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๑.  หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดทำ
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
สำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวซึ่งนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็น
ศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนและใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้นำมาตรฐานดังกล่าวไปดำเนินการในพื้นท่ีพิเศษของ อพท. จำนวน ๑๔ องค์กร 

ทั้งนี ้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสามารถพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่วให้เกิดความยั่งยืนบนสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงใน
การดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลากหลายด้าน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม  การ
จัดการด้านความปลอดภัย การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก และเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ควรมีการนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่วงกว้าง  โดยจัดให้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและ
มอบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่
การ   ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒.๒  เพื่อเผยแพร่ผลงานของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานให้เป็นที่รับรู ้ต่อ
สาธารณะ และชูคุณค่าของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๑  ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๒  บุคคลและหน่วยงานที่สนใจมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๓.๓  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. 

๔.  เป้าหมาย 

๔.๑  ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวดา้น
ต่าง ๆ ๓๕ คน 

๔.๒  การรับรู้ และตระหนักในคุณค่าของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดการนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
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๕.  ระยะเวลาการดำเนินงาน    

 ๒๗๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (ลงนามสัญญาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

๖. ขอบเขตการดำเนินงาน 

 ๖.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานของกิจกรรม และอธิบายขั้นตอน วิธีการ บุคลากร และกรอบเวลาของต่างๆ
การดำเนินงานในแต่ละข้ันตอนตลอดโครงการ 

 ๖.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน (โดยไม่รวมระยะเวลาเดินทางก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๓๕ คน ดังนี้ 

  ๖.๒.๑ ออกแบบโปรแกรมสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 

    ๑) ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมที่ อพท. เห็นชอบ 

    ๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

    ๓) จัดหาองค์กรที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
แบบมีมาตรฐานในด้านต่างๆ ตามท่ี อพท. เห็นชอบ 

    ๔) นำส่งรายละเอียดกำหนดการและโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขอความเห็นชอบ
จาก อพท. ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย ๑ เดือน 

  ๖.๒.๒ ประสานงานเรื่องการเดินทาง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ภูมิลำเนา – จังหวัดพื้นที่จัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๓๕ 
คน อย่างดีและเหมาะสม ตามท่ี อพท. เห็นชอบ 

    ๒) ค่าใช้จ่ายการเดินทางในพ้ืนที่จัดกิจกรรมตลอดการเดินทางอย่างดีและเหมาะสม  

    ๓) ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตลอดการเดินทาง  

    ๔) จัดหาและรับผิดชอบค่าที่พักให้ครอบคลุมระยะเวลาที่เดินทางแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
อย่างดีและเหมาะสม ตามท่ี อพท. เห็นชอบ 

    ๕) รับผิดชอบค่าอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง นับแต่วันออกเดินทางจาก
ภูมิลำเนา จนถึงวันเดินทางกลับภูมิลำเนา 
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  ๖.๒.๓ จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพียงพอ
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยขอความเห็นชอบจาก อพท. ดังนี้ 

    ๑) เอกสารที่เหมาะสมเกี่ยวขอ้งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    ๒) กระเป๋าที่มีสัญลักษณ์ตามท่ี อพท. กำหนด คุณภาพดี จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 

    ๓) เสื้อโปโลที่มีรูปแบบ ขนาดเสื้อและสัญลักษณต์ามท่ี อพท. กำหนด จำนวน ๑๐๐ ตัว 

    ๔) ห้องประชุมสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือประชุมปรึกษาหารือสำหรับ ๓๕ คน  ตามที่ 
อพท. กำหนด 

    ๕) ค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากรที่มาบรรยายและของที่ระลึกที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานตาม
โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ๖.๒.๔ จัดทำบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดการเดินทาง 

 ๖.๓ จัดทำสื ่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เช่น VDO Infographic เพื ่ออธิบายมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีระยะเวลา ๓-๕ นาที โดยขอความเห็นชอบรูปแบบจาก อพท. 

 ๖.๔ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ และชูคุณค่าของมาตรฐานการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

  ๖.๔.๑ ดำเนินการจัดหานักเขียนในการจัดทำบทความประชาสัมพันธ์เนื ้อหาที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที ่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้เนื ้อหาดึงดูดความสนใจต่อกลุ ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เห็นคุณค่าของมาตรฐานฯ และสนใจเข้าร่วมโครงการ 

  ๖.๔.๒ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่มียอดจำหน่ายสูงและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ตามที่ อพท. เห็นชอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ สื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล โดยต้องนำเสนอให้ อพท. 
พิจารณาก่อน 

 ๖.๕ ให้มีการมอบประกาศนียบัตร โล่ หรืออื่นๆ ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียดตามที่ อพท. เห็นชอบ ให้กับ
องค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
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 ๗. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการท่องเที่ยวและเผยแพร่
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
 

ที ่ รายละเอียด 
ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานของกิจกรรมและอธิบาย
ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร และกรอบเวลาของต่างๆ
การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนกลอดโครงการ 

 
 

        

๒.  จัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมี
มาตรฐาน 

   
 

      

 กำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ 

 
 

        

 จัดหาองค์กรที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 

        

 กำหนดการและโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พือ่
ขอความเห็นชอบจาก อพท. 

  
 

       

 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้          

๓. จัดทำสื่อมลัตมิีเดีย (Multimedia VDO 
Infographic). 

         

๔.  จัดทำบทความประชาสัมพันธเ์นื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินมาตรฐาน การจดัการทอ่งเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

        
 

 

๕. เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้เป็นที่
รับรู ้ต่อสาธารณะและชูคุณค่าของมาตรฐานการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

    
 

    
 

 

๖.  จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตร โล่ หรืออื่นๆซึ่งมี
ร ูปแบบ และรายละเอียดตามที ่ อพท. เห็นชอบ
ให้กับองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือดำเนินการใน
รูปแบบอื่นๆ ตามที่ อพท. และผู้รับจ้างเห็นชอบ
ร่วมกัน ในวงเงินท่ีกำหนดไว ้
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- ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรดักส์เฮ้า แอสเซสเซอร์รี่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการท่องเที่ยวและเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ อพท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- นายวุฒิกร เชาวน์เลศเสรี 

ผู้ประสานงาน 

- นายวงศธร วารินทร์สวัสดิ์ 
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บทที่ ๒ 
สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและเผยแพร่ผลการ

ดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

วันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ณ จังหวัดเชียงราย 
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ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรดักส์เฮ้า แอสเซสเซอร์รี่ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่พิเศษและพ้ืนที่เชื่อมโยง จำนวน ๓๕ คน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้
จัดหาองค์กรที่มีศักยภาพเพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์แบบมีมาตรฐานในด้านต่างๆ ณ 
จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    

 

- เยี่ยมชมวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) 

วัดพระสิงห์ เชียงรายเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของ 
ชาวเชียงรายมา อย่างยาวนาน มูลเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดพระสิงห์ นั้นเชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้ เคยเป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูป สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบัน คือ พระพุทธสิหิงค์หรือท่ีเรียกกันในชื่อสามัญว่า
พระสิงห์ 

 
- เยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย 
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- เยี่ยมชมอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 

อุทยานศิลปวัฒนธรรมล้านนา เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) โดยการนำเยาวชน
ชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เยี่ยมชมชุมชนบ้านหล่อชา (ชาวอาข่า) 

หมู่บ้านชาวอาข่าหล่อชา  พระตำหนักเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยจะต้องมีมัคคุเทศก์ของพระตำหนักเป็น
ผู้นำเยี่ยมชม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบ้านคู่เมืองเชียงราย ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของดอยตุง 
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- เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและ
พืชน้ำมัน เพ่ือเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมัน ซึ่งโรงงานนี้จะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภค
และทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอ่ืนๆ เช่น เครื่องสำอาง เป็นต้น 
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กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

และเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
วันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ณ จังหวัดเชียงราย 

 
รายละเอียด 

วันที่หนึ่ง  

๑๓:๐๐ น. 
พร้อมกันบริเวณประตู ๑๔ ชั้น ๓ (ขาออก) อาคาร ๒ (ภายในประเทศ) ณ สนามบินดอน
เมือง 

๑๔:๑๕–๑๕:๓๐ น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ไป ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้า
หลวง จ. เชียงราย ด้วยเครื่องบิน 

๑๖:๓๐ น. สักการะพ่อขุนเม็งราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าพัก ณ โรงแรมเดอะ มันตรินี เชียงราย 

๑๘:๓๐ น. 
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมเดอะ มันตรินี เชียงราย 
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำตัว) 

วันที่สอง  

๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเดอะ มันตรินี เชียงราย 

๘:๐๐ น. เดินทางไปวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) 

๙:๐๐ น. ออกเดินทางเพ่ือศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครเชียงราย 

๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. รับฟังการบรรยาย “การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวของเชียงราย” 
โดย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

๑๐:๑๕-๑๑:๓๐ น. เยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย 

๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภูแล  

๑๓:๐๐-๑๔.๐๐ น. เยี่ยมชมอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 

๑๕:๐๐-๑๗.๐๐ น. เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น  

๑๗:๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารภูภิรมย์(ไร่บุญรอด) 

๑๙:๐๐ น. แวะชมงานดอกไม้ (หากยังมีการจัดงานอยู่) 
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รายละเอียด 

วันที่สาม  

๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเดอะ มันตรินี เชียงราย 

๘:๓๐-๑๑:๓๐ น. เยี่ยมชมชุมชนบ้านหล่อชา (ชาวอาข่า)  
รับฟังการบรรยาย เรื่อง Cultural tourism  
(ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๑ หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 

๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ล้านนาเฮือนฮิมดอย 

๑๔:๐๐-๑๕:๐๐ น. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้ง  

๑๖:๐๐-๑๗:๐๐ น. แวะซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดแม่สาย 

๑๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารครัวสุโขทัย 

๒๐:๓๐ น. เดินทางถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่  

๘:๓๐-๙:๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะ มันตรินี  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะ
ดำเนินการอะไรบ้างในปี ๒๕๖๐ 
โดย หัวหน้างานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๙:๐๐-๙:๓๐ น. การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย 
โดย ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ  

๙:๓๐-๙:๕๐ น. “ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (๔.๑.๒)” โดย ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

๙:๕๐-๑๐:๑๐ น. “การสนับสนุนการมีส่วนร่วมตามแนวทางมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (๔.๓.๑)” โดย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย 

๑๐:๑๐-๑๐:๓๐ น. “การส่งเสริมการตลาดตามแนวทางมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(๔.๓.๖)” โดย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย 

๑๐:๓๐-๑๑:๐๐ น. สรุปประเด็นที่สามารถนำไปพัฒนาในองค์กรของตนเอง 

๑๑:๐๐-๑๑:๓๐ น. บรรยายหัวข้อ “มาตรฐานห้องน้ำสำหรับแหล่งท่องเที่ยว” 

๑๑:๓๐-๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน และเช็คเอ้าท์ 
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รายละเอียด 

๑๓:๐๐-๑๔:๐๐ น. เยี่ยมชม วัดร่องเสือเต้น 

๑๖:๐๐–๑๗:๑๕ น. 
เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ. เชยีงราย ไปท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง ด้วยเครื่องบิน โดยสวัสดิภาพ 

 

ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตลอดการเดินทาง 
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- จัดหาสถานที่พักในการศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเดอะมันตรินี  จังหวัดเชียงราย 

- จัดห้องประชุมสำหรับการแลเปลี่ยนรู้หรือประชุมปรึกษา 
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- จัดอาหาร และอาหารว่างให้ผู้ร่วมศึกษาดูงานตลอดการศึกษาดูงาน 

 

 

- วิทยากรร่วมบรรยายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แบบมีมาตรฐาน 

 

ผศ. ดร.บุษบา สิทธิการ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

- รับผิดชอบค่าตอบแทนและของที่ระลึกแก่วิทยากรและหน่วยงานตามโปรแกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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- จัดหาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

• จัดหาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กระเป๋าเป้คุณภาพดีตามแบบ 

- ขนาดกระเป๋าเป้ ๑๑ นิ้ว ใช้ผ้าแคนวาส ผสมหนัง ตัดเย็บ 

- TAG หนัง แสดงสัญลักษณ์ ของ อพท.  

- จำนวน ๑๐๐ ใบ 
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เสื้อโปโลตามแบบ 

- เนื้อผ้า cvc, Spandex,หรือ Super dry  ปัก logo สัญลักษณ์ของ อพท. 

- แบบผู้ชาย และผู้หญิงรวมกัน ๑๐๐ ตัว 

 

 
- ห้องประชุมสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือประชุมปรึกษาหารือสำหรับ ๓๕ คน  ตามที่ อพท. 
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- จัดให้มีรถบัสและรถตู้ในการเดินทางทำกิจกรรมในจังหวัดเชียงราย 
 

- เตรียมการเดินทางไปกลับกรุงเทพ-เชียงรายหรือสถานที่ทำกิจกรรม และรับผิดชอบการเดินของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไปกลับภูมิลำเนา-จังหวัดพ้ืนที่จัดกิจกรรม โดยเครื่องบิน  (หากผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดไม่ประสงค์
เดินทางโดยเครื่องบิน ทางผู้จัดจะรับผิดชอบค่าเดินทาง แก่ผู้ร่วมกิจกรรม)                                                 

 
- จัดที่พักให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันเดินทางไป-กลับภูมิลำเนา 

 

โรงแรมเดอะมันตรินี  จังหวัดเชียงราย 
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- จัดทำบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอตลอดการจัดกิจกรรม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

วันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ จังหวัดเชียงราย 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
๑.  นายนิยม  เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี 

๒.  นายวิชัย วุฒิประภากุล 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี 

๓.  น.ส.วรชัต์ศา ฉุงน้อย 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนปฏิบัติการ 

เทศบาลตำบลโป่ง จ.ชลบุรี 

๔.  น.ส.วภิาวรรณ เผดิมอรรถกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลโป่ง จ.ชลบุรี 

๕.  น.ส.ณธษา ธวชัรัตนโชติ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
จ.สุโขทัย 

๖.  น.ส.วภิารัตน์  เหน่งแดง พนักงานช่วยงานพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
จ.สุโขทัย 

๗.  นางพินิจนันท์  ศรีทัศน์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  
จ.สุโขทัย 

๘.  น.ส.ทิพวรรณ  ประกิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  
จ.สุโขทัย 

๙.  นายโย ลำพึง นักวิชาการศึกษา อบต.กกสะทอน จ.เลย 

๑๐.  น.ส.ศิรินันท์  นนทะโคตร 
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

อบต.กกสะทอน จ.เลย 

๑๑.  นางชนัญฑิดา  อุ่นปภานันท์ 
 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบต.ปลาบ่า จ.เลย 

๑๒.  นางนันทิยา พลสุนทร 
 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ อบต.ปลาบ่า จ.เลย 

๑๓.  นายจรูญ จันทวงษ์ 
 

ปลัด อบต. อบต.ปวนพุ จ.เลย 
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ท่ี ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
๑๔.  นายธงชัย ขวัญงอน 

 
ผอ.กองช่าง อบต.ปวนพุ จ.เลย 

๑๕.  นายก้าน กุณวงษ์ 
 

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาอ้อ จ.เลย 

๑๖.  น.ส.เนตรชนก พาคำ 
 

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาอ้อ จ.เลย 

๑๗.  นายเวทิน  เพียรวิทยา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลศรีสองรัก จ.เลย 

๑๘.  นายต่อศักดิ์  กันสุข ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสองรัก จ.เลย 

๑๙.  นางจริยา  ฝาระมี 
 

ผอ.กองการศึกษา อบต.บ่อสวก จ.น่าน 

๒๐.  น.ส.กฤษณา ชินันท์ 
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต.บ่อสวก จ.น่าน 

๒๑.  นายสวาท ฟ้าสาร 
 

รองนายก อบต. อบต.นาซาว  จ.น่าน 

๒๒.  น.ส.วาสนา ดวงมะโน 
 

นักจัดการงานทั่วไป 
ชำนาญการ 

อบต.นาซาว  จ.น่าน 

๒๓.  นายจิรวัฒน์ วิกาศ 
 

ผอ.กองการศึกษา อบต.ม่วงตึ๊ด  จ.น่าน 

๒๔.  นายอาทิตย์ บุญคง 
 

ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน 

๒๕.  น.ส.ฉัฐพนิต มยูขโชติ 
 

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๒๖.  นายสมบูรณ์ ค้ำชู 
 

ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๒๗.  น.ส.ประภาศรี  จันทรานนท์ 
 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๒๘.  ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผอ.สพข. อพท. 

๒๙.  น.ส.นุชสรา เทียนไชย 

 

หัวหน้างานมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

อพท. 
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ท่ี ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
๓๐.  น.ส.นพมาศ ทิตระกูล 

 

เจา้หน้าทีพ่ฒันาพืน้ทีพ่เิศษ อพท. 

๓๑.  น.ส.วรรณพร ทองสุ่น 

 

เจา้หน้าทีพ่ฒันาพืน้ทีพ่เิศษ อพท.๓ 

๓๒.  น.ส.เรณู  ปิ่นทอง 

 

เจา้หน้าทีพ่ฒันาพืน้ทีพ่เิศษ อพท.๔ 

๓๓.  นายศศิวัฒน์  ติตะปัญ 

 

เจา้หน้าทีพ่ฒันาพืน้ทีพ่เิศษ อพท.๕ 

๓๔.  น.ส.มยุรี  ศรีสุริยพงศ์ 

 

เจา้หน้าทีพ่ฒันาพืน้ทีพ่เิศษ อพท.๖ 

๓๕.  นายเจตนา  พัฒนจันทร์ 

 

เจา้หน้าทีพ่ฒันาพืน้ทีพ่เิศษ อพท.๗ 
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บทที่ ๓ 

• จัดทำสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) 

• เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

• พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 
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จัดทำสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เช่น VDO Infographic เพ่ืออธิบายมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มี
ระยะเวลา ๓-๕ นาที โดยขอความเห็นชอบรูปแบบจาก อพท. 

 

 

  
 
 
  
 
 
 จัดหานักเขียนในการจัดทำบทความประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้เนื้อหาดึงดูดความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
เห็นคุณค่าของมาตรฐานฯ และสนใจเข้าร่วมโครงการ 

 

 
 
  
 
 
 
 

‘วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง’  
นักเขียนสารคดีนิตยสารสารคดี 
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เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ และชูคุณค่าของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  
 

หนงัสือ หนีกรุงไปปรุงฝัน ฉบับที่ ๕๕ จัดทำข้ึนในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่มียอดจำหน่ายสูงและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ตามที่ อพท. เห็นชอบ ไม่
น้อยกว่า ๑๐ สื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล โดยต้องนำเสนอให้ อพท. พิจารณาก่อน 
 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
เชียงรายทูเดย ์ 17 Feb.2016     
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Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 17 Feb.2016     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
INN 18 Feb.2016     

 

 

 

 

 

 

29



 
 
 
 

PRODUCTHOUSE ACCESSORIE 30 
 

 
 
 
 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
Sanook News 18 Feb.2016     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
เชียงใหม่นิวส์ 17 Feb.2016     
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Media Title Date Page Section Circulation PR Value 

ข่าวเชียงรายทูเดย ์
FM 92.0 

17 Feb.2016     

 

https://drive.google.com/file/d/0B5yIQjBac7TIYy13TDJVOXkxenc/view?usp=drive_web 

 
 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
ผูจ้ดัการออนไลน์ 18 Feb.2016     

 

 

 

 

 

 
 

 
Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
โพสตท์ูเดย ์ 26 July.2016     
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Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
ข่าวสด 26 July.2016     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
บา้นชา้ง อพท.1      
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Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
บา้นชา้ง อพท.2      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
สุโขทยั แมกกาซิน1      
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Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
สุโขทยั แมกกาซิน2      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
นสพ. เสียงชนบท1      
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Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
นสพ. เสียงชนบท2      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
นสพ. หลกัเมือง1      
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Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
นสพ. หลกัเมือง2      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
นสพ. มติเลย1      
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Media Title Date Page Section Circulation PR Value 
นสพ. มติเลย2      
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จัดการมอบประกาศนียบัตร โล่ หรืออ่ืนๆ ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียดตามท่ี อพท. เห็นชอบ ให้กับองค์กรที่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
 

กำหนดการ 
“สร้างมาตรฐาน สู่ศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” 

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒:๓๐ – ๑๕:๓๐ น. 
         ณ ห้องประชุมนาคำ ภูนาคำ รีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 

รายละเอียด 

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๑๒:๓๐-๑๔:๐๐ น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง 

๑๔:๐๐-๑๔:๒๐ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน 

๑๔:๒๐-๑๔:๕๐ น. 
พิธีมอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก รวมทั้งกล่าวแสดงความยินดีให้แก่องค์กรที่ปฏิบัติ 
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. 

