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บทสรุปผู)บริหาร 

โครงการ 2.1 การพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ผ0านการเชื่อมความสัมพันธ;ของผู:คนระหว0างไทย-

เมียนมา มีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการท0องเที่ยวที่เน:นให:เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู:ระหว0าง

นักท0องเที่ยวกับชุมชนในมิติด:านประวัติศาสตร; สังคม วัฒนธรรม และเชื่อมสัมพันธ;ของผู:คนในพื้นที่รอยต0อบริเวณ

ชายแดนไทยและรัฐตะนาวศรี เมียนมาตอนใต: อันได:แก0 จังหวัดระนองและประจวบคีรีขันธ;ในประเทศไทย และ

เกาะสอง มะริด ตะนาวศรี ไปจนถึงทวาย เมืองหลวงของรัฐตะนาวศรีในประเทศเมียนมา แต0ด:วยสถานการณ;การ

ระบาดของโรค COVID-19 นับตั้งแต0เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงป_จจุบัน คณะวิจัยจึงไม0สามารถปฏิบัติงาน

ภาคสนามในฝ_cงเมียนมาได: และมีความท:าทายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ฝ_cงไทยจากข:อกำหนดและมาตรการด:าน

ความปลอดภัยและสาธารณสุข อย0างไรก็ตาม คณะวิจัยได:พัฒนาแนวทางการทำงานภาคสนามและทางไกลร0วมกับ

ชุมชนและตัวแทนภาคส0วนต0าง ๆ ในพื้นที่ฝ_cงไทย ที่เข:าร0วมโครงการวิจัยตั้งแต0ปgที่ 1 เพื่อให:เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เปjาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ คือ เส:นทางท0องเที่ยวที่พัฒนามาจากทุนทางวัฒนธรรม โดยเส:นทางการท0องเที่ยว

เปkนผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการสร:างสรรค;ร0วมกัน (co-creation) ระหว0างผู:เปkนเจ:าของทุนทางวัฒนธรรมหรือ

คนในพื้นท่ี เครือข0ายที่เกี่ยวข:อง และนักวิจัยของโครงการ ซึ่งการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ที่พัฒนาขึ้นในทั้ง 2 พื้นท่ี 

คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ;และจังหวัดระนอง โดยมุ0งเน:นให:เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู:ระหว0างนักท0องเที่ยวกับเจ:า

บ:าน ผ0านจุดสำคัญและกิจกรรมการท0องเท่ียวท่ีสะท:อนประวัติศาสตร; ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน วิถีชีวิต

ชาวประมง ประวัติศาสตร;การย:ายถิ่นฐาน และเอกลักษณ;ของพื้นที่ อันเปkนการท0องเที่ยวที่สร:างคุณค0าแก0ชุมชน 

ผู:คน และเร่ืองราวท่ีอยู0บนเส:นทางการท0องเท่ียว 

กระบวนการสร)างสรรค, 

ในการดำเนินการระหว0างเดือนกุมภาพันธ; พ.ศ. 2562 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะวิจัยเน:นการวิจัย

เชิงพัฒนาอย0างมีส0วนร0วมใน 2 ระดับ คือ 1) ระดับชุมชน คณะวิจัยร0วมกับหน0วยงาน/องค;กร และบุคคลใน

ท:องถิ่น ได:แก0 สมาคมประมงพื้นบ:านทุ0งน:อย และคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; 

กลุ0มประมงพื้นบ:านหินช:าง ชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) ชุมชนเมืองบนถนนเรืองราษฎร; และผู:ประกอบการด:านการ

ท0องเที่ยวในจังหวัดระนอง ในการค:นหาทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพทางการท0องเที่ยวในพื้นที่ เก็บข:อมูล

ภาคสนามโดยการสัมภาษณ;ผู:ที่เปkนต:นตอทุนทางวัฒนธรรม เช0น ปราชญ;ชุมชนและผู:รู:เกี่ยวกับประวัติชีวิตและ



 ข 

ประวัติชุมชน สำรวจจุดสนใจที่เกี่ยวข:องกับประวัติชุมชน และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาเรื่องราว เส:นทาง 

และกิจกรรมการท0องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; จนเกิด

เปkนกิจกรรมและเส:นทางท0องเที่ยวโดยชุมชน 2) ระดับจังหวัด คณะวิจัยร0วมกับภาคเอกชนด:านการท0องเที่ยวและ

หน0วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข:อง จัดการประชุมเชื่อมเครือข0ายระหว0างชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อให:เกิดการ

ทำงานแบบบูรณาการอย0างมีส0วนร0วม โดยมีเปjาหมายเพื่อสร:างโอกาสการมีรายได:เสริมให:กับท:องถิ่น อีกทั้งให:ทุก

ภาคส0วนตระหนักถึงบทบาทชุมชนในการมีส0วนร0วมพัฒนาการท0องเที่ยว และให:การท0องเที่ยวท่ีพัฒนาขึ้นภายใต:

โครงการวิจัยน้ีมีส0วนหนุนเสริมทิศทางการส0งเสริมการท0องเท่ียวของจังหวัด 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการในพื ้นที ่เปjาหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ; และจังหวัดระนอง มี

รายละเอียดดังต0อไปน้ี 

1. ผลการดำเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ, ประกอบด:วย เส:นทางและคู0มือการท0องเท่ียวชุมชน 

2 ชุมชน คือ 

1.1) ชุมชนประมงบ)านทุHงน)อย ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี เปkนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท0องเที่ยวจาก

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เนื่องจากชุมชนมีที่ตั้งติดกับชายทะเลและเขตอุทยานแห0งชาติเขาสามร:อย

ยอด จึงมีจุดสนใจทางธรรมชาติทั้งชายหาด ทะเล ภูเขา และถ้ำ นอกจากนี้ยังมีทุนทางวัฒนธรรม กล0าวคือ ชุมชน

มีชื่อเสียงเรื่องวิถีการทำประมงแบบรับผิดชอบ ทั้งยังมีเรื่องเล0าประวัติศาสตร;ท:องถิ่นที่เชื่อมโยงกับจุดสนใจต0าง ๆ 

ในชุมชน เช0น ถ้ำ และชายหาด 

ผลการดำเนินการร0วมกับชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย ประกอบด:วย เส:นทางท0องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี

ประมงพื้นบ:าน พร:อมคู0มือท0องเที่ยวชุมชนฯ นักท0องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการล0องเรือจับปลา เรียนรู:วิถี

ประมงพื้นบ:านและการทำอาหารทะเลท:องถิ่นจากชาวประมงรุ0นเก0าและรุ0นใหม0 ชื่นชมความงามของชายหาดและ

ถ้ำหินปูน พร:อมฟ_งเร่ืองเล0าเก่ียวกับเหล0าขุนโจรสามร:อยยอดท่ีเคยมีความสัมพันธ;กับผู:คนและชุมชนในอดีต 

1.2) ชุมชนหัวบ)าน ถนนสู)ศึก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ, ชุมชนแห0งแรกในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ; 

เปkนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการท0องเที่ยวจากทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เนื่องจากชุมชนมีที่ตั้งติดกับ

ชายทะเล คือ อ0าวประจวบ และมีเส:นทางเชื่อมโยงกับอ0าวอื่น ๆ คือ อ0าวน:อย และอ0าวมะนาว นอกจากนี้ยังมีทุน



 ค 

ทางวัฒนธรรม คือ บ:านร:อยปg และเรื่องเล0าประวัติศาสตร;ท:องถิ่นที่เชื่อมโยงกับจุดสนใจต0าง ๆ ในชุมชน เช0น 

บ:านเรือน พิพิธภัณฑ;ชุมชน ศาลเจ:า เปkนต:น 

ผลการดำเนินการร0วมกับชุมชนหัวบ:าน ประกอบด:วย เส:นทางท0องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร;และวัฒนธรรม 

พร:อมคู0มือท0องเที่ยวชุมชนฯ ซึ่งเปkนเส:นทางที่มีมิติทางประวัติศาสตร; การก0อสร:างถิ่นฐานของชุมชนแห0งแรกของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ; รวมทั้งสถาป_ตยกรรม และวิถีชีวิตร0วมสมัยของชาวประมง ซึ่งเส:นทางท0องเที่ยวนี้ถือเปkน

ผลผลิตท่ีเกิดจากการร0วมสรรค;สร:างระหว0างผู:คนในชุมชนและนักวิจัย 

2. ผลการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระนอง ประกอบด:วย เส:นทางการท0องเที่ยวและคู0มือการท0องเที่ยว

ชุมชน 3 ชุมชน คือ 

2.1) ชุมชนเมืองระนอง เปkนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด:านการท0องเท่ียวจากทุนทางวัฒนธรรมและสถาป_ตยกรรม 

ถนนเรืองราษฎร;ซึ่งได:รับการประกาศเปkนย0านเมืองเก0า เปkนถนนสายเศรษฐกิจที่มีประวัติศาสตร;คู0เมืองระนองมา

แต0ยุคเหมืองแร0และยังคงมีชีวิตชีวาอยู0จนป_จจุบัน มีอาคารบ:านเรือนที่ก0อสร:างด:วยสถาป_ตยกรรมผสมระหว0างจีน

และยุโรปกระจายตัวอยู0ตลอดสาย นอกจากนี้ยังมีตลาดเทศบาลเมืองระนองอันเปkนแหล0งรวมวัฒนธรรมทั้ง จีน 

เมียนมา มลายู ท:องถ่ินภาคใต: ไทยภาคกลาง และอ่ืนๆ 

ผลการดำเนินการร0วมกับชุมชนเมืองระนอง ประกอบด:วย เส:นทางท0องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร; 

สถาป_ตยกรรม และพหุวัฒนธรรม พร:อมคู0มือท0องเที่ยวชุมชนฯ นักท0องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการเรียนรู:

สังคมพหุวัฒนธรรมผ0านภาษา อาหาร และการมีปฏิสัมพันธ;กับผู:คน พร:อมกับชื่นชมบรรยากาศบ:านเรือนตลอด

สองข:างทางถนนเรืองราษฎร; 

2.2) เกาะคณฑี (ปากน้ำ) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง เปkนชุมชนชายแดนอยู0ห0างจากชุมชนเมือง

ระนอง 15 นาที เปkนเกาะกลางปากแม0น้ำที่ตั้งอยู0ตรงกลางระหว0างระนองกับเกาะสอง เปkนพื้นที่ที่มีศักยภาพด:าน

การท0องเที่ยวจากทุนธรรมชาติป�าชายเลน รวมถึงมีสถาป_ตยกรรมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข:องกับประวัติศาสตร;

การค:าทางทะเลและการเคล่ือนย:ายของผู:คนท้ังจีน ไทย และเมียนมา ในย0านชุมชนเก0ามีอาคารบ:านเรือนท่ีก0อสร:าง

ด:วยสถาป_ตยกรรมท่ีผสมระหว0างจีนและยุโรป  

ผลการดำเนินการร0วมกับชุมชนเกาะคณฑี ประกอบด:วย เส:นทางท0องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร; 

และวัฒนธรรม พร:อมคู0มือท0องเที่ยวชุมชน นักท0องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับเดินชมธรรมชาติและดูพระอาทิตย;

ตกที่ป�าชายเลน เรียนรู:เกี่ยวกับชุมทางการค:าทางทะเลดั้งเดิม สัมผัสและดื่มด่ำกับร0องรอยสถาป_ตยกรรมนและ



 ง 

อาคารบ:านเรือนที่สะท:อนถึงความรุ0งเรืองในอดีต พร:อมทั้งวิถีชีวิตผู:คนในป_จจุบันที่ยังบอกเล0าถึงความสัมพันธ;ของ

คนจีน ไทย เมียนมา ท่ีอาศัยอยู0ร0วมกันท0ามกลางการเปล่ียนแปลงในทุกมิติมาหลายช่ัวอายุคน 

2.3) บ)านหินช)าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง เปkนชุมชนชายแดนอยู0ห0างจากชุมชนเมือง 15 นาที 

พื้นที่มีศักยภาพทางการท0องเที่ยวจากทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมสิ่งแวดล:อม เนื่องจากชุมชนต้ัง

ติดกับทะเล แม0น้ำ และเขตอุทยานแห0งชาติลำน้ำกระบุรี จึงมีจุดสนใจทางธรรมชาติทั้งชทะเล ภูเขา แม0น้ำ และป�า

ชายเลน นอกจากน้ียังมีทุนทางวัฒนธรรม คือ วิถีประมงพ้ืนบ:าน และวิถีชีวิตของผู:คนในสังคมชายแดน 

ผลการดำเนินการร0วมกับชุมชนบ:านหินช:าง ประกอบด:วย การจัดตั้งกลุ0มท0องเท่ียวประมงพื้นบ:านหินช:าง 

ออกแบบกิจกรรมและเส:นทางท0องเที่ยว พร:อมทำคู0มือท0องเที่ยวชุมชน นักท0องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการ

เรียนรู:เรื่องระบบนิเวศป�าชายเลนและการใช:ประโยชน;จากทรัพยากรอย0างยั่งยืน สัมผัสวิถีประมงพื้นบ:าน การจับ

สัตว;ทะเลและล้ิมรสอาหารทะเล รวมถึงเรียนรู:วิถีชีวิตผู:คนในสังคมชายแดนท่ีมีความสัมพันธ;ฉันพ่ีน:องข:ามพรมแดน

รัฐชาติ   

ข)อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ 

ประกอบด:วย ข:อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;โดยชุมชนใน 2 พื้นที่ คือ พื้นท่ี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ; และจังหวัดระนอง ดังรายละเอียดต0อไปน้ี 

1. ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,โดยชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 

1.1) หน0วยงาน/องค;กรชุมชน ได:แก0 สมาคมประมงพ้ืนบ:านทุ0งน:อย และคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม

สู:ศึก ควรส0งเสริมการมีส0วนร0วมของสมาชิกชุมชนกลุ0มต0าง ๆ ในการร0วมพัฒนาแนวทางการจัดการท0องเที่ยวใน

ชุมชน เช0น การส0งเสริมการมีส0วนร0วมของกลุ0มผู:ประกอบการรุ0นใหม0ในชุมชนหัวบ:าน และการส0งเสริมการมีส0วน

ร0วมของกลุ0มชาวประมงวัยเกษียณในชุมชนทุ0งน:อย 

1.2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ; ควรพัฒนาระบบขนส0งสาธารณะภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; เนื่องจากใน

ป_จจุบันยังไม0มีระบบขนส0งดังกล0าว อันเปkนข:อจำกัดในการรองรับนักท0องเท่ียวกลุ0มท่ีไม0ใช:รถยนต;ส0วนตัว 

1.3) หน0วยงานภาครัฐในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; เช0น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานการ

ท0องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ควรจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู:ประกอบการท0องเที่ยวโดยชุมชน เช0น การทำ 

Business Model Canvas การบริหารจัดการกระแสเงินสด การตลาดออนไลน; เปkนต:น โดยบูรณาการแนวคิดการ
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จัดการด:านการท0องเที่ยวที่เน:นการใช:ภูมิป_ญญาท:องถิ่นร0วมกับหน0วยงานอื่น ๆ เช0น อุตสาหกรรมจังหวัด และ

วัฒนธรรมจังหวัด เปkนต:น 

2. ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,โดยชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 

2.1) จังหวัดระนองและภาคส0วนที่เกี่ยวข:อง ควรให:ความสำคัญกับการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให:กับ

กิจกรรมท0องเที่ยวในชุมชนเมืองระนอง โดยการส0งเสริมการท0องเที่ยวสร:างสรรค;เชิงประวัติศาสตร;สามัญชนและ

สังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเมืองเก0าบนถนนเรืองราษฎร; 

2.2) จังหวัดระนองและภาคส0วนที่เกี่ยวข:อง ควรให:การสนับสนุนชุมชนเกาะคณฑีในการพัฒนาแหล0ง

บริการนักท0องเที่ยว โครงสร:างพื้นฐาน และระบบสุขอนามัยภายในชุมชน เพื่อให:ชุมชนมีความพร:อมสามารถ

รองรับการพัฒนาการท0องเท่ียวได:ในลำดับต0อไป 

2.3) บ:านหินช:าง โดยเฉพาะกลุ0มประมงพื้นบ:าน ได:พัฒนาศักยภาพขึ้นมาจนสามารถจัดการท0องเที่ยว

สร:างสรรค;โดยชุมชนได: แต0ชุมชนยังต:องการได:รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในด:านการจัดทำแผนการท0องเที่ยว 

การจัดการธุรกิจท0องเที่ยว งานบริการ และการประชาสัมพันธ;การท0องเที่ยว ซึ่งจังหวัดระนองและภาคส0วนท่ี

เกี่ยวข:องควรให:การสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให:ชุมชนสามารถต0อยอดการพัฒนาการท0องเที่ยวสร:างสรรค;ได:อย0างเต็ม

ศักยภาพมากข้ึน 

คำนำ 

 รายงานฉบับสมบูรณ; โครงการย0อยที ่ 2.1 การพัฒนาการท0องเที ่ยวเชิงสร:างสรรค;ผ0านการเชื ่อม

ความสัมพันธ;ของผู:คนระหว0างไทย-เมียนมา เปkนส0วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; โดย

ได:รับทุนสนับสนุนจากกองทุนศตวรรษท่ี 2 (C2F) จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย 

โครงการย0อยที่ 2.1 ดำเนินงานภายใต:ความร0วมมือระหว0าง 3 หน0วยงานภายในจุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย 

คือ 1) สถาบันเอเชียศึกษา ซึ ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยเรื ่องการย:ายถิ่น การวิเคราะห;ประเด็นข:ามแดน 

ปฏิสัมพันธ;ของผู:คนบริเวณชายแดน และมีความคุ:นเคยกับพื้นที่ชายแดน 2) สถาบันวิจัยสังคม ซึ่งมีงานวิจัยเรื่อง

ชุมชนออกมาอย0างต0อเนื่อง และ 3) คณะรัฐศาสตร, ซึ่งมีศูนย;ศึกษาการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการพัฒนา

ระหว0างประเทศ ท่ีทำงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาระหว0างประเทศโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดนประเทศเมียนมา 
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 เดิมโครงการมีจุดมุ0งหมายในการวิจัยและพัฒนาร0วมกับกลุ0มประชากรและวัฒนธรรมที่น0าสนใจ 3 กลุ0ม 

คือ 1) ชาวมอแกน ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู0บนเกาะต0าง ๆ ในหมู0เกาะมะริด 2) ชาวไทยพลัดถิ่น ที่อาศัยอยู0บริเวณมะริด 

ทวาย ตะนาวศรี และ 3) กลุ0มผู:คนหลากหลายชาติพันธุ;ท่ีต้ังถ่ินฐานอยู0ในเมืองมะริดและบริเวณใกล:เคียง เน่ืองจาก

กลุ 0มประชากรและวัฒนธรรมดังกล0าวยังมีการศึกษาวิจัยค0อนข:างน:อย แต0เปkนกลุ 0มที ่ม ีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร;และทางมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา ซึ่งทำให:เรื่องราวของผู:คนและดินแดนบริเวณนี้พัฒนาเปkนเนื้อหา

ในการท0องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/เชิงสร:างสรรค; อันจะเปkนประโยชน;ทั้งในด:านวิชาการ ด:านการพัฒนาพื้นที่เปkน

แหล0งเรียนรู:/แหล0งท0องเที่ยว ด:านการฟ��นฟูและอนุรักษ;วิถีวัฒนธรรม และด:านการกระชับความสัมพันธ;ระหว0าง

ไทย-เมียนมา 

 อย0างไรก็ตาม ด:วยระยะเวลาการดำเนินโครงการในช0วงปg พ.ศ. 2562 – 2565 ซ่ึงคาบเก่ียวกับสถานการณ;

การระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงการรัฐประหารในประเทศเมียนมา ทำให:คณะวิจัยไม0สามารถดำเนินกิจกรรม

ในพ้ืนท่ีประเทศเมียนมาได: จึงจำกัดพ้ืนท่ีศึกษาเหลือเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ;และระนอง 

 กระบวนการดำเนินโครงการมุ0งเน:นการมีส0วนร0วมของเครือข0ายในระดับพื้นที่ (participatory process) 

ระหว0างคณะผู:วิจัย ชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการร0วมกันค:นหาทรัพยากรที่เปkนทุนและศักยภาพของพื้นท่ี 

ส 0งเสริม (empower) ให:เจ :าของพื ้นที ่ม ีส 0วนร0วมในการรวบรวมและผลิตองค;ความรู :  (knowledge co-

production) นำทุนและองค;ความรู:เหล0านั้นมาพัฒนาจุดเด0นของพื้นที่ (place making) และพัฒนากิจกรรมและ

เส:นทางการท0องเท่ียวสร:างสรรค;ท่ีสะท:อนวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ;เฉพาะตัวของพ้ืนท่ี 

 ท้ังน้ี พ้ืนท่ีดำเนินโครงการมีท้ังชุมชนประมงพ้ืนบ:าน ได:แก0 ชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย อำเภอกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ; และชุมชนประมงบ:านหินช:าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังพื้นที่ชุมชนเมืองที่ยังมี

สถาป_ตยกรรมเก0าแก0 ได:แก0 ชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:ศึก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ; ชุมชนเมือง ถนนเรือง

ราษฎร; และชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

 คณะวิจัยหวังเปkนอย0างยิ่งว0า รายงานฉบับนี้จะเปkนวิถีทางไปสู0การต0อยอดการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;โดย

ชุมชน ทั้งในด:านวิชาการ ด:านการพัฒนาชุมชน และด:านการฟ��นฟูและอนุรักษ;วิถีวัฒนธรรมและทรัพยากรการ

ท0องเท่ียวอย0างย่ังยืน  
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บทที่ 1 

 บทนำ  

การพัฒนาการท9องเที่ยวเชิงสร)างสรรค@ผ9านการเชื่อมความสัมพันธ@ของผู)คนระหว9างไทย-เมียนมา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พื้นที่รอยต0อบริเวณชายแดนทางตอนใต:ของประเทศไทยและสาธารณรัฐแห0งสหภาพเมียนมา อันได:แก0 

จังหวัดระนองและประจวบคีรีขันธ;ในฝ_cงไทย และเกาะสอง มะริด ตะนาวศรี ไปจนถึงทวาย ในฝ_cงเมียนมา เปkน

พื้นที่สำคัญที่มีพลวัตของการย:ายถิ่น การเดินทางของผู:คนต0างภาษาต0างชาติพันธุ; เกิดปฏิสัมพันธ;ทางสังคม

วัฒนธรรม มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน การค:า การผลิต ที่เข:มข:นและต0อเนื่องยาวนาน แต0ที่ผ0านมา ความสัมพันธ;

ของผู:คนและดินแดนที่เลื่อนไหลและสอดประสานกันนี้ถูกมองข:ามไปเพราะหน0วยวิเคราะห;ทางสังคมศาสตร;มักจะ

จำกัดอยู0ภายในพรมแดนของรัฐชาติ อีกทั้งการคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตก็เน:นไปที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ

การเชื่อมต0อในแง0การขนส0งเพื่อการเติบโตของการค:าพาณิชย; ส0วนมุมมองทางประวัติศาสตร;และวัฒนธรรมได:ถูกตี

กรอบแคบด:วยแนวคิดเรื่องรัฐชาติและความเปkนชาติ การสร:างเขตแดนในแง0ภูมิรัฐศาสตร; การทำสงคราม การ

แบ0งแยกเชิงชาติพันธุ; ฯลฯ 

หลังจากที่เมียนมาเริ่มเป�ดประเทศเข:าสู0ระบบประชาธิปไตยและเสรีนิยม รวมทั้งเริ่มสร:างความสัมพันธ;ใน

เชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม-วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ:านจนกลายเปkนหนึ่งในประชาคมอาเซียน   

ดินแดนแถบนี้จึงกลายเปkนพื้นที่สำคัญในการศึกษาวิจัย และมีศักยภาพในการพัฒนาเปkนแหล0งท0องเที่ยวที่เน:นเรื่อง

การเรียนรู:เกี่ยวกับพลวัตความสัมพันธ;ของผู:คน การเคลื่อนย:าย การปรับปรนทางวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยและ

การพัฒนาการท0องเที่ยว “เชิงสร:างสรรค;” จะทำให:พื้นที่นี้กลายเปkนแหล0งเรียนรู:ที่สำคัญในทางประวัติศาสตร;-

วัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ;ระหว0างผู:คนในไทย-เมียนมา และพัฒนาเปkนเส:นทางและโครงข0ายการท0องเที่ยวที่มี

รากฐานอยู0บนความเข:าใจในพ้ืนท่ีและผู:คน 

 การท0องเที่ยว “เชิงสร:างสรรค;” นี้นับได:ว0าเปkนส0วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจสร:างสรรค; ซึ่งเปkนการผลิต

ทางเศรษฐกิจที่ใช:นวัตกรรม จินตนาการ และความรู: เพื่อการพัฒนาและสร:างมูลค0าเพิ่ม คือ เปkนการส0งเสริมให:

เศรษฐกิจสังคมเจริญขึ้นโดยต:องไม0ได:อาศัยแต0เพียงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนเงินตรา หรือแรงงานแบบเดิม

เท0านั้น (John Howkins, 2001) การท0องเที่ยว “เชิงสร:างสรรค;” ยังสอดคล:องกับวิสัยทัศน;ของการท0องเที่ยวของ
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ประเทศไทยในป_จจุบันที่ให:ความสำคัญกับเรื่อง “ความยั่งยืน” คือ การพัฒนาที่สร:างความเจริญและคุณภาพชีวิต

แต0ไม0ใช:ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี และไม0สร:างมลภาวะหรือผลกระทบต0อทั ้งสิ ่งแวดล:อมและสังคม 

(กระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา 2559, 12: 21) 

นโยบายการท0องเที่ยวที่ก:าวหน:าพยายามหลีกเลี่ยงการท0องเที่ยวแบบเดิมที่เน:นนักท0องเที่ยวจำนวนมาก 

หรือ mass tourism ซึ่งส0งผลกระทบต0อสิ่งแวดล:อม สังคม และวัฒนธรรม และหันมาสู0การท0องเที่ยวที่นำไปสู0

ความยั่งยืนมากขึ้น เน:นการบริหารจัดการและสำนึกรับผิดชอบของทั้งนักท0องเที่ยวและผู:ที่เกี่ยวข:อง และเน:น

ประสบการณ;ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให:ผู :คนในชุมชน/สังคมมีส0วนกำหนดแนวทางการท0องเที่ยว รวมทั้งรับ

ประโยชน;จากการท0องเที่ยวอย0างทั่วถึงและเปkนธรรมมากขึ้น องค;กรระหว0างประเทศ เช0น UNESCO และ UNDP 

ได:เน:นเรื่องวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งไม0ได:มุ0งที่การสร:างรายได:อย0างเดียว แต0เน:นวัฒนธรรมในฐานะบ0อ

เกิดของความคิดสร:างสรรค;และการต0อยอดความคิดเหล0าน้ัน (UNDP and UNESCO, 2013: 6, 34)        

