้ว แต่จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้กลับมาเป็นปกติแต่อย่างใด และคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานกว่า  
1-2 ปี จะกลับมาเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เริ ่มคลี่คลายลงในช่วง 
เดือนตุลาคม 2564 และคาดว่าจะดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
คณะผู ้ว ิจ ัยจึงเห็นว่า เพื ่อให้การท่องเที ่ยวชุมชนฟื ้นตัวได้ดีและกลับมาสู ่สภาพปกติโดยเร็วในช่วง  

 
7 ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จีนรีายจังหวัดจากสำนักงานสถิตแิห่งชาติ สำรวจปี 2560 (ปีล่าสุดที่จัดทำค่าสัมประสิทธิ์จนีีรายจังหวัด) ได้แก่ จังหวดัตราด ชลบุรี สโุขทัย 
กำแพงเพชร เลย น่าน สุพรรณบุร ี
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New normal ควรดำเนินการดังต่อไปนี้  
1. ในระยะสั้น ภาครัฐ โดยหน่วยงาน อพท. ควรมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ด้วยการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวปลอดเชื้อไวรัส ไวรัสโคโรนา 2019 รวมไปถึง
การสร้างการตระหนักรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความกังวลของนักท่องเที่ยว เพื่อหามาตรการป้องกันเชื้อโรค
และมีมาตรการฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์การติดเชื้อแบบเฉียบพลัน  

2. ในระยะยาว สถานการณ์ของการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่  
หรือ New normal ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของประชาชน ทั้งการสวมใส่หน้ากาก  
เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ การล้างมือแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ การสั่งสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านตลาดออนไลน์ 
และการปรับตัวเพื ่อใช้ระบบออนไลน์มากยิ ่งขึ ้นในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื ่อให้ทันต่อสถานการณ์ที ่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว อพท. จำเป็นต้องผลักดันการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของผู้ประกอบการในพื้นที่พิเศษ เพื่อทำให้เกิด 
การท่องเที่ยวแนวใหม่ ทั้งในด้านการขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์และการสร้างการรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน  
ผ่านสื ่อออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นที ่จะต้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ด้านการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่ได้เสนอไว้ข้างต้นของแต่ละชุมชน  

3. คณะวิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการเชิงบูรณาการหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในชุมชนยังมี  
ความจำเป็น เนื่องจากความแตกต่างด้านความคิดหรือความขัดแย้งภายในชุมชนมีผลอย่างมากต่อการต่อยอด
พัฒนาการท่องเที่ยว การประสานงานอย่างเป็นระบบและสร้างแนวความคิดที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย จะส่งเสริมให้
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนเป็นไปได้อย่างยั่งยืน 

4. สร้างแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเพ่ิมความสามารถ
ในการฟื้นตัวได้เร็ว (Resilience) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการเพิ่มรายได้
เสริมและเพิ่มความสามารถในการ “ล้มแล้วลุกไว” ของครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย 1) การพร้อมรับ (Cope) 
หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก 
รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การฟื้นตัว (Recovery) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ  
และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น 3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน (Adapt) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
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