๑๔:๕๐-๑๕:๑๐ น. ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันบนเวที 

๑๕:๑๐ -๑๕:๓๐ น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. 
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 สร้างมาตรฐานสู่ศักยภาพ การท่องเที่ยว...อย่างยั่งยืน 
วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมนาคำ ภูนาคำ รีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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ข้อเสนอเพิ่มเติม 
 
จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ บทความประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรฐาน การจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ขนาด A๕ พิมพ์ ๔ สี ๔หน้า จำนวน ๕๐๐ ชุด 
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บทที่ ๔ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

๑) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน 
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน
ในภาพรวมเป็นไปด้วยดี ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์และความรู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ณ เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้จากเทศบาลนครเชียงรายเป็นอย่างมาก  

 ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ พื้นที่บางแห่งขาดความพร้อมของนักสื่อความหมายที่เป็นมืออาชีพ และ
กระบวนการศึกษาดูงานไม่ต่อเนื่องมากนักในสถานที่บางแห่ง เช่น บ้านหล่อชา ซึ่งไม่มีแผนรองรับนักท่องเที่ยวหรือมี
กิจกรรมบางอย่างท่ีจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมที่ชัดเจน ตลอดทั้งเอกสารนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวยังไม่มี
ความพร้อม 

 ข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ทีมงานควรมีการรวบรวมข้อมูล และศึกษารายละเอียด 
รวมทั้งข้อมูลของสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดกิจกรรม และควรมีการนำเสนอข้อมูล โดยสรุปให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับฟังก่อนจะเดินทางไปถึงสถานที่นั้นๆ เพื่อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นและข้อควร
ปฏิบัติต่างๆ ก่อนถึงสถานที่จริง นอกจากนี้ ในการศึกษาดูงานสถานที่แต่ละแห่ง ทีมงานควรมีบุคลากรที่สามารถให้
ข้อมูลเสริมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ในกรณีที่บุคลากรของสถานที่นั้นๆ ไม่เพียงพอหรือมีทักษะในการสื่อสารไม่มาก
นัก 

๒) การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เพื่ออธิบายมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

 ผู้จัดทำสื่อมัลติมีเดีย มีความรู้ ความเข้าใจและชำนาญในการทำงาน และสามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่
กำหนด จึงทำให้ไม่มีปัญหาในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียดังกล่าว 

๓) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ และชูคุณค่าของมาตรฐานการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

 การเขียนบทความลงสื่อนิตยสาร นักเขียนที่ผู้รับจ้างสรรหามานั้น มีงานเขียนที่เป็นงานเขียนประจำอยู่
ค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ จึงทำให้บทความที่เขียนออกมา ไม่สะท้อนตามเป้าประสงค์เท่าท่ีควร 
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 ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการต่อไปในอนาคต ควรมีการจัดหานักเขียนที ่มีความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันไว้หลายๆ คน สำหรับเป็นทางเลือกให้กับทาง อพท. พิจารณาเลือกทดแทนในกรณีที่
นักเขียนที่เลือกไว้ในครั้งแรกไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาหรือแผนงานที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ นักเขียนควร
จะต้องสามารถลงพื้นท่ีร่วมกับ อพท. เพ่ือนำข้อมูลมาประกอบการเขียนบทความได้ 

๔) การมอบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

 การจัดงานมอบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ภูนาคำ รีสอร์ท จังหวัดเลย เป็นไปได้ด้วยดีตามที่สำนัก
พัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวได้วางแผนงานไว้ทั้งหมด มีปัญหาอุปสรรคบ้าง เนื่องจากสภาพอากาศมีความ
แปรปรวน ทำให้ห้องประชุมที่เตรียมไว้แบบเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ มีความร้อนอบอ้าว 

 ข้อเสนอแนะ ในการจัดงานมอบประกาศนียบัตร ควรมีการประเมินสถานที่จัดงานเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
ด้านการบริหารจัดการ เช่น กรณีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ สภาพอากาศร้อนไม่ถ่ายเทเท่าที่ควร เป็นต้น 
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บทที่ 6 
รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหาร 
จัดการการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน 

 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 คน โดยออกแบบโปรแกรมสำหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ ่งประกอบด้วยการจัดหาองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในแหล่งหรือกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อม
ประสานงานเรื่องการเดินทาง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น  

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมี
มาตรฐาน ทางที่ปรึกษาได้ขออนุญาตเลื่อนแผนในการจัดกิจกรรมจากต้นเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงต้นเดือน
มิถุนายน เนื่องจาก สถานที่ศึกษาดูงานไม่สะดวกให้เข้าศึกษาดูงานในช่วงเวลาดังกล่าว จึงกำหนดให้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดชลบุรี-ระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการท่องเที่ยวจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 
40 คน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน 23 องค์กร ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้   

6.1 การออกแบบโปรแกรมสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำกำหนดการและโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมนำส่งเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ โดย 
อพท. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มีกิจกรรมหลัก คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ช่วงเวลา 13:30-15:30 น. 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ บ้าน 100 เสา ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี วันที่ 7 
มิถุนายน 2561 เวลา 09:30-11:45 น. กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เวลา 
13:00-16:00 น. กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านจำรุง 
ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เวลา 18:30-20:00 น. กิจกรรมที่ 4  ฟังบรรยายวิทยากรจาก ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว ผู้ปกป้องและฟ้ืนฟู
ป่าชายเลนที่อยู่รายรอบชุมชน พลิกฟ้ืนคืนชีพพ้ืนที่ป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ
ของเยาวชน พร้อมร่วมกิจกรรมสรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงาน และวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 
11:00-12:00 น. กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่า
ชายเลน บ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยรายละเอียดกำหนดการมีดังนี้ 

กำหนดการ 
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดระยอง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บ้านตะเคียนเต้ีย – ระยอง 

10:00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนดัหมาย พรอ้มออกเดินทาง 
ออกเดินทาง ไปยัง หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านตะเคียนเตี้ย 

13:30 – 15:30 น. ศึกษาดูงาน ณ บ้าน 100 เสา ลานวัฒนธรรม ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย 
ศึกษาประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตพอเพียง เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านร้อยเสา ลานวัฒนธรรมและ
ศูนย์การเรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม 4 ฐาน 

- กัวซา รักษาโรค 
- การพับใบเตย 
- ของเล่นจากทางมะพร้าว 
- การทำพวงมโหตร 

15:30 – 17:30 น. ออกเดินทาง เพื่อเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ณ จังหวัดระยอง 

18:30 – 20:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน ป แกงป่า และสรุปกิจกรรมวันที่ 1 

20:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
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  6 - 3 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 
วันที่ 2 แลกเปลี่ยนรู้ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลตำบล
เมืองแกลง และเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง 

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า 

09:00 – 09:30 น. ออกเดินทางไปยัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

09:30 – 11:45 น. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้ ณ ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับการแต่งตั้งจาก UN-HABITAT , สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เป็น "ศูนย์ประสานงานเครือข่ ายการเรียนรู้ ด้าน
การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก" (Eastern Regional Coordinating 
Center) ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเมืองและสิ่งแวดล้อม เพื่อรอบรับแผนการ
กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแลการจัดการของเสียจากครัวเรือน โรงงานอุ
ตาหกรรม ตลาด ร้านค้า ฯลฯ หลายกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการอยู่
ภายในศูนย์ปะสานเครือข่ายการเรียนรู ้ด้านการจัดการเมืองและสิ ่งแวดล้อม ประจำภาค
ตะวันออกนี้ ก็เพื่อลดปริมาณขยะหรือของเสียจากแหล่งต่างๆ ก่อนท่ีจะลำเลียงขนส่งไปยังหลุม
ฝังกลบ ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากตัว อ.แกลง หลาย 10 กิโลเมตร ซึ่งการลดปริมาณขยะก่อนที่
จะไปถึงหลุมฝังกลบ ก็จะช่วยลดการสิ้นเปลืองปริมาณพลังงานน้ำมันในการขนส่ง ลดเวลา และ
ช่วยให้หลุมฝังกลบขยะของทางเทศบาลฯ เต็มช้าลง 

11:45 – 12:00 น. ออกเดินทางไปร้านอาหาร 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารโจโจ ้

13:00 – 16:00 น. ออกเดินทาง และศึกษาดูงานการบริหารจดัการหมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านจำรุง 
ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

16:00 – 16:30 น. เดินทางกลับที่พัก 

16:30 – 17:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

17:30 – 18:30 น. สรุปผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมประสบการณจ์ากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ณ ห้องประชุมโรงแรมที่พัก 

18:30 – 20:00 น. รับประทานอาหารเย็น และร่วมฟงับรรยายวิทยากรจาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่า
ชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว ผู้ปกป้องและฟื้นฟูป่าชายเลนท่ีอยู่ราย
รอบชุมชน พลิกฟื้นคืนชีพพ้ืนท่ีป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบรูณ์ เปน็ห้องเรียนธรรมชาติของ
เยาวชน  

20:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
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วันที่ 3ระยอง - พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ – ภูมิลำเนา 

08:30 – 09:30 น. รับประทานอาหารเช้า 

09:30 – 11:00 น. ออกเดินทาง ไปยัง พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง 

11:00 – 12:00 น. ศึกษาดูงานเรื่องการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้าน
แหลมฉบัง 
พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านแหลมฉบัง เป็นพ้ืนท่ีที่ชุมชนบ้านแหลมฉบังร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา 
โดยจดัตั้งกลุ่มอนุรักษ์ตั้งแต่การเกบ็ขยะที่ทับถมกันมายาวนานหลายปี จนทำให้ลำคลองตื้นเขิน 
ได้ขุดลอกคลอง ทำกิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ป่าชายเลน เป็นพื้นที่ ที่ได้รับการดูแล
ทั้งจากชุมชน ท่าเรือแหลมฉบัง รว่มกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรรีาชา มีการจดัทำโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง บนพื้นที่ 
28 ไร่ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน และ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง และเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ แหล่งสนัทนาการ ศึกษาดูงานด้าน
การอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ซึ่งปัจจุบนั มีความสมบูรณ์ อยู่ติดกับ
วัดแหลมฉบัง มสีะพานให้เดินชมธรรมชาตภิายใน หลังจากน้ัน เดินทางจับจ่ายสินค้าโอทอป 
อาหารทะเลแห้งของชุมชนแหลมฉบัง 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13:00 – 16:00 น. ออกเดินทางไปยัง สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ 

16:00 น. เดินทางกลับภมูิลำเนา 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรายละเอียดกำหนดการและโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แสดงดัง ภาคผนวก ฏ 
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6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 สถาบันฯ ดำเนินการประสานงานพร้อมจัดเตรียมทั้งเรื ่องการเดินทาง ที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ 
รวมถึงของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอตลอดกิจกรรม โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน ณ บ้าน 100 เสา ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี  
เพ่ือศึกษาประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตพอเพียง ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย โดย
คุณวันดี สิงห์ทอง ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุมชน เริ่มจากคุณวัน
ดีและครอบครัว มีแนวคิดที่อยากให้ชุมชนเป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยดึงคน
ภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้เกี ่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง จึงเริ ่มนำบ้านโบราณของ
ครอบครัวจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บ้านร้อยเสา และจัดทำลานวัฒนธรรมตะเคียนเตี้ยไว้ดำเนินกิจกรรม ซึ่ง
เมื่อชุมชนเริ่มมองเห็นความสำคัญ จึงเกิดการสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชนขึ้น  

โดยชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยได้ดำเนินการร่วมกับ อพท. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชาวตะเคียนเตี้ยนั้น มีการทำสวนมะพร้าวเป็นหลัก อพท. จึงเข้ามาช่วยแนะนำชุมชนในเรื่อง
ของการสร้างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดทำเส้นทางปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว แตใ่นช่วงที่ผ่านมาพบว่ามี
ปัญหาในเรื่องของต้นมะพร้าวถูกทำลายโดยหนอนหัวดำ ส่งผลให้มีต้นมะพร้าวยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก จึง
หาแนวทางในการกำจัดหนอนหัวดำ เพื่อช่วยให้ชาวชุมชนมีวิถีชีวิตเช่นเดิม และสามารถอนุรักษ์สวนมะพรา้ว
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทาง อพท. และชุมชนจึงได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แนะนำให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ คือ 
การใช้แตนเบียนควบคุมหนอนหัวดำดังกล่าว เนื่องจากแตนเบียนจะต่อยหนอนหัวดำทำให้หนอนหัวดำเป็น
อัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และเม่ือแตนเบียนไข่บนหนอนหัวดำ หนอนที่เป็นตัวอ่อนของแตนเบียนจะกิน
หนอนหัวดำเป็นอาหาร จึงช่วยสามารถกำจัดหนอนหัวดำได้  จึงเป็นแนวทางหนึ่งแห่งความพอเพียง ในใช้
ธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาแทนการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช 

นอกเหนือจากเส้นทางปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าวนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม เรียนรู้ 
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เช่น แนะนำเรื่องการปลูกมะพร้าว การจัดการศัตรูพืช (หนอนหัวดำ) และการ
ปล่อยแตนเบียน เป็นต้น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่ทำจาก
ธรรมชาติ เช่น แก้วน้ำจะไม่ใช้แก้วพลาสติก การแจ้งนักท่องเที่ยวให้ทิ้งขยะในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้ จัดเตรียมถัง
ขยะแยกประเภท เป็นต้น 

จากนั้นคณะศึกษาดูงานฯ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
- กัวซา รักษาโรค กิจกรรมเพื่อสุขภาพเป็นภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัย

โบราณของชาวจีน เป็นการบำบัดด้วยการขูดผิวหนัง เพ่ือขับพิษ ซึ่งทำได้ง่าย สะดวก และไม่มีผลข้างเคียง 
- เรียนรู้สารพันงานศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ การพับใบเตย การทำของเล่นจากทางมะพร้าว และ

การทำพวงมโหตร ซึ่งเป็นศิลปะท้องถิ่นที่กำลังจะหายไป ทางชุมชนจึงทำการอนุรักษ์ไว้ เพ่ือสานต่อภูมิปัญญา
บรรพบุรุษที่สืบทอดกันมายาวนาน 
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ภาพที่ 6-1 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ บ้าน 100 เสา ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัด
ชลบุร ี
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กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัด
การเมืองและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับการแต่งตั้ง
จาก UN-HABITAT สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เป็น "ศูนย์
ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก" (Eastern 
Regional Coordinating Center) ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเมืองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรอบรับ
แผนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแลการจัดการของเสียจากครัวเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาด ร้านค้า ฯลฯ หลายกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการอยู่ภายในศูนย์
ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออกนี้ เพ่ือลดปริมาณขยะ
หรือของเสียจากแหล่งต่างๆ ก่อนที่จะลำเลียงขนส่งไปยังหลุมฝังกลบ ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากตัว อ.แกลง 
หลาย 10 กิโลเมตร ซึ่งการลดปริมาณขยะก่อนที่จะไปถึงหลุมฝังกลบ ก็จะช่วยลดการสิ้นเปลืองปริมาณ
พลังงานน้ำมันในการขนส่ง ลดเวลา และช่วยให้หลุมฝังกลบขยะของทางเทศบาลฯ เต็มช้าลง 

ภายในศูนย์ประสานงานฯ ประกอบด้วยฐานต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการกำจัด คัดแยกขยะ เพ่ือนำไป
เป็นอาหาร หมักทำปุ๋ย ฯลฯ โดยฐานต่างๆ ประกอบด้วย 

- ฐานโรงคัดแยกขยะ 
- ฐานโรงบดย่อย 
- ฐานโรงหมักก๊าซชีวภาพ 
- ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ฐานฟาร์มไส้เดือน 
- ฐานโรงเลี้ยงหมู 
- ฐานโรงเลี้ยงแพะ 
- ฐานโรงเลี้ยงเป็ด 
- ฐานโรงหมักน้ำจุลินทรีย์ 
- ฐานโรงกากไขมันอัดก้อน 
- ฐานเครื่องอัดกล่องนม 
- ฐานเกษตรเมือง 
วิทยากร ประจำศูนย์ประสานงานฯ บรรยายข้อมูลว่าในอำเภอแกลง มีพื้นที่ประมาณ 14.5 ตาราง

กิโลเมตร ประชากรประมาณ 18,700 คน ชุมชน 16 ชุมชน เรื่องการจัดการขยะในอดีตเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา 
อำเภอแกลงมีถังขยะประมาณ 100 กว่าใบ รถขยะ 1 คัน หลุมฝังกลบเป็นหลุมลูกรังของชาวบ้าน โดยเทศบาล
ฯ จะดำเนินการเก็บขยะ 2-3 วัน/ครัง้ หลังจากนั้น 10 ปีต่อมา ถังขยะเพ่ิมข้ึนเป็น 980 ใบ รถขยะ 3 คัน หลุม
ฝังกลบที่มีเริ่มไม่เพียงพอ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อวัน ผู้บริหารของ
เทศบาลฯ จึงเกิดแนวความคิดว่าต้องดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องขยะ โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่ที่ต้นทาง จึงเริ่มจาก
การอบรมให้ความรู้กับประชาชนโดยวิทยากรท้องถิ่น แต่พบว่าไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ในปีถัด
มาจึงเชิญวิทยากรระดับจังหวัดมาอบรมให้ความรู้แทน และทดลองนำถังขยะแบบคัดแยกขยะไปไว้ที่ชุมชนนำ
ร่อง 1 ชุมชน และมีคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตรวจสอบว่าสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องหรือไม่ พบว่า
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเพียง 1-2 วันหลังจากการอบรม ดังนั้นทางเทศบาลฯ จึงปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินการโดยไปเชิญวิทยากรระดับประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน
ดังเช่นทุกครัง้ที่ผ่านมา  
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เทศบาลฯ จึงยกเลิกการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งหา
วิธีการดำเนินงานใหม่ จึงเกิดแนวคิดว่าต้องทำให้เห็นจริง คนในชุมชนจึงจะเชื่อ เทศบาลฯ จึงเริ่มดำเนินการ
คัดแยกขยะและเชิญผู้นำชุมชนมาศึกษาดูงาน ทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานมากขึ้น ต่อมาผู้บริหาร
ของเทศบาลฯ ได้เกิดแนวความคิดในการลดจำนวนถังขยะ เริ ่มจากถนนสุนทรภู่ ระยะทางประมาณ 1.5 
กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการลดถังขยะลงได้เหลือ 90 ใบ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหาถุง
ขยะมาใส่ขยะแล้วมาวางไว้ที ่จุดวางถังขยะเดิม และเทศบาลฯ มาเก็บในช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. เมื่อ
ดำเนินการได้ผลจึงนำแนวทางดังกล่าวขยายผลไปยังตัวเมืองแกลง ซึ่งสามารถลดถังขยะได้ประมาณ 200 ใบ 
เมื่อประสบผลสำเร็จจึงได้ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ของเทศบาลฯ อีก นอกจากนั้นผู้บริหารยังมีแนวคิดเก็บรถขยะ
เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแทน  

ขั้นตอนในการคัดแยกขยะที่สายพาน จะคัดแยกทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยใช้สายพานกว้าง 80 เซนติเมตร 
ยาว 15 เมตร และที่ปลายสายพานท้ัง 2 เส้นจะมีรถรองรับขยะท่ีเหลือจากการคัดแยก 

ขั้นตอนที่ 1 แยกขยะอินทรีย์ (เศษผัก ผลไม้) ที่มากับรถขยะเท่านั้น โดยขยะประเภทนี้มีแหล่งที่มา
จากตลาดสดมากที่สุด โดยในเมืองแกลงมีตลาดสด 3 ตลาด โดยเป็นตลาดของเทศบาลฯ 2 ตลาด และตลาด
ของเอกชน 1 ตลาด เทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ค้าคัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ไว้ต่างหากและรวบรวมไว้ที่
จุดๆ หนึ่งของตลาด และมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะเข้าไปดำเนินการจัดเก็บ โดยผลไม้ท่ีแยกออกมานั้นจะนำไปทำ
น้ำหมัก EM ในแต่ละเดือนสามารถผลิตได้ประมาณ 4,000 – 5,000 ลิตร น้ำหมัก EM ที่ได้จะแยกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ 

(1) กรอกใส่ขวดน้ำดื่มทั่วไป และตั้งไว้ที่ชั้นล่างของเทศบาลฯ แจกประชาชนฟรี 
(2) เติมลงในถังขนาด 500 ลิตร จำนวน 10 ถัง โดยถังดังกล่าวนี้จะวางไว้ตามหัวมุมถนน จะนำน้ำ

หมักไปเติมทุกวันอังคารและวันศุกร์ และจะเปิดให้น้ำหมักไหลลงท่อระบายน้ำ 24 ชั่วโมง เพ่ือ
บำบัดน้ำเสีย โดยท่อน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำประแสร์ 

(3) ฉีดพ่นในพื้นที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขจัดกลิ่น ป้องกันแมลงวัน 

ส่วนเศษผัก เลือกที่ไม่เผ็ด ไม่ขม ไม่เปรี้ยว นำไปเข้าเครื่องบดย่อย เป็นอาหารของไส้เดือน และได้ผลผลิตเป็น
ปุ๋ยมูลไส้เดือน และผักที่เหลือจากการเป็นอาหารของไส้เดือนแล้ว จะนำเข้าเครื่องบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ใช้เวลา
หมักประมาณ 45 วัน นำไปขายให้เกษตรกรกิโลละ 2 บาท 

ขั้นตอนที่ 2 คัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ (นำไปขายเดือนละประมาณ 2 ครั้ง) โดยในเบื้องต้นทาง
เทศบาลฯ จะขอความร่วมมือจากแต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ตั้งแต่ต้นทาง แล้วนำไปแลก
แต้มกับธนาคารขยะของเทศบาลฯ 

ขั้นตอนที่  3 กล่องเครื่องดื่มที่เป็นกล่องกระดาษทุกชนิด โดยมีแหล่งที่มาจากโรงเรียนมากที่สุด โดย
ในเขตเทศบาลฯ มีโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน ทางเทศบาลฯ ขอความร่วมมือจากโรงเรียนคัดแยกขยะ
ประเภทกล่องนม และเทศบาลฯ จะเข้าไปเก็บทุกวันศุกร์ ในปัจจุบันกล่องนมที่เก็บรวบรวมมาจากโรงเรียน
ต่างๆ ทางเทศบาลฯ สต๊อกไว้ก่อนเนื่องจากติดปัญหาที่ผู้รับซื้อจะต้องให้มีการล้างกล่องนมก่อนนำไปขาย 

ขั้นตอนที่ 4 คัดแยกถุงพลาสติกเมื่อคัดแยกออกมาจะมีพ่อค้ามารับซื้อไปล้างทำความสะอาดและคัด
แยกเกรดประเภทพลาสติกเพื่อนำไปขายต่อให้กับโรงงานที่รับซื้อ ปัจจุบัน 1 ใน 16 พื้นที่ของเทศบาลฯ กำลัง
จัดเตรียมเพ่ือกอ่สร้างโรงล้างถุงพลาสติก 
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ขั้นตอนที่ 5 เศษอาหาร (เศษอาหารที่มาจากบ้านเรือนและยังอยู่ในถุงพลาสติก) โดยมีแหล่งที่มาจาก
ร้านอาหารมากที่สุด โดยในพื้นท่ีเมืองแกลงมีร้านอาหารประมาณ 60 ร้าน โดยเทศบาลฯ ขอความร่วมมือจาก
ร้านอาหารในพื้นที่ทุกร้านแยกเศษอาหารทั้งหมดไว้ที่ร้าน โดยเทศบาลฯ จะแจกถังให้ร้านละ 1 ใบเพื่อทิ้งเศษ
อาหารดังกล่าว และให้รถออกไปเก็บเศษอาหารทุกวัน วันละ 2 รอบ โดยเศษอาหารดังกล่าวนำมาเป็นอาหาร
ของเป็ด หมูป่า (ได้ผลผลิตเป็นไข่เป็ด นำไปขาย และขี้หมู นำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพ) และเศษอาหารที่เหลือ
นำไปเข้าเครื่องบดรวมกับขี้หมูหมักเป็นก๊าซชีวภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-2 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 
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ภาพที่ 6-2 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการหมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านจำรุง ตำบล
เนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านจำรุง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้การนำของผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ 
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอแกลง โดยชาวบ้านในชุมชนบ้านจำรุงนั้นได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำรงชีวิต รูปแบบการพัฒนาของบ้านจำรุงนั้นแบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก ่

ขั้นที่ 1 แบบพ่ึงตนเอง โดยชุมชนจะต้องรู้จักตนเอง การปลูกพืชผลทางการเกษตร เริ่มจากผลิตเพ่ือไว้
รับประทานเองก่อน ถ้าเหลือจึงนำมาแลกเปลี่ยน และขายตามลำดับ 

ขั้นที่ 2 ขยายแนวคิด โดยเน้นหลักร่วมคุย ร่วมคิด ร่วมกลุ่ม ร่วมทุน และร่วมทำ บ้านจำรุงนั้นเน้นให้
ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกัน เนื่องจากจะทำให้เกิดแหล่งทุน องค์ความรู้ และเกิดการสืบทอด ทำให้เกิดความ
ยั่งยืนในการดำเนินงาน โดยเน้นให้ชุมชนเริ่มต้นจากการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดการอนุรักษ์ 
สืบทอด ต่อยอด เพ่ือให้เกิดเป็นเรื่องราว พร้อมทั้งหาจุดเด่น และเพ่ิมมูลค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ 