ต0อมา มีการประมวลว0าลักษณะของการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;เน:นเรื่องปฏิสัมพันธ;และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู: และการร0วมกิจกรรมระหว0างนักท0องเท่ียวและเจ:าบ:าน การสร:างความเข:าใจทางวัฒนธรรม การสร:างโอกาส

พัฒนาศักยภาพในการสร:างสรรค; และความจริงแท:ในกระบวนการผลิตหรือในประสบการณ;ท0องเที่ยว (สุดแดน

และคณะ, 2556: 20, 25) 

แนวทางการส0งเสริมการท0องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตอันใกล:นี้ได:ระบุถึงมาตรการส0งเสริมความ

ร0วมมือระหว0างประเทศไว:ในเเผนพัฒนาการท0องเที่ยวแห0งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 แต0ในแง0ของพื้นที่แล:วก็เน:นท่ี

การเชื่อมโยงในพื้นที่ลุ0มแม0น้ำโขง และยังไม0ได:พิจารณาถึงศักยภาพพื้นที่ข:ามแดนอื่น ๆ เท0าที่ควร นอกจากนี้ยัง

เน:นการพัฒนาโครงข0ายคมนาคม การทำตลาดการท0องเที่ยวร0วมกัน การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน  

(กระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา, 2559: 12, 21) โดยยังไม0ได:ให:ความสำคัญเรื่องประวัติศาสตร;-สังคม และเรื่อง

เล0าของชีวิตชายแดนที่เต็มไปด:วยสีสันของการแลกเปลี่ยน การค:า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบริเวณพื้นท่ี

เหล0าน้ี ส0วนการจัดกลุ0มการท0องเท่ียวแบบคลัสเตอร;ก็ยังเน:นที่คลัสเตอร;ของจังหวัดภายในประเทศ ยังไม0มีภาพของ

การข:ามแดนหรือเส:นทาง/จุดสนใจข:ามประเทศอย0างชัดเจน 

การริเริ่มการเชื่อมพรมแดนและแนวทางส0งเสริมการท0องเที่ยวที่มีอยู0ในป_จจุบัน อาทิ การลงนามสถาปนา

เมืองพี่เมืองน:องระหว0างจังหวัดประจวบคีรีขันธ;และมณฑลตะนาวศรี เพื่อเป�ดด0านสิงขรเปkนจุดผ0านแดนถาวร 

รวมถึงการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานการคมนาคมในบริเวณประจวบคีรีขันธ; เช0น การพัฒนาสนามบินกองบิน 5 เพ่ือ

นำมาใช:ในการพาณิชย; หรือท0าอากาศยานหัวหินในเส:นทางบินระหว0างหัวหิน มะริด ทวาย ย0างกุ:ง และการลงนาม

บันทึกความเข:าใจเพื่อความร0วมมือการท0องเที่ยวทางทะเลระหว0างไทยและเมียนมา อย0างไรก็ดี แนวทางการ
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เชื่อมโยงยังเน:นการพัฒนาโครงสร:างพื้นฐาน ซึ่งเปkนเสมือน “hardware” ที่ยังต:องเตรียมการด:าน “software” 

คือ การท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;ท่ีมีพ้ืนฐานอยู0บนการเรียนรู:เร่ืองประวัติศาสตร;วัฒนธรรมและกิจกรรม เพ่ือส0งเสริม

พหุวัฒนธรรมต0อเน่ืองนับจากอดีตท่ีผ0านมา 

 การพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ผ0านการเชื่อมความสัมพันธ;ของผู:คนระหว0างไทย-เมียนมา คือ การ

สร:าง “สะพาน” ทางวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร; (building cultural-historical bridge) เพ่ือให:เกิดการเรียนรู:เร่ือง

พลวัตวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีมาก0อนพรมแดนรัฐชาติ เรื่องข:ามแดน ข:ามรัฐ และเรื่องราวที่ทำให:ดินแดนบริเวณนี้มี

ศักยภาพที่จะเปkนแหล0งท0องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู:ในทางภาษา-ประวัติศาสตร;-มานุษยวิทยา-สังคมวิทยา การ

ท0องเที่ยวแบบเรียนรู:นี้จะเน:นประสบการณ;การมีส0วนร0วมในกิจกรรมกับชุมชน เปkนการพัฒนาที่เน:นคุณค0าเชิง

วัฒนธรรม ซึ่งจะส0งผลให:เกิดการอนุรักษ;ฟ��นฟู การเก็บรักษาของเก0า และหาแนวทางจัดทำศูนย;วัฒนธรรม แหล0ง

เรียนรู: หรือพิพิธภัณฑ;โดยมีการจัดจำแนกของจัดแสดงอย0างเปkนระบบและมีการสื่อความหมายให:เห็นมิติของการ

เชื่อมโยงระหว0างไทย-เมียนมา สิ่งสำคัญที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู:เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม-ชาติพันธุ;ของ

พื้นที่และการเชื่อมโยงพื้นที่เปjาหมายการท0องเที่ยวระหว0างไทยและเมียนมา รวมทั้งการพัฒนาเส:นทางการ

ท0องเท่ียวทางวัฒนธรรม (exploring cultural routes) ข:ามแดน 

1.2 วัตถุประสงค,ในการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข:อมูลประวัติศาสตร;และปฏิสัมพันธ;ทางวัฒนธรรมเบื้องต:น โดยเฉพาะข:อมูล

เกี่ยวกับชาวเล คนไทยพลัดถิ่น และกลุ0มชาติพันธุ;ในมะริด เพื่อให:เห็นความสัมพันธ;ชายแดนระหว0างไทยกับเมียน

มา ในด:านประวัติศาสตร; เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ข:อมูลเหล0านี้จะเปkนเนื้อหาสำคัญในการพัฒนา

เร่ืองราวบนพ้ืนฐานประวัติศาสตร;เพ่ือการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; 

2) เพื ่อพัฒนาแนวทางการท0องเที ่ยวเชิงสร:างสรรค;จากข:อมูลที ่รวบรวมขึ ้น จัดทำเอกสารและส่ือ

ความหมายทางชาติพันธุ;และวัฒนธรรม พัฒนาจุดสนใจ เส:นทางท0องเที่ยว กิจกรรมการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; 

และเสนอแนวทางในการจัดโปรแกรมรวมทั้งผลิตภัณฑ;และแหล0งท0องเที่ยว/แหล0งเรียนรู:ในรูปแบบของศูนย;

วัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ; 

3) เพื่อสร:างความร0วมมือกับชุมชน ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในพื้นที่ทั้งฝ_cงไทย-เมียนมา เพื่อจัดทำ

โครงการนำร0องท่ีจะนำไปสู0การพัฒนาการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;ท่ีมีคุณค0าทางพหุวัฒนธรรม 
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1.3 กระบวนการวิจัย 

วิธีการวิจัย เปkนการทำงานร0วมกันระหว0างนักวิจัยและกลุ0มต0าง ๆ ที่เกี่ยวข:อง ในรูปแบบ “วิจัยและ

พัฒนา” หรือ Research and Development โดยแบ0งการวิจัยออกเปkน 3 ช0วง ดังรายละเอียดต0อไปน้ี 

ชHวงท่ี 1 การเก็บรวบรวมข)อมูลจากแหลHงเอกสาร การสำรวจพ้ืนท่ี การสัมภาษณ,เด่ียว/สัมภาษณ,กลุHม

และการจัดประชุม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

การรวบรวมข:อมูลจากแหล0งเอกสาร ได:แก0 แนวคิดและตัวอย0างของการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ในพื้นท่ี

พหุวัฒนธรรม ข:อมูลเชิงประวัติศาสตร;ในแง0ของปฏิสัมพันธ;ระหว0างกลุ0มในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมาบริเวณท่ีเปkน

ประจวบคีรีขันธ;-ระนอง และภูมิภาคตะนาวศรีในป_จจุบัน การติดต0อสัมพันธ;-แลกเปลี่ยนค:าขาย-ย:ายถิ่น เอกสาร

เหล0านี้มีท้ังท่ีเปkนจดหมายเหตุ เอกสารสมัยอาณานิคม งานวิจัย วิทยานิพนธ; และเอกสารทางวิชาการ นอกจากน้ัน

จะรวบรวมและวิเคราะห;ข:อมูลเรื่องการพัฒนาแหล0งท0องเที่ยว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ-คมนาคม-การค:า

ระหว0างไทย-เมียนมาในพ้ืนท่ีดังกล0าว  

การสำรวจพื้นที่และเก็บข:อมูลภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ทั้งในไทยและเมียนมา เพื่อหาจุดสนใจ และ

เส:นทางการท0องเท่ียวที่มีศักยภาพ โดยร0วมมือกับภาควิชาการ ภาคธุรกิจท0องเที่ยว ภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพ่ือ

หารือและกำหนดรูปแบบการสำรวจเส:นทางการท0องเที่ยวที่จะพัฒนาบนพื้นฐานของการจรรโลงทางประวัติศาสตร;

วัฒนธรรมท:องถ่ิน เพ่ือเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู:ทางวัฒนธรรมซ่ึงจะนำไปสู0การท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;  

การสัมภาษณ;เดี่ยว/สัมภาษณ;กลุ0มและการจัดประชุม ข:อคิดเห็นเกี่ยวกับการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ส0วน

หนึ่งได:มาจากการสัมภาษณ;ผู:ให:ข:อมูลสำคัญ เช0น ผู:แทนกระทรวงการท0องเที่ยวและการกีฬาของไทย ผู:ว0าราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ;และผู:ว0าราชการจังหวัดระนอง ผู:แทนหอการค:าจังหวัดประจวบคีรีขันธ; ผู:แทนกระทรวง

โรงแรมและการท0องเที่ยวเมียนมา สมาคมการท0องเที่ยวของเมียนมา ฯลฯ ส0วนในระดับชุมชนและท:องถิ่น มีการ

สัมภาษณ;และประชุมกลุ0มย0อยเพื่อรับฟ_งข:อคิดเห็นเกี่ยวกับการท0องเที่ยวและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการ

ท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; 

ขั้นต0อมา คือ การนำแนวคิดการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;และข:อคิดเห็นต0าง ๆ มาพัฒนาโปรแกรมและ

เส:นทางการท0องเที่ยวทางบก เมื่อได:โปรแกรมและจุดสนใจในการท0องเที่ยวแล:ว จึงมีการทดลองนำบุคลากรหลักๆ 

ท้ังจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ท้ังไทยและเมียนมา ร0วมเดินทางสำรวจเส:นทางและโปรแกรมด:วยกัน เพ่ือ
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู :รวมทั้งรับฟ_งความคิดเห็นต0อการเดินทาง จุดสนใจ กิจกรรมในแต0ละจุด และการส่ือ

ความหมายการท0องเท่ียว   

ผลลัพธ,ในชHวงท่ี 1 คือ ข:อมูลเบื ้องต:นรวมทั ้งแนวเส:นทางที ่สะท:อนให:เห็นถึงความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร; วัฒนธรรม และพลวัตชาติพันธุ;ในบริเวณนั้น และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปkนเส:นทางการท0องเที่ยว 

รวมท้ังการสร:างแนวทางความร0วมมือระหว0างจุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัยกับภาคส0วนต0าง ๆ ท่ีเก่ียวข:องกับชุมชนและ

การท0องเท่ียว ผลลัพธ;อีกประการหน่ึง คือ ผลการทดลองท0องเท่ียวตามเส:นทางและจุดสนใจท่ีกำหนดไว: 

ชHวงที่ 2 การปรับปรุงโปรแกรมการทHองเที่ยวและการเตรียมความพร)อมในด)านของ “software” 

ข:อมูล เอกสาร สื่อต0าง ๆ บุคคลที่สามารถเปkนวิทยากรหรือมัคคุเทศก; บอกเล0าเรื่องราวประวัติศาสตร; สังคม 

วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ;พหุวัฒนธรรมในท:องถิ่น การหารือและทดลองกับธุรกิจท0องเที่ยว การจัดประชาสัมพันธ;

ในฐานะโปรแกรมนำร0อง  

ในช0วงนี้ มุ0งเน:นการเตรียมข:อมูลเส:นทางและแหล0งท0องเที่ยว-แหล0งเรียนรู:เปkนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

(อาจเพิ่มเติมภาษาพม0า และภาษาฝรั่งเศส) ลงในเว็บไซต;สำหรับนักท0องเที่ยวที่เดินทางกันเองหรือ Individual 

travelers ซึ่งไม0ต:องใช:บริการของบริษัททัวร; เปkนอีกทางเลือกในการท0องเที่ยว ในโปรแกรมจะมีข:อมูลติดต0อ

สำหรับแหล0งท0องเท่ียวและบริการต0าง ๆ เช0น บริษัทเช0ารถ โรงแรม ร:านอาหาร ฯลฯ   

ต0อมา จึงดำเนินการพัฒนาเส:นทางการท0องเที่ยวสายอื่น ๆ ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งการหารือและ

ทดลองเพื่อพัฒนากิจกรรม หัตถกรรม และผลิตภัณฑ;ที่เชื่อมโยงกับการท0องเที่ยวและการเรียนรู:โดยคำนึงถึงการ

บริหารจัดการและการแบ0งสรรประโยชน; โดยไม0ก0อให:เกิดผลกระทบด:านลบต0อชุมชนท:องถ่ิน   

ผลลัพธ,ในชHวงที่ 2 คือ เส:นทาง โปรแกรม และกิจกรรมการท0องเที่ยวทางบกที่ปรับปรุงจากข:อคิดเห็น

จากหลายภาคส0วน ข:อมูลเส:นทางและแหล0งท0องเที่ยว-แหล0งเรียนรู:ในภาษาต0าง ๆ เพื่อลงในเว็บไซต; และเส:นทาง

ท0องเที่ยวสายอื่น ๆ ที่อาจจะเปkนไปได:ในอนาคต เช0น เส:นทางระนอง-เกาะสอง-มะลิวัลย;-ปกเปg�ยน-ตะนาวศรี-

มะริด  และเส:นทางทางทะเล คือ ระนอง-เกาะสอง-เกาะลำปg-มะริด ซึ่งในระหว0างเส:นทางจะมีแหล0งเรียนรู:ทาง

วัฒนธรรมท:องถ่ิน 

ชHวงท่ี 3 การถอดบทเรียน การหาแนวทางการปรับปรุงท้ังในแงHข)อมูล การนำเสนอ การส่ือความหมาย 

การกำหนดจุดสนใจและเส)นทางการทHองเที่ยว การบริหารจัดการที่เกี ่ยวข)อง เพื่อใช:เปkนข:อเสนอในการ
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ดำเนินงานและการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ผ0านการเชื่อมความสัมพันธ;ของผู:คนข:าม

แดนต0อไปในอนาคต 

ผลลัพธ,ในชHวงที่ 3 คือ บทเรียนการพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; และข:อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ

ท0องเท่ียวอย0างย่ังยืนท่ีจะเปkนประโยชน;กับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

สำหรับขอบเขตของการวิจ ัย ในแง0ของพ้ืนท่ี ขอบเขตในการวิจ ัยในประเทศไทย คือ จ ังหวัด

ประจวบคีรีขันธ; และจังหวัดระนอง ส0วนในเมียนมา คือ รัฐตะนาวศรี ได:แก0 ทวาย มะริด และเกาะสอง ส0วนกลุ0ม

ประชากรและวัฒนธรรมที่น0าสนใจที่จะเปkนแกนหลักและขยายความเชื่อมโยงไปยังกลุ0มชาติพันธุ;และวัฒนธรรมอ่ืน 

ๆ จะเลือกเน:น 3 กลุ0มวัฒนธรรมที่ยังมีการศึกษาวิจัยค0อนข:างน:อย แต0เปkนกลุ0มที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร;

และทางมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา ซึ่งทำให:เร่ืองราวของผู:คนและดินแดนบริเวณนี้พัฒนาเปkนเนื้อหาในการ

ท0องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/เชิงสร:างสรรค;ได: คือ 

1) ชาวมอแกน ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู0บนเกาะต0าง ๆ ในหมู0เกาะมะริด ในป_จจุบันมีชาวมอแกนในประเทศไทย

ประมาณ 1,000 คน และในเมียนมา 2,000 คน วิถีดั้งเดิม คือ การอาศัยอยู0ในเรือและเดินทางไปมาระหว0างเกาะ 

ในสมัยก0อนมีเส:นพรมแดนระหว0างไทยและเมียนมา ชาวมอแกนเดินทางได:อย0างอิสระ แต0เมื่อเกิดพรมแดนรัฐชาติ

และเกิดความขัดแย:งระหว0างกลุ0มชาติพันธุ;ในหลายพื้นที่ วิถีชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไป ต:องอยู0ติดที่มากขึ้น และไม0

สามารถเดินทางโยกย:ายท่ีอยู0อาศัยและท่ีทำมาหากินได:เหมือนเดิม 

2) ชาวไทยพลัดถิ่น หรือชื่อที่เรียกเปkนทางการ คือ “ผู:พลัดถิ่นสัญชาติพม0าเชื้อสายไทย” คือ คนไทยท่ี

อาศัยอยู0บริเวณมะริด ทวาย ตะนาวศรี ต0อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเส:นเขตแดน ชาวไทยบางส0วนยังคงอาศัยอยู0ใน

พื้นที่ดังกล0าว และในหลายชุมชนก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมไว:ได:ดีกว0าหลายชุมชนในไทย ชาวไทยพลัดถิ่นมีทั้งชาว

ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมท่ีมีวิถีแบบป_กษ;ใต:ของไทย และยังมีชาวไทยเช้ือสายลาวอีกด:วย 

3) กลุ0มผู:คนหลากหลายชาติพันธุ;ที่ตั้งถิ่นฐานอยู0ในเมืองมะริดและบริเวณใกล:เคียง เมืองมะริดเปkนเมืองท0า

ที่สำคัญทางประวัติศาสตร;และการค:าโบราณ จึงมีทั้งผู :คน ภาษา วัฒนธรรม ขนบประเพณี สถาป_ตยกรรมท่ี

หลากหลาย และส0วนหนึ่งเปkนส0วนผสมของวัฒนธรรมต0าง ๆ กระบวนการสังสรรค;และรังสรรค;ของวัฒนธรรมต0าง 

ๆ มีความค0อยเปkนค0อยไป จึงเกิดความลงตัวและกลมกลืน กลายเปkนวัฒนธรรมของท่ีโดดเด0นของเมืองมะริด 

การศึกษาวิจัยที่เน:นพื้นที่ทวาย-มะริด-เกาะสอง-ระนอง-ประจวบคีรีขันธ; และการเน:น 3 กลุ0ม รวมท้ัง

ปฏิสัมพันธ;หลากหลายกลุ0มน้ี จะเปkนประโยชน;ทั้งในด:านวิชาการ ด:านการพัฒนาพื้นที่เปkนแหล0งเรียนรู:/แหล0ง

ท0องเท่ียว ด:านการฟ��นฟูและอนุรักษ;วิถีวัฒนธรรม และด:านการกระชับความสัมพันธ;ระหว0างไทย-เมียนมา 
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อย0างไรก็ตาม จากสถานการณ;การระบาดของโรค COVID-19 ทำให:ไม0สามารถเดินทางข:ามแดนเพ่ือ

ศึกษาวิจัยและดำเนินการพัฒนาเส:นทางท0องเที่ยวร0วมกับกลุ0มเปjาหมายทั้ง 3 กลุ0มได: ทำให:พื้นที่ดำเนินการของ

โครงการถูกจำกัดอยู0ในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ;และจังหวัดระนอง 

1.4 ผลลัพธ,ท่ีคาดหวังเม่ือส้ินสุดโครงการ 

โปรแกรมการท0องเที่ยวที่มีเส:นทาง จุดสนใจ และแหล0งเรียนรู:ในแนวทางการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;จาก

ข:อมูลที่รวบรวมขึ้น โดยเน:นความเปkนพหุวัฒนธรรมและการปกปjองคุ:มครองวิถีวัฒนธรรมที่มีคุณค0า อันจะเปkน

ตัวอย0างในการขยายผลและต0อยอด นอกจากนั้นจะมีการพัฒนาแหล0งเรียนรู: ศูนย;วัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ; ซึ่งเปkน

ข:อตกลงในการพัฒนาเครือข0ายความร0วมมือทางวิชาการพื้นที่ตะนาวศรีระหว0างจุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย กับ

หน0 ว ย ง าน วิ จั ย ฝ ร่ั ง เ ศ ส  ( Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Museum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN) Institut de Recherche pour le Développement (IRD) และ Mawlamyine 

University ในเมียนมา 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข)อง 

2.1 บทนำ 

 การท0องเที่ยวศึกษา (tourism study) เปkนการศึกษาว0าด:วยปรากฏการณ;การเคลื่อนย:ายของผู:คนที่ส0งผล

ให:เกิดการเปลี่ยนแปลงไม0ว0าจะเปkนทางด:านเศรษฐกิจ วิถีชีวิต รวมถึงทัศนคติทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม 

(Swain and Mishra, 2012) จากรายงานขององค;การเพื่อความร0วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

พบว0า ภาคการท0องเที่ยวได:ส0งเสริมการเติบโตต0อผลิตภัณฑ;มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึงร:อยละ 4.4 ภายในกลุ0ม

สมาชิก โดยคิดเปkนการส0งเสริมทางด:านการจ:างงานร:อยละ 6.9 และด:านธุรกิจบริการที่เกี่ยวข:องร:อยละ 21.5 

(OECD, 2020) สิ่งนี้เปkนเครื่องชี้ให:เห็นว0าภาคการท0องเที่ยวนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย0างมีนัยสำคัญ 

อย0างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ0านมาการส0งเสริมการท0องเที่ยวเพื่อเปjาหมายทางเศรษฐกิจโดยปราศจากการวางแผนหรือ

การจัดการอย0างเปkนระบบจึงกลายเปkนปรากฏการณ;ที่สร:างผลกระทบต0อระบบนิเวศทางธรรมชาติและสภาพทาง

สังคม-วัฒนธรรมให:แก0พื้นท่ีการท0องเที่ยว (Hall and Lew, 1998) ดังนั้น โจทย;การพัฒนาการท0องเที่ยวในช0วง

หลายปgต0อมาจึงเปkนโจทย;ที่มีแนวโน:มต0อการตระหนักถึงความยั่งยืน (sustainable development tourism) 

มากขึ้น ซึ่งในที่น้ีหมายถึง การท0องเที่ยวที่เอื้อต0อการมีส0วนร0วมของชุมชนและการก0อผลกระทบต0อสิ่งแวดล:อมให:

น:อยที่สุด โดยป_จจุบันมีกลไกความร0วมมือระหว0างประเทศคอยให:การสนับสนุน ได:แก0 โครงการพัฒนาการ

ท0องเที่ยวในเอเชียซึ่งดำเนินการร0วมกันระหว0างหน0วยงานภายในพื้นที่การท0องเที่ยวกับองค;การการท0องเที่ยวแห0ง

สหประชาชาติ (UNWTO) เช0น การพัฒนาแผนแม0บทสำหรับการท0องเท่ียวชนบทในมาเลเซีย ปg 2000 - 2001 การ

พัฒนาแผนการท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ;ชุมชนในอินโดนีเซีย ปg 2003 หรือการเสริมศักยภาพและความเข:มแข็งเชิง

สถาบันการท0องเท่ียวในติมอร;-เลสเตย; ปg 2006 (UNWTO, 2009) 

 นับตั้งแต0ปg 2016 เปkนต:นมา กระแสการท0องเท่ียวแบบยั่งยืนกลายเปkนที่นิยมในหมู0นักเดินทางซึ่งไม0

เพียงแต0การท0องเที่ยวเชิงธรรมชาติเท0านั้น ทว0าได:ขยายตัวไปสู0การท0องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด:วย เมื่อปg 2018 มี

รายงานบ0งช้ีว0าสัดส0วนของนักท0องเท่ียวระหว0างประเทศประมาณร:อยละ 40 หรือคิดเปkนจำนวน 480 ล:านเท่ียวบิน

ต0อปgเดินทางด:วยวัตถุประสงค;ที่เกี่ยวข:องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม และยิ่งไปกว0านั้นกิจกรรมทางวัฒนธรรม

เหล0านี้มิใช0การท0องเที่ยวตามพิพิธภัณฑ;หรือโบราณสถาน (traditional cultural tourism) ที่มีลักษณะเปkนส่ิง

กายภาพ แต0ได:กลายเปkนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที ่ไม0สามารถมองเห็นหรือจับต:องได:มากขึ ้น (Intangible 
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heritages) เช0น การเข:าร0วมเทศกาลดนตรี หรือการเรียนรู:การสร:างสรรค;งานศิลปในด:านต0าง ๆ (UNWTO, 2018) 

ปรากฏการณ;ดังกล0าวเปkนสิ่งที่ชี้ให:เห็นว0า ป_จจุบันค0านิยมของนักท0องเที่ยวเริ่มมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปโดยให:

ความสำคัญกับการเรียนรู:ด:วยประสบการณ;จากการที่ตนได:ไปสัมผัสยังพื้นที่ต0าง ๆ ดังนั้น วัฒนธรรมพื้นถิ่นและ

กิจกรรมที่สร:างสรรค;จึงกลายผลผลิตของอุตสาหกรรมการท0องเที่ยวร0วมสมัยซึ่งส0งผลต0อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

รูปแบบใหม0ในฐานะที่ผลผลิตเหล0านั้นมีบริบทเฉพาะของแต0ละพ้ืนที่และสามารถพรรณนาได:ในตัวเอง อันเปkนการ

เพิ่มมูลค0าให:แก0ผลผลิต (value added) ซึ ่งเรียกลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้ว0าเปkน “เศรษฐกิจสร:างสรรค;” 

(creative economy) ที่หมายถึง กระบวนการที่เปkนองค;ประกอบการเรียนรู:ซึ ่งตั ้งอยู0บนฐานของกิจกรรมท่ี

สร:างสรรค; กล0าวคือ เปkนกิจกรรมที่ก0อให:เกิดความเชื่อมโยงระหว0างผู:ผลิต ผู:บริโภค และสถานที่เข:าด:วยกัน โดย

อาศัยข:อได:เปรียบทางเทคโนโลยี หรือเปkนกิจกรรมทางภูมิป_ญญาและทักษะซึ่งทำให:เกิดความหมายทางวัฒนธรรม

แก0ผลผลิตทั ้งที ่ปรากฎอยู 0รูปวัตถุหรือประสบการณ;แก0ผู :เรียนรู : (OECD, 2014) ลักษณะการเชื ่อมโยงการ

ปฏิสัมพันธ;ระหว0างบุคคลเช0นนี้ไม0เพียงแต0เปkนประโยชน;ในด:านการตอบสนองต0ออุปสงค;และอุปทานทางเศรษฐกิจ 

แต0ยังเปkนประโยชน;ในด:านการพัฒนาเชิงพื้นที่ด:วย (soft infrastructure) ดังเช0น การก0อให:เกิดการเติบโตของภาค

ธุรกิจบริการขนาดเล็ก ได:แก0 ร:านอาหารพื้นเมือง คาเฟ� พื้นที่สำหรับการเรียนรู:ที่ถูกถ0ายทอดผ0านคอร;สเรียนการ

ทำอาหาร หรือการฝ®กทักษะงานศิลปะและงานฝgมือประเภทต0าง ๆ เปkนต:น ภาคธุรกิจเหล0านี้ทำหน:าที่เปkนเสมือน

เส:นทางการท0องเที่ยงเชิงสร:างสรรค; (creative tourism nodes) ซึ่งมีรูปแบบเปkนเครือข0ายความสัมพันธ;ระหว0าง

ผู:ผลิต-ผู:บริโภค และผู:บริโภค-คนท:องถิ่น (OECD, 2014) ดังนั้น การเปลี่ยนผ0านเข:าสู0กระแสเศรษฐกิจสร:างสรรค;

จึงกลายเปkนแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต0อการกำหนดนโยบายการท0องเท่ียวในทุกสังคมอย0างกว:างขว:าง 

2.2 ภาคทฤษฎีในมิติการทHองเท่ียวศึกษา 

 รากฐานของการประยุกต;ใช:ทางทฤษฎีภายในมิติการท0องเที่ยวศึกษาล:วนได:รับอิทธิพลมากจากทฤษฎี 

Structuration ของ Giddens ในฐานะที่เปkนสังกัปการอธิบายเกี่ยวกับเรื ่องการปฏิบัติการทางสังคม (social 

practices) ซ่ึงได:อธิบายว0า ท้ังตัวแสดงระดับบุคคล (actors) และระดับโครงสร:าง (structures) ต0างปฏิสัมพันธ;ต0อ

กันจนก0อให:เกิดความสัมพันธ;เชิงสถาบัน (institutionalized) หรือพิธีกรรมทางสังคมขึ้น และถูกผลิตซ้ำเพื่อความ

คงอยู0หรือเปลี่ยนรูปไปขึ้นอยู0กับบริบททางสังคมซึ่งได:แก0 3 ลักษณะ (Giddens, 1984) คือ (1) สภาวะทาง

กายภาพ (material conditions) (2) เงื ่อนไขของกาลเวลา (Time-spatial conditions) และ (3) เงื ่อนไขทาง

โครงสร:าง (structural conditions) ท้ังท่ีเปkนค0านิยม วัฒนธรรม และอำนาจ 
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ชุดความคิดข:างต:นถูกนำมาประยุกต;ใช:กับการท0องเที ่ยวศึกษาโดยถือว0าเปkนปรากฏการณ;ของการ

ปฏิบัติการทางสังคมรูปแบบหนึ่งเพื่อหาจุดสมดุลทางการบริโภค (consumption junctions) ที่เปkนผลมาจากการ

ปฏิสัมพันธ;ระหว0างกลุ0มนักท0องเที่ยวและกลุ0มผู:ให:บริการ (Spaargaren, 2006) ดังนั้น ปรากฏการณ;การท0องเที่ยว

จึงมีลักษณะการปฏิสัมพันธ;แบบเชิงสถาบันและกลายเปkนพิธีกรรมทางสังคมเช0นกัน ด:วยเหตุผลนี้โมเดลทางทฤษฎี

การปฏิสัมพันธ;เชิงพิธีกรรมของ Collins จึงถูกนำมาร0วมใช:ศึกษาความสัมพันธ;ในมิติการท0องเที่ยวโดย Bargeman 

และ Richards เพ่ือใช:ทำความเข:าใจกับการปฏิสัมพันธ;ระหว0างนักท0องเท่ียวและผู:ให:บริการและสามารถคาดการณ;

ผลลัพธ;ของการปฏิสัมพันธ;ทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค (Bargeman and Richards, 2020) โดยนักวิชาการ

ท้ังสองได:พัฒนาโมเดลทางทฤษฎีซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 ตัวแสดงระดับบุคคล (Actors) คือ คุณลักษณะเฉพาะที่ส0งผลต0อวิธีคิดหรือการตัดสินใจของแต0ละบุคคล 

ได:แก0 อายุ เพศ ภูมิหลัง แรงจูงใจเฉพาะ หรือประสบการณ; ตัวแสดงระดับบุคคลนี้มีบทบาทเปkนผู:กระทำร0วมกับ

ตัวแสดงระดับโครงสร:าง (Contexts) ตามทฤษฎีของ Giddens ซึ่งได:แก0 ด:านสภาวะทางกายภาพ เช0น อาคาร

สถานที่ท0องเที่ยวหรือสถานที่ให:บริการ ด:านเงื่อนไขของกาลเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม หรือ

จำนวนความถี่ที่เข:าร0วม และด:านโครงสร:าง คือ บรรทัดฐาน ค0านิยม กฎระเบียบในการใช:บริการ ทั้งสองป_จจัยน้ี

ร0วมปฏิสัมพันธ;อย0างต0อเนื่องและผลิตซ้ำอยู0ตลอดเวลาจนกลายเปkนรูปแบบพิธีกรรม (Practice) ซึ่งเปkนจุดสมดุล

ทางการบริโภคที่มีลักษณะเปkนการแลกเปลี่ยนความรู:สึกต0อกัน เช0น รู:สึกประทับใจหรือผิดหวังเมื่อได:ร0วมกิจกรรม 

ความรู:สึกเหล0านี้ถูกถ0ายทอดออกมาเปkนผลผลิต (consequences) และย:อนกลับไปที่ตัวแสดงทั้งสองระดับโดยมี

ผลให:ระดับบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิธีคิดหรือมุมมองที่ต0างไปจากเดิม (emotional role) ตามทฤษฎีของ 

Collins ซึ่งจะมีผลต0อการตัดสินในการกระทำทางสังคมครั้งต0อไป ขณะเดียวกันผลผลิตที่ออกมาก็ส0งผลต0อการ

เปลี่ยนแปลงในบริบทด:านต0าง ๆ ของระดับโครงสร:างเพื่อให:เกิดความสมดุลของการปฏิสัมพันธ; ดังนั้น โมเดลทาง

ทฤษฎีการปฏิบัติการทางสังคมในมิติการท0องเที่ยวจึงมีลักษณะเปkนวงจรที่มีความเปkนพลวัตเพื่อเข:าสู0จุดสมดุล

ทางการบริโภคระหว0างอุปสงค;และอุปทานตามข:อเสนอของ Spaargaren (ดูภาพท่ี 2.1) 
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ภาพท่ี 2.1 โมเดลทางทฤษฎีการปฏิบัติการทางสังคมในมิติการท0องเท่ียว 

ท่ีมา: Bargeman, B. and Richards, G. (2020). A new approach to understanding tourism practices. 

 จากโมเดลทางทฤษฎีการท0องเท่ียวของ Bargeman และ Richards โดยอาศัยการรวบรวมและประยุกต;ใช:

ทฤษฎีการปฏิบัติการทางสังคมของ Giddens, Collins และ Spaargeren พบว0า โมเดลดังกล0าวสามารถเปkนแนว

ทางการวิเคราะห;บริบทด:านการท0องเที่ยวได:อย0างลงตัว ทำให:สามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ0อนที่เกิดขึ้นภายใน

กระบวนการปฏิบัติสัมพันธ;ระหว0างผู:บริโภคหรือนักท0องเที่ยวซึ่งมีฐานะเปkนตัวแสดงระดับบุคคลกับตัวแสดงระดับ

โครงสร:าง คือ ฝ_cงผู:ผลิต นอกจากนี้ การวิเคราะห;ความสัมพันธ;ของตัวแสดงทั้งสองได:เผยให:เห็นการกระทำทาง

สังคมอันมีลักษณะเปkนการก0อรูป (reshaped) มโนทัศน;ขึ้นใหม0ผ0านผลผลิตที่ได:จากการปฏิสัมพันธ;ซึ่งสามารถทำ

ให:คาดการณ;การกระทำทางสังคมในคร้ังถัดไปได:ว0าจะปรากฎในทิศทางใด (Bargeman and Richards, 2020) 

อย0างไรก็ตาม การวิจัยทางด:านการท0องเที่ยวศึกษาควรมีแนวทางการศึกษาแบบข:ามศาสตร;โดยอาศัย

ความร0วมมือจากนักวิจัยภายนอกวงการวิชาการด:านการท0องเท่ียวเข:ามาร0วมศึกษาเพื่อแสวงหาความคิดที่เชื่อมโยง

จากหลายภาคส0วน (interdisciplinary nexus) และนำไปสู0การมีกรอบแนวคิดในลักษณะสหสาขาวิทยาการ 

(Duxbury and Richards, 2019) หรือระเบียบวิธีวิจัยที่มีความเหมาะสมกับบริบทการท0องเที่ยวต0อไป เนื่องจาก
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ศาสตร;ว0าด:วยการท0องเที่ยวศึกษานั้นเปkนปรากฏการณ;ซึ่งมีบริบทที่สัมพันธ;กันอย0างกว:างขว:างและหลากหลายกับ

ทุกมิติภายในสังคมโดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; 

2.3 แนวคิดการทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค, 

 การท0องเท่ียงเชิงสร:างสรรค; (creative tourism) เปkนมุมมองท่ีสะท:อนความต:องการของผู:บริโภคลักษณะ

ใหม0 (creative class) ซึ่งมีลักษณะที่ให:ความสำคัญต0อการปฏิสัมพันธ;ทางวัฒนธรรมเพื่อให:เกิดประสบการณ;

ร0วมกันระหว0างผู:บริโภคและผู:ผลิต (Florida, 2002) ด:วยเหตุผลนี้ แนวคิดการท0องเที่ยงเชิงสร:างสรรค;จึงสื่อถึงการ

ท0องเที่ยวที่เป�ดโอกาสให:ผู:มาเยือนได:พัฒนาศักยภาพของตนผ0านการปฏิสัมพันธ;หรือการมีส0วนร0วมในกิจกรรมซ่ึง

เปkนเอกลักษณ;เพื ่อให:เกิดกระบวนการเรียนรู :จากประสบการณ;กับท:องถิ ่นที ่ตนได:ไปเยือน (Richards and 

Raymond, 2000) คุณลักษณะดังกล0าวสอดคล:องกันกับกระแสเศรษฐกิจสร:างสรรค;เปkนอย0างดีในด:านที่เปkน

กิจกรรมที่ก0อให:เกิดความเชื ่อมโยงระหว0างผู :ผลิต ผู :บริโภค และสถานที่เข:าด:วยกันผ0านการเอื ้ออำนวยทาง

เทคโนโลยี ดังนั้น การท0องเที่ยงเชิงสร:างสรรค;จึงเปkนยุทธศาสตร;ที่ได:รับความสนใจต0อการพัฒนานโยบายการ

ท0องเที่ยวในหลายพื้นที่ และยิ่งไปกว0านั้น การท0องเที่ยงเชิงสร:างสรรค;ยังก0อให:เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะและ

ความรู:ระหว0างคนท:องถ่ินและนักท0องเท่ียวผ0านผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ ไม0ว0าจะเปkนส่ิงท่ีเปkนรูปธรรมหรือ

นามธรรม ผลผลิตเหล0านี้จึงมีลักษณะของการสร:างสรรค;ร0วมกัน (co-creation of experience) ซึ่งการเกิดข้ึน

ของรูปแบบการปฏิสัมพันธ;ดังกล0าวได:ส0งผลให:เกิดการเปล่ียนแปลงต0อระบบความสัมพันธ;ทางอำนาจระหว0างผู:ผลิต

และผู:บริโภคที่จากเดิมผู:บริโภคมีอำนาจเหนือผู:ผลิตไปสู0ความสัมพันธ;ทางอำนาจในแบบที่เท0าเทียมกัน (Richards 

and Wilson, 2006) และก:าวข:ามการโต:เถียงเรื่องความเปkนเจ:าของ (authenticity) (Heitmann, 2011) อันเปkน

ป_ญหาที่มักพบในรูปแบบการท0องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมด:วยอิทธิพลต0อมุมมองของนักท0องเที่ยวและ

ท:องถ่ินเม่ือได:ร0วมกันสร:างสรรค;กิจกรรมและผลผลิต (Blapp and Mitas, 2019) 

 นอกจากนี้ การท0องเที่ยงเชิงสร:างสรรค;มีจุดเด0นที่วิธีคิดเชิงกลยุทธ;ในการจัดกิจกรรมที่เป�ดกว:าง (open 

thinking) รวมถึงมีลักษณะความสัมพันธ;ของผู:จัดและผู:ร0วมเปkนแบบจากล0างสู0บน (bottom up relating) และมี

วิธีการดำเนินกิจกรรมอย0างค0อยเปkนค0อยไป (slow moving) จุดเด0นเฉพาะเหล0านี้จึงมีแนวโน:มที่เหมาะสมต0อการ

นำไปเปkนยุทธศาสตร;การพัฒนาในพ้ืนท่ีหรือท:องถิ่นขนาดเล็ก เนื่องจากตัวแสดงภายใต:กระบวนการผลิต (ผู:บริโภค

และผู:ผลิต) สามารถปฏิสัมพันธ;กันได:อย0างใกล:ชิด (Richards, 2019) ทั้งนี้ การพัฒนาการท0องเที่ยงเชิงสร:างสรรค;

มีเปjาหมายสำคัญคือ (1) การพัฒนาศักยภาพเชิงสร:างสรรค; หมายถึง นักท0องเที่ยวที่เข:ามาร0วมกิจกรรมภายใน
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ท:องถิ่นควรเกิดการเรียนรู:หรือพัฒนาศักยภาพของตน (2) ทำให:เกิดการมีส0วนร0วม คือ นักท0องเที่ยวควรได:รับ

โอกาสให:มีส0วนร0วมในกิจกรรมซึ่งเปkนการแลกเปลี่ยนเรียนรู:ร0วมกัน (3) สร:างประสบการณ;เฉพาะโดยเชื่อมโยง

รูปแบบกิจกรรมที่เปkนเอกลักษณ;ไว:กับท:องถิ่นจนกลายเปkนอัตลักษณ;ประจำพื้นที่ และ (4) เกิดรูปแบบการ

สร:างสรรค;ร0วมกันระหว0างนักท0องเท่ียวและผู:คนในท:องถ่ินท่ีเปkนผู:จัดกิจกรรม (ดูภาพท่ี 2.2) 

 
ภาพท่ี 2.2 กลไกการท0องเท่ียงเชิงสร:างสรรค; 

ท่ีมา: Richards, G. (2010). Trends and Challenges in Creative Tourism. 

อย0างไรก็ตาม การนำยุทธศาสตร;การท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;มาใช:ในการพัฒนาการท0องเที่ยวในพื้นท่ี

ขนาดเล็กพบว0ามีข:อท:ายที่ควรตระหนักถึงดังนี้ (1) ข:อจำกัดทางทักษะและองค;ความรู:ในการพัฒนากิจกรรมท่ี

สร:างสรรค;ให:ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในกระบวนการผลผลิตหรือการสร:างเครือข0ายความสัมพันธ;มักขาด

ประสิทธิภาพเท0าที ่ควร (CREATOUR, 2017) (2) พื ้นที ่ขนาดเล็กมักมุ 0งความสนใจไปกับกิจกรรมที ่ดึงดูด

นักท0องเที่ยวมากกว0าการพัฒนาขีดความสามารถและความสามารถในการแข0งขันทางเศรษฐกิจ (Sacco and 

Blessi, 2007) เช0น การรวมกลุ0มกันเพื่อสร:างอำนาจการต0อรองทางธุรกิจหรือการสร:างโครงข0ายทางการค:าภายใน

พื้นที่ (3) ขาดแคลนทุนสนับสนุน เนื่องจากผลผลิตของรูปแบบการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;มักเปkนนามธรรมไม0

สามารถประเมินเปkนสินทรัพย;ได:อย0างชัดเจน จึงไม0สามารถเข:าถึงแหล0งทุนได:เมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ให:ผลิตผลเปkน

วัตถุ และ (4) การท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;เปkนกิจกรรมที่ตอบสนองต0อผู:บริโภคที่ค0อนข:างจำกัด เนื่องจากเปkน
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กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีลักษณะเฉพาะพื้นที่จึงไม0สามารถตอบสนองต0อผู:บริโภคทั่วไปซึ่งมีลักษณะความต:องการท่ี

หลากหลาย (Richards and Wilson, 2006) 

นอกเหนือจากข:อท:าทายดังกล0าว การพัฒนาการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;ในพ้ืนท่ีขนาดเล็กยังมีแนวโน:มตก

หลุมพราง (creativity trap) ที่เรียกว0า “serial reproduction” ซึ่งเปkนลักษณะของการที่ผู:พัฒนานำรูปแบบการ

พัฒนาของท:องถิ่นที่ประสบความสำเร็จมาใช:โดยมิได:ศึกษาความเหมาะสมภายในพื้นที่ของตน เนื่องจากการ

ท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;เปkนยุทธศาสตร;ซึ่งให:การมุ0งเน:นกับการสร:างประสบการณ;ร0วมกันทั้งฝ_cงผู:บริโภคและผู:ผลิต

มากกว0าผลผลิตที่เปkนวัตถุ จึงเปkนการยากที่จะลอกเลียนแบบและคาดหวังให:ได:ผลลัพธ;ในทำนองเดียวกัน ด:วย

เหตุผลนี้ การท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ในพื้นที่ขนาดเล็กจึงควรพัฒนารูปแบบทางกิจกรรมหรือวิธีการในแบบท่ี

เหมาะสมกับท:องถ่ินข้ึนเฉพาะเปkนของตนเอง (Richards, 2019) 

2.4 การพัฒนาการทHองเท่ียวอยHางย่ังยืนกับแนวคิดทฤษฎี Eco-cultural Tourism 

นับตั้งแต0ทศวรรษ 1980 เปkนต:นมา ในขณะที่โลกกำลังก:าวเข:าสู0กระแสหลักของแนวคิดการพัฒนาการ

ท0องเท่ียวอย0างย่ังยืน (Sustainable tourism development) เน่ืองจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท0องเท่ียว

นำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น องค;ประกอบสำคัญของแนวทางการพัฒนาการท0องเที่ยวอย0างยั่งยืน จึง

ได:รับการชี้ให:เห็นถึงความสำคัญของมิติด)านสังคมวัฒนธรรมท่ีตอบโจทย;ในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนท่ี

ฝ_งรากลึกในพื้นถิ่นนั้นมายาวนาน (Authenticity of host communities) และยังคงจรรโลงรากเหง:ามรดกทาง

วัฒนธรรมและค0านิยมของประเพณีที่สืบทอดต0อกันมา อันสามารถเชื่อมโยงให:เกิดความเข:าใจความสัมพันธ;

ระหว0างวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานกลมกลืนกัน รวมถึงมิติด)านสิ่งแวดล)อมที่เน:นวิธีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมอย0างเหมาะสมที่สุดเพื่อดูแลกระบวนการทำงานของระบบนิเวศควบคู0ไป

กับการอนุรักษ;ฟ��นฟูมรดกทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนมิติด)านเศรษฐกิจที่คำนึงถึง

การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจในระยะยาว ที่จะเอื้อประโยชน;ทางด:านเศรษฐกิจสังคมกับผู:มีส0วนได:ส0วนสียทุก

กลุ0มอย0างเท0าเทียมกัน รวมถึงโอกาสการสร:างงานสร:างรายได: การเข:าถึงบริการทางสังคมท่ีชุมชนควรได:รับ มิติต0าง 

ๆ เหล0านี้เปkนองค;ประกอบสำคัญของแนวทางการพัฒนาการท0องเที่ยวอย0างยั่งยืนของประชาคมอาเซียน ซึ่งนำไปสู0

การกำหนดยุทธศาสตร;การท0องเที่ยวและเดินทางปg 2011 - 2015 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 - 

2015) อันเปkนเปjาหมายหนึ่งที่กำหนดไว:ใน ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009 เพื่อการบูร

ณาการการท0องเที่ยวของอาเซียนเข:าด:วยกัน โดยการพัฒนาภาคส0วนต0าง ๆ ที่สำคัญของอาเซียน ทั้งด:านเศรษฐกิจ 
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ธุรกิจ การคมนาคม โครงสร:างพื้นฐาน เพื่อความเปkนหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนในช0วงปg 2016 - 2025 ให:

เปkนเปjาหมายสำคัญของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน (World Tourism Organization, 2010) 

จากแนวคิดกระแสหลักในเรื่องความยั่งยืนของการพัฒนาการท0องเที่ยว (Sustainability) ซึ่งสามารถ

บูรณาการเข:ากับทุกรูปแบบของการท0องเที่ยว หนึ่งในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กลายเปkนวาระสำคัญ

ของการท0องเที่ยวก็คือแนวคิดการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; (creative tourism) ซึ่งอาจจะกล0าวโดยสรุปได:ว0าเปkน

การเปลี่ยนแปลงองค;ประกอบต0าง ๆ ทางวัฒนธรรมที่จับต:องไม0ได: (Intangible cultural elements) มาหลอม

รวมเปkนประสบการณ;ให:นักท0องเที่ยวสามารถดื่มด่ำได:ด:วยอารมณ; ความรู:สึกและการสัมผัส (consumable 

experiences) นอกเหนือไปจากวัฒนธรรมท่ีจับต:องได: แนวคิดการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;เปkนแนวคิดท่ีต0อยอดมา

จากการท0องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม หรือเปkนทางเลือกใหม0ของการพัฒนาการท0องเท่ียวอย0างย่ังยืน 

การนำแนวความคิดการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;และเศรษฐกิจเชิงสร:างสรรค;มาใช:ในงานวรรณกรรม

ปรากฎในหลายลักษณะ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแนวคิดการท0องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและความเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม

เชิงสร:างสรรค; เช0น การท0องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด:านอาหารพ้ืนถ่ิน การท0องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของกลุ0มชาติพันธุ;  

ในบริบทของการท0องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร งานศึกษาของ Muniz Junqueira, Luiz Danie, 

Antonio Dos Anjos and Francisco (2019) เน:นให:เห็นถึงมิติเศรษฐกิจกับห0วงโซ0การผลิตวัฒนธรรมอาหารใน

เชิงสร:างสรรค; (Creative Gastronomy) กับอิทธิพลการพัฒนาอัตลักษณ;อาหารพื้นถิ่น ในขณะท่ี Karin Andreea 

SASU Gheorghe EPURAN (2016) นำแนวคิดของ creativity and authenticity in ecotourism มาเชื่อมโยง

กับ Rural tourism เพื่อศึกษาถึง culinary tourism ที่นักท0องเที่ยวสามารถได:อรรถรสของการปรุงอาหารแบบ

พื ้นถิ ่น (local cuisine) และ Ayşe Nevin SERT (2019) ได:สะท:อนมุมมองในเรื ่องตลาดอาหารท:องถิ ่นจาก

นักท0องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งการดึงดูดให:นักท0องเที่ยวกลับมาท0องเที่ยวอีก ต:องคำนึงถึงมิติด:านวัฒนธรรม การ

ให:บริการ รสชาติอาหาร การมีสุขอนามัยท่ีดี ความหลากหลายและวิธีการในการนำเสนอให:นักท0องเที่ยวได:ลิ้มลอง 

แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจสร:างสรรค; ซึ่งเปkนยุทธศาสตร;หลักที่ประเทศต0าง ๆ โดยเฉพาะกลุ0มประเทศอาเซียน

นำมาใช:ในการวางนโยบายด:านอุตสาหกรรมการท0องเที่ยว การกำหนดยุทธศาสตร;ของอาเซียนที่เน:นในเรื่องของ 

green knowledge-based  ทำให:แนวโน:มอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวในกลุ0มประเทศอาเซียน 

Camelia TEODORESCU (2017) ก็ เ น: น ให: เ ห ็ น ถึ งบทบาทของ  Ethno-Creative Tourism ท่ี ใ ห:

ความสำคัญกับค0านิยมทางวัฒนธรรมของกลุ0มชาติพันธุ;บางกลุ0ม (Ethno-creativity) มีผลต0อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ท:องถิ่นในลักษณะ Economic Multiplication Effects ซึ่งเปkนการสร:างมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และความสัมพันธ;ข:ามแดนผ0านการเข:ามามีส0วนร0วมและเรียนรู: 
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แนวคิดการท0องเที่ยวที่ผนวกความสำคัญของเรื่องกระบวนการในระบบนิเวศและวัฒนธรรมของท:องถ่ิน

เข:าไว:ด:วยกัน หรือ Eco-cultural tourism เปkนแนวคิดสร:างสรรค;ที่ทำให:สถานที่ท0องเที่ยวนั้นเปkนสวรรค;ของ

นักท0องเที่ยว เนื่องจากการท0องเที่ยวสู0จุดหมายปลายทางเพื่อไปสัมผัสกับสิ่งแวดล:อมทางธรรมชาติในขณะเดียวกัน

ก็ได:เรียนรู:ซึมซับกับวัฒนธรรมของท:องถิ่นชุมชน ถือเปkนเสน0ห;ที่มีค0ายิ่งและยังถือเปkนยุทธศาสตร;ที่เสริมสร:างและ

พัฒนาอย0างมีศักยภาพตอบสนองต0อแนวทางการอนุรักษ;ต:นธารทางทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมควบคู0

ไปกับความมั่นคงย่ังยืนทางเศรษฐกิจให:กับชุมชนท:องถิ่น  มีงานวิจัยศึกษาหลายชิ้นที่ให:ความสำคัญกับแนวคิด 

Eco-cultural tourism เช0น งานของ Cajee (2014) ท่ีมองว0าการท0องเท่ียวในเชิงนิเวศ-วัฒนธรรม เปkนเคร่ืองมือท่ี

ทำให:เกิดการพัฒนาท่ีม่ันคงด:านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและส่ิงแวดล:อม โดย Cajee ใช:กรณีศึกษาการท0องเท่ียว

หมู0บ:าน Darap ซึ่งตั้งอยู0ทางตะวันตกของรัฐสิกขิม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งเปkนหนึ่งในภูมิภาคท่ี

น0าหลงใหลมากที่สุดแห0งหนึ่งของอนุภูมิภาคอินเดีย Parnprae and Chalermchai (2013) ได:ศึกษาให:เห็นถึงการ

ส0งเสริมเศรษฐกิจท:องถิ่นโดยใช:หลักการการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ได:ช0วยเพิ่มศักยภาพที่ตอบสนองการท0องเที่ยว

ในเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายที่มีประวัติศาสตร;ยาวนานมากว0า 750 ปgรวมถึงจังหวัดใกล:เคียงได:อย0างไร 

นอกจากนี้ยังช0วยพัฒนาเศรษฐกิจของตลาดชุมชนอาเซียนอีกด:วย โดยชี้ให:เห็นถึงความสำคัญของการท0องเที่ยวเชิง

สร:างสรรค;บนเส:นทางการท0องเที ่ยวทางวัฒนธรรมอันเปkนมรดกทางสังคมซึ่งถ0ายทอดผ0านวิถีวัฒนธรรมอัน

หลากหลายในรูปแบบของศิลปะต0าง ๆ ทางวัฒนธรรม ประเพณี คติชน สถาป_ตยกรรม โบราณสถาน วัตถุโบราณ