ขั้นที่ 3 รูปแบบการทำงาน เริ่มตั้งแต่เรียนรู้ นำไปปฏิบัติ พัฒนา และต่อยอด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
โดยรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นั้น เริ่มจากการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาทำให้เกิดเป็นอาชีพ 
เป็นกิจกรรม รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนซึ่งในแต่ละพ้ืนที่จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน จึงต้องมี
การค้นหาจุดที่น่าสนใจของพ้ืนที่ตนเองขึ้นมา และพัฒนาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทำกิจกรรม
ร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการเกษตร โดยถ้าสามารถ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ จะทำให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสามารถนำผลผลิตทางการเกษตร
มาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ การจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องเริ ่มต้นจากภายในชุมชนก่อน จึงจะเป็น
ตัวอย่างให้กับผู้อื่นปฏิบัติตามได้สวัสดิการชุมขน บ้านจำรุงมีสวัสดิการดูแลให้กับชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย โดย
เกิดจะมีการมอบเงินให้ จำนวน 2,000 บาท นอนโรงพยาบาลให้วันละ 500 บาท และตายให้เงินจำนวน 
5,000 บาท เครื่องมือในการพัฒนาของบ้านจำรุงนั้น คือ เวทีชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ 
ระหว่างคนในชุมชน 
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ภาพที่ 6-3 บรรยากาศการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านจำรุง 
ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

กิจกรรมที่ 4 การฟังบรรยายวิทยากรจาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ชุมชนบ้าน
แหลมฉบัง จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว ผู้ปกป้องและฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่อยู่รายรอบชุมชน พลิกฟ้ืนคืนชีพพ้ืนที่ป่า
ชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชน โดยวิทยากรได้บรรยายว่า การขยายเขต
อุตสาหกรรมชายฝั ่งตะวันออก ที ่เร ิ ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี ่ยนแปลงชุมชนและแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะเมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทย ออกพระราชกำหนดเวนคืน
พื้นที่ หลายชุมชนต่างเกรงกลัวและยอมรับการเวนคืนและย้ายออก มีเพียงชุมชนแหลมฉบังหมู่บ้านเดียว ที่ ไม่
ยินยอมการเวนคืน ต่างร่วมกันคัดค้าน เพราะเห็นว่าเป็นถิ่นฐานบ้านเกิด และแหล่งทำมาหากินของชาวประมง
มาแต่ดั้งเดิม ขณะรอเวลาการต่อสู้คัดค้านเพื่อดำเนินการหลายวิธีอยู่นั้น ในช่วงเวลานั้นมีกลุ่มผู้หวังประโยชน์
อีกหลายรายได้บุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนเพื่อทำบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง มีการสร้างรั้วคอนกรีตเพ่ือทำแนวเขต  

จ่าเอกอภิวิชญ์ นวลแก้ว หรือ ครูจ่า ซึ่งขณะนั้นรับราชการเป็นจ่าทหารเรือ ประจำหน่วยบัญชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อคลี่คลายปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-2540 เมื่อครูจ่าลงพื้นที่ ได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงปัญหาและการถูกบีบ
คั้นของชุมชนจากการท่าเรือฯ และองค์กรของรัฐ อีกทั้งชุมชนแหลมฉบังกำลังตกอยู่ในวงล้อมของ โรงงาน
อุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างรุนแรง เนื่องจากชาวบ้านเคยหากินกับวิถี
ประมงพื้นบ้าน และไม่สามารถเก็บผลผลิตจากป่าชายเลนได้เหมือนเดิม เกิดปัญหาทั้งขยะและกากสารเคมีที่
ปนเปื้อนกับน้ำในลำคลองที่ผ่านป่าชายเลนเข้ามาสู่ชุมชน จนทำให้น้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำสูญหายไป ประกอบกับ
การบุกรุกเข้าจับจองพื้นที่ในป่าชายเลน การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ลำคลองผ่านหมู่บ้าน
ก่อนจะไหลลงทะเล จำนวนแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่แทนชุมชนที่อพยพออกไป เพราะเวนคืนพื้นที่
ให้กับการท่าเรือฯ แล้ว ผลกระทบดังกล่าวทำให้ชีวิตที่เคยสงบสุขกลายเป็นความทุกข์ ครูจ่าจึงตัดสินใจลาออก
จากราชการ แล้วมาเป็นครูอาสาสมัครสอนนักเรียนชั้นประถมของหมู่บ้านจากนักเรียน 60 คน ในวันนั้น ได้
กลายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนเกือบ 500 คน  
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ในปัจจุบัน ครูจ่า ได้พยายามศึกษาหาข้อเท็จจริงถึงเรื่องราวและปัญหาของชาวบ้านพร้อมกับอุทิศตน
เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้นำในการต่อสู้ที่จะไม่ยินยอมให้มีการเวนคืน ในด้านการปกป้องและฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่
อยู่รายรอบชุมชน จึงได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์อย่างจริงจัง ตั้งแต่การเก็บขยะที่ทับถมกันมายาวนานหลายปี จนทำ
ให้ลำคลองตื้นเขิน ได้ขุดลอกคลอง ทำกิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความผูกพันระหว่างป่ากับคน 
ด้วยการใช้ เพลง Happy Birthday ให้ต้นไม้มี “วันเกิด” ผู้ปลูกมีความผูกพันกับต้นไม้ที่ปลูก สร้างพันธมิตร
ด้วยการขอขยายพ้ืนที่ปลูกป่าและหญ้าแฝก บริเวณตลิ่งน้ำในที่ดินของการท่าเรือฯ ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ เพ่ือลด
ผลกระทบเรื่องตลิ่งพัง สามารถพลิกฟื้นคืนชีพพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จำนวน 48 ไร่ เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชน มีเครือข่ายในชุมชนต่างๆ ที่ร่วมสร้างระบบนิเวศขนาดเล็กๆ เชื่อมต่อเป็นป่ า
ชายเลนผืนใหญ่ มีฐานทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ชุมชนได้พ่ึงพิง และดำรงชีพประมงพ้ืนบ้านได้ดังเดิม อีกทั้งน้ำ
ในลำคลองเริ่มมาใสและปราศจากกลิ่นเหม็น ครูจ่า ร่วมมือร่วมใจกับชุมชนและกลุ่มเยาวชนพยายามใช้หลัก
วิชาการเกษตรปรับสภาพดินเพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้ป่า ขุดดินเพ่ือตรวจสภาพในห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ
หาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ฟ้ืนฟูและบำบัดสภาพดินเลนให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ตั้งกลุ่มเยาวชนเพ่ือทำหน้าที่เฝ้า
ระวังคุณภาพน้ำในคลองสาขาของป่าชายเลน นอกจากนี้ ได้เขียนหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาป่าชายเลน พร้อม
แผนการสอน ตั้งแต่ ชั้น ป.1-ม.3 ให้กับโรงเรียนวัดแหลมฉบัง และขยายเครือข่ายให้ความรู้กับชุมชนใกล้เคียง
เรื่องความสำคัญของป่าชายเลนและช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการตั้งกลุ่มฟ้ืนฟูป่าชายเลนให้ชุมชนเครือข่าย 
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 หลังจากการฟังบรรยาย คณะผู้ร่วมศึกษาดูงานได้ร่วมกันประชุมกลุ่มย่อย เพื่อถอดบทเรียนจาก
การศึกษาดูงาน และนำเสนอโดยสามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ทราบถึงแนวทางและทำให้เห็นตัวอย่างและแนวทางในการบริหารจัดการขยะที่ดี ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยสามารถนำแนวทางไปปรับ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
ของแต่ละองค์กรได ้

- แนวทางที่แต่ละชุมชนสามารถค้นหาตนเองว่าภายในแต่ละชุมชนมีอะไรที่เป็นอัตตลักษณ์ของ
ชุมชน และนำจุดดังกล่าวมาพัฒนาเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีอาหารที่เป็น
อาหารท้องถิ่นของชุมชนโดยทำเป็นเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีความสนใจมากขึ้น และสามารถนำ
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

- แนวทางการสร้างให้ชุมชนทุกชุมชนมีส่วนร่วมและกระจายรายให้กับทุกชุมชนอย่างทั่วถึง เน้นการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและรายได้ของชุมชน 

- แนวทางการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมภายในชุมชนต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ แล้วจึงขยายไปยังจุดใหญ่ 
รวมถึงต้องชี้ให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์และรายได้ที่จะได้จากการดำเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการมีส่วนรว่ม
ของชุมชน 

- การดำเนินงานใดๆ ก็ตามต้องเริ่มจากภายในชุมชน ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อน และต้อง
เข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน เพ่ือไม่ให้เป็นการผลักภาระให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงต้องดูว่า
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมีอะไรบ้าง และจะพัฒนาได้อย่างไร เพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนาให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6-4 บรรยากาศการร่วมฟังการบรรยายวิทยากรจาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว และบรรยากาศการสรุปบทเรียนจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง  
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ภาพที่ 6-4 บรรยากาศการร่วมฟังการบรรยายวิทยากรจาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว และบรรยากาศการสรุปบทเรียนจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง (ต่อ) 

  

57



 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ปี 2561 
 

  6 - 15 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน 
บ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จากการร่วมฟังบรรยายในช่วงกิจกรรมที่ 4 คณะร่วมศึกษาดูงาน ได้ลงพื้นที่
อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมฉบัง เพ่ือเยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามท่ีวิทยากรบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-5 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุร ี

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แบบมีมาตรฐาน สถาบันฯ ได้สอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมตอบ
แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 34 คน โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ย แสดงดังตารางที่ 6.1 และสรุปผลความ
พึงพอใจกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการการท่องเที ่ยวแบบมี
มาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 6-2 รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 6-1 แสดงเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) ค่าร้อยละ 
มากที่สุด 4.21-5.00 84-100 

มาก 3.41-4.20 68-83 
ปานกลาง 2.61-3.40 52-67 

น้อย 1.81-2.60 36-51 
น้อยที่สุด 1.00-1.80 20-35 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6-2 สรุปผลความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย
(�̅�) 

 
ร้อยละ 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
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  6 - 16 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

1. รูปแบบการจัดกจิกรรมใน
ภาพรวมมคีวามเหมาะสม 

68% 29% 3% - - 
4.65 92.9 มากที่สุด 

2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

56% 32% 12% - - 
4.44 88.8 มากที่สุด 

3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

82% 15% 3% - - 
4.79 95.9 มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูม้าพัฒนา
งานได ้

68% 32% - - - 
4.68 93.5 มากที่สุด 

5. สถานท่ีศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรม 

65% 32% 3% - - 
4.62 92.4 มากที่สุด 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

จังหวัดชลบุรี-ระยอง ที่มีต่อหัวข้อการประเมิน รายละเอียด ดังนี้ 
- ความคิดเห็นที ่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี ่ยที่ 4.65       

คิดเป็นร้อยละ 92.9 โดยความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 

88.8 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 

95.9 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อสามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.5 

โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อสถานที่ศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.4    

โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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  6 - 17 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 และจากการสอบถามสิ่งที่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานชื่นชอบ หรือประทับใจต่อสถานที่ดูงาน/จัดกิจกรรม 
สิ่งที่สามารถนำความรู้ที ่ได้รับจากสถานที่ไปปรับใช้กับองค์กร และจะนำไปปรับใช้อย่างไร รวมถึงการจัด
กิจกรรมในครั ้งต่อไป ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที ่ไหน และในประเด็นใด สามารถสรุปได้โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1) สรุปสิ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานชื่นชอบหรือประทับใจต่อสถานที่ดูงาน/จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

• ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย  
- ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตนเอง โดยเน้นให้คนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการ มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้านชุมชน ก่อให้เกิดความ
สามัคคีในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน 

- ความสามารถในการนำวิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชนมาใช้สำหรับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน เช่น บ้านร้อยเสา หัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น กัวซารักษาโรค ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้าน
การเกษตร เป็นต้น ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ 

• ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
- แนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เป็นระบบ และครบวงจร โดยการบริหารจัดการขยะ

ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆนำไปปรับใช้ 
- แนวทางการบริหารจัดการขยะที่ส่งเสริมใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และส่งเสริมให้

ก่อให้เกิดรายได้จากการจัดการขยะ เช่น มีการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ จากนั้นนำไปจำหน่าย 
หรือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  

• เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง 
- การบริหารจัดการชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- การสร้างความสามัคคีและความร่วมมือของคนในชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน โดยเฉพาะ

การให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เช่น เป็นวิทยากรบรรยาย เป็นต้น    
- ผู้นำที่เข้มแข็ง สามารถนำจุดเด่นของชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวเช่น สวนผลไม้ 

เป็นต้น 
- การนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การนำสมุนไพรมาแปรรูป และ

เป็นการสร้างงานให้แก่คนในชุมชน ทำให้มีรายได ้
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  6 - 18 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

• ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง (การบรรยาย) 
- อ.อภิวิชญ์ นวลแก้ว(ครูจ่า) เป็นผู้นำที่มีความเสียสละ มุ่งมั่น อดทน อุทิศตนเพื่อส่วนรวม อีกทั้ง

สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งรักถิ่นฐานบ้านเกิด รวมทั้งเป็นผู้นำที่สามารถสร้างเครือข่ายให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะเยาวชน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชน 

- การบริหารจัดการที่ครอบคลุม และเน้นการกระจายผลประโยชน์กระจายอาชีพคนในชุมชน เช่น 
จัดให้คนในชุมชนนำสินค้ามาขายให้นักท่องเที่ยว 

2) ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากสถานที่ใดไปปรับใช้กับองค์กรของท่านได้ และจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไร 

- บ้านตะเคียนเตี้ย : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยดึงอัตลักษณ์ หรือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็น
ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยว การสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชน 

- เทศบาลเมืองแกลง : การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน และการใช้พลังงานทางเลือก รวมทั้งส่งเสริม
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะก่อให้เกิดรายได้ให้คนในชุมชน 

- บ้านจำรุง : การดำเนินงานบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบังชุมชนบ้านแหลมฉบัง : การเป็นผู้นำต้องมีความ

เสียสละ อดทน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม 

3) หากมีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไหน และในประเด็นใด 

- ทีใ่ดก็ได้ ที่สามารถศึกษาเรียนรู้ในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของสถานที่นั้นๆ 

- พื้นที่จังหวัดภาคตะวันตก หรือแถบทะเลภาคใต้ของประเทศไทย เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
กระบี่ โดยศึกษาดูงานเรื่องจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการเมือ่มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 

- ต่างประเทศท่ีมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พม่า ลาว หรือต่างประเทศ 
ที่มีการจัดการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

- ประเทศญี่ปุ่น เรื่องการอนุรักษ์เมือง อาคารบ้านเรือน การจัดการบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน การ
จัดการสวัสดิการชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การจัดการขยะ ด้าน
การจดัการการท่องเที่ยวของชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน 
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บทที่ 6 
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 
 

จัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 ไม่น้อยกว่า 4 วัน และมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 55 คน โดยจัดทำกำหนดการสำหรับฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมประสานงานเรื่องการเดินทาง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น  

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมี
มาตรฐาน ทางที่ปรึกษาได้ขอมติจากคณะกรรมการฯ ในการเลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดือนมีนาคม เป็นช่วง
ต้นเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดการเลือกตั้ง จึงกำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน 
ถึง 2 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการท่องเที่ยวจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 57 คน และมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน 33 องค์กร ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้   

6.1 จัดทำกำหนดการสำหรับการฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำกำหนดการและโปรแกรมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  พร้อมนำเสนอเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ โดย อพท. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมหลัก คือ วันที่ 30 เมษายน 2562 
ช่วงเวลา 09:00-11:30 น. กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ช่วงเวลา 13:30-
16:00 น. กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม Craft De Quarr 
และตัวแทนชุมชนบ้านม้ง บ้านแม่สาใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30-12:00 น. กิจกรรมที่ 3 ศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง เวลา 13:00-15:30 น. กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดู
งาน โครงการ Oon Valley เมืองไอที วิถีล้านนา เวลา 16:30-18:00 น. กิจกรรมที่ 5  ร่วมกิจกรรมสรุป
ประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงาน และวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30-11:30 น. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
การฝึกอบรมตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2561 โดยรายละเอียดกำหนดการมี
ดังนี้ 
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กำหนดการ 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 

การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่ 1 : ภูมิลำเนา – เชียงใหม่  

08:00 – 16:00 น.  ออกเดินทางจากภูมลิำเนา ไปยังจงัหวัดเชียงใหม่ 

16:00 – 17:30 น. เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

17:30 – 18:00 น. เดินทางไปยังห้องอาหารกาแล 

18:00 – 20:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารกาแล 
 

วันที่ 2 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรางวัล อปท.บริหาร
จัดการที่ดี รางวัล อบต.ประเภทโดดเด่น ปี 2561 – Craft de Quarr ธุรกิจเพ่ือสังคม 

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

08:30 – 09:00 น. ออกเดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  

09:00 – 11:30 น. ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นองค์การบรหิารส่วนตำบลทีไ่ดร้ับรางวัล    
อปท.บริหารจดัการที่ดี รางวัล อบต.ประเภทโดดเด่น ปี 2561 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มุ่งเน้นเป็น
ตำบลที่มสีุขภาวะดีครบท้ังสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปญัญา สร้างจิตสำนึกและตระหนักใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและบำบดัฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสนับสนนุบทบาทขององค์กรศาสนา 
และส่งเสรมิกิจกรรมในการเผยแพร่หลักธรรมของศาสนารวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 

11:30 – 12:30 น. ออกเดินทางไปยัง ชุมชนบ้านม้ง บ้านแม่สาใหม่ เครือข่ายธรุกิจเพื่อสังคม Craft de Quarr 

12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ประชุมชุมชนบ้านแมส่าใหม ่

13:30 – 16:00 น. แลกเปลีย่นประสบการณ์ ของ ผู้กอ่ตั้ง Craft De Quarr ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนที่ทำงาน
หัตถกรรม และร่วมกิจกรรมเขียนเทียนม้ง 
Craft De Quarr คือ ร้านขายผลติภัณฑ์และของที่ระลึก สำหรับผู้ผลิตท้องถิ่น โดยทำงานร่วมกับ
ชุมชนและผู้ออกแบบในท้องถิ่น เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ที่มเีอกลักษณ์ และเพื่อสบืทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ท่ีนำภูมิปัญญาชนเผ่ามาออกแบบ ดีไซน์ เพื่อให้แบรนด์เติบโตและชน
เผ่าผู้ผลิตให้มรีายได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ใช้วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมและใช้วัสดุ
จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

16:00 – 17:00 น. เดินทางกลับที่พัก 

17:30 – 20:00 น. ออกเดินทางไปยัง ภัตตคารอาหารเจี่ยท้งเฮง และรบัประทานอาหารเย็น  

20:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
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วันที่ 3 : แลกเปลี่ยนรู้ ณ บ้านไร่กองขิง - Oon valley เมืองไอที วิถีล้านนา 

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09:00 – 09:30 น. ออกเดินทางไปยัง บ้านไร่กองขิง 

09:30 – 12:00 น. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้ ณ บ้านไร่กองขิง 
หมู่บ้านที่รู้จักกันดีในแง่ของการรกัษาสุขภาพท้ังกายและใจด้วยสมนุไพร มีความเป็นอยู่ท่ีอิงกับการ
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่ายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และเข้าร่วมทำกิจกรรม 

- ฟังเรื่องเล่าประวัติโดยวิทยากร 
- กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร ได้แก่ ยาหม่อง ยาดม ลูกประคบ 
- กิจกรรมเพ้นท์แก้ว 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านไร่กองขิง 

13:00 – 15:30 น. ออกเดินทาง และศึกษาดูงาน ณ Oon valley เมืองไอที วิถีล้านนา 
โครงการ  Oon Valley เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความร่วมมือ ของสมาชิกที่มีอุดมคติเดยีวกัน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการดำเนนิธุรกิจร่วมกัน ด้วยนวตักรรม
ใหม่ ๆ สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้  SMEs Start Up และเกษตรกรใหส้ามารถเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มผู้พัฒนาซอฟแวร์ ท่ีจะใช้สถานท่ีแห่งนี้เป็นศูนย์รวม
แลกเปลีย่นความรู้เทคโนโลยดี้านไอที  ให้เกิดการจ้างงานสร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
สร้างสังคมตามแนวคดิ “ร่วมแรงและแบ่งปัน” ก่อตั้งโดย คณุวิโรจน ์เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหารจากบริษัท 
โปรซอฟท์ ภายใต้แนวคดิ “ร่วมแรงและแบ่งปัน” มีเป้าหมายในการสรา้งงานด้านไอทีให้กับชุมชน 
เพิ่มขีดความสามารถเพื่อการเแข่งขันให้กับ SMEs, Start Up, และเกษตรกร ให้สามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล, มหาวิทยาลยั
ในพื้นที,่ หน่วยงานของเอกชน ในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศักยภาพใหส้ามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

15:30 – 16:30 น. เดินทางกลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

16:30 – 18:00 น. สรุปผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมประสบการณจ์ากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ 
ห้องประชุมโรงแรมที่พัก 

18:00 – 20:00 น. รับประทานอาหารเย็น 

20:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 
วันที่ 4 : การฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 – ภูมิลำเนา 

08:30 – 09:30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09:30 – 11:30 น. การฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบบัปี 2561 

11:30 – 12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

12:30  เป็นต้นไป ออกเดินทาง กลับภูมลิำเนา 
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  6 - 4 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

รายชื ่อผู ้เข้าร่วมกิจกรรม และรายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงดัง ภาคผนวก ฎ 
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6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 

 สถาบันฯ ดำเนินการประสานงานพร้อมจัดเตรียมทั้งเรื ่องการเดินทาง ที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ 
รวมถึงของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอตลอดกิจกรรม โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตั ้งอยู ่ที ่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ มีพื้นที่ทั ้งหมด 48 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 16,000 คน (5,292 ครัวเรือน) 
ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และ รางวัลองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทโดดเด่น ปี 2561 

ในการนี้คณะผู้บริหารนำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นายนพดล ณ เชียงใหม่ และ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ดร. อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ  
พร้อมร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะศึกษาดูงาน รายละเอียดดังนี้ 
การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มุ่งเน้นเป็นตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่
ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา และเพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารได้
กำหนด จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ในภารกิจของพนักงานในแต่ละกอง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ อบต.ดอนแก้ว ยังได้สนับสนุนให้คนในชุมชนเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น 
การจัดการขยะในครัวเรือน การบริการสาธารณสุข เป็นต้น โดยปัจจุบันมีจำนวนจิตอาสาประมาน 2,000 คน 
รวมทั้งยังมีการมอบรางวัล คนดี ศรีดอนแก้ว เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับบุคคลผู้เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายต่อไปคือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบัน อบต.ดอนแก้ว มีนวัตกรรมธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 3 ส่วน, 7 หลัก, 2 สมดุล, 3 เงื่อนไข 

นวัตกรรมธรรมาภิบาลท้องถิ่น ประกอบด้วย 
- 3 ส่วน ได้แก่ บุคลากร เปรียบเสมือน ปัจจัยนำเข้า, วิธีการบริหาร เปรียบเสมือน กระบวนการ และ 

ผลการดำเนินการ เปรียบเสมือน ผลลัพธ์ที่ได้ โดยทั้งสามอย่างต้องมีความสอดคล้อง มีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน  

- 7 หลัก ได้แก่ นิติธรรม, คุณธรรม, โปร่งใส, ความมีส่วนร่วม, ความรับผิดชอบ, ความคุ้มค่า, ความคิด
สร้างสรรค์ โดยทั้ง 7 หลักนี้อยู่ใน 3 ส่วนที่กล่าวข้างต้น เช่น วิธีการบริหารต้องมีหลักความโปร่งใส 
หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักความมีส่วนร่วม เป็นต้น 

- 2 สมดุล ได้แก่ สมดุลระหว่างผู้นำ กับ ผู้ตาม คือวิธีการทำงานที่ดีมีความสอดคล้องกันทำให้เกิด
ประสิทธิภาพ และ สมดุลระหว่างทรัพยากร กับ การพัฒนา คือผลลัพธ์ของการพัฒนาที่สูงสุด ต้องอยู่
ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรจึงเกิดประสิทธิผล  

- 3 เงื่อนไข ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น, การกระจายอำนาจ และ วัฒนธรรม เช่น 
การไม่ทุจริต การมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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  6 - 6 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีการทำปฎิญญา 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล และฝ่ายข้าราชการประจำ โดยร่วมกันทำปฏิญญาว่า จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
ทุจริต มีความโปร่งใส สร้างกระบวนการการต่อต้านการทุจริต และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุก
ระดับ นอกจากนี้ทาง อบต.ดอนแก้ว ได้ร่วมแลกเปลี ่ยนความรู้โครงการด้านการจัดการสิ ่งแวดล้อมที่
ดำเนินการร่วมกับชุมชน เช่น 

- การดำเนินโครงการ ขยะบุฟเฟ่ต์ มีการแยกขยะออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้งใช้
ประโยชน์ ขยะแห้งทั่วไป และขยะแห้งอันตราย ในปัจจุบันขยะแต่ละประเภทมีการจัดการที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

• ขยะเปียก: นำไปทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพและนำไปเป็นอาหารสัตว์ 
• ขยะแห้งใช้ประโยชน์: มีการจัดทำธนาคารขยะ กองทุนขยะ ขยะแลกของ ตลาดนัดขยะ 
• ขยะแห้งทั่วไป: ส่งเข้าเตาเผา 
• ขยะแห้งอันตราย: ส่งไปบริษัทเอกชนเพ่ือทำลาย 

โดยในอนาคตได้มีแผนงานในการจัดการขยะประเภทต่างๆ เช่น นำขยะเปียกไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน 
เป็นต้น 

- หลักการการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีดังนี้ 
• มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน การประชุมคณะทำงานโครงการ

บริหารจัดการขยะชุมชน 
• การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง  โดยการคัดแยก

ขยะเป็น 4 ประเภทดังข้างต้น 
• สร้างจิตอาสาและทีมงานบริหารจัดการขยะโดยชุมชน (ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องแยก

ขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะเปียก ขยะแห้งทั่วไป ขยะแห้งขายได้ (Reduce Reuse Recycle) และขยะ
อันตราย) 
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• รูปแบบของการจัดการขยะ มี 4 รูปแบบ คือ 
1) คัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเจ้าของบ้านนำขยะเปียกไปทำปุ๋ยหมักภายใน ครัวเรือน หรือ

กำจัดเอง ขยะแห้งทั่วไปนำมาส่งที่จุดรวบรวมขยะของหมู่บ้าน จากนั้น อบต.ดอนแก้ว นำไปจัดการให้ สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง (กรณีนีไ้ม่เสียค่าธรรมเนียม) 

2) คัดแยกขยะในครัวเรือน เจ้าของบ้านนำขยะเปียกไปทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนหรือกำจัดเอง 
ขยะแห้งทั่วไป อาสาสมัครประจำหมู่บ้านจัดเก็บให้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อเดือน) 

3) คัดแยกขยะในครัวเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้านจัดเก็บขยะเปียกทุกวัน หรือ วันเว้นวัน 
ขยะแห้งทั ่วไปเจ้าของบ้านนำมาส่งที ่จ ุดรวบรวมของหมู ่บ้าน จากนั ้น อบต.ดอนแก้ว นำไปส่งเตาเผา 
(ค่าธรรมเนียม 40 บาทต่อเดือน) 

4) คัดแยกขยะในครัวเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้านจัดเก็บขยะเปียกทุกวัน หรือวันเว้นวัน 
ขยะแห้งทั่วไปอาสาสมัครประจำหมู่บ้านจัดเก็บให้  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ อบต.ดอนแก้ว  จัดเก็บส่งเตาเผา 
(ค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน) 

- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีการสนับสนุนด้านต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการขยะ เช่น  การ
สนับสนุนรถเข็นสำหรับจัดเก็บขยะ การสนับสนุนถังพลาสติกสีดำให้แต่ละหมู่บ้าน การจัดทำถังซีเมนต์เพื่อใช้
สำหรับทำปุ๋ยหมักในชุมชน การสนับสนุนถังพลาสติกเพื่อใช้สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ การกำหนดจุดรวบรวม
ขยะในชุมชน (ขยะแห้งเท่านั้น) การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เป็นต้น 

- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีโครงการด้านการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ 
• กองทุนขยะ โดยมีการคัดแยกขยะ รวบรวม จำหน่าย และนำรายได้มาใช้ประโยชน์ 
• ธนาคารวัสดุรีไซเคิลชุมชน โดยมีการกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน กำหนดคณะกรรมการ และ

รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยก และ  ซื้อ- ขายวัสดุรีไซเคิล 
• โครงการขยะแลกของ 
นายนพดล ณ เชียงใหม่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้กล่าวปิดกิจกรรม และร่วม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ในกรณีการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี ควรมีการศึกษา
พ้ืนทีด่ังกล่าวว่ามีจุดเด่นด้านใด จึงนำมาพัฒนาและรักษาไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ควรมีการสร้าง
จิตสำนึกของคนในพื้นที่ให้เกิดความรัก ความหวงแหนสถานที่ของตนก่อน จึงสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
ยั่งยืนได้ และสิ่งทีทุ่กคนต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว คือ ด้านความปลอดภัย 
โดยในเขตพื้นที่ของ อบต.ดอนแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ ห้วยตึงเฒ่า ทางฝ่ายบริการสาธารณสุข 
และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยว จึงมีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหาร และสุขอนามัยของผู้บริโภคแก่ร้านอาหารใน
พ้ืนที่ การให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการให้ความรู้ด้านการ
ช่วยชีวิตในจมน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น) เป็นต้น 
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  6 - 8 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-1 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
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  6 - 9 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมที่ 2 ชุมชนบ้านม้ง บ้านแม่สาใหม่ เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม Craft de Quarr ทีน่ำภูมิปัญญา
ของกลุ่มชาติพันธุ์มาออกแบบ และนำเสนอดีไซน์ใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ Ethnica  เพื่อให้แบรนด์สินค้าเติบโต
และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ โดยแต่ละลวดลายจึงเต็มไปด้วยเรื่องราว และความหมายที่มากกว่าสินค้า
ในระบบอุตสาหกรรม กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ และมีวิถีชีวิต การออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณข์องตนเอง เช่น ชาวม้งมีความสามารถในการเขียนเทียนเป็นลวดลายต่างๆ บนผ้า ทำให้ทีมงานของ 
Craft de quarr นำเอกลักษณ์ของชุมชนไปต่อยอดให้เกิดธุรกิจและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีการ
นำลวดลายต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่า ออกแบบดีไซน์เข้ากับผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า  
กระเป๋าผ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองโดยผ่านช่องทางการขายโดย
องค์กร ส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีผู ้มาเยี่ยมชมวิถีชีวิต และได้เรียนรู้วิธีการผลิตสินค้า เช่น 
วิธีการเขียนเทียนบนผ้า การปักลายต่างๆ เป็นต้น 

การดำเนินธุรกิจเพ่ือสังคมไทยโดยการต่อยอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้านให้เกิดมูลค่าของ Ethnica 
Model Social Enterprise: ประกอบด้วย  

1) Ethnica (Local Brand): แบรนด์ชุมชน เช่น การสร้างแบรนด์ชุมชนโดยการนำลายผ้าที่ชาวม้ง
เขียน มาเป็นลายของกระเป๋า ซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่น เป็นต้น 

2) Craft de Quarr (Marketing): เป็นร้านทีร่วมงานฝีมือของฝากจากชุมชน มีดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือน
ใคร ตั้งอยู่ใกล้กับประตูท่าแพ คูเมืองฝั่งใน ก่อนถึงประตูท่าแพประมาณ 30 เมตร โดยมีการร่วมมือกับ 
Partner เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ลูกค้ามาศึกษาดูงานเพื่อให้รู ้ถึง
กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ของ Ethnica  

3) Find folk (Experience): การสร้างประสบการณ์ เช่น การพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว , 
การทำ CSR ร่วมกับชุมชน, การร่วมกันพัฒนาชุมชนกับหุ้นส่วน (สายการบิน Air Asia) เป็นต้น 

วิธีการดำเนินงานของธุรกิจ Ethnica 
1) Community Base คือ การพิจารณาว่าชุมชนที่ไปพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่น

หรือความถนัดด้านใด เช่น ชาวกะเหรี่ยงถนัดการทอ ชาวอาข่าถนัดปัก ชาวม้งถนัดเขียนเทียน เป็นต้น 
หลังจากนั้นจึงนำจุดเด่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

2) Traditional Technique คือ การพฒันา หรือเพ่ิมเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆของท้องถิ่น 
3) Raw Material คือ การเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
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  6 - 10 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางของ Ethnica 
1) สำรวจและประเมินศักยภาพชุมชนของแต่ละพื้นที่  เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพและระดับพื้นฐาน

ของแรงงานฝีมือ รวมทั้งความสามารถของกำลังการผลิตในชุมชน รวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าชุมชน 
2) เตรียมความพร้อมในพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการสร้างมูลค่าสินค้า 

การสร้างอัตลักษณ ์การสร้างการเล่าเรื่อง และมาตรฐานของสินค้า 
3) ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี Design Thinking การสร้างแรงบันดาลใจ การใช้ทุนทางวัฒนธรรม

ในการออกแบบ การออกแบบให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การคิดต้นทุนสินค้าและราคาขาย โดยกระบวนการคิดและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

4) ติดตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีการให้คำปรึกษากระบวนผลิตสินค้าอย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาสินค้า 

5) ผลิตต้นแบบสินค้า คือการทดลองผลิตสินค้ารวมทั้งการให้คำปรึกษากระบวนผลิตสินค้าเพ่ือ
ปรับปรุงและทดสอบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนผลิตสู่ตลาดจริง 

6) ประเมินและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ คือการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

จากนั้น ทางวิทยากรได้จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมฝึกปฏิบัติในการทดลองเขียน
เทียน และปักผ้า ตามเอกลักษณ์ของชุมชนชาวม้ง เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-2 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านม้ง บ้านแม่สาใหม่ เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม Craft de 
Quarr 
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  6 - 11 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

  

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 6-2 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ชุมชนบ้านม้ง บ้านแม่สาใหม่ เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม Craft de 
Quarr (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 3 บ้านไร่กองขิง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่
โดยประมาณ 4.25 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาน 1,267 คน เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง คำขวัญ
หมู่บ้าน คือ “ความสามัคคี คือ ศักดิ์ศรีของชุมชน” วิสัยทัศน์ของชุมชน คือ“สร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริม
สวัสดิการ สร้างสรรค์พัฒนา รู้คุณค่าการออมทรัพย์ วิถีชีวิตปรับสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

การบริหารจัดการชุมชนบ้านไร่กองขิง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
2) กองทุนหมู่บ้าน (งบประมาณ) 
3) กิจกรรมหมู่บ้าน (สิ่งที่ตอบโจทย์คนในชุมชน และเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาต่อยอด) 

การบริหารจัดการชุมชนของบ้านไร่กองขิงเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน
และคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่กองขิง ชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง เป็นต้น  

กลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่กองขิง:  
- ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2542 สืบเนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจปี 2539 คนในหมู่บ้านประสบ

ปัญหาด้านการเงินไม่มีต้นทุนสำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงมีการประชุมสมาชิกคนในหมู่บ้าน
ร่วมกับ NGO ซึ่งมีข้อสรุปให้จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  เพื่อให้มีทุนทรัพย์โดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงิน
ภายนอก เพ่ือใหเ้งินดังกล่าวเป็นต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และการดำเนินงานของชุมชนในด้านต่างๆ 
เมื่อเริ่มก่อตั้งครั้งแรกมีจำนวนสมาชิก 18 คน เงินออม 3,150 บาท จากนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีจนปัจจุบันมีจำนวน
สมาชิกครั้งแรก 283 คน เงินออม 6,099,548 บาท กลุ่มออมทรัพย์มีวิสัยทัศน์คือ “กลุ่มออมทรัพย์เป็น
เครื่องมือสร้างความสามัคคี มีวินัย เพื่อก้าวไปสู่การพ่ึงพาตนเอง อย่างพอเพียงและเพียงพอ” 
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ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
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  6 - 12 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

วัตถุประสงค์กลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่กองขิง 
1) ปลูกจิตสำนึกในการออม 
2) เสริมสร้างความสามัคคี 
3) ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
4) สร้างความเข้มแข็งและพ่ึงตนเอง 
5) เพ่ือลดหนี้นอกระบบ 

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่กองขิง  มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้  
1) เกณฑ์การรับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เช่น ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกนั้นต้องยอมรับกฎระเบียบ 

ข้อบังคับของกลุ่ม ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ มีความเสียสละและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตน เป็นต้น 

2) กฎระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ เช่น การขาดการออมติดต่อกันเกิน 3 เดือนจะถูกตัดสิทธิ์การ
เป็นสมาชิก  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ห้ามดื่มของมึนเมาก่อนเข้า หรือนำมาดื่ม
ขณะประชุมกลุ่ม เป็นต้น 

3) กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้แก่ ธุรกิจรวมซื้อเพื่ออุปโภคบริโภค และ การบริการเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยต่ำ 

3.1) ธุรกิจรวมซื้อเพื่ออุปโภคบริโภค: มีการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินการธุรกิจรวมซื้อ
เพื่ออุปโภคบริโภคโดยนำไปใช้ 3 ส่วนคือ 1.กองทุนสวัสดิการของกลุ่ม (ร้อยละ 25) เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
กองทุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ การให้ทุนการศึกษา กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต เป็นต้น 
2.กองทุนเงินปันผลสมาชิก (ร้อยละ 60) และ 3.ค่าบริหารจัดการคณะกรรมการ (ร้อยละ 15)  

3.2) การบริการเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ: มีการจัดสรรรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ มีการจ่ายดอกเบี้ย
เงินออมสมาชิก (ร้อยละ 3) และสมบทกองทุนสวัสดิการ (ร้อยละ 97) 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง มีการการบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ดังนี้ 

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย 
- มีระบบจัดการสุขภาพหมู่บ้าน เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
- รู้จักพ่ึงตนเอง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
- สร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานสู่ลูกหลานของชุมชนและรักษาดำรงไว้อย่างมีคุณค่า 
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  6 - 13 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมฯ โดยมีคุณ
สมศักดิ์ อินทะชัย เป็นประธาน มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น มีการจัดให้บ้านไร่
กองขิงเป็นชุมชนคนรักสุขภาพ / หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดสารพิษ การทำเกษตรอินทรีย์ การ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ บ้านพักโฮมสเตย์ การทำสมุนไพรเลิศรส การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การ
ย่ำขาง นวด อบ ประคบสมุนไพร)  อีกทั ้งมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที ่ยวชุมชนผ่านสื ่อต่างๆ เช่น 
website facebook เป็นต้น จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2561 
มากกว่า 600,000 บาท รายได้เหล่านี้มีการนำไปดำเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ ให้กับกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่อใช้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  ให้กับกลุ่มต่างๆใน
ชุมชน (กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน) ให้เป็นกองทุนกลางเพื่อใช้ในด้านต่างๆ และให้คณะกรรมการ 

จากนั้นคณะศึกษาดูงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การฝึกทำลูกประคบสมุนไพร 
การเพ้นท์แก้ว และการทำยาหม่องสมุนไพร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-3 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ บ้านไร่กองขิง  
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  6 - 14 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมที่ 4 Oon Valley เมืองไอที วิถีล้านนา เกิดจากแนวคิดที่อยากตอบแทนสังคมด้วยการให้
ความรู้ เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยทางผู้ก่อตั้ง คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท โปร
ซอฟท์ คอมเทค จำกัด และคุณอภินันท์ ศิริโยธิพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด เชื่อว่า
คนเราทุกคนต้องการโอกาส หากสามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร หรือธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs Start Up) 
และผู้ด้อยโอกาส จะส่งผลให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งทำให้ Oon Valley มีคำขวัญว่า “ร่วมแรงและ
แบ่งปัน” และมีเป้าหมายอยากให้สถานที่นี้เป็นแหล่งสร้างคนและสร้างงาน 

การร่วมแรง: ในการเริ่มต้นธุรกิจหลาย ๆ ครั้ง พบว่ามีแนวคิดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจ 
แต่ในบางครั้งการขาดองค์ความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ และวิธีบริหารจัดการที่ดี ทำให้หลายธุรกิจต้องล้มเลิก
ไป "Oon Valley" จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโดยความร่วมมือร่วมแรงจากเพื่อนสมาชิก เพราะเชื่อว่า
รากฐานของธุรกิจที่ดี เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสำเร็จกับสังคมอย่างแท้จริง 

การสร้างศักยภาพการแข่งขัน: การให้ความรู้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากโครงการ "Oon 
Valley" ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs Start Up และเกษตรกร ให้มีขีดความสามารถ
ทางด้านการแข่งขัน ในภาวะปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การแบ่งปัน: เมื่อเราประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดการกระจายองค์ความรู้สู่สังคม และถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไป โดย"Oon Valley" เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านไอที ด้านการเกษตร ฯลฯ ที่
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

การเติบโตอย่างยั่งยืน: เมื่อสมาชิกเติบโตและมีความเข้มแข็ง ส่งผลทำให้เกิดการจ้างงาน การสร้าง
อาชีพขึ้นเป็นจำนวนมาก "Oon Valley" มีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของแต่ละธุรกิจให้โลดแล่น
ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล โดยพัฒนาไปพร้อมกัน ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

ในพ้ืนที่ Oon Valley มีอยู่ทั้งหมด 5 พ้ืนที่ ได้แก่ 
1. พื้นที่ท่องเที่ยว Dutch Fram เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ

จังหวัดเชียงใหม่ และไดส้ัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆ นานาชนิด รวมถึงร้านจำหน่วยเครื่องดื่มของว่างต่างๆ 
2. แปลงนาสาธิต เป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีสีเขียว วิถี

ธรรมชาติ วิถีแห่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทยในอนาคต โดยมีการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรใน
เรื่องต่างๆ เช่น กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 

3. อาคารเรียนรู้ เป็นแหล่งพัฒนาคนและแหล่งสร้างงาน โดยมีศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความ
เป็นเลิศ SMEs มีระบบ Information Technology Outsourcing (ITO) ระบบ Information Technology 
สำหรับธุรกิจ SMEs และระบบ Information Technology สำหรับด้านการเกษตรกรรม โดยมีนวัฒกรรม
ใหม่ๆ ด้าน Information Technology เข้ามาร่วมในการพัฒนางานในชุมชนและการแบ่งปันแนวคิดด้าน
วิทยาการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู ้ต่อยอด รวมถึงการนำเรื ่อง Information Technology มาใช้เพื ่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. Co-Working Space ซึ่งเป็นพ้ืนทีส่ำหรับให้บุคคลทั่วไป สามารถมานั่งทำงาน หรือพูดคุยปรึกษา
การดำเนินธุรกิจเพ่ือสร้าง ธุรกิจ Startup ซึ่งในพ้ืนอาคารเป็นสถานที่ทีใ่กล้ชิดธรรมชาติและขุนเขา  

5. สถานที่สำหรับการสันทนาการ ต่างๆ เช่น สนามฟุตบอล เป็นต้น 
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  6 - 15 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะศึกษาดูงานว่า ทุกคนควรส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วให้นำไปพัฒนาชุมชนของตน และการที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องมี
ความขยัน พัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา และต้องมีการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  
ช่วยเหลือกัน และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ เพ่ือไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-4 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ Oon Valley เมืองไอที วิถีล้านนา  
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ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
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  6 - 16 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมที่ 5 คณะผู้ร่วมศึกษาดูงานได้ร่วมกันประชุมกลุ่มย่อย เพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
และนำเสนอโดยสามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทั้งความ
มุ่งมั่นของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์กรและมีแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน การบริหารจัดการขยะที่ดี และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้เกิดความ
ยั่งยืน รวมถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวขององค์กร จึงมีการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น การจัดทำโครงการฝึกอบรม CPR การให้คำแนะนำร้านค้าที่ห้วยตึงเฒ่า
ในการช่วยคนตกน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น) โดยสามารถนำแนวทางไปปรับ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
ของแต่ละองค์กรได ้เป็นต้น 

- ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการหมู่บ้านของผู้นำชุมชน การนำเอาเอกลักษณ์ชุมชน ภูมิ
ปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างเป็นสินค้าชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้และเกิดการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น การเขียนเทียนของเผ่าม้ง เป็นต้น รวมถึงได้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า/การทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปเป็นตัวอย่างเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนแต่ละแห่งต่อไปได ้

- ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความสามัคคี เน้นการพึ่งพาตนเอง 
และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่กองขิง การใช้สมุนไพรต่อ
ยอดพัฒนาจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานของกลุ่ม
ต่างๆ เป็นต้น 

- ทรางถึงแนวทางในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิต
อย่างพอเพียงและอ่ืนๆ เช่น การทำนาปลอดสารพิษ การเป็นแหล่งเรียนรู้ของการประกอบอาชีพ การอุทิศตน
เพื่อสังคม และการนำวิถีชีวิตแบบชนบทมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน เป็นต้น 
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  6 - 17 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6-5 บรรยากาศการสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ 
เชียงใหม่ 
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ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
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  6 - 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2561 เพ่ือชี้แจง
และทำความเข้าใจในมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2561 ที่มีการปรับปรุง และเป็น
มาตรฐานฯ ที่สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) ให้การ
ยอมรับว่ามีความสอดคล้องเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ 
GSTC (Equivalent to the GSTC Destination Criteria) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-6 บรรยากาศการฝึกอบรมตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2561 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 สถาบันฯ ได้
สอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 49 
คน โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ย แสดงดังตารางที่ 6.1 และสรุปผลความพึงพอใจกิจกรรมแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน  แสดงดังตารางที่ 6-2 
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 6-1 แสดงเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) ค่าร้อยละ 
มากที่สุด 4.21-5.00 84-100 

มาก 3.41-4.20 68-83 
ปานกลาง 2.61-3.40 52-67 

น้อย 1.81-2.60 36-51 
น้อยที่สุด 1.00-1.80 20-35 

 
 
 
ตารางท่ี 6-2 สรุปผลความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกอบรมตามมาตรฐานฯ ฉบับปี 2561 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย
(�̅�) 