ของหายาก รวมถึงศิลปะการแสดงทางประเพณีวัฒนธรรมต0าง ๆ 

แนวคิด Eco-cultural tourism ถือเปkนแนวคิดใหม0ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; 

(Creative tourism) ซ่ึงจะพบว0าการนำแนวคิด Eco-cultural tourism มาใช:ในงานวิจัยถือเปkนแนวคิดสร:างสรรค;

ที่เชื่อมโยงเรื่องของการท0องเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งแวดล:อม และผู:คนเข:าไว:ด:วยกัน และยังเปkนยุทธศาสตร;สำคัญ

ของแนวทางการพัฒนาอย0างยั่งยืน รัฐบาลในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศให:ความสำคัญกับนโยบายการ

พัฒนาการท0องเที่ยวอย0างยั่งยืน แม:ว0าจะมีข:อจำกัดในการนำไปปฏิบัติจริงและมีข:อท:าทายหลายอย0างในการ

วางแผนยุทธศาสตร;ด:านการพัฒนาในบริบทของเสเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ส0งผลต0อการพัฒนาการ

ท0องเที่ยวอย0างยั่งยืน และวรรณกรรมที่ศึกษาประเด็นดังกล0าวนี้ยังมีจำนวนน:อยในกลุ0มประเทศที่กำลังพัฒนาของ

อาเซียน 

2.5 ข)อมูลพ้ืนฐานด)านการทHองเท่ียวในพ้ืนท่ีศึกษา 
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2.5.1 พ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ;มีลักษณะทางกายภาพที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกซึ่งเปkนเทือกเขาตะนาวศรี อัน

เปkนพรมแดนไทยกับสหภาพเมียนมา โดยลาดเอียงลงสู0ด:านตะวันออกซึ่งเปkนอ0าวไทย ลักษณะภูมิศาสตร;ของ

จังหวัดมีเทือกเขาและภูเขากระจายอยู0ทั่ว ทั้งบริเวณชายฝ_cงทะเล และบริเวณส0วนกลางของพื้นที่จังหวัด เทือกเขา

ที่สำคัญ ได:แก0 เทือกเขาสามร:อยยอด ซึ่งมีความสูงโดยเฉลี่ยของเทือกเขาด:านตะวันออกประมาณ 750 เมตร ด:วย

พื้นที่ที่มีความยาวและลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเขา ชายฝ_cงทะเล แม0น้ำ และเกาะต0าง ๆ ทำให:เปkน

จังหวัดที่มีศักยภาพหลายอย0าง ทั้งการท0องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทำประมง (สำนักงานจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ;, 2561) จังหวัดประจวบคีรีขันธ;มีประชากร ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 550,935 คน มี

ผลิตภัณฑ;มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) มีมูลค0าประมาณ 92,112 ล:านบาท ใน ปg 2560 

โดยรายได:ของจังหวัดประกอบด:วยสาขาการผลิตสำคัญ 5 ด:าน โดยรายได:ส0วนใหญ0มาจากด:านอุตสาหกรรม ร:อย

ละ 29.4 รองลงมาได:แก0 รายได:จากเกษตรกรรม ร:อยละ 17.1 สาขาการขายส0ง การขายปลีก มีสัดส0วนร:อยละ 

11.8 สาขาที่พักแรมและบริการด:านอาหาร มีสัดส0วนร:อยละ 11.5 สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มี

สัดส0วนร:อยละ 5.3 (สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ;, 2562) 
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ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ;  

ท่ีมา: กระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา (2561) 

 

 

เปrาหมายการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ,ปs 2561 - 2565 

 ทางจังหวัดได:กำหนดแผนพัฒนานจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ;ฉบับทบทวน (2561 - 2565) โดยเปkน

กระบวนการที่ทุกภาคส0วนได:เจ:ามามีส0วนร0วม เปkนการกำหนดยุทธศาสตร;การพัฒนาจังหวัดเพื่อเปkนแนวทางใน

การกำหนดประเด็นการพัฒนา ที่สอดคล:องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร;ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห0งชาติฉบับ

ที่ 12 และเหมาะสมกับสภาพป_ญหาและการเปลี่ยนแปลงภายในจังหวัด โดยมีเปjาหมายการพัฒนาจังหวัดว0า 
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“เมืองท(องเที่ยวทรงคุณค(าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด(านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห(งอนาคต สังคมผาสุก

ภายใตHหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ซึ่งทางจังหวัดได:กำหนดประเด็นการพัฒนาให:สอดคล:องกับเปjาหมายของจังหวัด โดยมีประเด็นเรื่องการ

ท0องเที ่ยวโดยการสร:างความโดดเด0นบนพื้นฐานเอกลักษณ;ของจังหวัดสู 0ชาติและนานาชาติ สร:างนวัตกรรม

กระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดสู0การเปkนสินค:าเกษตรคุณภาพสูง รวมทั้งยกระดับด0านสิงขรให:เติบโตท้ัง

ด:านการค:า การท0องเที่ยว และการเชื่อมต0อของภูมิภาค นอกจากนั้นยังมุ0งเน:นการสร:างความมั่นคงและสังคม

คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับการจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล:อมให:เกิดความสมดุลและย่ังยืน (สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ;, 2562) 

ประเด็นยุทธศาสตร,จังหวัดประจวบคีรีขันธ,ด)านการทHองเท่ียว 

การพัฒนาการท0องเที ่ยวถูกนำมาเปkนยุทธศาสตร;ที ่ 1 โดยมุ0งเน:นเสริมสร:างความโดดเด0นด:านการ

ท0องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ;ของจังหวัดสู0นานาชาติ ซึ่งทางจังหวัดได:กำหนดแนวทางการพัฒนาการท0องเที่ยวไว: 

6 ประการ 

1. พัฒนาและค:นหาแหล0งท0องเท่ียวท่ีเปkนเอกลักษณ;ของจังหวัดให:มีคุณภาพ 

2. พัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานกระบวนการท0องเท่ียว และส่ิงอำนวยความสะดวกให:มี  มาตรฐาน สากล 

3. เสริมสร:างคุณภาพการท0องเท่ียวบนความหลากหลาย  ความปลอดภัย  และความคุ:มค0า 

4. ส0งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด ภาครัฐ และเครือข0ายการ ท0องเท่ียว 

5. สร:างเสริมระบบข:อมูลข0าวสาร  การประชาสัมพันธ; และการตลาดด:านการ ท0องเท่ียว 

6.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด:านการท0องเท่ียว  หน0วยงานภาครัฐ  ผู:ประกอบการ  ภาคเอกชน ท่ีเก่ียวข:อง 

โดยแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ทบทวน (2561 - 2565) ได:กำหนดวัตถุประสงค;คือเพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการแข0งขันด:านการท0องเที่ยว และมีเปjาหมายและตัวชี้วัดคือ รายได:จากการท0องเที่ยวของจังหวัด

เพ่ิมข้ึนร:อยละ 25 (ค0าเปjาหมายร:อยละ 5 ต0อปg) และจำนวนนักท0องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร:อยละ 15 (ค0าเปjาหมายร:อยละ 3 

ต0อปg) 

 

 



 28 

กลุHมทHองเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ,  

จากประเด็นด:านการพัฒนาจังหวัดที่มุ0งเน:นการสร:างท0องเที่ยวให:จังหวัดประจวบคีรีขันธ;มีความโดดเด0น

เฉพาะตัวทั้งในระดับชาติและนานาชาตินั้น ทางจังหวัดได:กำหนดลักษณะเด0นของการท0องเที่ยวประจวบคีรีขันธ;

โดยมุ0งเน:นการท0องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งมีทั ้งการท0องเที่ยวทางธรรมชาติ การท0องเที่ยวเชิงนิเวศ และการ

ท0องเที่ยวทางประวัติศาสตร; โดยจังหวัดยังได:จำแนกกลุ0มนักท0องเที่ยวที่เข:ามาเยือนออกเปkน 3 กลุ0ม ซึ่งแต0ละกลุ0ม

มีความสนใจการท0องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ต0างกันออกไป โดยเปkนการแบ0งตามลักษณะของพื้นที่และ

รูปแบบการท0องเท่ียวท่ีสำคัญของแต0ละพ้ืนท่ี โดย 3 กลุ0มท0องเท่ียว ได:แก0 

1. กลุ0มหัวหิน (หัวหิน ปราณบุรี สามร:อยยอด) ซึ่งเปkนกลุ0มนักท0องเที่ยวที่เน:นการท0องเที่ยวตามแหล0ง

ท0องเที่ยวทางธรรมชาติและการบริการที่พัก เช0น หาดหัวหิน สนามกอล;ฟหลวงหัวหิน  ตลาดโต:รุ0งหัวหิน สวนน้ำ 

เพลินวาน อุทยานราชภักดิ์ อุทยานแห0งชาติเขาสามร:อยยอด จุดชมวิวเขาแดง และถ้ำพระยานคร เปkนต:น รวมท้ัง

จุดท0องเที่ยวหัวหินนี้ยังมีความสำคัญในแง0การเปkนศูนย;กลางการบริการที่พักและการท0องเที่ยวของภาคตะวันตก

ของประเทศด:วย 

2. กลุ0มเมืองประจวบคีรีขันธ; (เมืองประจวบคีรีขันธ; กุยบุรี) กลุ0มนี้จะเน:นการท0องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร; และศิลปะวัฒนธรรม โดยจุดท0องเที่ยวสำคัญ ได:แก0 วัดอ0าวน:อย ด0านสิงขร กองบิน 5 วัดกุยบุรี วัด

เกาะหลัก เขาล:อมหมวก จุดผ0อนปรนพิเศษด0านสิงขร  เปkนต:น 

3. กลุ0มบางสะพาน (ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน:อย) ซึ่งกลุ0มนี้จะเน:นการท0องเที่ยวทางธรรมชาติ 

โดยแหล0งท0องเที่ยวสำคัญได:แก0 อุทยานแห0งชาติน้ำตกห:วยยาง หาดวนกร หาดบ:านกรูด พระมหาเจดีย;ภักดี

ประกาศ หาดฝ_cงแดง เกาะทะลุ และทะเลบ:านกรูด (สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ;, 2562) 

ซ่ึงจะเห็นได:ว0า จุดเน:นการท0องเท่ียวของแต0ละพ้ืนท่ีภายในจังหวัดมีความแตกต0างกันออกไป โดยขึ้นอยู0กับ

ลักษณะเด0นของพื้นที่ โดยที่ผ0านมานั้นการท0องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;มุ0งเน:นการท0องเที่ยวทางธรรมชาติ 

เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทำให:มีแหล0งท0องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสวยงามอยู0ทุกอำเภอ ในส0วน

ของการท0องเที่ยวที่เน:นศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร;นั้น ยังมีการกล0าวถึงการท0องเที่ยวประจวบคีรีขันธ;ใน

เชิงการท0องเที่ยวทางประวัติศาสตร;ค0อนข:างน:อย โดยประวัติศาสตร;แหล0งท0องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ถูกโยง

กับการเสด็จเยือนสถานท่ีต0าง ๆ ของพระบรมวงศานุวงศ; ในแต0ละรัชกาล เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ;เปkน

จังหวัดที่มีถูกย:ายเมืองอยู0หลายครั้ง ทำให:ไม0มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร;ที่เด0นชัด ส0งผลให:การท0องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร;ไม0ได:เปkนจุดเด0นของจังหวัด 
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การเติบโตของการทHองเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ,  

สำนักงานท0องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ได:เผยแพร0สถิติจำนวนนักท0องเที่ยวที่เข:ามาเที่ยว

ภายในจังหวัด ในช0วงระหว0างปg 2555 - 2559 พบว0านักท0องเที่ยวที่เข:ามาเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ;มีแนวโน:ม

เพิ่มข้ึนอย0างต0อเนื่อง โดยในปg 2555 มีนักท0องเที่ยวเข:ามาเที่ยวจำนวน 4,115,740 คน และในปg 2556 - 2559  

เพิ่มขึ้นเปkน 4,417,025 , 4,660,994 , 4,835,371 และ 4,979,804 คน โดยคิดเปkนร:อยละ 33.60, 7.32, 5.52, 

3.74 และ 2.9 ตามลำดับ ในส0วนของรายได:ที่เกิดจากการท0องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; ในปg 2556 – 

2559 ก็มีแนวโน:มเพิ่มขึ้นอย0างต0อเนื่องเช0นกัน ในปg 2556 จังหวัดประจวบคีรีขันธ;มีรายได:จากการท0องเที่ยว 

24,317.29 ล:านบาท ต0อมาในปg 2557, 2558 และ 2559 รายได:จากการท0องเที่ยวเพิ่มขึ้นเปkน 25,905.56, 

27,871.86 และ 29,520.20 ล:านบาท โดยคิดเปkนร:อยละ 6.53, 7.59 และ 5.58 ตามลำดับ ซึ่งโดยภาพรวมแล:ว 

การเติบโตของการท0องเท่ียวและรายได:จากการท0องเท่ียวของจังหวัดถือว0าเพ่ิมข้ึนอย0างต0อเน่ือง 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจำนวนนักทHองเท่ียวและรายได)จากการทHองเท่ียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 

รายการข)อมูล ปs พ.ศ.2556 ปs พ.ศ.2557 ปs พ.ศ.2558 ปs พ.ศ.2559 
ปs พ.ศ.2560 

(ม.ค.-มี.ค.) 

จำนวนผ ู ) เย ี ่ ยม

เยือน 

4,417,025 4,660,994 4,835,371 4,979,804 1,627,700 

- ไทย 3,500,499 3,730,557 3,868,173 4,015,323 1,310,824 

- ต0างประเทศ 916,526 930,437 967,198 964,481 316,876 

+  เพ ิ ่ มข ึ ้ น  /  - 

ลดลง 

- +5.52 +3.74 +2.9 - 

ร า ย ไ ด )  ( ล ) า น

บาท) 

24,317.29 25,905.56 27,871.86 29,520.20 9,081.08 

- ไทย 15,834 17,125.33 18,346.21 19,640.40 6,243.72 

- ต0างประเทศ 8,482,.94 8,780.23 9,525.65 9,879.80 2,946.36 
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+ เพ ิ ่ มข ึ ้ น  /  - 

ลดลง 

- +6.53 +7.59 +5.58 - 

ท่ีมา: กรมการท0องเท่ียว กระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา (อ:างใน: สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ;, 2562) 

 จากการให:สัมภาษณ;ของ นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู:อำนวยการการท0องเที่ยวแห0งประเทศไทย (ททท.) 

สำนักงานประจวบคีรีขันธ; ที่ให:สัมภาษณ;ผ0านสื่อพบว0าแนวโน:มของการท0องเที่ยวของประจวบคีรีขันธ;ยังคงเติบโต

ต0อเนื่อง โดยสถานการณ;ด:านการท0องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; ตั้งแต0เดือนมกราคม - กันยายน 2562 ท่ี

ผ0านมารวมกันเพียง 9 เดือน มีนักท0องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต0างชาติจำนวน 4,963,466 คน ที่เดินทางเข:ามาใน

พ้ืนท่ี เปkนอันดับ 12 ของประเทศ โดยสัดส0วนยังคงเปkนชาวไทยร:อยละ 80 ท่ีเหลือเปkนชาวต0างประเทศ และภายใน 

9 เดือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ;มีรายได:จากการท0องเที่ยว 28,839.45 ล:านบาท เปkนอันดับ 9 ของประเทศ 

นอกจากนี้ยังครองอันดับ 9 จังหวัดท่ีมีผู:เยี่ยมเยือนชาวไทยมากที่สุด (ฐานเศรษฐกิจ, 2562; ผู:จัดการออนไลน;, 

2562) ซึ่งจากสถิติจากปg 2555 - 2562 พบว0าการท0องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;เติบโตอย0างต0อเนื่อง และ

ถือเปkนจังหวัดท0องเท่ียวท่ีสำคัญของนักท0องเท่ียวท้ังชาวไทยและต0างชาติ 

 ทั้งนี้ในระหว0างหลังจากการคลายมาตรการสกัดการแพร0ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ;ใหม0 พบว0า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ;เปkนเปjาหมายการเดินทางท0องเที่ยวอันดับต:น ๆ โดยการสำรวจ "พฤติกรรมท0องเที่ยวของ

คนไทยหลังคลายล็อกดาวน;" พบว0า จังหวัดประจวบคีรีขันธ; ได:รับความนิยมเปkนอันดับ 2 ที่นักท0องเที่ยวอยาก

เดินทางมาเที่ยวพักผ0อนหลังสถานการณ;โรคโควิด-19 ดีขึ้น ซึ่งส0วนใหญ0เปkนการท0องเที่ยวตามชายหาดและสถานท่ี

ท0องเท่ียวตามธรรมชาติ (แนวหน:า, 2563) ซ่ึงสะท:อนถึงศักยภาพในการพัฒนาการท0องเท่ียว 

ศักยภาพด)านการทHองเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ; เปkนจังหวัดที่น0าสนใจในการพัฒนาการท0องเที่ยว โดยถือเปkนหนึ่งในสี่จังหวัด

ภายใต:การดำเนินงานแผนพัฒนาการท0องเท่ียว 5 ปg ของแผนแม0บทพัฒนาการท0องเท่ียวในเขตพัฒนาการท0องเท่ียว

ฝ_cงทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ; จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองเปkนพื้นที่เปjาหมาย โดยแต0ละจังหวัดมีศักยภาพและทรัพยากร

ทางการท0องเที่ยวที่โดดเด0นที่สามารถเชื่อมโยงกันได: ในส0วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;นั้นได:มุ0งเน:นจุดเด0นในการ

เปkนแหล0งท0องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งมีจุดแข็งที่สำคัญคือการมีพรมแดนติดต0อกับประเทศเพื่อนบ:าน โดยมีด0าน

สิงขรเปkนประตูเชื่อมสู0ประเทศเพื่อนบ:าน การคมนาคมท่ีสะดวกสะบายและสามารถเดินทางเข:าสู0พื้นที่จังหวัดด:วย
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ช0องทางการเดินทางที่หลากหลาย ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถยนต; รถไฟ เครื่องบิน เรือ ทั้งยังมีทรัพยากรการ

ท0องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถเที่ยวได:หลายฤดูกาล และมีสถานที่ท0องเที่ยวทางธรรมชาติตลอดเส:นทางการ

เดินทาง รวมถึงมีถนนอันเปkนเส:นทางท0องเที่ยวผ0านทุกอำเภอสู0ประตูภาคใต: นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของ

อาหาร การแปรรูปอาหาร รวมทั้งวัฒนธรรม ที่สามารถดึงดูดนักท0องเที่ยวได: (กระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา, 

2561; วลัยพร, 2561) 

โดยจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู:มีส0วนได:ส0วนเสีย ภายใต:โครงการพัฒนาการท0องเที่ยวในเขต

พัฒนาการท0องเท่ียวฝ_cงทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) พบว0า จังหวัดประจวบคีรีขันธ;

เปkนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท0องเที่ยวที่หลากหลาย แต0ยังขาดอัตลักษณ;และเอกลักษณ;ของตัวเองที่จะ

นำเสนอแก0นักท0องเท่ียว โดยอัตลักษณ;ของจังหวัดนี้เปkนสิ่งที่จะทำให:นักท0องเที่ยวทราบถึงตัวตนและความโดดเด0น

ของจังหวัด (กระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา, 2561) ซึ่งการขาดอัตลักษณ;ของจังหวัดนั้นเปkนประเด็นที่ค0อนข:าง

น0าสนใจ เพราะยุทธศาสตร;ของหวัดในปg 2561 และ 2562 ต0างให:ความสำคัญกับการพัฒนาการท0องเที ่ยว

ประจวบคีรีขันธ;บนพื้นฐานเอกลักษณ;ของจังหวัด (สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ;, 2561; สำนักงานจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ;, 2562) ซึ่งประเด็นเรื่องการสร:างอัตลักษณ;ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;เปkนประเด็นที่มีความน0าน

ใจ โดยทางโครงการได:ให:ข:อเสนอแนะในการการส0งเสริมการท0องเที่ยวชุมชนและวิถีชีวิตที่สอดคล:องกับอัตลักษณ; 

เพราะจังหวัดประจวบคีรีขันธ;นอกจากจะมีความโดดเด0นทางด:านทะเล และประวัติศาสตร;ที่เกี่ยวกับกับการเสด็จ

เยือนสถานที่สำคัญในจังหวัดที่เกี่ยวข:องกับพระมหากษัตริย;แล:ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ;ยังมีชุมชนที่มีความโดด

เด0นทั้งในด:านวิถีชีวิต โดยเฉพาะวิถีประมงและเกษตรกรรม รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิป_ญญาท:องถิ่น ซึ่งมีหลาย

ชุมชนที่ทางโครงการได:นำเสนอว0ามีศักยภาพด:านการท0องเที่ยว ได:แก0 ชุมชนประมงพื้นบ:านห:วยยาง ชุมชนบ:าน

สามร:อยยอด ชุมชนบ:านฟjาประทาน ชุมชนบ:านป�าละอู ชุมชนบ:านแพรกตะคร:อ ชุมชนบ:านรวมไทย ชุมชนบ:าน

บ0อนอก ชุมชนบ:านย0านซื่อ ชุมชนบ:านด0านสิงขร ชุมชนบ:านมะขามโพรง ชุมชนบ:านต:นทองหลาง ชุมชนบ:านทาง

สาย ชุมชนบ:านห:วยเกรียบ เปkนต:น ควรได:รับการส0งเสริมการท0องเท่ียวชุมชน โดยมุ0งเน:นกลุ0มเปjาหมายท่ีเหมาะสม

กับการท0องเที่ยวชุมชน คือ นักท0องเที่ยวคุณภาพที่มุ0งเน:นการท0องเที่ยวเพื่อการเรียนรู:การท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;

และการท0องเที่ยวเชิงประสบการณ; ทั้งด:านการดำเนินชีวิต วิถีชีวิตพื้นบ:าน การประกอบอาชีพ การแต0งกาย 

อาหาร วัฒนธรรม ประเพณีท:องถิ่นและบรรยากาศ ที่จะสามารถสร:างสรรค;มุ0งเน:นเพื่อให:นักท0องเที่ยวเข:ามามี

ประสบการณ;ร0วมกับทางพ้ืนท่ีหรือชุมชน (กระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, 2561) 

นอกจากน้ี ในการประชุมเชิงปฏิบัต ิการยังพบว0า ป_ญหาสำคัญประการหนึ ่งของการท0องเที ่ยว

ประจวบคีรีขันธ;คือ เรื่องการประชาสัมพันธ;แหล0งท0องเที่ยวไปยังกลุ0มเปjาหมาย ซึ่งทางจังหวัดได:มีแนวทางการ
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สร:างระบบข:อมูลข0าวสาร พัฒนาการประชาสัมพันธ; และทำการตลาดด:านการท0องเที่ยว แต0ในแผนพัฒนาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ;ทบทวน (2561 - 2565) ยังมีการกำหนดอย0างคร0าว ๆ ไม0ได:ระบุแน0ชัดว0ามีแผนการดำเนินงาน

อย0างไรเพื ่อให:ข:อมูลด:านการท0องเที ่ยวไปถึงยังกลุ 0มเปjาหมาย ทั ้งนี ้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ได:กำหนด

กลุ0มเปjาหมายนักท0องเที่ยวที่ทางจังหวัดต:องการ เช0น กลุ0มนักท0องเที่ยวชาวต0างชาติ กลุ0มครอบครัว และกลุ0ม

นักท0องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เปkนต:น (สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ;, 2562)  

ข:อสรุปอีกประการจากประชุมเชิงปฏิบัติการ ของคณะทำงานโครงการพัฒนาการท0องเที ่ยวในเขต

พัฒนาการท0องเที่ยวฝ_cงทะเลตะวันตก คือ ผู:มีส0วนได:ส0วนเสียด:านการท0องเที่ยวระบุว0า โดยชุมชนว0าการท0องเที่ยว

ชุมชนควรเน:นการท0องเที่ยวเกษตรและประมง เพราะจังหวัดประจวบคีรีขันธ;มีการทำการเกษตรและการประมง

เปkนหลักอยู0แล:วในหลายพื้นที่ หากจะมีการส0งเสริมการท0องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความหลากหลาย

ของการท0องเท่ียวของจังหวัด ควรส0งเสริมให:มีการท0องเท่ียวเชิงเกษตรและการประมง (กระทรวงการท0องเท่ียวและ

กีฬา, 2561) ซึ่งป_จจุบันนี้รายได:จากการทำประมงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ลดลงเนื่องจากการถดถอยของ

ทรัพยากรและการลดลงของสัตว;น้ำจากการทำประมงพานิชย;ที่ไม0คำนึงถึงความยั่งยืน โดยจากสถิติในอดีตน้ัน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ;เปkนจังหวัดที่มีการประมงสูง เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับชายทะเลอ0าวไทยถึง 224 กิโลเมตร  ซ่ึง

ตลอดระยะชาวฝ_cงมีชุมชนชาวประมงถึง 48 หมู0บ:าน ใน 23 ตำบล และ 3 เทศบาล ชายฝ_cงทะเลของจังหวัดถือเปkน

แหล0งทำการประมงที่สำคัญ เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสมในการผสมพันธุ;วางไข0อาศัยเลี้ยงตัวในวัยอ0อนของสัตว;

น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช0น ปลาทู ปลาลัง ปลากะตัก ปูม:า หมึก และหอยทะเล เปkนต:น  จากข:อมูลายได:

เฉล่ียของจังหวัด พบว0า รายได:จากการทำประมงมีแนวโน:มลดลง (สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ;, 2562) ซ่ึงการ

ท0องเที่ยวชุมชนนั้น อาจสามารถรายได:และเปkนการเสริมสร:างรายได:ทดแทนแก0ชาวบ:านในหมู0บ:านประมงภายใน

จังหวัดได: 

ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองสHวนท)องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ, (พ.ศ. 2561 - 

2564) 

นอกจากยุทธศาสตร;และเปjาหมายของจังหวัดที่ผลักดันการท0องเที่ยวให:เปkนหนึ่งในเปjาหมายหลักของการ

พัฒนาจังหวัดที่ได:กล0าวมาข:างต:นแล:ว องค;กรปกครองส0วนท:องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ยังได:นำการ

ท0องเที่ยวมาบรรจุในวิสัยทัศน;ด:วย โดยมีวิสัยทัศน;ว0า “เมืองแห0งการท0องเที่ยว วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู0เมือง

น0าอยู0อย0างยั่งยืน” ซึ่งมีพันธกิจที่เกี่ยวข:องกับการส0งเสริมการท0องเที่ยว คือ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยง

การค:า การลงทุน การบริการ การเกษตร และการท0องเที่ยวให:เข:มแข็งและแข0งขันได: รวมทั้งส0งเสริมสนับสนุนการ
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พัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิป_ญญาท:องถิ่น และอนุรักษ; ฟ��นฟู 

และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมให:มี ความสมดุล  และเกิดประสิทธิภาพอย0าง