 
ร้อยละ 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
 

1. รูปแบบการจัดกจิกรรมใน
ภาพรวมมคีวามเหมาะสม 

59% 41% - - - 4.59 91.8 มากที่สุด 
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  6 - 19 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

35% 63% - 2% - 4.31 86.1 มากที่สุด 

3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

51% 49% - - - 4.51 90.2 มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูม้าพัฒนา
งานได ้

45% 53% 2% - - 4.43 88.6 มากที่สุด 

5. สถานท่ีศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรม 

35% 63% 2% - - 4.33 86.5 มากที่สุด 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อหัวข้อการประเมิน รายละเอียด ดังนี้ 
- ความคิดเห็นที ่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี ่ยที่ 4.59       

คิดเป็นร้อยละ 91.8 โดยความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 

86.1 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 

90.2 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อความสามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 

88.6 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อสถานที่ศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.5    

โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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  6 - 20 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 และจากการสอบถามสิ่งที่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานชื่นชอบ หรือประทับใจต่อสถานที่ดูงาน/จัดกิจกรรม 
สิ่งที่สามารถนำความรู้ที ่ได้รับจากสถานที่ไปปรับใช้กับองค์กร และจะนำไปปรับใช้อย่างไร รวมถึงการจัด
กิจกรรมในครั ้งต่อไป ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที ่ไหน และในประเด็นใด สามารถสรุปได้โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1) สรุปสิ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานชื่นชอบหรือประทับใจต่อสถานที่ดูงาน/จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

• องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายที่ชัดเจน เป็นต้นแบบขององค์กรและชุมชน รวมทั้งมีจิต

อาสามุ ่งมั ่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีแนวความคิดในการนำเอาสุขภาวะของคนในชุมชนเป็น
เป้าหมายขององค์กร 

- องค์กรมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีความโปร่งใส 
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ มีการบริหารงานแบบการกระจายอำนาจให้บุคลากรในองค์กร
สามารถตัดสินใจในกระบวนการทำงานด้านต่างๆ คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ และมีการให้รางวัล  คนดี คนเก่ง ผู้ที ่เป็น      
จิตอาสา เพ่ือให้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

- มีการบริหารจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ด ี เช่น การบริหารจัดการขยะในชุมชน การฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมชุมชน เป็นต้น 

- ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญในพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น การฝึกอบรม CPR 
การให้คำแนะนำร้านค้าที่ห้วยตึงเฒ่าในการช่วยคนตกน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น) เป็นต้น 

• ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม Craft de Quarr 
- ผู้นำเข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ที่นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน มีการ

ส่งเสริมการตลาดภายในและต่างประเทศ ชุมชนมีความสามัคคี ความร่วมมือของชุมชนในการ
พัฒนาและการรักษามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของชุมชน 

- มีการบริหารจัดการหมู ่บ้านของผู ้นำชุมชน การนำเอาเอกลักษณ์ ของชุมชน ภูมิป ัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมสร้างเป็นสินค้าชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้และเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น การเขียนเทียนของเผ่าม้ง เป็นต้น 

- มีระบบแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า/การทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
- ได้เรียนรู้วัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น กิจกรรมเขียนเทียน หัตถกรรมพ้ืนบ้าน     

การปักผ้า เป็นต้น   
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• การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง 
- ผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละ ความเพียร และมีการบริหารจัดการที่ดี ตั้งใจจริง

มุ่งมั่นเสียสละเพื่อชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน มีการทำงานที่โปร่งใสทำให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ว่า ความสามัคคี คือศักดิ์ศรีของชุมชน หัวใจหลักการทำงานคือ
กลุ่มตีความหมายตัวอักษรคำว่ากลุ่มชัดเจน 

- การสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความสามัคคี เน้นการพึ่งพาตนเอง และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน เช่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่กองขิง การใช้สมุนไพรต่อยอดพัฒนาจนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานของกลุ่มต่างๆ เป็น
ต้น 

- ได้รู้ถึงกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การทำยาหม่อง ลูกประคบ 
เป็นต้น 

• Oon Valley เมืองไอที วิถีล้านนา 
- คุณวิโรจน์ (ผู้ก่อตั้ง) มีแนวคิดและมีวิสัยทัศน์การบริหาร ที่มีความเสียสละ มีความขยัน และการ

นำองค์ความรู้ที่มีของตนมาปรับใช้กับชุมชนและการวางแผนอย่างยั่งยืนและลงมือทำด้วยตนเอง 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการชุมชน แนวคิดในการก่อตั้ง Oon valley ที่มีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกร/คนในชุมชน การแบ่งปันรายได้ให้ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

- คุณวิโรจน์ มีอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม ด้วยนวัฒกรรมใหม่ๆ ด้าน IT เข้ามาร่วมในการพัฒนางานใน
ชุมชนและการแบ่งปันแนวคิดด้านวิทยาการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดในยุค IT การนำเรื่อง IT 
มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพใน
ชุมชน และการจัดพ้ืนที่สำหรับทำกิจกรรมให้กับสังคม เช่น สนามกีฬา การจัดการแข่งขันฟุตบอล 
เป็นต้น 

- มีกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและอื่นๆ 
เช่น การทำนาปลอดสารพิษ การเป็นแหล่งเรียรู้ของการประกอบอาชีพ การอุทิศตนเพื่อสังคม 
เป็นต้น และการนำวิถีชีวิตแบบชนบทมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
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2) ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากสถานที่ใดไปปรับใช้กับองค์กรของท่านได้ และจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไร 

• องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
- วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ ความขยัน  
- ระบบการบริหารงานองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการขยะโดยการสร้าง

เครือข่ายจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชน  
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้งความปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยว 
- การส่งเสริมอาชีพ การกระจายรายได้ สร้างรายได้ให้ชุมชน 
- กิจกรรม 1 รายงาน 1 นวัตกรรม 

• ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม Craft de Quarr  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Craft de quarr โดยมีแนวคิดการพัฒนาเอกลักษณ์ชุมชนให้ทันสมัย

เพ่ือนำไปเป็นสินค้าสร้างรายได้ต่อไป 
- การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

• บ้านไร่กองขิง 
- การบริหารแบบมีเครือข่ายของบ้านไร่กองขิง และการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ 
- การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
- สามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่กองทุนที่มีความแข้มแข็งต่อยอดให้มากขึ้น 
- การพัฒนาการสนับสนุนการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง การศึกษาหาความรู้ต่างๆ 

• Oon valley  
- การจัดการองค์ความรู้ การกระจายรายได้ให้กับชุมชน  และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- ให้ชาวบ้านที ่มีสินค้าสามารถใช้ IT ในการเสนอสินค้าโดยมีการนำไปฝึกอบรมกับองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 
- การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การตลาด การเป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ขาย 

ผู้ซื้อ การประชาสัมพันธ์ การใช้ไอทีในการจำหน่ายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง 
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3) หากมีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไหน และในประเด็นใด 

- พม่า ลาว เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า ประเพณีพ้ืนเมือง เพ่ือนำมาปรับใช้กับประเทศไทย 
- ภาคเหนือ:   

o จังหวัดเชียงราย เนื่องด้วยมีความใกล้เคียงกันในบริบทของพื้นที ่ ประเด็นด้านการ
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการเข้ามา
พัฒนาการท่องเที่ยวของ อปท. ในพ้ืนที่ต่างๆ 

o จังหวัดน่าน ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เช่น ประเด็นการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงเอกลักษณ์ 
ธรรมชาติสวยงาม หรือทางอีสานใต้ เรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

o จังหวัดสุโขทัย ประเด็นเรื่องการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และระบบการบริหาร
จัดการมรดกโลก เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จึงอยากไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานที่ท่ีมีบริบทเป็นอุทยานฯเช่นเดียวกัน เพ่ือศึกษาว่าเขามีวิธีการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อย่างไร 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  
o จังหวัดเลย ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เช่น ประเด็นการบริหารจัดการ  

การท่องเที ่ยว/แหล่งท่องเที ่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่ยังคง
เอกลักษณ์ ธรรมชาติสวยงาม  

o จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
- ภาคกลางและภาคตะวันออก:  

o จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ประเด็น มาตรฐานการท่องเที ่ยวใน
ชีวิตประจำวัน 

- ภาคใต้:  
o จังหวัดในกลุ่มอันดามัน เช่น กระบี่ สงขลา ประเด็น แนวทางไปสู่ความสำเร็จของชุมชน 

บริบทของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกัน การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 

o ภูเก็ต(โซนเมืองเก่า) ประเด็นศิลปวัฒนธรรมโดยกลุ่มชุมชน 
- สถานที่อื่นๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์ การบริหารจัดการที่ดี สามารถ

นำไปปรับใช้กับบริบทของพ้ืนที่ของตนเองหรือที่อ่ืนๆ ของเครือข่าย อพท. แต่ละพ้ืนที่ มีกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

4) ข้อเสนอแนะประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
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- ควรจัดดูงานให้ครบทั้ง 4 ภาคตามช่วงฤดูกาล ประเพณีคนท้องถิ่น และควรเพิ่มจำนวนผู้เข้า
อบรมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยครั้งละไม่น้อยกว่า 2 คน แลกเปลี่ยนใน
ด้าน  การหาชุมชนต้นแบบ จิตอาสา กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำต้นแบบ 

- ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกับฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนควรไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการทำงาน และที่สำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน 
เพราะการขับเคลื่อนงานต่างๆ เพ่ือให้ผู้ที่ต้องทำงานมีแรงบันดาลใจและกำลังใจในการดำเนินงาน 
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บทที่ 6 
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางที่ปรึกษาได้กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 กันยายน 
2563 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการท่องเที่ยวจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 55 คน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน 33 องค์กร ซึ่งมี
รายละเอียดการดำเนินการดังนี้   

6.1 จัดทำกำหนดการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำกำหนดการและโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมนำเสนอเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ โดย อพท. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีกิจกรรมหลัก คือ วันที่ 9 กันยายน 2563 
ช่วงเวลา 09.00-11.30 น. กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาล
ตำบลปัถวี ช่วงเวลา 13.30-16.00 น. กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับชุมชนรักษ์เขาบายศรี 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วันที่  10 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. กิจกรรมที่  3 ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน ณ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว 
และเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และเวลา 16.30-18.00 น. กิจกรรมที่ 4  ร่วมกิจกรรมสรุปประเด็นที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฟังบรรยายมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยรายละเอียดกำหนดการมีดังนี้ 
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กำหนดการ 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
วันที่ 8 - 11 กันยายน 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี  

วันที่ 8 กันยายน 2563: เดินทางจากภูมิลำเนา – จังหวัดจันทบุรี 

09.30 น. ทยอยเดินทางจากภมูิลำเนามายังสนามบินดอนเมือง 

13.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนดัหมาย เดนิทางจากสนามบินดอนเมือง 

13.30 – 17.30 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรม มณีจันทร์ รีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

17.30 – 18.00 น. เดินทางไปยังร้านอาหารเย็น 

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
 

วันที่ 9 กันยายน 2563: ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลปัถวี – ชุมชนรักษ์เขา
บายศรี แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ.จันทบุรี 

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า  

09.00 – 09.30 น. ออกเดินทางไปยัง ศูนย์เรยีนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลปัถวี 

09.30 – 11.30 น. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลปัถวี 
เทศบาลตำบลปัถวี อ.มะขาม จ.จนัทบุรี มีพื้นท่ี 210 ตารางกิโลเมตร หรือ 131,250 ไร่
ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง การจัดการขยะต้นทาง การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะเหลือใช้ การทำปุ๋ยจากเปลือกทุเรยีน การ
เลี้ยงไส้เดือน ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ถนนปลอดถังขยะ เป็นต้น 

11.30 – 12.00 น. ออกเดินทาง ไปยัง ชุมชนรักษ์เขาบายศรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชนรักษ์เขาบายศร ี

13.00 – 15.00 น. เยี่ยมชม และฟังบรรยาย ประวัตคิวามเป็นมากของการจดัตั้ง และการบริหารจัดการชุมชนรักษ์เขา
บายศรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดำเนินการในรูปวสิาหกิจชุมชนเขาบายศรี เรียนรู้แนวทางในการ
ทำสวน พร้อมเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ 

- การทำตับจากจากใบระกำ ตับจาก เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีนำเอาใบไม้ที่ค่อนข้าง
แข็งแรงมาเย็บต่อกันเพื่อใช้มุมหลงัคาบ้าน โดยปกตจิะใช้ใบจาก แตใ่นชุมชนมีการปลูก
ระกำจำนวนมาก จึงนำใบระกำมาทำแทนการใช้ใบจาก และ 

- ฐานการปั้นทอฟฟี่ทุเรียน 

15.00 – 17.30 น. ออกเดินทางไปยังจังหวัดชลบรุี เขา้ที่พัก ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รสีอร์ท แอนด์ สปา และ 
พักผ่อนตามอัธยาศยั 

17.30 – 18.00 น. เดินทางไปยังร้านอาหารเย็น 

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
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  6 - 3 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 

วันที่ 10 กันยายน 2563: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเท่ียวร่วมกับชุมชนของเทศบาล
ตำบลห้วยใหญ่ ณ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุร ี

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 

09.00 – 09.30 น. ออกเดินทางไปยัง ตลาดจีนโบราณชากแง้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุร ี

09.30 – 12.00 น. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้ การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
ร่วมกับชุมชน ของเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ณ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว 
ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจีนโบราณแห่งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 3 (อพท. 3) ร่วมกับ
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และชาวชุมชนบ้านชากแง้ว จัดตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านชากแง้ว เพื่อร่วมกันฟ้ืนตลาดจีนโบราณแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยการจดัเป็นตลาด
จีนโบราณในรูปแบบถนนคนเดิน 

12.00 – 12.30 น. ออกเดินทางไปยังร้านอาหารกลางวัน 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 14.30 น. แวะซื้อผลติภณัฑ์ชุมชนของจังหวัดชลบุร ี

14.30 – 15.00 น. เดินทางกลับที่พัก 

15.00 – 18.30 น. แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และฟังบรรยายมาตรฐานการท่องเที่ยว 
ณ ห้องประชุมโรงแรมที่พัก 

18.30 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 
  

88



 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

  6 - 4 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

วันที่ 11 กันยายน 2563  : จังหวัดชลบุรี – เดินทางกลับภูมลิำเนา 

08.30 – 09.30 น.  รับประทานอาหารเช้า 

09.30 – 11.30 น. ออกเดินทางจากท่ีพักไปยัง สนามบินดอนเมือง 

11.30  เป็นต้นไป ทยอยออกเดินทางกลับภมูิลำเนา 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงดัง ภาคผนวก ฎ 
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6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 สถาบันฯ ดำเนินการประสานงานพร้อมจัดเตรียมทั้งเรื่องการเดินทาง ที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ 
รวมถึงของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอตลอดกิจกรรม โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 เทศบาลตำบลปัถวี ตั้งอยู่เขตพ้ืนที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 210 ตาราง
กิโลเมตร และเขตการปกครอง 12 หมู่บ้านประชากรทั้งสิ้น 7,559 คน 3,147 ครัวเรือน การประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ยางพารา ปศุสัตว์ และทำนา มีหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลปัถวี 
โรงเรียน 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  โดยแต่เดิมบริเวณที่
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรในปัจจุบัน เป็นพ้ืนที่ป่าช้าทุ่งตาปราย ต่อมา ได้จัดตั้งเป็น
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรขึ้น และมีแปลงปลูกทุเรียนเชิงอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนและเชิง
พาณิชย์มีพ้ืนที่ 8 ไร่ มีแปลงสาธิตการปลูกทุเรียนทั้งหมด 18 สายพันธุ์ จำนวน 135 ต้น ซ่ึงเทศบาลตำบลปัถวี
ได้เริ่มเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดูงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 

ในการนี้คณะผู้บริหารนำโดย นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี
ตำบลปัถวี นายประชุม ศรีงาม และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเกียรติภูมิ จันเต พร้อม
ด้วยบุคลากรของ เทศบาลฯ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะศึกษาดูงาน 
รายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปัถวี 

เทศบาลตำบลปัถวี มีบริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย จำนวน 11 หมู่บ้าน จำนวน 704 ครัวเรือน ปริมาณ
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวัน 3.83 ตัน นำขยะมูลฝอยไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ณ เทศบาล
เมืองจันทบุรี (บ่อกำจัดขยะตั้งอยู่ พ้ืนที่อำเภอมะขาม) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยเฉลี่ยเดือนละ 
27,001.06 บาท รายได้จากการเก็บค่าบริการ จัดการขยะมูลฝอย เฉลี่ยเดือนละ 28,748.10 บาท (ค่าบริการ
เดือนละ 45 บาทต่อถัง) พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 4 คน (รวมพนักงานขับรถ)  บริการวันจันทร์ - 
ศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์  รถเก็บ ขน ขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน 

 นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปัถวี มีดังนี้ 

- เริ่มตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่ง คสช. ให้ความเห็นชอบ 
• กำจัดขยะมูลฝอยเดิม 
• สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ 
• วางระเบียบมาตรการ ข้อระเบียบ กฎหมาย 
• สร้างวินัยของคนในชาติ 

- กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบาย “จังหวัดสะอาด” 
- จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หันมาสนใจการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น 
- เริ่มตั้งแต่ ปลายปี พ.ศ. 2558 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
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จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะย้อนหลังของเทศบาลฯ พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี และมีปริมาณมากที่สุดช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี และปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น
ส่วนมากเป็นขยะอินทรีย์ (เปลือกผลไม้ เศษผลไม้) ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านี้มีที่มาจาก บ้านเรือนของประชาชน 
วัด สถานประกอบการ เช่น ล้งรับซื้อผลไม้ แผงจำหน่ายผลไม้ ร้านอาหาร และตลาดสด เป็นต้น  

จากปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลฯ จึงดำเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติร่วมกัน โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการ ดังนี้ 

- การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ เทศบาลฯ กำหนดให้ล้งรับซื้อผลไม้ และแผงจำหน่ายผลไม้ คัด
แยกขยะอินทรีย์ จำพวกเศษผลไม้หรือเศษอาหาร แยกจากขยะท่ัวไป โดยทางล้งสามารถบริหารจัดการเองโดย
การขุดหลุมฝัง หรือหากนำส่งกับเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯ จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก นำไปเลี้ยงสัตว์ หรือนำไป
เลี้ยงไส้เดือน ต่อไป ซึ่งรูปแบบการหมักขยะอินทรีย์ของเทศบาลฯ มีดังนี้  

• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกองโดยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1  วัตถุดิบ
ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์(เปลือกผลไม้) 4 ส่วนต่อขี้วัว 1 ส่วน น้ำเปล่า และตะกร้าหรือเข่งเก่าสำหรับเป็น
ภาชนะใส่ปุ๋ยหมัก ใช้เวลาในการหมักปุ๋ย 60 วัน ปุ๋ยหมักมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำรุงดิน ลดการใช้
สารเคมีและปุ๋ยเคมี สามารถนำมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 6 บาท 

• ปุ๋ยหมักแบบน้ำ จากขยะเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว นำมาแปรรูปน้ำหมักชีวภาพเป็นน้ำยาล้าง
จาน โดยแบ่งเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ใช้กับมนุษย์ เช่น น้ำยาเอนกประสงค์ สบู่เหลว และสบู่ก้อน และน้ำหมัก
ชีวภาพที่ใช้ในการเกษตร 

• การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์และเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงให้แก่ชุมชน ทั้งการให้ความรู้จัดการอบรมและสาธิตการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในชุมชน เพ่ือส่งเสริม
และสร้างแนวทางเป็นอาชีพเสริมสำหรับชุมชน  

- การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป เทศบาลตำบลปัถวีดำเนินการจัดเก็บและขนไปยังบ่อฝังกลบของ
เทศบาลเมืองจันทบุร ี

- การจัดการขยะมูลฝอยรีไซเคิล กำหนดให้จัดการโดยมีคนงานคัดแยกไว้ขายร้านรับซื้อของเก่าใน
ชุมชน และส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลต่อไป หรือสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ
เทศบาลฯ ได้ เช่น โครงการขยะแลกไข่ไก่ โดยมีการนำขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขวดเครื่องดื่ม
บำรุงร่างกาย หรือกระป๋องอลูมิเนียม จำนวน 3 ชิ้น แลกไข่ไก่ 1 ฟอง โครงการถุงใส่ของจากกระสอบอาหาร
สุนัข ที่นำกระสอบอาหารสุนัขมาต่อหูหิ้วเป็นถุงใส่ของได้ กิจกรรมกองผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล เพ่ือนำรายได้
มาจัดซื้ออุปกรณ์ให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นต้น 

- การจัดการขยะมูลฝอยอันตราย ซึ่งแบ่งเป็นขยะอันตรายทั่วไป เช่น หลอดไฟ ถ่านอัลคาไลน์ 
กระป๋องสี เป็นต้น กำหนดให้ประชาชนในชุมชนนำขยะอันตรายใส่ถุงสีส้มหรือสีแดง เพื่อให้เทศบาลตำบลปัถวี
ดำเนินการเก็บ ขน หรือรวบรวมไปยังบริษัทที่รับกำจัดต่อไป ส่วนขยะมูลฝอยติดเชื้อ มีการจัดทำเทศบัญญัติ 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ประชาชนใน
ชุมชนดำเนินการ ดังนี้ 

• วันพุธ บ่าย    ญาติผู้ป่วยนำขยะติดเชื้อส่ง รพ.สต. 
• วันพฤหัสบดี บ่าย   เทศบาลตำบลปัถวีเก็บขนจาก รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง 
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• วันศุกร์ บ่าย    บริษัทเอกชน เก็บ ขน ไปกำจัด 

เทศบาลตำบลปัถวีให้เอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยต่อเดือน 81.91 กิโลกรัม นำขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ไปกำจัดโดยวิธีเผา ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดย บริษัท เทรน อินเตอร์เทรด จำกัด มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
มูลฝอยติดเชื้อเดือนละ 6,500 บาท (ไม่เกิน 300 กิโลกรัม)  

แนวทางการดำเนินงานสำหรับการบริหารจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลปัถวี ที่ประสบความสำเร็จ 
โดยมีปัจจัย และการสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้  

- การจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะ เพ่ือการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ ให้เกิดการคัด
แยกขยะมูลฝอย ในชุมชนอย่างถูกวิธี 

- การจัดให้มีการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยดำเนิการรวบรวมน้ำเสียไว้ในบ่อพักเพียงจุดเดียว  
- จัดทำโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม กระตุ้น และสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน เช่น 

โครงการขยะแลกไข่ไก่ โครงการกองผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล โครงการถุงใส่ของจากกระสอบ
อาหารสุนัข 

- การดำเนินการจัดการขยะในโรงเรียน อย่างถูกวิธีเพ่ือปลูกฝังวินัยการบริหารจัดการขยะให้กับ
เยาวชน 

- จัดทำโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยชุมชนที่โดดเด่น เช่น 
• จัดให้มีการอบรม อสม.และแกนนำ ณ บ้านนาไทร หมู่ที ่4  
• การติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ณ บ้านนอกพกพัฒนา หมู่ที่ 11 
• การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน ณ บ้านทัพนคร หมู่ที่ 6 และ บ้านโป่งโรงเซ็น หมู่

ที่ 7 เป็นต้น 
- กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ีสาธารณะ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการขยะให้กับองค์กรอ่ืนๆ เช่น การออกนิทรรศการพร้อมจำหน่ายมูล

ไส้เดือน และฝึกอบรมให้หน่วยงานต่างๆ 

ปัจจัยที่ทำให้เทศบาลตำบลปัถวีประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ 

- ในการออกนโยบาย และการดำเนินการต่างๆ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบต้องมีความมุ่งมั่น กำหนด
นโยบายให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เนื่องจากในการบริหารจัดการต่างๆ การได้รับการยอมรับ หรือ
ได้รับความร่วมมือจากประชาชน อาจใช้เวลานานกว่าจะสัมฤทธิ์ผล 

- บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการขยะ ต้องขยัน 
อดทน ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงต้องเข้าถึงคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- จัดเก็บและบันทึกข้อมูล อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นประโยชน์จากการดำเนินการ เช่น ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่าย เพ่ิมพูนรายได้ ให้แก่องค์กร เป็นต้น 

แนวทางการบริหารจัดการขยะช่วงสถานการณ์โควิด ของทางเทศบาลฯ ดำเนินการ แจกชุดอุปกรณ์สำหรับผู้
เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงการระบาดโควิด -19 ประกอบไปด้วย อุปกรณ์วัดไข้ หน้ากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล์ และสบู่เหลว ส่วนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ทางเทศบาลฯ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยก และนำส่งเทศบาลฯ ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
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กิจกรรมที่ 2 ชุมชนรักษ์เขาบายศรีเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของคนใน
ชุมชนเขาบายศรีที่เทศบาลตำบลเขาบายศรีให้การสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ มีที่พัก
แบบโฮมสเตย์ทีม่ีลักษณะให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มาพักและเรียนรู้วิถีชีวิตการทำสวนผลไม้ของเกษตรกร โดยในอดีตประชาชนในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้ และประสบปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำเมื่อถึงช่วงที่ผลไม้มีผลผลิตออกสู่ตลาดใน
ปริมาณที่มากกว่าความต้องการของตลาด และเป็นปัญหาทำให้เกษตรกรบางรายต้องพบกับสภาวะหนี้สิน 
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรนั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เกษตรกรจึงจำเป็นต้องยอมขายสินค้าในราคาที่ต่ำ
กว่าต้นทุนการผลิต เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาในเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ควบคู่ไปกับการทำสวนผลไม้  โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี เข้ามาให้ความรู้ในการทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 การดำเนินชีวิตในชุมชนรักษ์เขาบายศรีจึงเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามสภาพสังคมเกษตรกรรม 
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจะมีกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชน ชมสวนผลไม้โบราณ ซึ่งมีทุเรียนโบราณ
อายุกว่า 120 ปี เป็นทุเรียนที่สูงที่สุดชื่อว่า "คุณรจนา" นอกจากนี้ยังมีสวนทุเรียน มังคุด ลองกอง ที่มีอายุ
หลายสิบปี บางต้นมีอายุถึง 100 ปี และยังมีสวนระกำ ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่  และการแปรรูปผลไม้ 
ชาวชุมชนมีการร่วมกันจัดการทรัพยากรที่มีสู่แหล่งท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการดำรงรักษา
ไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงาม และเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงรักษาสวนผลไม้ มี
การนำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษอย่าง อุโมงค์น้ำ
ใต้ดิน จากศาสตร์กาลักน้ำไว้ใต้ดินโดยไม่ให้เสียพ้ืนที่เพาะปลูกด้านบนดินอีกด้วย 

จากนั้น ทางวิทยากรได้จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วมฐานการเรียนรู้การปั้น
ทอฟฟ่ีทุเรียน เพ่ือให้ได้เรียนรู้และเข้าใจในการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบจากผลไม้ที่ปลูก
ในท้องที ่
  
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 6-2 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนรักษ์เขาบายศร ีจังหวัด จันทบุรี  
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ภาพที่ 6-2 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัด จันทบุรี (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 3 บ้านชากแง้ว มีประวัติความเป็นมายาวนานสืบย้อนไปมากกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนที่อพยพมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว คำ
ว่า“ชากแง้ว”เชื่อกันว่าเป็นการเพ้ียนเสียงมาจากชื่อเดิมของ“หนองชะแง้ว”ตามหลักฐานที่พบในนิราศเมืองแก
ลงที่สุนทรภู่ได้เขียนไว้ระหว่างการเดินทางจากพระนครกลับมาบ้านเกิดที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในปี 
2350 ความว่า “ถึงปากช่องหนองชะแง้วเข้าแผ้วถาง แม้นค่ำค้างอรัญวาได้อาศัย” 

แต่เดิม บริเวณบ้านชากแง้วเริ่มมีคนไทยเข้ามาถางพ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตรปลูกมันไร่สำปะหลัง ไร่อ้อย 
ไร่กล้วย และอ่ืน ๆ ซึ่งมีวิถีชีวิตเป็นชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม จนราวปี  พ.ศ. 2450-2460 เริ่มมีคนไทยจาก
จังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอ่ืน ๆ รวมทั้งคนจีนที่อาศัยบริเวณบางละมุง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต้จิ๋วเริ่มเข้า
มาจับจองพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเพ่ือทำการเกษตรมากข้ึน  

ปี พ.ศ. 2554 อพท. เริ่มให้การเรียนรู้การท่องเที่ยวแก่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เนื่องจากบ้านเรือนที่มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นซึ่งเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจของชุมชนชากแง้ว รวมไปถึงเรื่องราวประวัติ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน และอยู่ร่วมกันมา ในปี พ.ศ. 2555 อพท. มีการสนับสนุนให้ชุมชนจัด
เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ เพ่ือทดลองกลับคืนวัฒนธรรมประเพณี ในปี พ.ศ. 2556-2557 เป็นช่วงเวลาที่ 
อพท. ดำเนินการวางผังการท่องเที่ยวโดยชุมชน และในปี พ.ศ. 2558 ชุมชนชากแง้วได้จัดถนนคนเดินตลาดจีน
โบราณขึ้น ภายใต้พ้ืนฐานที่ชุมชนบ้านชากแง้วมีอยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ในด้านเรื่องราวประวัติความเป็นมา 
ชาวจีนในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย มาสู่สมัยรัตนโกสินทร์ 

จากผู้อพยพกลายเป็นตระกูลแซ่ ประวัติความเป็นมาของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน  จึงเป็นเรื่องราว
ประวัติที่น่าสนใจ ชุมชนบ้านชากแง้วเป็นชุมชนหนึ่งในประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งเป็น
ชุมชนจีนโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี 
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- ในด้านความเชื่อพิธีกรรมและวัฒนธรรมประเพณี 
ชุมชนบ้านชากแง้วมีการจัดงานประเพณีศาลเจ้าแม่ทับทิมปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ งานฉลองวันเกิด

เจ้าแม่ งานฉลองโรงงิ้ว และงานไหว้พระเจ้า นอกจากงานประเพณีที่เกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ทับทิม ยังมีงานไหว้
พระจันทร์ งานไหว้เจ้าแม่กวนอิม งานออกพรรษา และงานปิดทองหลวงพ่อพลที่จัดขึ้นเป็นงานประเพณีสำคัญ  

- ในด้านสถาปัตยกรรมที่มีความเฉพาะทางกายภาพ 
ชุมชนบ้านชากแง้วมีลักษณะอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของชุมชน ประกอบด้วยอาคาร

เรือนแถว ห้องแถวไม้บริเวณซอยโรงเจ ศาลเจ้าแม่ทับทิม โรงเจซึ่งเป็นอาคารทางศาสนา โรงหนัง เก่า โรงงาน
โม่แปง ลักษณะอาคารที่พักอาศัยเป็นประเภทห้องแถวและตึกแถวที่มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่ใช้ไม้เป็นส่วนใหญ่
หรือครึ่งตึกครึ่งไม้และมีตึกแถวที่ใช้คอนกรีตแม้มีบางอาคารปล่อยทิ้งร้างและรื้อสร้างใหม่ แต่อาคารของชุมชน
ในปัจจุบันยังคงสภาพดั้งเดิม 

- ในด้านภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน 
ในชุมชนบ้านชากแง้วมีอาหารหลายชนิดที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนไทย-จีน 

โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หอยจอ ขนมกุยช่าย ขนมเปยีะ หมูหยอง บ๊ะจ่าง เป็นต้น 
- ทุนทางความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

ชุมชนบ้านชากแง้วมีการจัดระเบียบสังคมเป็นหมู่บ้าน มีคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน มีความไว้วางใจเกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว เป็นการบริหารจัดการแบบ 

ค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
ชากแง้ว ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และ สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันขยายผลในวงกว้างออกไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งคนทั้งชุมชนเกิดความสมัครใจ เต็มใจ และเห็นความสำคัญในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนผ่าน การนำความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนโบราณมาถ่ายทอด และต่อยอดวัฒนธรรมจีนโบราณ
นั้นโดยการสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ได้ทำข้อตกลงกับชาวบ้านในชุมชน
และผู้ค้าที่จะเข้ามาทำการค้า กฎระเบียบและกติกา มีข้อตกลงโดยกำหนดให้ผู้ค้าขายสินค้าที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ชุมชนจีนโบราณเท่านั้น การให้ผู้ค้าสวมใส่ชุดจีนเพ่ือเพ่ือสะท้อนบรรยากาศชุมชนจีนโบราณ ให้ดึงดูด
และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามา ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชาวบ้านภายในชุมชนจีนโบราณ 

โดยตรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิด “บ้านเก่า 

เล่าตำนาน สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ในปี 2559 ทางเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไปประยุกต์ใช้ และมีการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยทางเทศบาลฯ ได้นำ
แนวทางการจัดการตามมาตรฐานฯ เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ในด้านต่างๆ เช่น 
การแต่งตั้งตัวแทนของเทศบาลฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับชุมชน การกำหนดแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการขยะ และจัดเก็บขยะร่วมกับร้านค้า และชุมชน โดยเฉพาะวันที่มีการจัดถนนคนเดิน ดูแลด้าน
การจัดการความปลอดภัยอย่างชัดเจน เช่น ประสานงานกับตำรวจในพ้ืนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ
จัดการจราจร ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณชุมชน มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น จัดให้มีป้าย
บอกทาง ห้องน้ำ ถังขยะ เพ่ือบริการประชาชนโดยเฉพาะสำหรับผู้พิการ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดโดย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลฯ เป็นต้น 
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  6 - 12 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 จากนั้น ทางวิทยากรได้จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมการทำขนมบ๊ะจ่าง 
และสาธิตการทำตระกร้ามะกรูดใบเตย เพ่ือให้ได้เรียนรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-3 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว  
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กิจกรรมที่ 4 การประชุมกลุ่มย่อย คณะผู้ร่วมศึกษาดูงานได้ร่วมกันประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือถอด
บทเรียนจากการศึกษาดูงาน และนำเสนอโดยสามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

- ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลปัถวี ทราบถึงแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ซึ่ งมีการกำหนด
คณะกรรมการควบคุมดูแลอย่างชัดเจนโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล มีการวางแผนดำเนินงาน
ออกไปเก็บขยะมูลฝอยตามเวลาที่กำหนด ในส่วนของขยะอันตรายจะมีการจัดเก็บทุกวันอังคาร ด้านการนำไป
ปฏิบัติมีความสอดคล้องกับหัวข้อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง
ปลายทาง มีการรณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกผลไม้ 
การทำน้ำหมักชีวภาพ การนำขวดพลาสติกมาทำเป็นโต๊ะ ในด้านการสนับสนุนจากเทศบาลฯ เช่น การจัดการ
ขยะอันตราย ทางเทศบาลฯ มีการสนับสนุนถุงสำหรับจัดเก็บขยะอันตราย การติดตามและเฝ้าระวัง ทาง
เทศบาลมีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละช่วง และหาสาเหตุที่มาของขยะที่
เพ่ิมขึ้น เช่น การเพ่ิมขึ้นของขยะประเภทเปลือกผลไม้จากลูกค้าที่มาซื้อในฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ มีการทบทวนผล
การดำเนินงาน ทำการสรุปรายรับ-รายจ่าย เป็นรายเดือนและรายปีและทำการวิเคราะห์ผล เช่น การนำขยะ
อันตรายมาแลกไข่ไก่ อาจจะเป็นโครงการที่ไม่คุ้มต้นทุน แต่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจจึงจัดทำต่อ นอกจากนี้ทาง
เทศบาลตำบลปัถวียังได้รับรางวัลจังหวัดสะอาด 2 ปีต่อเนื่อง  

- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของ
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดเริ่มต้นมาจากการประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ำ จึงเกิดการรวมกลุ่มกันทำการวิจัยชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีถึง
ปัญหาในชุมชน และนำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในการ
ดำเนินการ เช่น การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สนับสนุนศักยภาพของชุมชน
โดยการนำผลผลิตที่มีราคาตกต่ำขายสู่ท้องตลาดในราคาที่สูงขึ้นโดยการรวมกลุ่ มกัน การจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยการนำเปลือกผลไม้มาทำเป็นปุ๋ยด้วยการขุดหลุมฝัง ใส่ขี้วัว และรดน้ำ การส่งเสริมการตลาดโดยการ
รวมกลุ่มกันทำบุฟเฟ่ต์ การแปรรูปอาหาร และโฮมสเตย์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีรายได้เข้ามาในชุมชน
มากขึ้น มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง การประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และหาทางแก้ไข
ปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการนำ
มาตรฐานสากลมาใช้ เช่น มาตรฐานโฮมสเตย์  

- ตลาดจีนโบราณชากแง้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่  ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการ
องค์กรของเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ร่วมกับชุมชน ณ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการวางแผนการดำเนินงานและจัดประชุมขอความร่วมมือกับชุมชน
รวมถึงบรรจุแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับท้องถิ่น มีการนำไปปฏิบัติโดยแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีส่วนร่วม ตั้งแต่
ตัวแทนของเทศบาล ตัวแทนของชุมชน ตัวแทนของชมรมการท่องเที่ยว และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม มีการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการจัดการขยะ มีคณะกรรมการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอย่างชัดเจน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก มีกลุ่มกู้ชีพ กู้ภัย การส่งเสริมการตลาด มี
คณะกรรกมการดูแลด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ การส่งเสริมด้านแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
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  6 - 14 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ยั่งยืน มีการบูรณาการร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมถึงคณะกรรมการ
ร่วมกัน การเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความตระหนัก โดยการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพให้กับคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม เช่นการทำบ๊ะจ่าง และการทำตระกร้ามะกรูดใบเตย การสื่อสารและการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน มีคณะกรรมการที่รับข้อร้องเรียนต่างๆเพ่ือที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุง มีการติดตามผลโดยการเก็บสถิติ
จำนวนนักท่องเที่ยว และมีการประชุมเพ่ือสรุปผลทุกปี มีการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และนำอัตลักษณ์
ประจำท้องถิ่นมาใช้ในการตกแต่งสถานที่ เช่น การนำโคมเต็งลั้งมาใช้ตกแต่งสถานที่ และมีการบำรุงเปลี่ยนทุก
ปี เป็นต้น 

- แนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวภายในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โควิด-19 ของพื้นที่ แนวทางการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการพูดถึงการจัดการโรคระบาดโควิด-19 ในเรื่องการจัดตั้งคณะทำงานภายในองค์กร ซึ่งแต่ละ
องค์กรได้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้มีการกำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการจัดจุดคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิ การติดสติกเกอร์ 
ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในจุดต่างๆ และควบคุมการใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงทำเครื่ องหมายเว้นระยะห่าง การจัด
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านต่างๆ เช่น การตักอาหาร การจัดจุดเก็บภาชนะ การจัดวางอุปกรณ์ภาชนะ
เพ่ือลดการสัมผัส ทำบันทึกลงทะเบียนในจุดต่างๆ และที่ยังมีค่อนข้างน้อย คือ การจัดเตรียมถังขยะสำหรับ
ขยะติดเชื้อ ซึ่งในภาพรวม แนวทางปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆได้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด และก่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขภาพและอนามัยต่อนักท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

หลังจากทำกิจกรรมสรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางสถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ คุณสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ ร่วมบรรยาย ใน
หัวข้อ “มาตรฐานการท่องเที่ยว” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากนั้นช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ดร.
วาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ได้กล่าวขอบคุณ และปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พร้อมร่วมถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึก  
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ภาพที่ 6-4 บรรยากาศการสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฟังบรรยายมาตรฐานการท่องเที่ยว 
ณ ห้องประชุม โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  
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 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันฯ ได้สอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 49 คน โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ย แสดงดัง
ตารางที่ 6.1 และสรุปผลความพึงพอใจกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 4-2 รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 6-1 แสดงเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) ค่าร้อยละ 
มากที่สุด 4.21-5.00 84-100 

มาก 3.41-4.20 68-83 
ปานกลาง 2.61-3.40 52-67 

น้อย 1.81-2.60 36-51 
น้อยที่สุด 1.00-1.80 20-35 

ตารางท่ี 6-2 สรุปผลความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย
(�̅�) 

 
ร้อยละ 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
 

1. รูปแบบการจัดกจิกรรมใน
ภาพรวมมคีวามเหมาะสม 

84% 16% -  - - 4.84 96.7% มากที่สุด 

2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

59% 37% 4% - - 4.55 91.0% มากที่สุด 

3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

88% 12% -  - - 4.88 97.6% มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูม้าพัฒนา
งานได ้

71% 29% -  - - 4.71 94.3% มากที่สุด 

5. สถานท่ีศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรม 

61% 37% 2% - - 4.59 91.8% มากที่สุด 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี ที่มีต่อหัวข้อการประเมิน รายละเอียด ดังนี้ 

- ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.84       
คิดเป็นร้อยละ 96.7 โดยความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

- ความคิดเห็นที่มีต่อระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 
91.0 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

- ความคิดเห็นที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 
97.6 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

- ความคิดเห็นที่มีต่อสามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.3 
โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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- ความคิดเห็นที่มีต่อสถานที่ศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.8    
โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ทั้งนี้จากการสอบถามสิ่งที่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานถึงประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรู้ที่ได้รับและการนำไปปรับใช้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสถานที่และประเด็นที่ควรจัดกิจกรร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป สามารถสรุปได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1.1)  ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลปัถวี  
- นโยบายของผู้บริหารมีเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีนโยบายใน

การแก้ไขปัญหา สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มที่ มีการ
วางแผนรองรับการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงมีการลงพ้ืนที่เข้าหาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการร่วมมือและรูปแบบการจัดการขยะร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะร่วมกับเทศบาลฯ มีแนวทางการจัดการกับชุมชน 
โรงเรียน และโรงงาน ที่มีข้อกำหนดในการขอความช่วยเหลือ และมีการประเมินผล
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- การจัดกิจกรรมและการบรรยายมีความเรียบง่าย ชัดเจน สื่อสารเข้าใจง่าย ชาวบ้าน
สามารถมาดูตัวอย่างได้ ได้เยี่ยมชมวิธีการและสถานที่จริงในด้านการเรียนรู้การ
จัดการขยะแบบครบวงจร สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ เช่น การกำจัด
ขยะอินทรีย์จากเศษวัสดุธรรมชาติโดยนำเศษเปลือกผลไม้หรือเศษอาหารมาทำปุ๋ย มี
การบริหารจัดการขยะ เป็นต้นแบบให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองโดยไม่มีถังขยะ 
และการนำขวดพลาสติกมาผลิตเป็นโต๊ะ เป็นต้น 

1.2) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี 
- เกิดจากการรวมกลุ่มและร่วมมือกันของคนในชุมชน ดำเนินการวิจัยชุมชนทำให้

ทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริงและนำปัญหาในชุมชนมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำโดยการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาต่อยอด 
เช่น มีการแปรรูปผลไม้และผลิตภัณฑ์ให้เก็บไว้ได้นาน และสามารถนำไปขายได้ 
แนวคิดการทำบุฟเฟต์ผลไม้ เป็นต้น จนต่อยอดมาเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืนใน
ปัจจุบัน 

- ได้เรียนรู้วิถีชุมชนและการใช้ศักยภาพของพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแก้ไข
ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ เพ่ือนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง 

1.3) ตลาดจีนโบราณชากแง้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 
- การบริหารจัดการของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว  ที่มีการ

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะทำงานที่ชัดเจน ความเสียสละของคณะกรรมการและ
การรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นและเข้าใจกันของชุมชน เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และ
หน่วยงานอื่นๆท่ีสนับสนุนในด้านต่างๆ 
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- มีการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมทำให้รู้ถึงคุณค่าของวิถีชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิมคือบ้านที่อยู่อาศัยยังคงเป็นแบบโบราณ ใช้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน
เป็นจุดขายนำไปสู่การท่องเที่ยวนำรายได้สู่ชุมชน 

- สถานที่สวยงาม คณะศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และมีการส่งเสริม
การใช้อาหารว่างจากชุมชน 

1.4) การบรรยาย “มาตรฐานการท่องเที่ยว” 
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย บรรยายได้ตามวัตถุประสงค์ 

และตรงประเด็น สามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนและนำไปต่อยอดได้ 

2)  ความรู้ที่ได้รับและการนำไปปรับใช้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.1) ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลปัถวี  
- สามารถนำความรู้จากการกำจัดขยะ การหมักปุ๋ยจากเปลือกผลไม้ หรือขยะเปียก 

เพ่ือใช้เป็นปุ๋ย สามารถนำกลับไปใช้กับชุมชนในการหมักปุ๋ยจากเปลือกผลไม้ ทำให้
น้ำหนักขยะน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  

- การบริหารจัดการขยะ เนื่องจาก องค์กรส่วนใหญ่ กำลังประสบปัญหาบ่อขยะเต็ม
บ่อ และการทิ้งขยะจากนอกเขตพ้ืนที่ การศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลปัถวี สามารถ
นำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ได้  

2.2) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี  
- การนำมาตรฐานการท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์  เพ่ือยกระดับการให้บริการที่พัก

ภายในชุมชน 
- ด้านการทำเกษตรแบบยั่งยืน โดยความร่วมมือของประชาชน  
- การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำของเรามาแปรรูป (สับปะรด) และนำกาก 

เปลือก และเศษผลไม้มาทำปุ๋ย ชีวภาพ เพื่อนำมาเป็นรายได้เพ่ิมของชุมชน 
- ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม การมีส่วนร่วม มีความสามัคคี มีความอดทนต่อสู้

ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยความเข้มแข็ง ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง และ
ยั่งยืนต่อชุมชนต่อไป 

2.3) ตลาดจีนโบราณชากแง้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 
- การรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ให้ชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการในการ

ดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม การกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

- โดยการบริหารจัดการด้านบุคลากร ให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล (การใช้คนให้ตรงงาน) 

- เป็นตัวอย่างของการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนตามเอกลักษณ์ของชุมชน โดยนำความรู้ที่ได้
ไปส่งเสริมใช้กับหมู่บ้านเครือข่ายการท่องเที่ยว เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละชาติ
พันธุ์ออกมาได้ 

- นำไปส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ตระกร้ามะกรูดใบเตย 
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2.4) อ่ืนๆ 
- ได้ความรู้จากทุกสถานที่ที่ไป สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนได้ 
- การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว 
- การร่วมมือของชุมชน และ อบต. สามารถทำให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งได้  ทำให้เกิด

รายได้ของคนในชุมชน และเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- สามารถนำความรู้ทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปรับใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว และ

ปรับปรุงมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยว (โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย) ซึ่งจะต้องนำมาตรฐานความปลอดภัย การดำเนินการในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 

- ตั้งทีมงานเฉพาะเรื่องมาตรฐานฯ (อพท.) 