ย่ังยืน  

 โดยทางองค;กรปกครองส0วนท:องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ได:กำหนดยุทธศาสตร;/ แนวทางการ

พัฒนาด:านการท0องเที่ยว ในยุทธศาสตร;ที่ 1 พัฒนาส0งเสริมการท0องเที่ยวและเศรษฐกิจ ประกอบด:วย 6 แนว

ทางการพัฒนา ดังน้ี 

  1. พัฒนา ปรับปรุงแหล0งท0องเท่ียวและการบริการ  

  2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท0องเท่ียวตามเทศกาล งานประเพณี รวมถึงการท0องเท่ียวเชิง

นิเวศน;และสุขภาพ 

  3. พัฒนาระบบข:อมูลข0าวสารและการประชาสัมพันธ;การท0องเท่ียว 

   4. ส0งเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร:างเครือข0ายร0วมกันกับหน0วยงานราชการอ่ืน 

ภาคเอกชน และประเทศเพ่ือนบ:าน ในการบริหารจัดการการท0องเท่ียว   

   5. พัฒนาคุณภาพการให:บริการ การบริหารจัดการ และสิ่งอำนวยความสะดวกด:านการท0องเที่ยว 

ท้ังด:านบุคลากร โครงสร:างพ้ืนฐาน และความปลอดภัย 

       6. ส0งเสริมการเชื่อมโยงการค:า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตร และภาคการท0องเที่ยว 

ระหว0างองค;กรปกครองส0วนท:องถ่ิน ภาครัฐ และภาคเอกชน (สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ;, 2562) 

 

ยุทธศาสตร,กลุHมจังหวัดภาคกลางตอนลHาง 2 

 ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 มีมติให:จัดตั้งกลุ0ม

จังหวัดรวม 19 กลุ0มจังหวัด ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ;จัดอยู0ในกลุ0มจังหวัดภาคกลางตอนล0าง 2 ประกอบด:วย  4 

จังหวัด ได:แก0 จังหวัดประจวบคีรีขันธ; จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ตั้งของ

สำนักบริหารยุทธศาสตร;กลุ0มจังหวัดตั้งอยู0ที่จังหวัดเพชรบุรี กลุ0มจังหวัดได:จัดทำแผนยุทธศาสตร;กลุ0มจังหวัดภาค

กลางตอนล0าง2 เปkนแผนที่มุ0งเน:นการพัฒนาด:านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข0งขันของ

กลุ0มจังหวัด และนำไปสู0การกระตุ:นให:เกิดการลงทุนของภาค เอกชนและสร:างรายได:ให:แก0กลุ0มจังหวัดในการ

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา กลุ0มจังหวัดได:นำนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข:องกับภารกิจของกลุ0มจังหวัดโดยเฉพาะ
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อย0างย่ิงนโยบายด:านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อมท่ีมุ0งเน:นการฟ��นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝ_cง และนโยบาย

ด:านการท0องเที่ยวที่เน:นการเข:าถึงแหล0งท0องเที่ยว ตลอดทั้งการเพิ่มรายได:จากการท0องเที่ยวทั้งจากภายในและ

ต0างประเทศ ซ่ึงได:เน:นให:กลุ0มจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปkนมิตรกับส่ิงแวดล:อม ส0งเสริมการท0องเท่ียวเชิงอนุรักษ; 

พัฒนาและผลิตสินค:าเกษตรที่ได:มาตรฐานและปลอดภัยและการปjองกันการกัดเซาะชายฝ_cง โดยมีวิสัยทัศน; คือ

“เปLนฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม อาหาร การท(องเที่ยวที่ไดHมาตรฐาน และเปLนมิตร

ต(อส่ิงแวดลHอม” 

ในแผนยุทธศาสตร;จังหวัดได:ให:ความสำคัญกับการท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ;และเน:นการท0องเที่ยวที่เปkนมิตร

กับสิ่งแวดล:อม โดยบรรจุประเด็นการท0องเที่ยวในยุทธศาสตร;ที่ 3 เรื ่องสร:างและฟ��นฟูทุนทางธรรมชาติและ

ทรัพยากรสัตว;น้ำเพื่อเปkนฐานในการผลิตอาหาร การแปรรูป การท0องเที่ยว ที่ปลอดภัยได:มาตรฐาน และเปkนมิตร

ต0อสิ่งแวดล:อม ตัวชี้วัดด:านการท0องเที่ยว คือ เพิ่มอัตราการขยายตัวของรายได:จากการท0องเที่ยว จำนวนรายได:

จากการท0องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จำนวนแหล0งท0องเที่ยวที่ได:มาตรฐานต:องเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของนักท0องเที่ยว

ในการเดินทางเข:าถึงแหล0งท0องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

ยุทธศาสตร;ของกลุ0มจังหวัด ในยุทธศาสตร;ข:อที่ 3 ยังได:กล0าวถึงการท0องเที่ยวสร:างสรรค;เชิงสร:างสรรค;ใน

ฐานะแนวทางในการส0งเสริมการท0องเที่ยว โดยยุทธศาสตร;ที่ 3 คือ ส0งเสริมและพัฒนาการท0องเท่ียว มุ0งสู0เศรษฐกิจ

สร:างสรรค; (Creative Economy) โดยมีเปjาประสงค;เชิงยุทธศาสตร; คือ  

1. โครงสร:างพ้ืนฐานท่ีมีความพร:อม สร:างความสะดวกและปลอดภัยให:แก0นักท0องเท่ียว 

2. มีช0องทางส0งเสริมและประชาสัมพันธ;สถานที่ท0องเที่ยวแหล0งใหม0 เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร:างรายได:

ให:แก0 ท:องถ่ิน  

3. การท0องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานระดับสากล ด:านความปลอดภัย และการบริการ  

 4. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท0องเท่ียวของแต0ละพ้ืนท่ี เพ่ือให:เกิดการกระจายความเจริญและ

รายได: ให:ครอบคลุมพ้ืนท่ีในกลุ0มจังหวัด  

  ในยุทธศาสตร;ข:อท่ี 3 ของยุทธศาสตร;กลุ0มจังหวัดภาคกลางตอนล0าง 2 ยังได:ระบุกลยุทธ;ไว: 4 ข:อ คือ 

1. เตรียมความพร:อมโครงสร:างพ้ืนฐานรองรับการท0องเท่ียว  

 2. สร:างช0องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ;เชิงรุก   

 3. ส0งเสริมการท0องเท่ียวและบริการท่ีมีมาตรฐานให:นักท0องเท่ียวม่ันใจ  

 4. ยกระดับศักยภาพการท0องเท่ียวแต0ละพ้ืนท่ี เพ่ือกระจายรายได: 
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 ซ่ึงในระดับกลุ0มจังหวัดเองก็ได:กล0าวถึงการพัฒนาการท0องเท่ียวแบบใหม0 ท่ีเน:นการท0องเท่ียวสร:างสรรค; 

การท0องเท่ียวเชิงอนุรักษ; และเปkนมิตรต0อส่ิงแวดล:อม รวมท้ังการมีเปjาหมายการเพ่ิมการเข:าถึงแหล0งท0องเท่ียว 

และยังมีโครงการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท0องเท่ียวด:วย 

การวิเคราะห,การทHองเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ,ด)วย SWOT 

• จุดแข็ง (Strengths) 

จุดแข็งที ่เด0นชัดที ่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ในด:านการท0องเที ่ยว คือ มีความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส0งผลต0อศักยภาพในการท0องเท่ียว และรูปแบบการท0องเท่ียวท่ีหลากหลาย และสามารถเท่ียว

ได:ตลอดทุกฤดูกาล มีกิจกรรมการท0องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมทางน้ำ ทางบก ดนตรี อาหาร และที่พักที่มี

หลากหลาย ด:วยความหลากหลากด:านภูมิศาสตร;ที ่มีทั ้งภูเขา ทะเล ชายหาด และแม0น้ำ ให:พื ้นที ่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ;เปkนพื้นที่ที่สามารถพัฒนาการท0องเที่ยวได:หลายรูปแบบ ทั้งการท0องเที่ยวเชิงนิเวศ การท0องเที่ยว

เชิงสุขภาพ และการท0องเท่ียวที่เน:นสถานที่ท0องเที่ยวตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีพรมแดนติดต0อกับสหภาพเมียนมาร; 

และมีด0านสิงขรที่สามารถเปkนจุดเชื่อมระหว0างสองประเทศ และสามารถพัฒนาเส:นทางการท0องเที่ยวเพื่อเชื่อมต0อ

กับสถานที่ท0องเที่ยวในเมืองมะริดได:ด:วย นอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ;ยังเปkนแหล0งผลิตและแปรรูปอาหาร

ประมงและผลิตภัณฑ;ทางการเกษตร โดยเฉพาะมะพร:าวและสับปะรด ท่ีสำคัญระดับโลกด:วย 

• จุดอHอน (Weaknesses)  

ด:วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จังหวัดที่ทอดยาว ทำให:โครงสร:างพื้นฐานของจังหวัด เช0น การ

คมนาคมภายในจังหวัดยังไม0เอื้ออำนวยต0อการท0องเที่ยว โดยเฉพาะในชุมชนประมงริมฝ_cงที่นักท0องเที่ยวเข:าถึงยาก 

ซึ่งหากจะพัฒนาแหล0งท0องเที่ยวชุมชนที่เปkนการส0งเสริมการท0องเที่ยวตามชุมชนประมงพื้นบ:านแล:ว อาจต:อง

พิจารณาเรื่องการอำนวยความสะดวกแก0นักท0องเที่ยว นอกจากนี้แล:ว เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ;มุ0งเน:นการ

ท0องเที่ยวที่เปkนแหล0งท0องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำให:การพัฒนารูปแบบการท0องเที่ยวแบบอื่น เช0น การท0องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร; หรือการท0องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมยังไม0ได:รับการสนับสนุนมากนัก นอกจากนี้ยังมีป_ญหาอื่น ๆ 

เช0น การจัดการเรื่องขยะที่ยังไม0มีประสิทธิภาพในหลายพื้นที่ ป_ญหาที่เกี่ยวข:องกับชายฝ_cงทะเลและตลิ่งและชาด

หาดถูกกัดเซาะ ซึ่งส0งผลต0อระบบนิเวศและการท0องเที่ยว และจุดอ0อนสำคัญอีกประการคือการกระจุกตัวของ

นักท0องเที่ยวภายในจังหวัดที่กระจุกตัวอยู0เพียงอำเภอหัวหินเปkนหลัก ทำให:การกระจายรายได:จากการท0องเที่ยว



 36 

เกิดขึ้นน:อยในพื้นที่อื ่น ๆ นอกจากนี้การขาดอัตลักษณ;ของพื้นที่หลายพื้นที่ยังถูกระบุว0าเปkนจุดอ0อนของการ

พัฒนาการท0องเท่ียวด:วย 

• โอกาส (Opportunities)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ;ยังมีหลายพื้นที่หรือแหล0งท0องเท่ียวที่ยังไม0ได:รับการพัฒนา โดยเฉพาะแหล0ง

ท0องเที่ยวที่มุ0งเน:นเรื่องราวทางประวัติศาสตร;และศิลปะวัฒนธรรม เช0น ชุมชนประมงริมฝ_cง ชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:

ศึก ชุมชนบ:านทุ0งมะเม0า และอื่น ๆ ซึ่งพื้นที่เหล0านี้ไม0ได:ถูกพัฒนาและประชาสัมพันธ;มากนัก จึงถือเปkนโอกาสใน

การพัฒนารูปแบบการท0องเที ่ยวแบบใหม0 ๆ และสามารถนำการท0องเที ่ยวรูปแบบใหม0 เช0น การท0องเที ่ยว

สร:างสรรค; ที่เน:นการเข:ามาเรียนรู:วัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร;ของสถานที่ท0องเที่ยวและให:นักท0องเที่ยว

ได:มีประสบการณ;ร0วมกับผู:คนในชุมชน นอกจากนี้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาระดับกลุ0มจังหวัดและ

ระดับประเทศได:ให:ความสำคัญกับการส0งเสริมการท0องเที่ยวในระหว0างปg 2561 – 2565 ซึ่งถือเปkนโอกาสสำคัญใน

การส0งเสริมการท0องเท่ียว 

• อุปสรรค (Threats)  

 จากกที่ได:กล0าวมาข:างต:นว0าการท0องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ;นั้นมุ0งเน:นแหล0งท0องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ที่ป_จจุบันแหล0งท0องเที่ยวหลายแหล0งได:เสื่อมโทรมลงมาก เพราะนักท0องเที่ยวเข:ามาเที่ยวในจังหวัดจำนวนมาก 

ดังนั ้นการพึ ่งพาแหล0งท0องเที ่ยวธรรมชาติโดยไม0คำนึงถึงความยั ่งยืน เปkนภัยคุกคามสำคัญของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ; นอกจากนี้แล:วยังมีประเด็นเร่ืองการเสื่อมถอยของทรัพยากร นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเห็นว0า การ

ที่ด0านสิงขรยังไม0ได:รับการยกระดับเปkนด0านถาวร ทำให:การพัฒนาด:านการท0องเที่ยวไม0สามารถพัฒนาได:เต็มที่ ซ่ึง

เปkนอุปสรรคหน่ึงของการพัฒนาการท0องเท่ียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; 

โดยสรุป การวิเคราะห;จุดแข็งและจุดอ0อนของการท0องเที่ยวประจวบคีรีขันธ; พบว0า จุดแข็งที่เด0นชัดของ

การท0องเที่ยวประจวบคือมีสถานที่ธรรมชาติที่หลากหลาย และมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะแกการท0องเที่ยว ท้ัง

การเชื่อมต0อกับประเทศเพื่อนบ:านและการมีชายฝ_cงและภูเขาเปkนทางยาวที่ทำให:ทุกอำเภอมีแหล0งท0องเที่ยวหมด 

ในขณะที่จุดอ0อน คือ การขาดโครงสร:างพื้นฐานยังไม0รองรับต0อการท0องเที่ยว เช0น การคมนาคมในบางพื้นท่ี 

ในขณะที ่โอกาสของการท0องเที ่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ;คือการมีแหล0งท0องเที ่ยวที ่เปkนชุมชนและพื ้นท่ี

ประวัติศาสตร;บางส0วนที่ยังไม0ได:รับการพิจารณา ซึ่งสามารถพัฒนารูปแบบท0องเที่ยวใหม0 ๆ ได: ในขณะที่การพึ่งพา
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การท0องเท่ียวทางธรรมชาติแบบไม0ย่ังยืนถือเปkนภัยคุกคามท่ีสำคัญ นอกจากน้ันงานวิจัยของวลัยพร (2561) ยังระบุ

ว0า  นโยบายทางด:านการท0องเที่ยวและการไม0บูรณาการของนโยบายและการใช:งบประมาณ รวมทั้งการขาดองค;

ความรู: ขาดความคิดสร:างสรรค; และขาดการประชาสัมพันธ;เพื่อให:ถึงกลุ0มเปjาหมายเปkนอีกจุดอ0อนที่ทางจังหวัด

ต:องบูรณาการมากข้ึน  

ข:อท:าทายของการท0องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ที่สำคัญที่ผู:มีส0วนได:ส0วนเสียด:านการท0องเที่ยวได:

ระบุ คือการขาดอัตลักษณ;ของจังหวัดที่สามารถประชาสัมพันธ;ให:นักท0องเที่ยวได:รับรู:ถึงเอกลักษณ;และความเปkน

ประจวบคีรีขันธ; ซึ่งสามารถมองว0าเปkนโอกาสได:เช0นกันในการสร:างอัตลักษณ;ใหม0เพื่อการท0องเที่ยวบนพื้นฐานและ

ศักยภาพของพื้นที่ ทั้งนี้การท0องเที่ยวในจังหวัดที่ผ0านมาเน:นการท0องเที่ยวทางธรรมชาติเปkนหลักเพราะเปkนจุดแข็ง 

ซึ่งการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร;ของชาวประจวบคีรีขันธ; มาส0งเสริมการท:องเที่ยวยังมี

น:อย ซึ่งสามารถมองเปkนโอกาสในการจัดรูปแบบการท0องเที่ยวแบบใหม0ได: รวมทั้งเปkนโอกาสในการสำรวจแหล0ง

ท0องเท่ียวท่ีอยู0ในภายจังหวัดด:วย 

การพัฒนาการท0องเที่ยวเปkนเปjาหมายหลักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; โดยทางจังหวัดมีแนวทางในการ

ส0งเสริมการท0องเที่ยวที่หลากหลาย ทางจังหวัดมีนโยบายพัฒนาการท0องเที่ยวทางธรรมชาติ การท0องเที่ยวเชิงนิเวศ 

และการท0องเที่ยวทางประวัติศาสตร; ซึ่งภายในช0วงปg 2561 - 2565 จังหวัดมีเปjาหมายที่แน0ชัดในการเปkนแหล0ง

ท0องเที่ยวสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งก0อนการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ;ใหม0 หรือโควิด-19 แนวโน:ม

นักท0องเท่ียวและรายได:จากการท0องเท่ียวของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย0างต0อเน่ือง ซ่ึงสะท:อนถึงศักยภาพด:านการท0องเท่ียว

ของจังหวัด เปjาหมายการพัฒนาการท0องเที่ยวถูกบรรจุทั้งแผนระดับจังหวัด ระดับกลุ0มจังหวัด และระดับชาติ 

อย0างเช0น แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ปg 2561 - 2565 ยุทธศาสตร;การพัฒนาขององค;กรปกครองส0วน

ท:องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ; (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร;กลุ0มจังหวัดภาคกลางตอนล0าง 2 รวมท้ัง

แผนระดับประเทศอย0างแผนแม0บทพัฒนาการท0องเที่ยวในเขตพัฒนาการท0องเที่ยวฝ_cงทะเลตะวันตก (The Royal 

Coast หรือ Thailand Riviera) พ.ศ. 2560 – 2564 

2.5.2 พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 

จังหวัดระนองตั้งอยู0ตอนบนของภาคใต: เปkนที่รู :จักของนักท0องเที่ยวและคนทั่วไปในฐานะ ‘เมืองแห0ง

เหมืองแร0และน้ำพุร:อนธรรมชาติ’ และได:ชื่อว0า ‘เมืองฝนแปดแดดส่ี’ เนื่องจากมีฝนตกฉุกมากที่สุดในประเทศ โดย

ใน 1 ปg มีช0วงท่ีฝนตกถึง 8 เดือน 
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จังหวัดระนองแบ0งพื้นที่การปกครองแบ0งออกเปkน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรี อำเภอ

กระเปอร; อำเภอละอุ0น และอำเภอสุขสำราญ นอกจากนี้ ระนองยังเปkนจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต0อกับ

เมียนมา และมีอาณาเขตติดต0อกับพ้ืนท่ีต0าง ๆ ของประเทศไทย ดังน้ี  

1) ทิศเหนือ ติดต0อกับอำเภอท0าแซะ จังหวัดชุมพร  

2) ทิศตะวันออก ติดต0อกับอำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอพะโต¸ะ จังหวัดชุมพร และอำเภอไชยา 

อำเภอท0าฉาง อำเภอบ:านตาขุนและก่ิงอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร;ธานี 

3) ทิศใต: ติดต0อกับอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร;ธานี  

4) ทิศตะวันตก ติดต0อกับทะเลอันดามันและและแม0น้ำกระบุรี ถือเปkนพรมแดนธรรมชาติระหว0าง

ไทยกับเมียนมา 

จังหวัดระนองมีจุดผ0านแดนถาวรระนอง - เกาะสอง ในเขตอำเภอเมือง 4 จุด และมีจุดผ0อนปรน 1 จุดท่ี

บ:านเขาฝาชี โดยจุดผ0านแดนถาวรบริเวณท0าเทียบเรือสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง ถือเปkนจุดหลักที่คน

ท:องถิ่น แรงงานย:ายถิ่น นักเดินทาง พ0อค:าใช:เดินทางและขนส0งสินค:าข:าพรมแดน เพราะอยู0ใกล:ตลาดเมืองระนอง 

มีท0าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง หรือเรือข:ามฟาก ซึ่งใช:เวลาเดินเพียง 30 นาที ก0อการแพร0ระบาดของโรค

โควิด 19 จุดผ0านแดนทั้ง 4 แห0ง เป�ดบริการเวลา 6.30–24.00 น. ของทุกวัน สาเหตุที่เป�ดด0านถึง 24.00 น. เพ่ือ

ส0งเสริมการท0องเท่ียวและการค:า (สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง, 2563) 
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ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีจังหวัดระนอง 

(ปรับปรุงจากแผนท่ีการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย) 

ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ  

จังหวัดระนองมีลักษณะทางกายภาพของพื ้นที ่แคบเรียวยาวจากทิศเหนือสุดจรดใต:ประมาณ 169 

กิโลเมตร ส0วนที่แคบที่สุดอยู0คือคอคอดกระในเขตอำเภอกระบุรี โดยมีความกว:างประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ท้ัง

จังหวัดประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,061,278  ไร0 โดยร:อยละ 14 เปkนพื้นที่ราบ ส0วนอีกร:อยละ 

86 มีสภาพเปkนป�าปjาและภูเขา นอกจากนี้ ยังมีสินแร0สมบูรณ;แม:คงเหลือไม0มากดังในอดีต เช0น แร0ดีบุก เปkนต:น 

ลักษณะพื้นที่ด:านทิศตะวันออกของจังหวัดระนองเปkนป�าไม:และภูเขาสลับซับซ:อนลาดเอียงไปตลอดแนวลงสู0แม0น้ำ

กระบุรีและทะเลอันดามันในฝ_cงทิศตะวันตก มีเกาะน:อยใหญ0ในทะเลอันดามันจำนวน 62 เกาะ มีพื้นที่ชายฝ_cงยาว

ประมาณ 69 กิโลเมตร มีผืนป�าชายเลนท่ีระบบนิเวศน;อุดมสมบูรณ; เปkนแหล0งที่อยู0อาศัยของสัตว;น้ำทั้งทางบกและ

ทางทะเล 75,406.27 ไร0 (กรมประมง, ม.ป.ป.) และบางส0วนของป�าชายเลนได:รับการประกาศจากองค;การศึกษา

วิทยาศาสตร;และวัฒนธรรมแห0งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อปg พ.ศ. 2540  ให:เปkน ‘เขตพื้นที่สงวนชีวมณฑล’ 

(การจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ_cง, 2558) และผืนป�าชายเลนจังหวัดระนองยัง

เปkนส0วนหนึ่งของ ‘พื้นที่แหล0งอนุรักษ;ทะเลอันดามัน’ ที่ได:รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต:น (tentative list) 

เพ่ือขอข้ึนทะเบียนมรดกโลก เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (UNESCO,2021) 
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ข)อมูลประชากร  

ข:อมูลสำนักงานสถิติแห0งชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดระนองที่มีประชากรอาศัยอยู0 183,079 คน (สำนักงาน

สถิติพยากรณ; สำนักงานสถิติแห0งชาติ, 2553) โดยร:อยละ 30 เปkนประชากรแฝงซึ่งส0วนใหญ0เปkนแรงงานย:ายถ่ิน

จากเมียนมา ขณะที่ข:อมูลของสำนักทะเบียนกลาง พ.ศ. 2564 สัดส0วนประชากรที่ไม0มีสัญชาติไทยมีประมาณร:อย

ละ 7.7 ของจำนวนผู:อยู0อาศัยที่ทั้งจังหวัดที่มี 194,573 คน (ราชกิจจานุเบกษา เล0ม 139 ตอนพิเศษ 12 ง, 2565) 

คนท:องถิ่นระนองมีความหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ซึ่งเปkนลักษณะเด0นของเมืองท0าและเมือง

ชายแดนที่มีการไหลเวียนของผู:คนที่มีมาก0อนยุครัฐชาติ ระนองมีประชากรอาศัยอยู0ทั้งในทะเลและเกาะ เช0น คน

มอแกน เปkนกลุ0มชาติพันธุ;พื้นเมืองที่บรรพบุรุษดำรงวิถีเคลื่อนย:ายตามหมู0เกาะและชายฝ_cงทะเลอันดามันมาตั้งแต0

ก0อนยุครัฐชาติ และประชากรที่ตั ้งรกรากอยู0บนบกซึ่งในอดีตมีจำนวนไม0มาก Cushman (2534) กล0าวถึงเม่ือ

เริ่มแรกที่คอซู:เจียง เจ:าเมืองระนองคนแรกอพยพเข:ามาทำเหมืองแร0และค:าขายราวกลางทศวรรษ 2370 เมือง

ระนองยังเปkนป�ารก ไม0มีเรือกสวนไร0นาที่ทำกิน มีผู:คนอาศัยอยู0เพียง 17 ครอบครัว ต0อมาประชากรได:เริ่มขยายตัว

ตามความรุ0งเรืองของกิจการเหมืองแร0 คนจีนเปkนกลุ0มแรก ๆ ที่เข:ามาบุกเบิกและคงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจใน

ป_จจุบัน นอกจากนี้ยังมีคนท:องถิ่นภาคใต: คนเชื้อสายมาลายู และคนชาติพันธุ;ต0าง ๆ จากเมียนมา ที่อพยพเข:ามา

ทำมาหากิน จนกระทั่งมีการขีดเส:นแบ0งพรมแดนรัฐชาติใน พ.ศ. 2411 และการดำเนินนโยบายสร:างชาติที่เข:มข:น

ของรัฐไทย คนท:องถิ่นในระนองที่เคยใช:ชีวิตข:ามฝ_cงไปมาระหว0างไทยและเมียนมาอย0างยืดหยุ0นบางส0วนต:องค0อยๆ 

เปลี่ยนวิถีให:กลืนกลายเปkนไทย รวมถึงมีอัตลักษณ;ใหม0ของคนท:องถิ่นที่ทับซ:อนข:ามเส:นเขตแดนเกิดขึ้น เช0น กลุ0ม

คนสองน้ำ หรือผู:ถือสองสัญชาติ ซึ่งส0วนใหญ0เปkนพ0อค:าเชื้อสายจีนที่พยายามรักษาเครือข0ายการค:าข:ามพรมแดน

เอาไว: ขณะที่บางกลุ0มคนถูกจำกัดด:วยพรมแดนรัฐชาติ คือ คนไทยพลัดถิ่น หรือคนที่มีภาษาและวัฒนธรรมแบบ

คนไทยภาคใต: ท่ีตกค:างอยู0ในฝ_cงเมียนมา และอาศัยอยู0ในพ้ืนท่ีชายแดน ซ่ึงจำนวนไม0น:อยกลายเปkนผู:ไม0มีสัญชาติ  

สภาพเศรษฐกิจและนโยบายสHงเสริมการทHองเท่ียวจังหวัดระนอง 

ระนองเปkนพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมทางทะเล ชายฝ_cงทะเล ป�าไม: และสินแร0ที่สมบูรณ; รวมถึงเปkนเมือง

ชายแดนท่ีเชื่อมโยงการค:าและคมนาคมกับเมืองท0าสำคัญของเมียนมา การพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจังหวัด

ระนองจึงเติบโตจากการพ่ึงพาการทำเหมืองแร0 ป�าไม: ประมง เกษตรกรรม และการค:าชายแดนมาตลอด ผลิตภัณฑ;

มวลรวมจังหวัดระนองประจำปg พ.ศ. 2561 มีมูลค0า 28,014 ล:านบาท โดยภาคเกษตรซึ่งมีประมงเปkนสาขาการ

ผลิตท่ีสร:างรายได:หลัก มีผลิตภัณฑ;มวลรวมมูลค0า 11,474 ล:านบาท คิดเปkนสัดส0วนร:อยละ 41.0 ส0วนภาคนอก

เกษตร มีมูลค0า 16,540 ล:านบาท คิดเปkนสัดส0วนร:อยละ 59.0 (สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง, 2563) ทั้งน้ี 
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ธุรกิจการท0องเที่ยวเปkนส0วนหนึ่งของรายได:ภาคนอกเกษตร ที่ผ0านมาการท0องเที่ยวเปkนสาขาการผลิตที่สร:างรายได:

ไม0สูงนัก โดยมีเหตุผลมาจากระนองแต0เดิมแทบไม0เปkนท่ีรู:จักของนักท0องเท่ียวโดยท่ัวไป อาจเพราะลักษณะท่ีต้ังทาง

ภูมิศาสตร;ของจังหวัดที่ค0อนข:างเปkนเมืองป�ด เส:นทางคมนาคมเข:าสู0ระนองแยกตัวออกจากเส:นทางหลักที่เชื่อมต0อ

กับจังหวัดอื่นๆ ของภาคใต: อีกเหตุผลคือขาดการส0งเสริมการท0องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดระนองอาจไม0ได:เล็งเห็น

ศักยภาพตัวเองทางด:านการท0องเท่ียวมากนัก (งานส0งเสริมการท0องเท่ียว สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง, 2563)  

อย0างไรก็ตาม นับแต0ปg พ.ศ. 2560 การท0องเที่ยวจังหวัดระนองเริ่มได:รับความสนใจและกลายจุดหมาย

ของนักท0องเที่ยวไทยมากขึ้น โดยหนึ่งในป_จจัยสำคัญคือการท่ีรัฐบาลเมียนมายกเลิกวีซ0าสำหรับคนไทยในการ

เดินทางข:ามแดนจุดระนอง - เกาะสอง และให:สัมปทานการท0องเที่ยวในหมู0เกาะมะริด (Myeik Archipelago) แก0

บริษัททัวร;ไทย ทำให:จังหวัดระนองกลายเปkนประตูสู0หมู0เกาะมะริดและภาคใต:ของเมียนมา เส:นทางท0องเที่ยวหมู0

เกาะมะริดส0วนใหญ0จัดในรูปแบบ One Day Trip ได:รับความนิยมจากนักท0องเที่ยวไทยอย0างมาก นอกจากนี้ ยังมี

ป_จจัยหลักจากการที่ทั้งรัฐบาลกลางและท:องถิ่นได:เริ่มมีนโยบายส0งเสริมการท0องเที่ยวจังหวัดระนอง เช0น การ

ส0งเสริมการท0องเที่ยวเมืองรองที่ดำเนินงานโดยการท0องเที่ยวแห0งประเทศไทย (ททท.) นโยบายนี้เน:นการกระจาย

ตัวของนักท0องเที่ยวจากเมืองหลักหรือเมืองที่ได:รับความสนใจอยู0แล:วไปสู0เมืองรองหรือเมืองที่การท0องเที่ยวยังไม0

เติบโตมากนัก โดยปg พ.ศ. 2560 จังหวัดระนองเปkนหนึ่งในพื้นที่เมืองรองที่ได:รับการสนับสนุนด:านการพัฒนาแหล0ง

ท0องเที่ยวและการโฆษณาประชาสัมพันธ; ผู:อำนวยการ ททท. ให:ข:อมูลว0า การสนับสนุนน้ีส0งผลให:ในต:นปgแรกของ 

พ.ศ. 2561 รายได:จากการท0องเท่ียวของจังหวัดระนองเติบโตข้ึนถึงร:อยละ 23.4 (ฐานเศรษฐกิจ, 2561)  

ในช0วงเวลาเดียวกันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนภายใต:แผนยุทธศาสตร;ชาติ 20 ปg (พ.ศ.2560-2579) ได:

ขับเคลื ่อนโครงการ OTOP นวัตวิถี เปkนการพัฒนาต0อยอดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ; (OTOP) การ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส0งเสริมการท0องเที่ยวโดยการนำความคิดสร:างสรรค;มาแปลงทรัพยากรและภูมิ

ป_ญญาชุมชนให:เปkนสินค:าและบริการเพื่อดึงดูดให:นักท0องเที่ยว จังหวัดระนองมีชุมชนที่เข:าร0วมโครงการชุมชน

ท0องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 อำเภอ 28 หมู0บ:าน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง, กรมการพัฒนา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2563) แม:ที่ผ0านมาแทบไม0มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการนี้อย0างชัดเจน แต0

การดำเนินโครงการดังกล0าวในระยะสั้นสามารถกระตุ:นให:ชุมชนเริ่มเห็นถึงศักยภาพตัวเอง เกิดกระแสตื่นตัวในการ

จัดการท0องเท่ียวโดยชุมชน และทำให:คนในชุมชนเร่ิมมีประสบการณ;รวมถึงบทเรียนในการพัฒนาการท0องเท่ียวโดย

ชุมชนระดับหน่ึง  

ด:านจังหวัดระนอง โดยเทศบาลเมืองระนองในฐานะหนึ่งในองค;กรที่กำกับทิศทางและจัดทำนโยบายด:าน

การท0องเที่ยว ร0วมกับภาคส0วนต0าง ๆ ทั้งภาคธุรกิจ ประชาสังคม ชุมชนท:องถิ่น ได:จัดทำแผนส0งเสริมการท0องเที่ยว
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ของเทศบาลเมืองระนองในช0วงระยะเวลา 5 ปg (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งสอดคล:องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห0งชาติฉบับที่ 12 ที่ต:องการให:คนไทยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ภายใต:วิสัยทัศน;ที่ว0า ‘เมืองระนองเปkนเมืองการ

ท0องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ และเมืองน0าอยู0ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี’ โดยมีน้ำแร0ร:อนเปkนจุดแข็ง (งานส0งเสริม

การท0องเท่ียว สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง, 2563)  

ภายใต:แผนส0งเสริมการท0องเที่ยวข:างต:น จังหวัดระนองให:ความสำคัญกับการส0งเสริมการท0องเที่ยวในเขต

เทศบาลเมืองระนองใน 4 ลักษณะ ได:แก0  

1) การท0องเท่ียวเชิงสุขภาพ คือ สวนสาธารณะรักษะวาริน (บ0อน้ำแร0ร:อน) 

2) การท0องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร; เช0น พระที ่นั ่งรัตนรังสรรค; จำลอง จวนเจ:าเมืองระนอง 

ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย;เจ:าเมืองระนอง เปkนต:น   

3) การท0องเที่ยวเชิงสันทนาการ การส0งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณีและวิถีชีวิตท:องถิ่น เช0น 

ถนนคนเดินเมืองระนอง ประเพณีสงกรานต; ลอยกระทง เทศกาลทางศาสนา และเทศกาลอาบน้ำแร0 แลระนอง  

4) การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ; เช0น สถานีพัฒนาทรัพยากรป�าชายเลนที่ 10 ภายใต:ความรับผิดชอบ

ของศูนย;วิจัยป�าชายเลน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร;ที่ผ0านมา ทางจังหวัดได:จัดกิจกรรมส0งเสริมการท0องเที่ยว โดยได:รับ

การจัดสรรงบประมาณจากภาคส0วนต0าง ๆ ไม0ว0าจะเปkนรัฐบาลกลางและท:องถ่ินท่ีสนับสนุนกิจกรรม อาทิ  

1) โครงการเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร; ที่จัดเปkนประจำทุกปg งานนี้เริ่มมาจากเทศบาลเมืองระนอง

ร0วมกับสมาคมนักเรียนเก0าโรงเรียนหมิงซินและชาวไทยเชื้อสายจีน ได:เห็นถึงความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรม

และประเพณีตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู0ในเมืองระนอง โดยในการจัดกิจกรรมดังกล0าว ได:มีการป�ด

ถนนเรืองราษฎร;ตลอดทั้งเส:น เพื่อให:นักท0องเที่ยวได:สัมผัสประสบการณ;ร0วมกับคนท:องถิ่นและกระตุ:นให:เกิดภาวะ

เศรษฐกิจไหลเวียนในพ้ืนท่ีจากการขายสินค:า (กระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานจังหวัดระนอง, 2563)  

2) กิจกรรมถนนคนเดินเมืองระนอง การจัดงานนี้เพื่อเปkนการสนับสนุนให:ระนองเปkนเมืองน0าอยู0 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร:อมกับการเปkนเมืองท0องเที่ยวที่มีศักยภาพ กิจกรรมนี้สอดคล:องกับการส0งเสริมการ

ท0องเที่ยวของจังหวัดและชุมชน โดยเทศบาลเมืองระนองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส0งเสริมการ

ท0องเที่ยวด:านกิจกรรมนันทนาการ ที่นักท0องเที่ยวทั่งชาวไทยและชาวต0างชาติสามารถเข:ามาเรียนรู:ถึงวิถีชีวิตของ
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คนระนอง อีกทั้งยังเปkนการส0งเสริมให:เกิดการมีส0วนร0วมจากทุกภาคส0วนในการขับเคลื่อนภาระกิจของเทศบาล สืบ

สานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิป_ญญาท:องถ่ินท่ีเปkนเอกลักษณ;ของผู:คนท่ีอาศัยอยู0ตลอดท้ังสองฝ_cงของถนนเส:นน้ี 

3) โครงการเจ:าบ:านน:อย มีวัตถุประสงค;เพื่อให:เยาวชนและคนท:องถิ่นมีทักษะ ความรู: และความ

เข:าใจในแหล0งท0องเที่ยวสำคัญที่ตั้งอยู0ในท:องถิ่นตน เพื่อถ0ายทอดหรืออธิบายประวัติศาสตร; ความเปkนมาและ

แนะนำจุดสนใจการท0องเที่ยวให:แก0นักท0องเที่ยว อีกทั้งยังเปkนการสร:างอาชีพและรายได:ให:แก0คนในท:องถ่ิน 

กิจกรรมที่ทางเทศบาลได:จัดขึ้น ได:แก0 การจัดอบรมความรู:เบื้องต:นเกี่ยวกับการท0องเที่ยวและบทบาทหน:าที่ของ

การเปkนเจ:าบ:านที่ดี ข:อมูลทั่วไปและข:อมูลทางประวัติศาสตร;ของชุมชนและของจังหวัดระนอง ภาษาเมียนมาเพ่ือ

การส่ือสารด:านการท0องเท่ียว การใช:ส่ือออนไลน;เพ่ือการท0องเท่ียว และการเขียนแผนท่ีการท0องเท่ียว เปkนต:น  

นอกจากน้ียังมีอีกหลายโครงการที่มีส0วนในการส0งเสริมการท0องเที่ยวระนองในอนาคต เช0น การประกาศ

เขตพื้นที่เมืองเก0าระนองเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2650 โดยมีกลุ0มบ:านเรือน อาคาร และตึกแถวเก0าที่ได:รับ

อิทธิพลด:านสถาป_ตยกรรมและการตกแต0งแบบจีนผสมกับยุโรปซึ่งเรียงตัวอยู0ตลอดแนวถนนเรืองราษฎร;เปkน

จุดเด0นสำคัญ รวมถึงการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานด:านการคมนาคมเช่ือมต0อระหว0างจังหวัดระนองกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ให:

มีความคล0องตัวมากยิ่งขึ้น เช0น การขยายและการปรับปรุงคุณภาพท0าอากาศยานระนอง การขยายถนนเชื่อมต0อ

ระหว0างระนองกับจังหวัดใกล:เคียง ซึ่งเปkนส0วนของการส0งเสริมการท0องเที่ยวเมืองหลักเชื่อมโยงกับการเมืองรอง 

และเปkนการดำเนินงานภายใต:แนวทางพัฒนาการท0องเที่ยวในเขตพัฒนาการท0องเที่ยวฝ_cงทะเลตะวันตก (The 

Royal Coast หรือ Thailand Riviera) (พ.ศ.2560 – 2564) (รายงานฉบับสมบูรณ; (Final Report) แผนแม0บท

พัฒนาการท0องเที่ยวในเขตพัฒนาการท0องเที่ยวฝ_cงตะวันตก, 2562) การพัฒนาโครงสร:างพื้นฐานด:านการคมนาคม

ข:างต:นนั้น ยังเปkนส0วนของการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต:อย0างยั่งยืน (Southern Economic 

Corridor: SEC) ที่จังหวัดระนองถูกกำหนดเปkนหนึ่งในพ้ืนที่ยุทธศาสตร;การคมนาคมเชื่อมโยงระหว0างทะเลอันดา

มันกับอ0าวไทย เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคทั้งเรื ่องการค:า การลงทุน  การท0องเที่ยว และการ

อุตสาหกรรม อย0างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายส0งเสริมการท0องเที่ยวและการเติบโตของธุรกิจท0องเที่ยวจังหวัด

ระนองได:ชะลอตัวลงเม่ือเกิดการแพร0ระบาดของโรคไวรัวโควิด 19 นับแต0ช0วงต:นปg พ.ศ. 2563  

โดยสรุป แม:การท0องเที่ยวยังไม0ถือเปkนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดระนอง แต0ทิศทางเชิง

นโยบายและกระแสการท0องเที่ยวจังหวัดระนองในช0วง 5 ปg ก0อนการแพร0ระบาดของโรคโควิด 19 และแนวโน:มใน

อนาคตหลังวิกฤติโรคระบาดคลี่ลคลาย ดังท่ีอภิปรายข:างต:นและดังท่ีประชุมใหญ0สามัญหอการค:าจังหวัดระนอง 

ประจำปg พ.ศ. 2563 ได:จัดทำยุทธศาสตร;แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปg (2565 - 2569) หลังวิกฤติโควิด โดยในด:าน

การท0องเที่ยวจะเน:นด:านบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อเพิ่มสัดส0วนรายได:จากการท0องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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ความงาม และแพทย;แผนไทย (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) ชัดเจนว0า การท0องเที่ยวเปkนหนึ่งกิจกรรมที่เริ่มมีความสำคัญ

และได:รับการส0งเสริมอย0างต0อเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยทิศทางของนโยบายการท0องเที่ยวเปkนในทิศทาง

เดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของระนองตลอดช0วงเวลาที่มา คือ เน:นใช:ประโยชน;จากต:นทุนที่มีในท:องถิ่นเปkนหลัก 

ไม0ว0าจะเปkนการท0องเที่ยวเชิงสุขภาพและธรรมชาติโดยอาศัยต:นทุนด:านทรัพยากรธรรมชาติ น้ำแร0 และการใช:

ประโยชน;จากการเมืองท0าและเมืองชายแดนในการส0งเสริมการท0องเที่ยวข:ามพรมแดน ส0วนการท0องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร;และวัฒนธรรม แม:เปkนส0วนหนึ่งของนโยบายระดับจังหวัด แต0จะเห็นว0าเน:นความสำคัญของ

ประวัติศาสตร;ราชการและกลุ0มวัฒนธรรมหลัก เช0น พระที่นั่งรัตนรังสรรค;จำลอง จวนเจ:าเมืองระนอง อนุสาวรีย;

เจ:าเมืองระนอง เทศกาลตรุษจีน ในขณะที่จังหวัดระนองในฐานะเมืองท0าและเมืองชายแดน ถือเปkนพื้นที่ที่มีความ

ลื่นไหลของผู:คนจนเกิดเปkนสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายด:านวิถีชีวิตที่สัมพันธ;กับทรัพยากรในท:องถ่ิน 

อีกทั้งมีย0านชุมชนเก0าบนถนนเรืองราษฎร;ที่อาคารบ:านเรือนที่มีสถาป_ตยกรรมโดดเด0น ซึ่งวิถีชีวิตของผู:คนและ

สถาป_ตยกรรมย0านชุมเก0าน้ี ถือเปkนต:นทุนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; ท่ีสามารถ

นำมาพัฒนาต0อยอดเพื่อเพิ่มความหลากหลายให:กับเส:นทางและกิจกรรมการท0องเที่ยวเมืองระนองได:ในอนาคต ซ่ึง

การวิจัยน้ีได:ให:ความสำคัญกับการทำงานริเร่ิมพัฒนาการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;ตามแนวทางดังกล0าว 

บทที่ 3 

การพัฒนาเส)นทางท9องเที่ยวเชิงสร)างสรรค@ จังหวัดประจวบคีรีขันธ@ 

หากกล0าวถึงสถานที่ท0องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; หลายคนคงนึกถึงเส:นทางท0องเที่ยวทางธรรมชาติ 

โดยเฉพาะชายหาดสวยงามที่ทอดยาวตั้งแต0อำเภอหัวหินจนถึงอำเภอบางสะพานน:อย รวมทั้งอุทยานแห0งชาติ

หลายแห0งที่มีแหล0งท0องเที่ยวทั้งทางทะเลและภูเขา เช0น อุทยานแห0งชาติเขาสามร:อยยอด อุทยานแห0งชาติหาดวน

กร และอื่น ๆ ท่ีมีทั้งภูเขาและน้ำตก นอกจากสถานที่ท0องเที่ยวทางธรรมชาติแล:ว รูปแบบการท0องเที่ยวที่สำคัญ

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;อีกอย0าง คือ การพักผ0อนในโรงแรมหลากหลายระดับและชีวิตยามค่ำคืนท่ีหัวหิน 

แม:นักท0องเท่ียวจะเข:ามาเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ;มากเปkนลำดับต:นๆ ของประเทศ แต0ยังกระจุกตัวอยู0

ในบางพื้นที่ ทำให:รายได:และผลประโยชน;จากการท0องเที่ยวในจังหวัดกระจุกตัว โดยเฉพาะในอำเภอหัวหิน 

นอกจากนี้ ด:วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร;ทำให:จังหวัดประจวบคีรีขันธ;มีสถานที่ท0องเที่ยวทางธรรมชาติ

จำนวนมาก อันส0งผลกระทบอีกประการ คือ การท0องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ท่ีเน:นการพึ่งพาแหล0ง

ท0องเที่ยวทางธรรมชาติอยู0มาก ทำให:การท0องเที่ยวในลักษณะอื่น เช0น การท0องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
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ประวัติศาสตร; ยังไม0ได:รับการสนับสนุนหรือไม0ได:ถูกนำเสนอสู0สายตานักท0องเที่ยวมากนัก ป_ญหาเหล0านี้ถือเปkน

ป_ญหาหลักของการท0องเท่ียวจังหวัดท่ีเผชิญมาหลายปg  

ในการนี ้ คณะวิจ ัยใคร0ขอนำเสนอเส:นทางท0องเที ่ยวที ่ม ุ 0งเน:นวัฒนธรรมและวิถ ีช ีว ิตในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ; ซึ่งยังไม0ได:ถูกหยิบยกมานำเสนอมากนัก ทั้งที่มีความโดดเด0นและมีหลายจุดสนใจที่สามารถเปkน

แหล0งท0องเที่ยวได: ทั้งการนำเสนอความเปkนอยู0 วิถีชีวิตชาวประมง ประวัติศาสตร;การตั้งถิ่นฐาน รวมไปถึงวิถีชีวิต

ร0วมสมัยของคนในพ้ืนท่ี 

3.1 กระบวนการทำงานรHวมกับชุมชน มุ0งเน:น 3 หลักการสำคัญดังน้ี 

1) กระบวนการมีสHวนรHวมของเครือขHาย (Participatory process) 

วิธีการดำเนินการวิจัย เช0น การเก็บรวบรวมข:อมูลจากการสัมภาษณ;และการประชุมกลุ0มย0อย การสำรวจ

พื้นที่เพื่อหาจุดสนใจ ตลอดจนการพัฒนาเส:นทางท0องเที่ยวที่มีศักยภาพ ดำเนินการภายใต:การมีส0วนร0วมระหว0าง

คณะวิจัยกับชุมชน โดยใช: “ประวัติชีวิต” และ “ประวัติชุมชน” เปkนเครื่องมือหลักในการกำหนดรูปแบบการ

สำรวจเส:นทางการท0องเที่ยวที่จะพัฒนาบนพื้นฐานของการจรรโลงทางประวัติศาสตร;วัฒนธรรมท:องถิ่น รวมถึงการ

หารือแนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข:องเพื่อให:เกิดศักยภาพความพร:อมในการเปkนวิทยากรหรือ “เจ:าบ:านที่ดี”

สามารถบอกเล0าเร่ืองราวประวัติศาสตร; และวิถีชุมชนท่ีมีความเช่ือมโยงกับระบบนิเวศ 

 

2. การรHวมสร)างสรรค,และผลิต/สร)างองค,ความรู) (Co-creation and knowledge co-production)  

คณะวิจัยร0วมกับชุมชนในการบอกเล0าเรื่องราว และเผยแพร0องค;ความรู:ของชุมชน โดยเป�ดพื้นที่ให:ชุมชนมี

ส0วนร0วมในการสร:างสรรค; บอกเล0าเรื่องราว สะท:อนวิถีชีวิต และนำเสนออัตลักษณ;ชุมชน ทั้งในแง0ประวัติศาสตร;

ชุมชน การย:ายถิ ่นในย0านเมืองเก0า และวิถีชีวิตประมงพื ้นบ:าน ภายใต:การดำเนินการร0วมกันระหว0างกลุ0ม

ผู:ประกอบการท:องถ่ิน ผู:นำชุมชน และสมาชิกชุมชน ตลอดจนส0งเสริมให:นักท0องเที่ยวได:มีส0วนร0วมในการรับรู:

บริบทของการอนุรักษ;ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน หรือสถาป_ตยกรรมท:องถ่ิน ผ0านการมีประสบการณ;ร0วมกันกับ

คนในพ้ืนท่ี 

3. การสร)างจุดเดHนของพ้ืนท่ี (Place making) 
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คณะวิจัยพยายามดึงจุดเด0นและองค;ความรู:ด:านต0าง ๆ ของชุมชน ผ0านเร่ืองเล0าประวัติศาสตร;ท:องถ่ิน และ

วิถีประมงพื้นบ:าน นำเสนอผลิตภัณฑ;เฉพาะถิ่น และพัฒนาเส:นทางการท0องเที่ยวที่ร:อยเรียงสถานที่ เรื่องเล0า และ

วิถีชีวิตไว:ด:วยกัน ก0อให:เกิดการเรียนรู:อัตลักษณ;และวิถีชุมชน 

3.2 เส)นทางทHองทHองเชิงสร)างสรรค,โดยชุมชน พ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 

3.2.1 ชุมชนประมงบ)านทุHงน)อย ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี 

อำเภอกุยบุรี เปkนพื้นที่ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย;ที่เก0าแก0ที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; โดยมี

การขุดพบซากมนุษย;โบราณที่มีโครงร0างใหญ0โต คาดว0ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณคลองกุยก0อนพุทธกาลหลายพันปg 

รวมถึงมีความเช่ือว0าภายในถ้ำบริเวณเทือกเขาสามร:อยยอดมี “ศิลปะภาพวาดเขาสามร:อยยอด” กุยบุรีจึงเปkนพ้ืนท่ี

หนึ่งที่รุ0มรวยประวัติศาสตร; นับตั้งแต0ตำนานเจ:าอูยผู:ถูกเนรเทศจากจีน เดินทางโดยเรือสำเภามาขึ้นฝ_cงที่ปากคลอง

กุย และรวบรวมชาวจีนและชนพื้นเมือง (ชาวกุย) สร:างเมืองในราว พ.ศ. 300 กระทั่งอยู0ใต:อิทธิพลของอารยธรรม

อินเดียในยุคทวารวดี ในราว พ.ศ. 400 และกลายเปkนเมืองท0าสำคัญที่มีอำนาจปกครองด0านสิงขรและเส:นทาง

การค:าคาบสมุทร (กุยบุรี - ด0านสิงขร - มะริด) เชื่อมโยงการค:าระหว0างจีน อินเดีย และอาหรับ กุยบุรีจึงถูกแย0งชิง

และปกครองโดยอาณาจักรที่ทรงอิทธิพลหลายครั้ง ทั้งอาณาจักรศรีวิชัย ขอม สุโขทัย กระทั่งกุยบุรีล0มสลายใน

ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ป_จจุบัน “กุยบุรี” เปkนอำเภอเล็ก ๆ ที่มีสถานีรถไฟ และเมื่อเอ0ยถึงชื่อ “กุยบุรี” คนส0วนใหญ0มักนึกถึงไร0

สับปะรดและโขลงช:างป�า เนื่องจากด:านตะวันตกของอำเภอกุยบุรีจรดกับเทือกเขาตะนาวศรีอันมีทรัพยากรป�าไม:

และสัตว;ป�าที่อุดมสมบูรณ; อย0างไรก็ตาม ในด:านตะวันออกของอำเภอกุยบุรียังมีพื้นท่ีจรดอ0าวไทย ทั้งยังมีอาณา

เขตทิศเหนือติดกับอุทยานแห0งชาติเขาสามร:อยยอดอันเปkนแนวเทือกเขาหินปูน ท่ีมีความน0าสนใจแตกต0างจากฝ_cง

ตะวันตก 

ชุมชนประมงบ)านทุHงน)อย อันเปkนชุมชนที่ตั้งอยู0ด:านตะวันออกของอำเภอกุยบุรี มีอาณาเขตติดต0อกับอ0าว

ไทยและเขตอุทยานแห0งชาติเขาสามร:อยยอด เดิมทีเปkนชุมชนที่มีความเข:มแข็งเรื่องการรณรงค;เพื่อการอนุรักษ;

ทรัพยากรประมงทะเลและการทำประมงแบบรับผิดชอบ กระทั่งในปg พ.ศ. 2562 คณะวิจัยได:ลงพื้นที่สำรวจชุมชน

และพบว0าผู:นำชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาการท0องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให:การท0องเที่ยวเปkนหนึ่งในช0องทาง

การสร:างรายได:ให:แก0คนในชุมชน และเปkนอีกช0องทางในการส่ือสารประเด็นการทำประมงแบบรับผิดชอบ 
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ภาพท่ี 3.1 ชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย 

3.2.1.1 ประวัติชุมชนทุHงน)อย 

 - ชHวงต้ังหลักป�กฐานท่ีทุHงน)อย (กHอน ปs พ.ศ. 2495)  

ตามคำบอกเล0าของผู:รู: บ:านทุ0งน:อยเปkนหมู0บ:านเก0าแก0แห0งหนึ่งในอำเภอกุยบุรี เช0นเดียวกับหมู0บ:านเขา

แดง หมู0บ:านดอนยายหนู หมู0บ:านดอนมะขาม หมู0บ:านปากคลองเกลียว บ:านโพธิ์เรียง หมู0บ:านโคกรัก คลองโบสถ; 