3)  สถานที่และประเด็นที่ควรจัดกิจกรรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

3.1) ภาคเหนือ: การบริหารจัดการในช่วงฤดูท่องเที่ยว การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของเมือง 
การจัดการขยะ แนะนำสถานที่ อาทิ 

- จังหวัดเชียงราย: สนใจศึกษาดูงานเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยว ชุมชน ตัวชี้วัด แนะ
แนวในการเป็นเจ้าภาพหรือผู้บริการท่องเที่ยว  เรื่องของเมืองชายแดน และวิถี
วัฒนธรรม การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจำนวนมาก 

- จังหวัดเชียงใหม่: การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตเมือง การ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของเมือง 

- จังหวัดน่าน: สนใจศึกษาดูงานการบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

3.2) ภาคอีสาน: อยากรู้ประเด็นการจัดบริหารดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่มีพ้ืนที่ ประเด็นมาตรฐาน 
อพท. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และโฮมสเตย์ เช่น จงัหวัดเลย สนใจศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนโดยคนในชุมชน 

3.3) ภาคใต้: การบริหารการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นั้นอย่างไรเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา 

3.4) ภาคตะวันตก  
- จังหวัดเพชรบุรี: สนใจการฟ้ืนฟูทรัพยากรรธรรมชาติ และการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร 

3.5) อ่ืนๆ  
- ควรไปพักสถานที่ท่องเที่ยวจริง เช่น Homestay ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง

การตลาด บริหารจัดการ การหากลุ่มลูกค้า 
- ไปร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยกัน 
- ตามท่ี อพท. เห็นเหมาะสม 

4)  ข้อเสนอแนะประเด็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
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- กิจกรรมมาตรฐานท่องเที่ยว การสรุปกิจกรรมทำให้เข้าใจง่าย ได้ทบทวนความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน 

- อยากให้ผู้บรรยายของตลาดจีนโบราณชากแง้ว อธิบายการทำบ๊ะจ่างให้ละเอียดก่อนลง
มือทำ 

- ตลาดจีนโบราณชากแง้ว มาตอนตลาดไม่เปิด เลยไม่เห็นผู้ขายและผู้บริโภค 
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บทที่ 6 
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้แทนองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2561-2563 ทางที่ปรึกษาได้กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 ธันวาคม 
2564 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 50 คน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน 21 
องค์กร ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้   

6.1 จัดทำกำหนดการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำกำหนดการและโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมนำเสนอเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ โดย อพท. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีกิจกรรมหลัก คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
ช่วงเวลา 09:00-12:00 น. กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เวลา 13:00-
16:30 น. กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
เพชรบุรี วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10:30-12:00 น. กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 13:00-15:00 น. กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ 
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และเวลา 15:00-18:00 น. กิจกรรมที่ 5 ร่วมกิจกรรม
สรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยรายละเอียดกำหนดการมีดังนี้ 
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กำหนดการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้ 

เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม  

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ภูมิลำเนา – เพชรบุรี 

08:00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเดินทางจากภูมิลำเนา 

13:30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนดัหมาย พรอ้มออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง 

13:30 – 17:30 น. ออกเดินทาง ไปยังจังหวัดเพชรบุร ี 

17:30 – 18:00 น. เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท เข้ารบัการตรวจ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK และ
พักผ่อนตามอัธยาศยั 

18:00 – 18:30 น. เดินทางไปยังร้านอาหาร 

18:30 – 20:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

20:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 แลกเปลี่ยนรู้ ณ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวดัเพชรบุรี 

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า 

09:00 – 09:30 น. ออกเดินทางไปยัง เทศบาลเมืองชะอำ  

09:30 – 12:00 น. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลเมืองชะอำ 
เทศบาลตำบลชะอำ เริ่มจากชุมชนชายทะเลเล็กๆ สู่การจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหคามในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนต่อมามีการออกพระราชบัญญัติ จัดตั้งเป็นสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศ
ตะวันตก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงยกฐานะ 
เป็นเทศบาลตำบลชะอำ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตำบลชะอำ พ.ศ. 2480 อยู่ในเขตตำบล
ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และยกฐานะจาก  เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2547 มีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร ตั้ งอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ในส่วนของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีการ
พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ
ของการใช้ประโยชน์จากขยะ และถนนในเขตเทศบาลไม่มีขยะตกค้าง ควบคุมมลพิษทางอากาศฝุ่นละออง 
และเสียง ขยายเขตรองรับน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัดให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ดูแลรักษาระบบนิเวศน์ชายหาด สถานที่
สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงสวยงามเป็นปอดของชุมชน 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 16:30 น. ออกเดินทาง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล
สามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
ในอดีตพื้นท่ีแห่งนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีสตัว์ป่ามากมายโดยเฉพาะเนื้อทรายอาศัยอยู่
เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” อีกท้ังยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร เป็นแหล่งอาหารของราษฎร 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศเป็นเขตพระราชนิเวศน์
มฤคทายวันและห้ามมิให้ทำอันตรายสัตว์ในพื้นที่ห้วยทราย เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2467 ต่อมาราษฎรได้
เข้ามาอาศัยทำกิน บุกรุกแผ้วถางป่า ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำไรส่ับปะรด
และใช้สารเคมีอย่างผิดวิธี ส่งผลให้ระบบนิเวศนเ์สื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาไม่ถึง 40 ปี 
ป่าไมไ้ด้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ทำให้ฝนไมต่กต้องตามฤดูกาล ปรมิาณน้ำฝนลดน้อยลงจนมีลักษณะเป็น
พื้นที่อับฝน ดินขาดการบำรุงรักษาจนเกิดความไมส่มดุลทางธรรมชาติ เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิ
ค่อนข้างสูง สภาพดินเกดิความเสือ่มโทรม พืชพันธ์ไม้ที่ปลูกไมส่ามารถเจรญิเติบโตได้จากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยีย่มราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2526 
ทรงพบเห็นสภาพปญัหาต่างๆที่เกดิขึ้นทรงมีรับสั่งความตอนหนึ่งว่า “หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็น
ทะเลทรายในท่ีสุด” จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริขึ้นนับแต่บดันั้นเป็นตน้มา จากแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งก่อตั้งศูนย์การศกึษา
พัฒนาห้วยทราย ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าท่ีศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายทุกท่านและจากความ
ร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จึงก่อให้เกิดโครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริต่างๆมากมาย โดยมี 3 แนวทางหลักในการพัฒนาดงันี ้
1. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การพัฒนาแหล่งน้ำ 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 

16:30 – 17:30 น. เดินทางกลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

17:30 – 18:00 น. เดินทางไปยังร้านอาหาร 

18:00 – 20:00 น. รับประทานอาหารเย็น 

20:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรูชุ้มชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และ โครงการ
อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า 

09:00 – 10:30 น. ออกเดินทางไปยัง ชุมชนบ้านบางพลับ 

10:30 – 12:00 น. ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่
มีความเรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ชมพู่ ลิ้นจี่ มะม่วง มะพร้าว
น้ำหอม รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ชุมชนบ้านบางพลับยังเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายผลไม้
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการเข้าชมสวนลิ้นจี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี 
ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน 
และปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้การปลูกส้มโอไร้สารพิษ การทำปุ๋ย
ชีวภาพ ผักผลไม้ แช่อิ่ม ชมและชิมผลไม้สดๆ จากสวน นอกจากน้ีชุมชนยังได้มีการรวบรวมความรู้และภูมิ
ปัญญาต่างๆ และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้สนใจ โดยมีครูสมทรง แสงตะวัน ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมเป็นผู้นำในการให้
ความรู้แก่ผู้สนใจ และเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากความเข้มแข็งของ
ชุมชน และจากความตั้งใจทำให้ที่ชุมชนแห่งนี้ได้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว และได้รับ
รางวัลกินรี 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 15:00 น. ออกเดินทาง และศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งอยู่ภายในบรเิวณตลาดน้ำอัมพวา เป็นโครงการทีส่มเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ มีพระราชดำริ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำท่ีดินที่คณุ
ประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวาได้น้อมเกล้าฯถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน    
อัมพวา ภายในโครงการฯ มลีานอเนกประสงค์สำหรับการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ง
จะมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนกันไป เพ่ือเล่าเรื่องราวความเป็นมา รปูแบบ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของชุมชนอัมพวาและการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมถึงร้านค้า รา้นอาหาร ร้านกาแฟ ให้บริการ 

15:00 – 15:30 น. เข้าสู่ที่พัก เดอะเกรซ อัมพวารสีอร์ท จ.สมุทรสงคราม 

15:30 – 18:00 น. สรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงแรมที่พัก 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรรุ่นพี่  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ไดจ้ากแหล่งศึกษาดูงานแต่ละแห่ง  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรเพื่อเติมเต็มข้อกำหนดตามมาตรฐานฯ 
-  

18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น  

19:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สมุทรสงคราม – ภูมิลำเนา 

08:30 – 09:30 น.  รับประทานอาหารเช้า 
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09:30 – 11:30 น. ออกเดินทางไปยัง สนามบิน 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00  เป็นต้นไป ออกเดินทาง กลับภูมลิำเนา 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงดัง ภาคผนวก ฏ 

  

110



 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

  6 - 6 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถาบันฯ 
จึงกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยครบ
ตามท่ีภาครัฐกำหนด และยินดีเข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยวิธี ATK 

  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6-1 บรรยากาศการตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยวิธี ATK 

สถาบันฯ ดำเนินการประสานงานพร้อมจัดเตรียมทั้งเรื่องการเดินทาง ที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ 
รวมถึงของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 เทศบาลเมืองชะอำ จัดตั้งเป็นสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงยกฐานะ เป็นเทศบาลตำบล
ชะอำ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตำบลชะอำ พ.ศ. 2480 อยู่ในเขตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี และยกฐานะจาก เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2547 มีพ้ืนที่ 110 ตารางกิโลเมตร โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

1) การจัดทำศูนย์การเรียนรู้รักท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม (จัดตั้งเดือนมิถุนายน 2563 
จนถึงปัจจุบัน) มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับคนในพ้ืนที่ รวมถึงการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงแรกของการดำเนินงานจะมีการจัดทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  รวมถึงมีการจัดตั้ง
จิตอาสารักษ์ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามในการการดำเนินการที่ผ่านมาติดปัญหาสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มได้ ทำให้มีการขับเคลื่อนได้น้อย ดังนั้นจึงมีแนวทาง
ผลักดันการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในเทศบาลฯ ก่อน ผ่านการจัดเรียนออนไลน์ มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และจัดทำรูปแบบการคัดแยกขยะ 

2) การบริหารจัดการในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 การทำงาน
แบบบูรณาการโดยการป้องกัน/ ควบคุม ในกรณีเกิดการระบาด พร้อมมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลลงไป
ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับชุมชน นอกจากนี้ในส่วนของสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในการขอ
ใบอนุญาตมีการควบคุมโดยจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับลูกจ้างในความรับผิดชอบ  

3) การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำป้าย
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รณรงค์วิธีการกำจัดขยะ การกำหนดจุดรับขยะ ปัจจุบันมีแนวทางการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะตกค้าง
ในพ้ืนที่ โดยจะมีการติดตั้ง GPS ที่รถขยะ และติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือให้เห็นการทำงานของพนักงาน 

ในการนี้ ทางเทศบาลเมืองชะอำ นางสาวเรณู เอ่ียมโชะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ให้เกียรติเป็น
วิทยากรในการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งทางวิทยากรได้ให้ข้อมูลภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี ว่าเป็น
เมือง 3 วัง ได้แก่ พระนครคีรีหรือเขาวัง พระรามราชนิเวศน์หรือวังบ้านปืน และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และเป็นเมือง 3 ทะเล ได้แก่ ทะเลโคลน ทะเลเม็ดทราย และ ทะเลหมอก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความโดด
เด่นในเรื่องอาหาร 3 รส ได้แก่รสหวานจาก น้ำตาลโตนด รสเค็มจากเกลือ และรสเปรี้ยว จากมะนาวผลไม้ที่มี
เกษตรกรปลูกมากในจังหวัด โดยในปี 2564 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) หรือ 
UNESCO Creative Cities Network – UCCN โดยเป็น 1 ใน 49 เมืองจากทั่วโลก ที่ ได้รับประกาศเป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้ 

ทางเทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ไว้ 3 ฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ และการปลูกพืชแบบพอเพียง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ฐานที่ 1 โครงการคัดแยกขยะโดยหลัก 3 R ในสำนักงาน 
สำหรับโครงการคัดแยกขยะ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การรับบริจาคขวดพลาสติก เพ่ือนำมาบรรจุน้ำหมักชีวภาพ  
2) การรับบริจาคห่อกระดาษ A4 และถุงพลาสติกเพ่ือใช้ซ้ำ 
3) นำสิ่งต่างๆท่ีได้มาใส่ถังและตะแกรงคัดแยกขยะ 
4) การรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 100% (เขตปลอดโฟม

บรรจุอาหาร) 
5) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะกับเจ้าหน้าที่ 
6) การรณรงค์ลดการใช้ขวดพลาสติก 
7) การจัดทำจุดยืมถุงผ้าชั่วคราวในสำนักงาน 

โดยภายในสำนักงานจะมีการแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะ
รีไซเคิล และ ขยะอันตราย 

ฐานที่ 2 ฐานทำน้ำหมัก จุดพักขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ 
ในฐานของการทำน้ำหมัก มีกิจกรรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ที่รับวัตถุดิบมาจากตลาด

สดของเทศบาลฯ และนำมาบรรจุในภาชนะรอนำแจก นอกจากนี้มีการสนับสนุนโดยให้ความรู้กับประชาชน 
และผู้ที่มาศึกษาดูงาน รวมถึงการสนับสนุนน้ำหมักแก่ประชาชน โดยมีการผลิตดังนี้ 

1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 
2) การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 
3) การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 

นอกจากนี้มีการจัดทำห้องพักขยะติดเชื้อ/ ขยะอันตราย โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งกำเนิด และการกำจัด ที่มีการส่งต่อบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อ ทุกวันศุกร์ 
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ฐานที่ 3  ฐานพืชพอเพียง 
การส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ เน้นในกลุ่มพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร  

เช่น ตะไคร้ มะกรูด ชะอม เป็นต้น นอกจากนี้มีการจัดทำ QR code ฐานข้อมูลพืชผักสวนครัวและสมุนไพรใน
ศูนย์การเรียนรู้รักท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6-2 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
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ภาพที่ 6-2 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในอดีตพ้ืนที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  แห่งนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า
มากมายโดยเฉพาะเนื้อทรายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำ
ธาร เป็นแหล่งอาหารของราษฎร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศ
เป็นเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวันและห้ามมิให้ทำอันตรายสัตว์ในพ้ืนที่ห้วยทราย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2467 ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยทำกิน บุกรุกแผ้วถางป่า ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทำไร่สับปะรดและใช้สารเคมีอย่างผิดวิธี ส่งผลให้ระบบนิเวศน์เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา
ไม่ถึง 40 ปี ป่าไม้ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงจนมี
ลักษณะเป็นพื้นที่อับฝน ดินขาดการบำรุงรักษาจนเกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติ เกิดการชะล้างพังทลายของ
หน้าดินค่อนข้างสูง สภาพดินเกิดความเสื่อมโทรม พืชพันธุ์ ไม้ที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และจากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2526 ทรงพบเห็นสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทรงมีรับสั่งความตอนหนึ่งว่า “หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็น
ทะเลทรายในที่สุด” จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น
นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จากแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งก่อตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย 
ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกท่านและจากความร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจน
ประชาชนในพ้ืนที่จึงก่อให้เกิดโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริต่างๆ  มากมาย โดยมี 3 แนวทางหลักใน
การพัฒนาดังนี้ 

1) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การพัฒนาแหล่งน้ำ 
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีการกำหนดเส้นทางการศึกษาดูงาน เช่น จุดที่ 1 แฝกดิน
ดาน จุดที่ 2 พัฒนาดิน จุดที่ 3 ถ่านชีวภาพและเตาเผา จุดที่ 4 แปลงสาธิตอาชีพทางการเกษตรทั้งไม้ผล ไม้
ดอก ไม้ประดับ จุดที่ 5 แปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ไร่  

โดยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดเตรียมกิจกรรมในการ
บรรยายได้แก่ 

1) แปลงแฝกระเบิดดินดาน 
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เป็นโครงการศึกษาทดลองศักยภาพของ “ หญ้าแฝก ” ในการพัฒนาดินที่แข็งเป็น “ ดาน ”เพ่ือ
การการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุง “ ดิน ” 

2) แปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ 5 ไร่ 
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นที่ 1 พ่ึงพาตนเอง  
เริ่มที่ตัวเรา และครอบครัวเรา โดยการบริหารพ้ืนที่แบ่งสัดส่วนการดำเนินการเป็น 30 (ข้าว) : 

30 (น้ำ) : 30 (สมุนไพร) : 10 (บ้าน) รวมทั้งการให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี เพ่ือให้ได้กินได้ใช้ใน
ครอบครัว เหลือกินเหลือใช้ และขายสร้างรายได้ 

ขั้นที่ 2 พ่ึงพิงอิงกัน 
เป็นการรวมกลุ่มส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น สามารถเพาะต้นกล้าเพ่ือนำไป

จำหน่ายยังตลาดภายนอกได้  ซึ่งอาจจะมีทั้งการเพาะ ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ หรือ ไม้ผล ก็จะเป็นการส่งเสริม
รายได้ให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย 

ขั้นที่ 3 หาทุน 
นอกจากนี้ในแปลงสาธิต มีการใช้นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำเข้ามาช่วยในการตั้งเวลาให้น้ำพืช

Timer ตั้งเวลา เปิด-ปิด น้ำ ด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรงประกอบโซล่าเซลล์ 
3) ร้านสวัสดิการ 

โดยภายในร้านค้ามีสินค้าที่มาจากการรวมกลุ่มของชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แชมพูจาก
ประคำดีควายผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ ไอศกรีมจากนมโค เป็นต้น 
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กิจกรรมที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม หรือชุมชนบ้านบางพลับ เป็นชุมชนดั้งเดิมดำรงอยู่มาอย่างยาวนานเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบ
เรียบง่าย สงบสุข ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติแห่งสายน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ
การเกษตรแบบผสมผสานเป็นสวนแบบยกร่องมีน้ำขึ้น น้ำลงตามธรรมชาติ มีภูมิปัญญาองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด
กันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนและรับความรู้ใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กับบริบทในการดำรงชีวิตได้อย่างลงตัว 
สามารถถ่ายทอดขยายผลสู่ผู้สนใจที่เดินทางมาท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านบางพลับด้วย  

ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ชมพู่ ลิ้นจี่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม รวมถึง
ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ชุมชนบ้านบางพลับยังเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายผลไม้ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ในโครงการเข้าชมสวนลิ้นจี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมักเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต ปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ มีกิจกรรมปั่นจักรยานรอบชุมชนบ้านบางพลับ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน และปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้การปลูกส้มโอ
ไร้สารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ ผักผลไม้แช่อ่ิม ชมและชิมผลไม้สดๆ จากสวน นอกจากนี้ชุมชนยังได้มีการ
รวบรวมความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ โดยมีครูสมทรง แสงตะวัน ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมเป็นผู้นำในการ
ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ และเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากความเข้มแข็งของ
ชุมชน และจากความตั้งใจทำให้ที่ชุมชนแห่งนี้ได้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลต่างๆ 
ดังนี้ 

- รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กินรี 5 สมัย 
- รางวัลหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (civ)  
- รางวัล The Village Explorer  
- รางวัล Thailand Village Academy 
- มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับดีเยี่ยม  
- มาตรฐานสถานประกอบการ ( SHA ) 

โดยกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ หลังจากที่ ครูสมทรง แสงตะวัน ประธานศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายประวัติความเป็นมาของกลุ่มแล้ว ทาง
ชุมชน ได้จัดเตรียมกิจกรรมออกเป็น 3 ฐานเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสวิถีชุมชน ทั้ง การทำยำส้มโอสูตร
ดั้งเดิม การทำลูกชุบ และการทำน้ำตาลมะพร้าว นอกจากนี้ทางชุมชน ยังได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ สินค้าท้องถิ่น 
มาแสดงและเพ่ือจำหน่ายเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย 
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กิจกรรมที่ 4 โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณตลาดน้ำอัมพวา เป็น
โครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำริ ให้สำนักงานมูลนิธิชัย
พัฒนานำที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวาได้น้อมเกล้าฯ  ถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน อัมพวา ภายในโครงการฯ มีลานอเนกประสงค์สำหรับใช้ในการแสดงและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนกันไป เพ่ือเล่าเรื่องราวความเป็นมา รูปแบบ วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของชุมชนอัมพวาและการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมถึงจัดให้มีร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ให้บริการ โดยมีการแบ่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต่างๆ 
ภายในโครงการ และแหล่ง ท่องเที่ยวอื่นๆ ของอัมพวา เป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

1) พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ 
“สวนสาธิตการเกษตรเพ่ือการเรียนรู้” เป็นการจัดสวนผลไม้ท้องถิ่นแบบผสมผสาน เป็นสวนเกษตร

แบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี มีการปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม มะพร้าวพันธุ์ต่างๆ ผสมผสานกับ
พืชอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น กล่วย ตะไคร้ มะปราง ฯลฯ โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิธีชีวิตท้องถิ่น
อัมพวาในด้านการ เกษตร ส่งเสริมให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรชาวสวน 
นักวิชาการ และผู้สนใจ 

“เตาตาลอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” เป็นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพดั้งเดิมที่นับวันจะเลือน
หายไป ให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมายึดอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวและอนุรักษ์สวนมะพร้าว  

2) ลานร้านค้าชุมชน “นาคะวะรังค์” และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์ 
เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำกลอง ได้แก่  

การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงโขน การสาธิตประกอบอาหารพ้ืนบ้าน เช่น ร้านปิ่นสุวรรณขนมไทย ปลาทู 
หมี่กรอบ การเชิดหุ่นสาย การแกะหนังใหญ่ การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงลำตัด การแสดงพวงมาลัย ฯลฯ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน และคนในท่องถิ่นเช่าพ้ืนที่เพ่ือจำหน่ายหรือจัดแสดงสินค้าที่เป็นของท้องถิ่น เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3) ร้านภัทรพัฒน์ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์  
เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ ของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมี วัตถุประสงค์