ปากเหมือง บ:านใหญ0 บ:านหนอง บ:านอู0ตะเภา โดยที่มาของชื่อหมู0บ:านทุ0งน:อย มาจากที่ตั้งของหมู0บ:านซึ่งด:านหน่ึง

เปkนภูเขา และอีกด:านหน่ึงเปkนทุ0งตะกาด (คำว0า “ตะกาด” น้ันเรียกตามสภาพพ้ืนท่ีชายทะเลท่ีมีน้ำเค็มซึมข้ึนมาถึง

บริเวณนั้น จนพื้นดินมีลักษณะเปkนเลน) และสภาพโดยทั่วไปของหมู0บ:านที่มีขนาดเล็ก ไม0มีหญ:า ไม0มีป�า ชาวบ:าน

จึงเรียกขานกันติดปากว0า “ทุ0งน:อย” 

ในช0วงแรกชุมชนแห0งนี้มีเพียง 4 - 5 ตระกูลใหญ0เท0านั้นที่เข:ามาตั้งถิ่นฐานอยู0อาศัย แต0ละตระกูลนิยม

สร:างบ:านติดกัน ชุมชนมีการพัฒนาและมีคนเข:ามาอยู0อาศัยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีการสร:างวัดทุ0งน:อยอยู0ติดชายทะเล

ใกล:เขาน:อย วัดเก0าแก0แห0งนี้เปkนศูนย;รวมใจของคนในชุมชน เจ:าอาวาสในขณะนั้นคือ หลวงพ0อหลง ซึ่งชาวบ:านให:

ความเคารพนับถือเปkนอย0างมาก ใกล:กับวัดทุ0งน:อยเปkนที่ตั้งของโรงเรียนวัดทุ0งน:อย1 (ก0อตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 

 
1 อ5างถึงใน http://www.wattungnoi.com/datashow_10412 
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พ.ศ. 2478) โรงเรียนใช:ชื่อในช0วงแรกที่ก0อตั้งว0า “โรงเรียนเขาแดง 2” ซึ่งน0าจะเชื่อมโยงกับอาณาเขตพื้นที่ชุมชน

บ:านทุ0งน:อยท่ีต้ังติดกับชุมชนบ:านเขาแดง    

ต0อมาในปg พ.ศ. 2480 วัดทุ0งน:อยได:ย:ายมาอยู0ที่ดอนป�าทราย ซึ่งเปkนที่ตั้งวัดในป_จจุบัน เนื่องจากในอดีต

พื้นที่แห0งนี้เปkนป�าเลน ในช0วงลมว0าว (ลมหนาว) วันที่มีลมใหญ0 (1 – 3 ค่ำ) น้ำจะขึ้นสูงท0วมวัดและบ:านเรือนใน

ชุมชนเปkนประจำ แต0บริเวณที่ตั้งวัดจะได:รับผลกระทบมากกว0าเนื่องจากตั้งอยู0ติดทะเลมากกว0า จึงจำเปkนต:องย:าย

ที่ตั้ง โรงเรียนวัดทุ0งน:อยซึ่งยังไม0มีอาคารเรียนของตนเอง ต:องอาศัยพื้นที่ศาลาวัดเปkนห:องเรียนจึงได:ย:ายตามวัดทุ0ง

น:อยมาตั้งในที่ตั้งป_จจุบันด:วย กระทั่งในปg พ.ศ. 2487 หลวงพ0อหลงได:อุปการะช0วยเหลือและแบ0งที่ดินของวัดให:

ปลูกสร:างอาคารเรียนแยกเปkนสัดส0วนออกจากวัด แต0เนื่องจากพื้นที่ค0อนข:างเปkนป�ารก ครูใหญ0และคณะครูของ

โรงเรียนที่เข:ามาดำรงตำแหน0งแต0ละช0วงในขณะนั้นจึงได:ร0วมกันพัฒนาโรงเรียนโดยการถางป�า และมีการขยาย

พ้ืนท่ีโรงเรียนในเขตท่ีดินของวัดเร่ือยมาตามลำดับ  

ด:วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั ้งของชุมชนบ:านทุ0งน:อยท่ีเปkนชายทะเลมีน้ำเค็มท0วมถึง ทำให:ลักษณะ

บ:านเรือนในอดีตมีใต:ถุนสูง นอกจากนี้ยังมี “ต¸ะโล:” (บ:างเรียก “ก¸ะโล:”) หรือสระน้ำเค็ม บริเวณกลางหมู0บ:าน ซ่ึง

ในช0วงฤดูมรสุม ลมพายุจะพัดน้ำจากทะเลมาเต็มต¸ะโล:จนท0วม ในขณะที่ช0วงฤดูร:อน ต¸ะโล:จะกลายเปkนทุ0งที่มี

ลักษณะเปkนแอ0ง ปลูกพืชไม0ได:เพราะดินมีความเค็ม อย0างไรก็ตาม ชาวบ:านได:ขนทรายจากชายหาดมาถมที่ดิน

และต̧ะโล:เพ่ือสร:างบ:าน จนชุมชนกลายเปkนพ้ืนท่ีสูงน้ำทะเลท0วมไม0ถึงมากว0า 60 ปgแล:ว จนป_จจุบันบ:านส0วนใหญ0ใน

ชุมชนเปkนบ:านปูนช้ันเดียว 
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ภาพท่ี 3.2 ภาพบ:านไม:อายุกว0า 100 ปg เพียงหลังเดียวในบ:านทุ0งน:อยท่ียังไม0ถูกร้ือ 

- ชHวงการเปล่ียนแปลงเส)นทางคมนาคมและการค)า (ปs พ.ศ. 2495 - 2545) 

แม:ว0าการพัฒนาเส:นทางรถไฟเพื่อความสะดวกในด:านการคมนาคมจะกำเนิดในประเทศไทยตั้งแต0ปg พ.ศ. 

2434 แต0เส:นทางรถไฟที่พัฒนามาถึงตัวเมืองกุยบุรีนั้นกำเนิดขึ้นในปg พ.ศ. 2495 ความเจริญที่เข:ามาส0งผลให:มีชาว

จีนเข:ามาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพค:าขายจนพัฒนาเปkนตลาดกุยในที่สุด จากผืนป�ากุยบุรีที่มีทรัพยากรธรรมชาติให:

เก็บหามาซื้อขายกับพ0อค:าแม0ค:าในตลาดกุย ชาวบ:านในพื้นที ่โดยรอบค0อยๆ หันมาประกอบอาชีพทางด:าน

การเกษตร ได:แก0 ทำนา ทำสวน และทำไร0 เช0น ไร0พริก ไร0ถ่ัว ไร0สับปะรด และสวนผลไม:ต0าง ๆ อีกมากมาย  

ขณะที่ชุมชนอื่น ๆ หันไปทำมาหากินด:านการเกษตรไร0นาสวนมากขึ้น ชาวบ:านทุ0งน:อยที่อยู0ติดกับทะเล

และอุดมไปด:วยทรัพยากรสัตว;ทะเลต0าง ๆ มากมายยังคงทำมาหากินอยู0กับทะเลด:วยอาชีพประมงพื้นบ:าน 

นอกจากนี้ ในช0วงราว พ.ศ. 2504 - 2534 ชาวบ:านทุ0งน:อยยังมีอีกอาชีพหนึ่ง คือ การเก็บมูลนกค:างคาวควบคู0ไป

กับการทำประมง โดยเฉพาะในช0วงที่คลื่นลมแรงจัดออกเรือประมงไม0ได: โดยลุงเม:ง ผู:อาวุโสวัย 70 กว0าปg เล0าว0า

เมื่อครั้งอายุ 20 กว0าปg เคยเก็บมูลค:างคาวกับชาวบ:านหลายคน โดยจะนั่งในตะกร:าและคนที่อยู0ข:างบนจะหย0อน

ตะกร:าทำด:วยหวายลงไปประมาณ 30 เมตร โดยใช:กว:านชักตะกร:าขึ้นลง คนที่นั่งในตะกร:าทำหน:าที่ลงไปกวาดมูล

ค:างคาว บริเวณที่เก็บมูลนกค:างคาวอยู0ตรงยอดเขาหัวแร:งค0อนไปทางด:านตะวันออกที่มีลักษณะเหมือนตัวกบ ทาง

ขึ้นเขาจะอยู0ตรงท0าเรือบริเวณอ0าวทุ0งสาย ข:างบนเขาเปkนถ้ำลึกลงไปความกว:างของปากถ้ำไม0กว:างมาก แต0ด:านล0าง

เปkนพื้นที่กว:าง สามารถเก็บมูลนกค:างคาวได:ครั้งละประมาณเกือบร:อยถัง อาชีพนี้ได:ยกเลิกไปเมื่อ 30 กว0าปgแล:ว 

อาชีพประมงยังคงเปkนอาชีพหลัก แต0ด:วยความเจริญจากตลาดกุยบุรี การทำประมงของชาวบ:านจึงพัฒนามาสู0

ระบบการซ้ือขายกับพ0อค:าคนจีนมากข้ึน 

เดิมทีชาวบ:านทุ 0งน:อยใช:เรือใบและเรือแจวในการออกหาปลาระยะไม0เกิน 2 ไมล;ทะเลจากชายฝ_cง 

จนกระทั่งช0วง พ.ศ. 2500 จึงเริ่มมีการใช:เรือประกอบเครื่องยนต;คูโบต:าในการทำประมง อย0างไรก็ตาม แม:ชุมชน

บ:านทุ0งน:อยจะมีทรัพยากรสัตว;น้ำที่อุดมสมบูรณ; แต0เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนทุ0งน:อยในอดีตเปkนดินเลน ทำให:ไม0

สามารถปลูกพืชได: ชาวบ:านต:องนำปลาที่จับได:มาถนอมอาหารในรูปของปลาเค็มและปลาหวาน แล:วนำไปขาย

หรือแลกกับผักและข:าวที่ตลาดกุย (บริเวณสถานีรถไฟกุยบุรีในป_จจุบัน) โดยการนำปลาใส0หาบแล:วออกเดินเท:า

จากบ:านทุ0งน:อยไปยังตลาดกุยตั้งแต0ตี 4 บ:างก็ขนหาบใส0เรือแล0นไปที่ปากคลองเกลียว แล:วเดินเท:าจากปากคลอง

เกลียวต0อไปยังตลาดกุย และสำหรับครัวเรือนที่มีเกวียนก็สามารถขนหาบปลาขึ้นเกวียนเดินทางไปยังตลาดกุยได: 
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กระทั่งช0วง พ.ศ. 2510 รูปแบบการเดินทางเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อมีคนในชุมชนซื้อรถหกล:อคันแรกของหมู0บ:านทุ0งน:อย

เพ่ือใช:ในการขนปลาไปขายท่ีตลาดกุย 

 
ภาพท่ี 3.3 “บุญเรือง” รถหกล:อคันแรกในบ:านทุ0งน:อย 

ช0วงปg พ.ศ. 2521 หลวงพ0อหลงท่ีชาวบ:านทุ0งน:อยเคารพนับถือได:มรณภาพลง แต0ชาวบ:านยังคงนับถือและ

ยึดถือท0านเปkนศูนย;รวมทางจิตใจ จึงมีการจัดงานประจำปgนมัสการหลวงพ0อหลงในช0วงส้ินปgจนถึงปgใหม0ของทุกปg 

 - ชHวงการเปล่ียนแปลงและผลกระทบตHอวิถีประมงพ้ืนบ)าน (ประมาณ ปs พ.ศ. 2545 - 2555) 

ในอดีตชายทะเลทุ0งน:อยมีทรัพยากรสัตว;น้ำที่อุดมสมบูรณ; ผู:รู:บ:านทุ0งน:อยเล0าว0า “เมื่อก(อนถHาอยากกินไอH

ดุก (ปลาดุกทะเล) แค(เอาทางมะพรHาวไปหย(อนก็จะมีไอHดุกว(ายน้ำมาหลบอยู(ใตHทางมะพรHาว” ชาวบ:านทุ0งน:อยจึง

หาเล้ียงชีพด:วยการทำประมงมาอย0างยาวนาน โดยชนิดสัตว;น้ำท่ีมีมากในทะเลบริเวณชุมชนทุ0งน:อย คือ ปลาทู เม่ือ

ประมาณ 20 ปgก0อน ในช0วงที่ทรัพยากรสัตว;น้ำยังอุดมสมบูรณ; ภายใน 100 วัน ชาวประมงบ:านทุ0งน:อยสามารถจับ

ปลาทูรวมกันได:ประมาณ 100,000 กิโลกรัม 
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ภาพท่ี 3.4 ปลาทูทอด จากทะเลบ:านทุ0งน:อย 

อย0างไรก็ตาม ในช0วงระยะเวลาประมาณ 10 ปgที่ผ0านมา พบว0า ทรัพยากรสัตว;น้ำลดลงอย0างมาก จากเดิม

ท่ีปลาและสัตว;ทะเลมีจำนวนมากจนพูดได:ว0า “ปลาอยู(หนHาบHานใครหนHาบHานมัน” จนช0วงหลายสิบปgที่ผ0านมาเร่ิม

เห็นเรือประมงบ:านเหนือบ:านใต:มาลอยลำหากินบริเวณหน:าหมู0บ:านตรงกลางมากขึ้น เพราะมี “ก:อนปลา” เยอะ 

นอกจากนี้ ชาวประมงบ:านทุ0งน:อยเริ่มสังเกตเห็นเรือป_cนไฟเพิ่มมากขึ้น ฝูงปลาที่เคยพบในหลายจุดเริ่มลดลงเหลือ

ไม0ก่ีจุด 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อยตั้งแต0อดีตจนถึงป_จจุบันขึ้นอยู0กับการทำประมงเปkนหลัก  

อาจกล0าวได:ว0าการทำประมงพื้นบ:านเปkนเพียงอาชีพเดียวที่หล0อเลี้ยงเศรษฐกิจของชุมชนแห0งนี้ เนื่องจากความ

อุดมสมบูรณ;ของทรัพยากรสัตว;น้ำ แม:ในช0วงเม่ือ 50 ปgท่ีแล:ว ก0อนท่ีจะมีการประกาศให:บริเวณเขาหัวแร:งเปkนพ้ืนท่ี

อนุรักษ;ภายใต:การดูแลของกรมอุทยานฯ ชาวบ:านมีรายได:จากการเก็บมูลค:างคาวบนเขาแร:ง แต0ก็เปkนเพียงอาชีพ

เสริม ศักยภาพทางเศรษฐกิจในการทำประมงจึงเปkนป_จจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนให:เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน พร:อมทั ้งเกื ้อหนุนให:เศรษฐกิจชุมชนมีความเข:มแข็ง และสามารถดำรงอยู 0รอดท0ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เนื่องจากในปg 2549 การเข:ามาของเทคโนโลยีในการจับสัตว;น้ำให:ได:ปริมาณมากขึ้น ชุมชน

ประมงบ:านทุ0งน:อยได:เปkนตัวอย0างของชุมชนประมงพื้นบ:านหลายแห0ง เช0น ชุมชนประมงบ:านคั่นกะได ได:นำ

เทคโนโลยีในการจับสัตว;น้ำมาใช:ตามคำแนะนำของคนนอกพื้นที่ ซึ่งสามารถทำให:จับสัตว;น้ำในปริมาณมาก แต0ใน

ท่ีสุด ชาวบ:านก็พบว0าภายในระยะเวลาแค0ปgเดียว สัตว;น้ำลดจำนวนลงไปอย0างมาก จึงหันกลับมาใช:การจับปลาด:วย

วิธีการเดิม คือ ใช:เคร่ืองมือจับสัตว;นำท่ีเหมาะสมกับประเภทและขนาดของสัตว;น้ำเปjาหมาย 
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ในปg พ.ศ. 2555 ชาวประมงบ:านทุ0งน:อยจึงรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมประมงพื้นบ:านทุ0งน:อย โดยมีหัวใจหลัก

ของการทำงานสมาคมฯ ว0า หนึ่ง ต:องสร:างความเข:มแข็งให:แก0ชุมชน สอง ต:องพัฒนาเครือข0ายกับคนที่มี

อุดมการณ;ร0วมกัน และ สาม ต:องเผยแพร0งานท่ีสมาคมฯ ดำเนินการให:เปkนท่ีรับรู:ต0อสาธารณะ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ0านมา สมาคมฯ มีเรื่องราวการต0อสู:กับวิถีการทำประมงของกลุ0มนายทุนมากมาย 

สมาคมฯ และเครือข0ายจึงพยายามออกไปจัดงานและพูดคุยในเวทีต0าง ๆ โดยเฉพาะการส่ือสารให:สังคมเมืองหลวง

รับรู:เก่ียวกับการกำหนดเคร่ืองมือจับสัตว;น้ำ และการมีกฎหมายบังคับใช: เปkนต:น  

ต0อมา สมาคมฯ ได:เล็งเห็นว0าการพูดคุยเพียงอย0างเดียวยังไม0เพียงพอต0อการสื่อสารให:สาธารณะรับรู:และ

เข:าใจ แต0ต:องทำงานให:เปkนที่ประจักษ; จึงได:จัดตั้งธนาคารปูม:าทุ0งน:อยในปg พ.ศ. 2562 ภายใต:แนวคิด “การจับ

ควบคู(กับการฟWXนฟูเปLนจริงไดH” เพื่อรับซื้อปูม:าไข0นอกกระดองจากชาวประมงในชุมชนในราคาเท0ากับท:องตลาด คือ 

กิโลกรัมละ 400 บาท นำมาเพาะเลี้ยงและปล0อยลูกปูม:าคืนสู0ท:องทะเล เปkนการฟ��นฟูทรัพยากรสัตว;น้ำ (ปูม:า) ให:

กลับมาอุดมสมบูรณ; กระท่ังปg พ.ศ. 2564 ทรัพยากรปูม:าในชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ;อย0างเห็นได:ชัด โดยชาวบ:าน

ในชุมชนสามารถนำปูม:าที่จับได:ใน 3 วัน ไปขายสร:างรายได:หลายหมื่นบาท ทางธนาคารปูม:าจึงขอรับซื้อแม0ปูไข0

นอกกระดองจากชาวประมงในราคาที่ต่ำลง คือ กิโลกรัมละ 200 บาท โดยชาวประมงยินยอมขายในราคาดังกล0าว 

เนื่องจากเห็นว0าทรัพยากรกลับมาอุดมสมบูรณ;อย0างแท:จริง ทำให:ธนาคารปูม:าลดภาระต:นทุนในการรับซื้อแม0ปูไข0

นอกกระดองลงกว0า 50% 

นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการรวมตัวกันปjองกันไม0ให:เรือคราดหอยเข:ามาลากหอยในเขตทะเลของชุมชน เรือ

คราดหอยหลายลำมาจากแม0กลองและบางตะบูน ส0วนใหญ0เปkนเรือลากหอยลาย หอยแครง หอยคราง (คล:าย

หอยแครงแต0มีลักษณะใหญ0กว0า) เรือลากหอยมีการขออนุญาตตั้งแต0อำเภอสามร:อยยอดจนถึงอำเภอเมือง แต0ท่ี

อำเภอกุยบุรีจะมีเรือลากหอยมากที่สุด เรือลำหนึ่งบรรทุกได:ถึง 20 ตัน ในหนึ่งชั่วโมงเรือคราดหอยสามารถลาก

หอยได:ถึง 10 ตัน โดยในช0วงเดือนกุมภาพันธ;จะเปkนช0วงลากหอย นับแต0โรงงานไฟฟjาบ0อนอกหินกรูดมาตั้ง ก็มีการ

ลากหอยมาแล:ว 2 - 3 ปg 

ชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อยตระหนักและเข:าใจสภาพป_ญหาของการทำประมงที่ยั่งยืน ซึ่งชุมชนก็ประสบ

ป_ญหาจากสัตว;น้ำทะเลท่ีลดน:อยลงเริ่มหายากขึ้น  ซึ่งชาวบ:านเชื่อว0าเปkนผลกระทบมาจากการทำประมงที่ไม0ยั่งยืน

เนื่องจากการทำประมงโดยลากอวนถึงระดับพื้นทะเล ทรัพยากรสัตว;น้ำ เช0น ปลาทูที่อุดมสมบูรณ;ในอดีตลด

ปริมาณลงอย0างมาก เดิมชาวบ:านทุ0งน:อยจะทำประมงจับปลาทูเปkนส0วนใหญ0 โดยมีตลาดรับซื้อที่สำคัญ คือ ตลาด

แม0กลอง ชาวบ:านที่เปkนนายหน:าจะรับซื้อปลาทูไปส0งที่ตลาดแม0กลอง แต0ในระยะหลังปลาทูเริ่มมีปริมาณลด

น:อยลงอย0างมาก จากเดิมที่เคยจับได:ถึง 10 ตัน เมื่อต:นปg 2564 ชาวบ:านหลายคนเล0าว0า ปgนี้จับปลาทูแทบจะไม0ได:  
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ได:มาประมาณ 10 – 20 กิโลกรัม ปลาทูเริ ่มลดลงเมื ่อช0วงสามถึงสี ่ปgที ่ผ0านมา อีกสาเหตุหนึ ่งที ่ปลาทูลดลง  

ชาวบ:านบางคนคิดว0าสถานการณ;น้ำท0วมเมื่อปg 2554 น้ำจืดถูกปล0อยลงทะเลจำนวนมาก ทั้งน้ำสะอาดและน้ำ

สกปรกปนสารเคมีตกค:าง ทำให:ปลาที่เกิดใหม0ที่อยู0ก:นอ0าวไม0สามารถมีชีวิตอยู0ได: ปgนี้สถานการณ;ยิ่งหนักกว0าเดิม  

ชาวบ:านเริ่มหันมาทำหมึกสายกันมากขึ้น โดยเริ่มจากเรือประมงจากแม0กลองและเพชรบุรี ชาวบ:านท0านหนึ่งบอก

ว0าทำหมึกสายมาสามปgแล:ว ชาวบ:านที่ทำหมึกสายมีประมาณ 20 กว0าครัวเรือน เรือขนาดเล็กจะทำไม0ได: ต:องเปkน

เรือขนาด 20 ตันกรอส โดยชาวบ:านท่ีพอมีฐานะใช:เปลือกหอยสังข;ท่ีส่ังซ้ือเปลือกหอยมาคร้ังละ 10,000 – 20,000 

ตัว ซึ่งเปkนการจับหมึกสายด:วยวิถีธรรมชาติ อย0างไรก็ตามชาวประมงที่จับหมึกสายยังมีข:อขัดแย:งโดยชาวบ:านที่ทำ

ประมงขนาดเล็ก ซึ่งเห็นว0าเรือลำเล็กทำตามกฎหมายทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องการทำประมงในเขตทะเลชายฝ_cง 

ส0วนเรือประมงท่ีมีขนาดเกิน 20 ตันกรอสข้ึนไป ต:องออกไปทำประมงนอกเขตทะเลชายฝ_cง 3 ไมล;ทะเล  

3.2.1.2 เส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค, ชุมชนประมงบ)านทุHงน)อย 

 จากการศึกษาข:อมูลประวัติ สถานที่ และวิถีชีวิตของชุมชนในการพัฒนาเส:นทางท0องเที่ยวสร:างสรรค; ซ่ึง

ประกอบไปด:วยความอุดมสมบูรณ;ของแหล0งทรัพยากรธรรมชาติ  ชายหาดท่ีสวยงาม พันธุ;ไม:นานาพรรณ และสัตว;

ป�าหายาก  อาหารทะเลที่สด สะอาด และปลอดภัย และศักยภาพในเชิงบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย0างยิ่งการเปkน

แหล0งเรียนรู:ที่สำคัญของการอนุรักษ;ละเพาะพันธุ;ทรัพยากรสัตว;น้ำในทะเลผ0านการจัดตั้งธนาคารปูม:าที่มีเครือข0าย

ชุมชนประมงพื้นบ:านของจังหวัดอื่นเข:ามาเรียนรู:ร0วมกัน เช0น ระนอง จันทบุรี ตราด รวมถึงวิถีชีวิตประมงพื้นบ:าน

ที่เน:นการทำประมงแบบรับผิดชอบ พบว0า ชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย มีศักยภาพในการพัฒนาเปkนแหล0งท0องเที่ยว

เชิงสร:างสรรค; ที่นักท0องเที่ยวสามารถเข:ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู:กับคนในชุมชน ทั้งในเชิงวิถีชีวิต และประวัติท:องถ่ิน 

ผ0านสถานท่ีท0องเท่ียวทางธรรมชาติในชุมชน ได:แก0 ทะเล ภูเขา และถ้ำ ซ่ึงมีจุดสนใจ ได:แก0 

- เขาหัวแร)ง 

ทิศเหนือของชุมชนทุ0งน:อยติดกับเขาที่ชาวบ:านเรียกว0า “เขาหัวแร:ง” ซึ่งอยู0ในเขตอุทยานแห0งชาติเขาสาม

ร:อยยอด ในอดีตก0อนที่จะถูกประกาศเปkนเขตอุทยานแห0งชาติ เมื่อประมาณ 20 - 30 ปgมาแล:ว ชาวบ:านอาศัยป�า

แห0งนี้เปkนแหล0งความมั่นคงทางอาหาร แหล0งน้ำจืด หาไม:ต:นมันหมูมาสร:างบ:าน ทำเสาบ:าน ขัดแตะ ทำฟ�น เก็บ

แก0นจันทน;ขาย นำไม:/ต:นหนามเสมา ใช:เปkนอาหารเลี้ยงวัว โดยใช:ไฟลนหนามออก พื้นที่บริเวณที่ราบเชิงเขาอุดม

ไปด:วยต:นชะครามอันเขียวชอุ0มไปทั่วบริเวณในช0วงฤดูฝน และเปkนอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในละแวกนี้ จากเขาหัว

แร:งเปkนเส:นทางเดินข:ามไปยังหาดต0าง ๆ อันเปkนแหล0งตกปลาหาหอยของชาวบ:านทุ0งน:อย ได:แก0 
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- อHาวต)นตาล และถ้ำดิน หินแบน 

ชาวบ:านทุ0งน:อยมักจะมาตกปลา หาปูบริเวณอ0าวต:นตาล และท่ีอ0าวแห0งน้ีมีถ้ำซ่ึงภายในถ้ำมีหินสี ชาวบ:าน

ทุ0งน:อยเรียกถ้ำแห0งนี้กันติดปากว0า “ถ้ำดิน หินแบน” หินสีนี้มีชื่อเรียกว0า “หินเขี้ยวหนุมาน” มีลักษณะเปkนรูปทรง

สี่เหลี่ยม ใส มีสีเหลืองและสีขาวเหมือนผลึกแก:ว เราสามารถพบหินสีได:ในเกือบทุกเดือน โดยเฉพาะในช0วงน้ำแห:ง

ประมาณเดือนมิถุนายน แต0ถ:าใครตั้งใจมาสำรวจถ้ำนี้ในช0วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอาจจะไม0ได:เห็นเพราะ