เป็นแกนกลางในการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมถึง
ผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์และ พัฒนาธุรกิจของชุมชน
ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป 
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4) ร้านชานชาลา 
เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง โดยร้านชานชาลาจะเป็นพ้ืนที่เปิดเชื่อมโยงกิจกรรมริม

คลองอัมพวา ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์และพ้ืนที่สวน รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ร้านชานชาลามีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมค้าขาย ริมคลองอัมพวา โดย เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวซื้ออาหารจากเรือ และพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามารับประทานในร้าน เป็นหน้าบ้านที่อบอุ่น 

5) ห้องนิทรรศการชุมชน 
เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวทางวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ หมุนเวียนให้สอดคล้องกับการจัด

งานเทศกาล และกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการฯ เปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดย
ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ ความภาคภูมิใจแก่ชุมชน ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ภูมิ
ปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6-5 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม 
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กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะผู้ร่วมศึกษาดูงานได้ร่วมกัน
ประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรรุ่นพ่ี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากแหล่ง
ศึกษาดูงานแต่ละแห่ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรเพ่ือเติมเต็มข้อกำหนดตามมาตรฐานฯ และ
นำเสนอโดยสามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรรุ่นพี่ โดยทีมวิทยากรที่ปรึกษาได้จัดเตรียมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากองค์กรรุ่นพ่ีผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆ ของแต่ละองค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 

1) อีปุ่ม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ จังหวัดเลย ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ต้น
แม่น้ำเลย ที่ไหลทั่วจังหวัดเลย และไหลไปจังหวัดที่เชียงคาน มีแหล่งท่องเที่ยว คือ  จุดชมวิวน้ำตกเลยหง่า 
สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว อบต.เลยวังไสย์ มีการ
แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยว โดยมีการทำ QR code ไว้ที่จุดชมวิวน้ำตกเลยหง่า ทั้งนี้ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่
จะเกิดการสูญพันธ์ของอีปุ่ม ซึ่งเป็นสัตว์ครี่งบกครี่งน้ำในพ้ืนที่ ทาง อบต. จึงร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์อีปุ่มขึ้นในพื้นที ่

2) ทะเลแหวก อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด จังหวัดชุมพร ช่วง
เดือนมิถุนายน จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งเริ่มจากเรือจักรีนฤเบศร์จากบนบกไปเกาะพิทักษ์ โดยจัดงานตั้งแต่ปี 
2547 ปัจจุบันไม่สามารถ จัดต่อได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตามในอนาคต ทาง อบต.บางน้ำ
จืด มีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเดิน เพ่ือจะพัฒนาไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในการสำรวจตามรอยไอ้ด่าง
บางมุดเส้นทางของคลองบางมุด รวมทั้งการปรับปรุงสะพานไม้ ที่ได้รับงบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำหรับการพัฒนาอาชีพของชุมชนในพ้ืนที่ มีอาชีพทำประมง โดยจะมี Homestay และมีกิจกรรมลงเรือ ตก
หมึก เป็นต้น 

3) ปะติมากรรมแห่งสายน้ำ อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลท่าสาย จังหวัดเชียงราย สร้าง
ขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทางเทศบาลฯ มีการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางของ
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ ปี 2562 มีการส่งเสริมการใช้เกณฑ์การอนุรักษ์ แบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ พร้อมทั้งมีกิจกรรมการอนุรักษ์ มีการบวชป่า  บวชต้นไม้
รอบอ่างเก็บน้ำ บวชน้ำ ไม่ให้มีการจับสัตย์น้ำ เป็นการอนุรักษ์ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ มีการติดเสาไฟรอบ
หนองบัว (มีการปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว) ในส่วนของการจัดการขยะ โดยงาน
สาธารณสุข เข้าไปจัดการ โดยมีคัดแยกขยะ จำนวน 4 ประเภท และออกแบบถังขยะให้กลมกลืนกับพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  

4) กล่อมฝ้าย อัตลักษณ์ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ทางเทศบาลฯ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของกล่อมฝ้ายว่ามาจากดอกฝ้ายบาน มีการเก็บฝ้ายทอเป็นผ้าไตร สำหรับถวายผ้า
ทอดกฐิน และมีขบวนแห่ ผ้าบุญผ้ากฐิน โดยมีการแห่ตามรูปแบบของไทลื้อ ทั้งนี้แนะนำให้ไปเที่ยว ในงานบุญ
จุลกฐิน ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นำเสนอคือ ผ้าถุงลายจุด จะมีการทอดด้วยมือ เย็บด้วยมือ จะเป็นผ้าทำมือ
ทั้งหมด จะเป็นลายจก ทักทอเต็มฝืน เทศบาลฯ ได้ดำเนินการต่อยอดการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ มีการอบรมขายของออนไลน์ อบรมการขายผ้าร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เน้นการใช้เรื่องเล่าแบบมีเรื่องราว เพ่ือต้องการให้นักท่องเที่ยวสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

5) บารายพันปี อัตลักษณ์ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่ทางผู้บริหารของ 
อบต. นำโดยท่านปลัด ต้องการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจรเข้มาก จึงร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาผ้าทอ
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พ้ืนเมือง โดยมีการตั้งชื่อให้มีความโดนเด่นและเป็นเอกลักษณ์ว่า ผ้าบารายพันปี สีกลีบบัว ซึ่งทอมาจากฝ้ายที่
ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ปัจจุบัน อบต. ได้สนับสนุนและยกระดับ เป็นผ้าประจำอำเภอประโคนชัย รณรงค์ให้
มีการสวมใส่ นอกจากนี้ อบต.จรเข้มาก ยังมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการจัดให้มีช่องทางรับและการแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

6) เรือมตรด อัตลักษณ์ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรือมตรด เป็นภาษาท้องถิ่น
ใช้ในการเรียกการรำสะเดาะเคราะห์ บูชาโชค โดยมีการ บูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยอุปกรณ์
จะมี เครื่องดนตรีฉิ่ง และฉาบ กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงสงกรานต์  อบต.สนวน มีการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายทุกวันอังคารในพ้ืนที่ เริ่มจากเจ้าหน้าที่  อบต.ในสำนักงาน โดยผู้ญิงจะนุ่งโจง
กระเบน โดยใช้ผ้าไหม 4 เมตร ใช้ผ้าไหมหางกระรอก ผู้ชายจะนุ่งโสร่ง ใส่เสื้อผ้าไหม และผ้าสะไบ นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพ้ืนที่จะเหมือนของ อบต.อ่ืนๆ คือ จะมีการทอผ้า มีงานชักว่าว ช่วงวันก่อนขึ้นปีใหม่ 
นอกจากนี้ในช่วงเทศการจะมีรถตรวจ มีการจ้างแรงงานจากผู้สูงอายุ ช่วยในการจักรสาน หรือกระดิ่ง รวมถึงมี
การจ้างดนตรี เรือมตรต และมีการส่งเสริมเรื่องของอาหารในพื้นที่ ได้แก่ อาหารแกงกล้วยใส่ไก่บ้าน เป็นต้น 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากแห่งศึกษาดูงานแต่ละแห่ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างองค์กรเพื่อเติมเต็มข้อกำหนดตามมาตรฐานฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ากลุ่มเพ่ือระดมสมอง 
พร้อมนำเสนอ สามารถสรุปกิจกรรมได้ ดังนี้ 

แหล่งท่องเท่ียว การเชื่อมโยงข้อกำหนด  
(ข้อ 4.3.1 - 4.3.8) 

หลักฐานแสดงความสอดคล้อง 

เทศบาลเมืองชะอำ 4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม   มีกิจกรรมการเข้าฐาน 3 ฐาน โดยแบ่งเป็น 
1. ฐานความรู ้

มีการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 R  
มีการอบรมความรู้  การสร้างความตระหนักและนำไป
ปฏิบัติภายในองค์กรก่อน 

2. ฐานการทำปุ๋ยทำปุ๋ยชีวภาพ 
มีการใช้เทคโยโลยมีาช่วย คือมีไลน์กลุ่มตดิตาม
ประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ได้รบัจากเทศบาล 

3. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
การปลูกผักปลอดสารพิษ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยทราย อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม   เนื่องจากพ้ืนท่ี ไม่สามารถปลกูพ้ืชได้ ดังนั้นจึงมีการนำ
หญ้าแฝก มาช่วยปรับปรุงโครงสรา้งของดิน เพื่อให้สามารถ
ปลูกพืชได้  

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน
บางพลับ 

4.3.1 สนับสนุนการมสี่วนร่วม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการบริหารด้วย
ความโปร่งใส  มรีะบบบ่งสันปันสว่น มีการแบ่งเข้ากองทุน มี
มัคคุเทศก์ ประจำชุมชน 
 มีการนำวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยนำน้ำตาลจากมะพรา้ว มาทำ
เป็นมะพร้าวไซเดอร ์

 4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพ
ชุมชน 

 การจดทะเบียนวิสาหกิจ  
มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
มีการจดทะเบียน 
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แหล่งท่องเท่ียว การเชื่อมโยงข้อกำหนด  
(ข้อ 4.3.1 - 4.3.8) 

หลักฐานแสดงความสอดคล้อง 

มีกฎกติกาของกลุ่ม ข้อบังคับ 
 การส่งเสรมิให้ชุมชนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เช่น ได้รับรางวัล
กินรี 
 ในวันเสาร์อาทิตย์ มีมัคคเุทศกม์ีนักเรียน และเป็นรายได้ให้
ชุมชน 
 มีการรวมกลุม่กันในการผลิต ผลิตภณัฑต์่างๆ 

4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

 จุดเด่นคือ ห้องน้ำ คนพิการ และผูสู้งอายุ และมีการ ใช้
วัสดุจากธรรมชาต ิ

 4.3.6 การส่งเสรมิการตลาด  ทางกลุ่มได้คนรุ่นใหม่ กลับมาชว่ยในการทำออนไลนโ์ดยมี
การใช้สื่อออนไลน์มาช่วยในการสง่เสริมการตลาดของบ้านบาง
พลับ 
 มีกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
 มีเส้นทางในการดูงาน 

โครงการอัมวาชัยพัฒนา 
นุรักษ ์

4.3.1 สนับสนุนการมสี่วนร่วม  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
: เริ่มจากการมีคณุป้า 3 ท่าน มาคยุกัน และมอบพ้ืนท่ีทางการ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 
 มีตรวจสอบพื้นที่โดยใช้หลัการดังนี้ 
หลักภูมิศาสตร์ มีการตรวจสอบหลักทางภูมิศาสตร์ ว่าในพ้ืนท่ี
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  อย่างไรก็ตาม สถานท่ีนี้ไดร้ับการ
บริจาค 
หลักสังคม ใช้หลักการมสี่วนร่วม เนื่องจากคนอัมพวา จะไม่
เชื่อใคร โดยจะมีการทำใหเ้ห็น และมีการทำตาม มีวัฒนธรรม
อะไรบ้าง 
หลักบริหารจัดการ มีแหล่งน้ำ มีแม่น้ำแม่กลอง 
มีคู่คลอง ช่วยส่งเสริมทางการตลาด 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น 

โครงการอัมวาชัยพัฒนา 
นุรักษ ์

4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพ
ชุมชน 

 อาหาร มี Green food good taste 

 4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

 การพายเรือ ไม่มเีรือยนต์ ในคูคลอง   
การดูแลสิ่งแวดล้อมดี ทำให้มีหิ้งหอ้ย  
 การมีเรือเข้าไปในคลองต่างๆ โดยใช้ Mini boat 

4.3.4 การจัดการด้านความ
ปลอดภัย 

 มี รปภ.ดูแล  อำนวยความสะดวกช่วยการข้ามถนน 

4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

 มีการจดทะเบียน มีการออกแบบรื้อถอนอย่างไรบ้าง 
 มีทางต่างระดับต่างๆ 
 มีสิ่งอำนวยความสะดวก คือ การบริการเรือ ไปดูหิ่งห้อย 
โดยไปดูตามธรรมชาต ิ

 4.3.6 การส่งเสรมิการตลาด  การส่งเสรมิการตลาด ทาง Online และ Onsite ในพื้นที่ท่ี
กำหนด  
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แหล่งท่องเท่ียว การเชื่อมโยงข้อกำหนด  
(ข้อ 4.3.1 - 4.3.8) 

หลักฐานแสดงความสอดคล้อง 

 4.3.7 การติดตามการเปลี่ยนแปลง  การติดตามการเปลี่ยนแปลง  นำคุณค่า มาเป็นมลูค่า และ
การเช่ือมโยงการท่องเทียว 
 มีการจดทะเบียน มีการออกแบบรื้อถอนอย่างไรบ้าง 

หลังจากทำกิจกรรมสรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ดร.วาสนา 
พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ได้กล่าวขอบคุณ และปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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ภาพที่ 6-6 บรรยากาศการสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท  
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 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันฯ ได้สอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ย แสดงดัง
ตารางที่ 6.1 และสรุปผลความพึงพอใจกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 4-2 รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 6-1 แสดงเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) ค่าร้อยละ 
มากที่สุด 4.21-5.00 84-100 

มาก 3.41-4.20 68-83 
ปานกลาง 2.61-3.40 52-67 

น้อย 1.81-2.60 36-51 
น้อยที่สุด 1.00-1.80 20-35 

ตารางท่ี 6-2 สรุปผลความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย
(�̅�) 

 
ร้อยละ 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
 

1. รูปแบบการจัดกจิกรรมใน
ภาพรวมมคีวามเหมาะสม 

77% 23% -  - - 4.77 95.3% มากที่สุด 

2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

67% 33% -  - - 4.67 93.3% มากที่สุด 

3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

93% 7% -  - - 4.88 98.7% มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูม้าพัฒนา
งานได ้

83% 17% -  - - 4.71 96.7% มากที่สุด 

5. สถานท่ีศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรม 

70% 30% -  - - 4.59 94.0% มากที่สุด 

จากตารางแสดงผลการสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จำนวน 30 ท่าน โดยเรียงลำดับจากผลการประเมินที่มีระดับความคิดเห็นค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 

- มีการแสดงความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 คิด
เป็นร้อยละ 98.7 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

- มีการแสดงความคิดเห็นต่อสามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อย
ละ 96.7% โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

- มีการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.3 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

- มีการแสดงความคิดเห็นต่อสถานที่ศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คิดเป็นร้อยละ 
94.0% โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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- มีการแสดงความคิดเห็นต่อระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คิด
เป็นร้อยละ 93.3 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ทั้งนี้จากการสอบถามสิ่งที่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานถึงประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรู้ที่ได้รับและการนำไปปรับใช้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสถานที่และประเด็นที่ควรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป สามารถสรุปได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทาง อพท. ดำเนินการจัดขึ้นทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เห็นตัวอย่างในด้านต่างๆ ของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีของเทศบาลเมืองชะอำ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่
ของแต่ละองค์กรได้ การนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปรับ
ใช้ในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น 
ส่วนด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสนับสนุนศักยภาพชุมชน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก และ
การส่งเสริมการตลาด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ฟังการบรรยาย และ
การเห็นตัวอย่างในพ้ืนที่จริง ตามที่ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ และวิทยากรจากโครงการอัมพ
วา ชัยพัฒนานุรักษ ์โดยประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับจำแนกตามพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ดังนี้ 

1.1)  เทศบาลเมืองชะอำ  
- มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และมี

ความปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีขยะติดเชื้อปริมาณ
เพ่ิมข้ึน  

- เทศบาลเมืองชะอำ มีผู้นำที่กำหนดนโยบาย และให้ความสำคัญของการเป็นต้นแบบ
การจัดการขยะ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เริ่มจากการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่  
ข้าราชการ และบุคลากรของเทศบาลฯ ทุกระดับ ตระหนักรู้ ร่วมมือนำการจัดการ
ขยะมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร ก่อนขยายผลสู่ประชาชน เช่น      
การจัดการขยะ ตามหลัก 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) การแปรรูปขยะเป็นปุ๋ย
ชีวภาพ และนำมาใช้จริงในแปลงเกษตรของเทศบาลฯ  

- การสื่อสารผ่านฐานความรู้ของเทศบาลฯ ที่เข้าใจง่าย 

1.2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- เป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ บนพ้ืน

ที่ดินดานที่แห้งแล้ง โดยศูนย์ฯ ได้แก้ไขปัญหาดินดานให้มีสภาพเหมาะสมสำหรับ
การเพาะปลูกด้วยหญ้าแฝก 

- ผู้ร่วมศึกษาดูงานสามารถเห็นภาพการแบ่งพ้ืนที่ ออกเป็น 4 ส่วน ในอัตราส่วน 
30:30:30:10 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เช่น มีการปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  มีสระเก็บกักน้ำ และ
มีที่อยู่อาศัยและเรือนเลี้ยงไก่ เป็นต้น  
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- จากการพัฒนาที่ดิน (สิ่งแวดล้อม) ที่เสื่อมโทรมจนสำเร็จ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ รายได้ให้กับชุมชน ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นจริงได้ หากตั้งใจและ
ลงมือทำภายใต้หลักการที่ถูกต้อง  

1.3) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ 
- ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ของชุมชน ที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดการ

รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเอง อันเกิดจากการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี มีกฎระเบียบ 
กฎกติกา มีความต่อเนื่องในการปฎิบัติ มีประธานกลุ่มที่มีคุณธรรม มีการเชื่อมโยง
การรักษาสิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  นำมาซึ่ง "การท่องเที่ยว
ชุมชนยั่งยืน"  

- มีการนำศักยภาพของชุมชนและยกระดับทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่ มาพัฒนาต่อ
ยอด เพ่ิมมูลค่าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย และยังเป็นชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์ห้กับผู้ร่วมศึกษาดูงานอีกด้วย  

- มีการต้อนรับที่ดี มีการจัดการฐานการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ศึกษาดูงานได้ลงมือปฏิบัติทำจริง เช่น การสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว การทำยำ
ส้มโอ การทำลูกชุบ เป็นต้น และมีจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.4) โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
- มีการจัดการ พ้ืนที่ ท่ องเที่ ยวตามบริบทภูมิสั งคม โดยการนำวิถีชี วิต  และ

สภาพแวดล้อม (คลอง) มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ สามารถเห็น
ความเชื่อมโยงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วิถีชุมชน ภาคีเครือข่าย สู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

- การสนับสนุนให้บริการประชาชน ควบคู่กับการบริหารโครงการฯ อย่างเป็นระบบ  
- การต้อนรับของทีมงานโครงการฯ และวิทยากรบรรยายมีอัธยาศัยดี  พ้ืนที่ท่องเที่ยว

มีความสวยงาม โดยจัดให้มีลานแสดงกิจกรรม ร้านค้า ฯลฯ ที่สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีรูปแบบการนำเสนอโครงการทีน่่าสนใจ   

- การมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การอนุรักษ์ลักษณะบ้านเรือน อาหารดั้งเดิม จนเป็น
ชุมชนท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน เป็นต้น  

- โครงการฯ มีการส่งเสริมการตลาด และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
หลากหลาย เช่น เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กระทงใบตองใส่น้ำตาล
มะพร้าว ทำโดยผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น 

2)  ความรู้ที่ได้รับและการนำไปปรับใช้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.1) เทศบาลเมืองชะอำ  
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์การที่มีการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  ที่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่ 
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- การจัดการขยะภายในสำนักงาน สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้จริง  เช่น การทำ
น้ำหมักชีวภาพ เพ่ือแจกให้กับชุมชน ทำการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ตัวอย่างให้ชุมชนเห็นว่าสามารถทำได้และให้ผลจริง และหันมาปฏิบัติตามในที่สุด  

- การบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มปีระชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
- การบริหารจัดการขยะ โดยจะนำไปปรับใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ให้มีการคัด

แยกขยะ และปลูกผัก เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้กับเด็ก  สำหรับกระดาษจะนำมาทำ
เป็นกระเป๋าหรือสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะและนำสิ่งที่เหลือ
ใช้มาทำให้เกิดประโยชน์  

2.2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
- วิธีการการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำไปปรับใช้ เช่น พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ 
- รูปแบบการจัดฐานการเรียนรู้ไปจัดให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติจริง 
- การบริหารจัดการกลุ่มฯ ด้วยความโปร่งใส  
- การมีส่วนร่วมของชุมชน 
- การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มีจากผู้รู้จริงทำ

จริง และจะนำความรู้ไปปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการ  
- สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ เกิดการหมุนเวียน

เศรษฐกิจในชุมชน 
- นำสิ่งที่มีอยู่มาปรับปรุงพัฒนา และเพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการที่องค์กร

ไม่มี เช่น ป้ายบอกทาง ถังดับเพลิง ห้องน้ำ เป็นต้น 

2.4) โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
- การบริหารตลาดในชุมชน 
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีสัดส่วน

ค่อนข้างมาก 
- การพัฒนาท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนตามสภาพสังคม ภูมิประเทศ อัตลักษณ์ ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.5) อ่ืนๆ 
- การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  
- รูปแบบการบริหารจัดการ การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมพูนความรู้แก่ประชากรใน

ชุมชน 
- การมีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือให้ทันกับ

สถานการณ์ต่างๆ 

3)  สถานที่และประเด็นที่ควรจัดกิจกรรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

129



 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

  6 - 25 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

3.1) ภาคกลาง: อาทิ กาญจนบุรี เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ชุมชนนวัตวิถี 
รวมถึงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว 

3.2) ภาคเหนือ: เกี่ยวกับการท่องเที่ยวธรรมชาติกับธรรมะ ป่าไม้ การท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชน นวัตวิถี เส้นทางการท่องเที่ยว รูปแบบการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การแปรรูปสิ่งทอ เช่น ผ้าพ้ืนบ้าน พ้ืนเมือง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ และงานปั้น งานวาด เกี่ยวกับศิลปะของคนในพ้ืนถิ่น และการนำเอา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย  

3.3) ภาคอีสาน: เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดการ และการพัฒนาชุมชน
แบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงประเด็น
อ่ืนๆ เช่น วิถชีุมชนที่เชียงคาน จังหวัดเลย จังหวัดบุรีรัมย์ 

3.4) ภาคใต้: เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเล บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
จัดการท่องเที่ยวในหมู่เกาะต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการกลุ่ม การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา การใช้พลังงานทดแทนและมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ อาทิ จังหวัดกระบี่/ภูเก็ต 
สนใจศึกษาดูงาน เพ่ือเรียนรู้ในประเด็นของสภาพภูมิศาสตร์ต่อการปรับรูปแบบการท่องเที่ยว 

3.5) อ่ืนๆ  
- อยากดูการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง มีการส่งเสริมอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ สร้าง

รายได้ให้ชุมชน มีผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน 
- การพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมยังมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาแลกเปลี่ยนกันอยู่ 

เพ่ือการท่องเที่ยวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หากไม่มีระบบการ
จัดการที่ดีคงทำให้การท่องเที่ยวไม่ยั่งยืน และส่งผลเสียมากกว่าผลดีในระยะยาว 

- แบบเดิมเพราะสุดยอดประทับใจมาก 
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