เปkนหน:ามรสุม 

  
ภาพท่ี 3.5 หาดต:นตาล 

- อHาวกุงกะแชง หรือ อHาวเรือแตก 

หาดนี้มีตำนานเกี่ยวข:องกับที่มีของชื่อ “สามร:อยรอด” (ภายหลังเพี้ยนเปkน “สามร:อยยอด”) เล0าว0ากุงกะ

แชงเปkนหนึ่งในอ0าวที่กลุ0มชาวจีน 300 คน ผู:รอดชีวิตจากเหตุการณ;สำเภาล0มขึ้นฝ_cงมาที่บริเวณเขาสามร:อยยอด ใน

ป_จจุบัน ณ อ0าวกุงกะแชงมีกองทรายขนาดใหญ0คล:ายกับจุดกำบังสำหรับการสู:รบด:วยป�น 

ในช0วงประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปg ระดับน้ำทะเลจะลดลงจนนักท0องเที่ยวสามารถเดินจากหาดต:น

ตาลเลียบชายทะเลไปจนถึงหาดกุงกะแชงได: 
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ภาพท่ี 3.6 ชายหาดทุ0งน:อยในฤดูน้ำลดจนสามารถเดินเลียบหาดต0าง ๆ ได: 

ตามเส:นทางเลียบชายหาดผ0านหาดอันสวยงามหลายแห0ง มีลักษณะคล:ายอ0าว เมื่อเดินจากหัวเขานอก

ทางด:านหาดทุ0งน:อยเริ่มจากอ0าวต:นตาล นักท0องเที่ยวสามารถเดินลอดเข:าด:านในถ้ำขนาดเล็ก เพื่อชมความงาม

ของหินงอกหินย:อย (ซ่ึงสามารถเห็นได:ชัดเวลาน้ำลด ต้ังแต0เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะช0วง 14 ค่ำ 

จนถึง 3 ค่ำ) ซึ่งเปkนถ้ำที่มีปล0องถ้ำลงมา จะมีหินที่มีลักษณะแปลกตา ซึ่งเกิดจากการพังทลายของหินและการกัด

เซาะของน้ำทะเล ชาวบ:านเรียกชื่อตามลักษณะที่พบเห็น เช0น หินที่คล:ายหัวไก0 เรียกว0า ไอ:แจ: นอกจากถ้ำดิน หิน

แบน ก็ยังมีถ้ำเล็กถ้ำน:อย เรียกชื่อต0าง ๆ กัน เช0น เขาพัง โครกคราก (เปkนหินที่มีรูพรุน เวลาน้ำพัดก็จะมีเสียงดัง) 

ถ้ำทลาย บริเวณอ0าวต:นตาล อ0าวเฒ0าทุ0ง หาดเจ¸กหมาเหลือง เวลาน้ำขึ้นจะท0วมถ้ำเล็ก ๆ เหล0านี้หมด แต0ช0วงน้ำ

แห:งทางด:านล0างจะมีหินลื่น ๆ มีเรื่องเล0าว0าในอดีตจะเอากระดูกคนตายไปฝ_ง และสันนิษฐานว0าเรือสำเภาของคน

จีนมาล0มบริเวณนี้ ถัดจากอ0าวต:นตาลจะเปkน อ0าวคุ:งกะแชง อ0าวคุ:งกะเฒ0า ถ:าตาเฮง ซึ่งเปkนเส:นทางเดินรอบ

วกกลับมาท่ีหมู0บ:านได: 
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ภาพท่ี 3.7 แผนท่ีจุดสนใจในชุมชนทุ0งน:อย 

ในการน้ี เส:นทางท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;โดยชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย จึงมี 4 แนวทาง คือ “กินแกงสHม 

ชมเลียงผา ปล(อยปูมHา ตามหาถ้ำเสือ” ดังรายละเอียดต0อไปน้ี 

 แนวทางท่ี 1: “กินแกงส)ม” กิจกรรม Fishing Catch & Cook 

“แกงส:ม” เปkนหนึ่งในอาหารหลักของชาวบ:านทุ0งน:อย (อาหารหลักของคนเรือบ:านทุ0งน:อย คือ “กินแกง

สHม ตHมปูมHา (ปลา)ลิ้นหมาทอด”) เนื่องจากเปkนชุมชนประมงที่สามารถจับปลาได:จำนวนมาก แต0พื้นที่ส0วนใหญ0ใน

ชุมชนเปkนดินเลน ไม0ค0อยมีพืชผักเติบโตมากนัก ชาวทุ0งน:อยจึงปรุง “แกงส:ม” โดยไม0ใส0ผัก ด:วยกรรมวิธีเรียบง0าย 

ใช:เคร่ืองปรุงน:อย สามารถปรุงบนเรือได: เคร่ืองปรุงแกงส:มของชาวทุ0งน:อย ประกอบด:วย น้ำพริกแกงส:ม น้ำมะขาม 

น้ำปลา และปลาท่ีจับได: โดยนำปลาท้ังตัวใส0ลงในหม:อแกงส:ม เพราะ “คนเรือทุ(งนHอยกินปลาตัวละ 2 คำ!”  
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ภาพท่ี 3.8 แกงส:มบ:านทุ0งน:อย 

นักท0องเที่ยวสามารถมีส0วนร0วมในการตระเตรียมมื้ออาหารตั้งแต0ขั้นตอนการหาวัตถุดิบ คือ การจับปลา

ด:วยเครื่องมือประมงที่เลือกจับสัตว;น้ำเฉพาะชนิด อันเปkนมิตรต0อสิ่งแวดล:อม โดยกิจกรรมและวิธีจับปลาท่ี

นักท0องเท่ียวสามารถร0วมสนุกได:มี 3 รูปแบบ คือ 
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1) จับปลา หาหอยเสียบริมหาด ประกอบด:วย ตกปลาในรูเขา เช0น ปลาดุกทะเล ปลาเก¼า ปลากะบาง ซ่ึง

ชาวทุ0งน:อยเล0าว0าปลาในรูเขาจะมีเนื้อนิ่มกว0าปลาที่จับมาจากกลางทะเล และกิจกรรมหาหอยเสียบ รวมถึงจับปลา

ริมหาดด:วยมือเปล0า โดยมีชาวประมงพื้นบ:านอาวุโสในชุมชนเปkนผู:ให:คำแนะนำ เส:นทางในการดำเนินกิจกรรมจับ

ปลาริมหาด คือ ชายหาดด:านทิศเหนือของชุมชน ซ่ึงนักท0องเท่ียวสามารถเลือกเดินทางได: 2 วิธี คือ 1) เดินข:ามเขา

หัวแร:ง และ 2) น่ังเรือเลียบเลาะเขาหัวแร:งไปยังหาดต0าง ๆ อันเปkนแหล0งตกปลาหาหอยของชาวบ:านทุ0งน:อย 

 
ภาพท่ี 3.9 นักท0องเท่ียวเดินเลียบชายหาด 

 

2) ล0องเรือตกปลา โดยมีสัตว;น้ำเปjาหมายหลัก คือ ปลาอินทรีย; ซึ่งสามารถตกได:ตลอดทั้งปg ยกเว:นเพียง

ช0วงที่มีลมมรสุม (นักท0องเที่ยวสามารถติดต0อสอบถามผู:ประกอบการล0วงหน:า) ทั้งนี ้ ชุมชนมีเบ็ดตกปลาให:

นักท0องเท่ียวเช0าคันละ 200 บาท หรือหากเปkนนักท0องเท่ียวผู:ช่ืนชอบการตกปลา สามารถนำเบ็ดตกปลาของตนเอง

มาใช:ได: ส0วนเรือที่ใช:แล0นตกปลา มีทั้งเรือ Speed Boat สำหรับรองรับนักท0องเที่ยวไม0เกิน 5 คน คิดค0าบริการ 

1,200 บาท/คน/เที่ยว และเรือประมงสำหรับรองรับนักท0องเที่ยวกลุ0มใหญ0ที่มีจำนวนมากกว0า 5 คน คิดค0าบริการ

เหมาลำ 5,000 บาท/เที่ยว ช0วงเวลาที่เหมาะสมในการล0องเรือตกปลา คือ ช(วงดาดฟ[าขาว (พระอาทิตย;ขึ้น ตั้งแต0

เวลา 05.30 – 12.00 น.) 
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ภาพท่ี 3.10 ปลาอินทรีย;ท่ีนักท0องเท่ียวออกเรือไปตกมาได: 
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3) ล0องเรือตกหมึก โดยใช:เครื่องมือโยตกหมึกแบบกระตุกมือ สำหรับกลุ0มนักท0องเที่ยวที่มีสมาชิกไม0เกิน 5 

คน สามารถแล0นเรือ Speed Boat ค0าบริการ 800 บาท/คน/เท่ียว ส0วนกลุ0มนักท0องเท่ียวท่ีมีจำนวนมากกว0า 5 คน 

สามารถเช0าเหมาลำเรือประมง ค0าบริการ 3,500 บาท/เที่ยว ช0วงเวลาที่เหมาะสมในการล0องเรือตกหมึก คือ ช(วง

หัสตะวันดับ (พระอาทิตย;ตก ต้ังแต0เวลา 17.30 – 19.00 น.) 

แนวทางที่ 2: “ชมเลียงผา” กิจกรรมเข)าป�า ปsนเขา เส)นทางศึกษาธรรมชาติ “เขาหัวแร)ง” อุทยาน

แหHงชาติเขาสามร)อยยอด 

บนเขาหัวแร:งมีพืชสำคัญท่ีในอดีตชาวบ:านนำมาใช:ประโยชน; ได:แก0 ต:นมันหมู โดยชาวบ:านนำต:นมันหมูมา

ทำเสาบ:าน ส0วนลำต:นที่มีขนาดเล็กนำมาขัดฝาบ:านแบบขัดแตะ ต:นมันหมูจะออกผลในช0วงเดือน 7 – 8 สามารถ

รับประทานได: มีรสชาติหวาน สามารถรับประทานเปkนยาระบาย สมัยก0อนในชุมชนไม0มีผลไม:หลากหลายเหมือน

ป_จจุบัน เมื่อชาวบ:านขึ้นเขาจึงมักเก็บผลมันหมูมารับประทาน ประโยชน;อีกประการหนึ่งของไม:มันหมู คือ ทำไม:

ฟ�น โดยชาวบ:านจะขึ้นเขาหัวแร:งเพื่อหาไม:มันหมูมาเผาทำฟ�นปgละประมาณ 10 วันก็ได:ไม:เพียงพอสำหรับทำฟ�น

ตลอดท้ังปg นอกจากน้ียังมี ต:นสละได ท่ีในอดีตชาวบ:านมักจะนำยางสละไดมาทาตะขอเบ็ดเพ่ือใช:เบ่ือปลา 

 

ภาพท่ี 3.11 ทางข้ึนเขาหัวแร:ง สองข:างทางเต็มไปด:วยต:นเสมาแคคตัส 

จุดเด0นสำคัญอีกประการหนึ่งของเขาหัวแร:ง คือ สัตว;ป�า ได:แก0 เก:ง ค0างแว0น นกยูง ไก0ป�า ลิงแสม และ

เลียงผา ซึ่งเปkนสัตว;ป�าสงวน รวมถึงนกต0าง ๆ หลายชนิด เช0น นกเงือก นกงั่ง เหยี่ยวใหญ0 นกกระยางดำ นกกะปะ 

นกกาเหว0า นกเขาเดือย นกป�า นกเขาชวา นกหัวขวาน และค:างคาว ซึ่งมีจำนวนมาก อย0างไรก็ตาม จากการ
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สอบถามจากชาวบ:านและเจ:าหน:าที่อุทยานฯ พบว0า มีป_ญหาการล0าสัตว;ในเขตอุทยานฯ โดยเฉพาะการล0าเลียงผา 

มีทั้งการล0าโดยผู:ล0าท่ีเดินเท:าขึ้นเขา และการล0าโดยนั่งเรือมาซุ0มยิงที่หาดเฒ0าทุ0ง กุงกะแชง และกุงกะเฒ0า ในคืน

เดือนหงาย เขาหัวแร:งจึงเปkนจุดส0องสัตว;ป�าที่หาดูได:ยาก เช0น เลียงผาที่อาศัยตามผาหิน และนกยูงที่มักปรากฏตัว

ให:เห็นบ0อยในช0วงที่ออกมากินปูที่ชายคลอง และยังมีนกเงือกอยู0 2 คู0 ที่เคยอพยพไปอยู0ที่อื่นแต0สุดท:ายก็กลับมา 

รวมถึงค0างแว0นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเมื่อประมาณ 10 ปgก0อน ด:วยความพยายามช0วยกันดูแลของชาวบ:านทุ0งน:อย

ไม0ให:มีการล0าสัตว;ป�าเหล0าน้ี 

 

ภาพท่ี 3.12 มูลเลียงผา 
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ภาพท่ี 3.13 จุดชมวิวบนเขาหัวแร:ง เห็นทิวทัศน;ภูเขา ท:องทะเล และบ0อเล้ียงปลา/กุ:ง 

เส:นทางปgนเขาข้ึนจุดชมวิวน้ีท:าทายนักผจญภัยอย0างมาก 

แนวทางท่ี 3: “ปล4อยปูม)า” กิจกรรมอนุรักษ,สัตว,น้ำ เรียนรู)การทำประมงแบบรับผิดชอบ 

ในช0วง 10 ปgที่ผ0านมา คุณป�ยะ เทศแย:ม เห็นร0องรอยการลดลงของทรัพยากรสัตว;น้ำอันเนื่องมาจากการ

ทำประมงด:วยเรือป_cนไฟ จึงเริ่มชักชวนชาวบ:านจัดตั้งสมาคมประมงพื้นบ:านทุ0งน:อยในปg พ.ศ. 2555 กระทั่งปg พ.ศ. 

2562 สมาคมฯ ได:จัดต้ังธนาคารปูม:าข้ึนมา เพ่ือแสดงให:เห็นว0าการจับควบคู0กับการฟ��นฟูทรัพยากรสัตว;น้ำเปkนส่ิงท่ี

เปkนไปได: โดยเริ่มต:นจากทุนส0วนตัว 60,000 บาท สำหรับรับซื้อแม0ปูไข0นอกกระดองจากชาวประมงมาฟ_กในราคา

กิโลกรัมละ 400 บาท (เท0าราคาตลาด) ซึ่งกองทุนน้ีใช:เงินรับซื้อแม0ปูไข0จากชาวบ:านจนหมดภายใน 3 วัน คุณป�ยะ 

จึงโพสต;เร่ืองราวนี้ลงบนเฟซบุ̧กส0วนตัว เมื่อ K-Village เห็นโพสต;ดังกล0าวจึงบริจาคถังเพาะและเงินสมทบกองทุน 

70,000 บาท และยังมีผู:สนับสนุนเพ่ิมอีก 100,000 บาท 

ธนาคารปูม:า สมาคมประมงบ:านทุ0งน:อย ประสบภาวะขาดทุนเรื่อยมาจากภาระค0าไฟฟjา รวมถึงน้ำหนัก

แม0ปูที่ลดลงหลังการเขี่ยไข0 จำต:องขายปูในราคาที่แพงกว0าตลาด กระทั่งเมื่อไม0นานมานี้ ชาวบ:านทั้งในชุมชนทุ0ง

น:อยและชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; เริ่มเห็นการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรปูม:าในรอบหลายปg ชาวประมง

บางรายสามารถขายปูม:ามีรายได:หลายหม่ืนถึงหน่ึงแสนบาทจากการวางอวนปูเพียง 1 คร้ัง จึงยอมขายแม0ปูไข0นอก

กระดองให:แก0ธนาคารปูม:าในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ลดภาระต:นทุนให:แก0ธนาคารลงได: 
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ธนาคารปูม:า สมาคมประมงพื้นบ:านทุ0งน:อย มีกิจกรรม “กินเพื่อเพิ่ม” เพื่อให:นักท0องเที่ยวร0วมเรียนรู:การ

ทำประมงแบบรับผิดชอบ ที่มีการอนุรักษ;ฟ��นฟูควบคู0กับการจับ ทั้งกิจกรรมในธนาคารปูม:า เช0น จับแม0ปูไข0ใส0ถัง

เพาะ และปล0อยลูกปูม:าลงสู0ทะเล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร:างบ:านปลา กินต:มปูม:า และแกงปูใบชะคราม เพื่อให:

การท0องเท่ียวเปkนอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการทดแทนทรัพยากรท่ีลดหายไป 

 
ภาพท่ี 3.14 ธนาคารปูม:า ชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย 

แนวทางท่ี 4: “ตามหาถ้ำเสือ” กิจกรรมบุกถ้ำเสือ: ตามรอยขุนโจรสามร)อยยอด 

ณ ชุมชนแห0งนี้มีเรื่องเล0าเกี่ยวกับขุนโจรเขาสามร:อยยอดว0า ด:วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร;ของบ:านทุ0งน:อยที่ติด

กับเขาสามร:อยยอดอันเปkนภูเขาหินปูนสูงชันริมหาดเลนท่ีทอดยาว พร:อมด:วยเกาะหินปูนเรียงรายใกล:ชายฝ_cง และ

มีถ้ำหินปูนจำนวนมาก ยากต0อการเข:าถึง ส0งผลให:ในอดีต “ขุนโจรสามร:อยยอด” มักมาหลบซ0อนตัวจากการตาม

ล0าของทางการท่ีเขาหัวแร:ง 

 ขุนโจรสามร:อยยอด คือ ชาวประจวบคีรีขันธ;ที่ร0วมกับขบวนการเสรีไทยในการต0อต:านกองทัพญี่ปุ�นที่ยก

พลขึ้นบกเมื่อ “วันวีรไทย” 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ชาวบ:านเหล0านี้ได:ปฏิบัติการใน

รูปแบบกองโจรปล:นและถีบยุทธป_จจัยจากขบวนรถไฟทหารญี่ปุ�นที่ผ0านหัวหิน – ปราณบุรี ลงข:างทาง จึงเปkนท่ี

รู:จักในนาม “ขบวนการไทยถีบ” นำโดย “เสือพลอย” และ “เสือโผน” กระทั่งยุคข:าวยากหมากแพงหลังสงคราม 
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ในช0วงปg พ.ศ. 2490 – 2495 กองโจรไทยถีบได:กลายมาเปkนขุนโจรออกปล:นด:วยยุทธป_จจัยที่ขโมยมาจากกองทัพ

ญ่ีปุ�น เป�ดตัวด:วยการบุกปล:นเกาะล:าน จังหวัดชลบุรี 

 แม:จะขึ้นชื่อว0าโจร แต0ก็ยังมีเรื่องราวเบื้องหลังเกี่ยวกับมิตรภาพของขุนโจรสามร:อยยอด โดยเฉพาะเสือ

ใหญ0ของกลุ0ม คือ “เสือพลอย แห0งปราณบุรี” กับชาวบ:านทุ0งน:อย จากคำบอกเล0าของลุงวัฒน; อดีตผู:ใหญ0บ:านทุ0ง

น:อยและผู:รู:บ:านทุ0งน:อยอีกหลายคนว0า “พวกเสือไปปลHนมาจากที่อื่น แต(จะไม(ทำอะไรคนทุ(งนHอย”  หรือ “เสือ

พลอยเคยมาเยี่ยมที่บHาน (บ:านอายุกว0า 100 ปg) ตอนนั้นอยากเห็นว(า “เสือใหญ(” เปLนยังไง เลยแอบดูเสือพลอยน่ัง

คุยกับพ(อ ถึงไดHเห็นว(าเสือก็เปLนคนเหมือนกันกับเราน่ีแหละ” 

 
ภาพท่ี 3.15 ลุงวัฒน; เล0าเร่ืองขุนโจรสามร:อยยอด 

 

 

- สำรวจถ้ำลอด แหล4งกบดานของเสือในอดีต 

เม่ือเดินเท:าเลียบชายหาดทรายเลนชุมชนทุ0งน:อยไปทางทิศใต:ของชุมชนประมาณ 30 นาที จะพบชายหาด

อันเต็มไปด:วยเปลือกหอยและรูปูลม ในระหว0างที่เดินเลียบชายหาดนี้ จะเห็นปูลมวิ่งผ0านหลายสิบตัว ป_จจุบันยังมี

ชาวบ:านชื่อ ลุงบูน เปkนผู:เชี่ยวชาญการจับปู จับหอย และแมงดาทะเล ด:วยมือเปล0า จับสัตว;น้ำบริเวณหาดน้ี และ

สามารถถ0ายทอดทักษะการจับน้ีให:แก0นักท0องเท่ียวท่ีสนใจมาเรียนรู:การจับสัตว;น้ำด:วยมือเปล0า 
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ภาพท่ี 3.16 ชายหาดทุ0งน:อย 

เมื่อเดินมาจนสุดชายหาดทางทิศใต: จะพบเนินเขาหินปูน ที่ฐานของเนินเขามีร0องรอยการกัดเซาะของน้ำ

ทะเล บ0งบอกถึงระดับความสูงเม่ือน้ำทะเลข้ึน เม่ือเดินลงทะเลเลียบเลาะตามพ้ืนท่ีท่ีถูกกัดเซาะใต:เนินเขา และเดิน

เล้ียวตามแนวเขาไปอีกเล็กน:อยจะพบช0องหินท่ีสามารถเดินลอดผ0านได:ในยามน้ำลง 

 
ภาพท่ี 3.17 เนินเขาทางทิศใต:ของหาดทุ0งน:อย 
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ภาพท่ี 3.18 ช0องหิน ทางเข:าถ้ำลอด 
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ภาพท่ี 3.19 ภายในถ้ำลอด 
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ชาวทุ0งน:อยเชื่อว0า ถ้ำแห0งนี้เปkนหนึ่งในถ้ำที่ขุนโจรหรือเสือในอดีตใช:เปkนที่กบดานหลบหนีการไล0ล0าของ

ทางการ โดยเฉพาะในช0วงน้ำข้ึน จะไม0สามารถเดินทางเข:ามาในถ้ำแห0งน้ีได: เน่ืองจากน้ำทะเลจะหนุนสูงจนท0วมป�ด

ปากทางเข:าถ้ำ 

 3.2.1.3 สรุปการพัฒนาเส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค, ชุมชนประมงบ)านทุHงน)อย 

ชุมชนประมงบ)านทุHงน)อย ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี เปkนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท0องเที่ยวจากทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เนื่องจากชุมชนมีที่ตั้งติดกับชายทะเลและเขตอุทยานแห0งชาติเขาสามร:อย

ยอด จึงมีจุดสนใจทางธรรมชาติทั้งชายหาด ทะเล ภูเขา และถ้ำหินปูน นอกจากนี้ยังมีทุนทางวัฒนธรรม กล0าวคือ 

ชุมชนมีชื่อเสียงเรื่องวิถีการทำประมงแบบรับผิดชอบ ทั้งยังมีเรื่องเล0าประวัติศาสตร;ท:องถิ่นที่เชื่อมโยงกับจุดสนใจ

ต0าง ๆ ในชุมชน 

คณะวิจัยร0วมกับชุมชนในการพัฒนาเส:นทางการท0องเที ่ยวเชิงสร:างสรรค;โดยชุมชนจนเกิดผลผลิต 

ประกอบด:วย เส:นทางท0องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีประมงพื้นบ:าน พร:อมคู0มือท0องเที่ยวชุมชนฯ ที่นักท0องเที่ยว

สามารถเพลิดเพลินกับการล0องเรือจับปลา เรียนรู:วิถีประมงพื้นบ:านและการทำอาหารทะเลท:องถิ่นจากชาวประมง

รุ0นเก0าและรุ0นใหม0 ชื่นชมความงามของชายหาดและถ้ำหินปูน พร:อมฟ_งเรื่องเล0าเกี่ยวกับเหล0าขุนโจรสามร:อยยอดท่ี

เคยมีความสัมพันธ;กับผู:คนและชุมชนในอดีต 

จากการดำเนินการพัฒนาเส:นทางท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ร0วมกับชุมชน สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ0อน 

โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาเส:นทางท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;โดยชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย ดังน้ี 

• จุดแข็ง 

ด)านกายภาพ ได:แก0 การมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช0น ไฟฟjา น้ำประปา และระบบโทรคมนาคม 

เช0น โทรศัพท; และอินเทอร;เน็ต ท่ัวถึง 

ด)านส่ิงแวดล)อมทางธรรมชาติ ได:แก0 ชายหาด ทะเล ภูเขา และถ้ำหินปูน ท่ีสวยงาม 

ด)านวัฒนธรรม ได:แก0 วิถีการทำประมงแบบรับผิดชอบ และอาหารทะเล ที ่มีกรรมวิธีการปรุงที ่มี

เอกลักษณ;เฉพาะ  

ด)านบุคคล/สังคม ได:แก0 แกนนำชุมชนมีความเข:มแข็ง มีชื่อเสียงในฐานะนักต0อสู:เพื่อทรัพยากรทางทะเล 

นอกจากนี้ยังมีผู:รู:ในชุมชน ที่ให:ความร0วมมือในการบอกเล0าเรื่องราว และแบ0งป_นองค;ความรู: และคณะทำงานมี
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ความร0วมมือจากคนหลากหลายช0วงวัย อันเปkนการสร:างโอกาสให:สมาชิกวัยเกษียณมีช0องทางรายได: และเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู:ระหว0างช0วงวัย 

ด)านการบริหารจัดการ ได:แก0 คณะทำงานมีช0องทางรายได:หลากหลายช0องทาง เช0น รายได:จากการขาย

สินค:าสัตว;น้ำ ซึ่งได:รับการสนับสนุนจากเครือข0ายที่ให:ความสำคัญกับการบริโภคเพื่อความยั่งยืน และรายได:จาก

การค:าขายอ่ืน ๆ ทำให:บริหารจัดการความเส่ียงทางการเงินได:ดี 

• จุดอHอน 

ด)านกายภาพ ได:แก0 ชุมชนมีท่ีพักและร:านอาหารจำกัด และต้ังอยู0ไกลจากสถานพยาบาล 

ด)านส่ิงแวดล)อมทางธรรมชาติ ได:แก0 การขาดการจัดการขยะในชุมชน 

ด)านบุคคล/สังคม ได:แก0 แม:คณะทำงานจะมีความเข:มแข็ง แต0จำนวนสมาชิกยังมีอยู0น:อย เพราะขาดการมี

ส0วนร0วมจากคนในชุมชน 

ด)านการบริหารจัดการ ได:แก0 คณะทำงานยังไม0มีแบบจำลองทางธุรกิจและแนวทางบริหารจัดการท่ี

ชัดเจน 

• โอกาส 

ด)านกายภาพ ได:แก0 การมีช0องทางสื่อสารสังคมออนไลน; ซึ่งชุมชนมีชื่อเสียงและเปkนที่รู:จักในด:านการ

อนุรักษ;ทรัพยากรประมงทะเล 

ด)านบุคคล/สังคม ได:แก0 เครือข0ายด:านการอนุรักษ;ทรัพยากรทางทะเล และเครือข0าย influencers ด:าน

การท0องเท่ียวเชิงอนุรักษ; เช0น รายการ Ray ร0อน 

ด)านการบริหารจัดการ ได:แก0 คณะทำงานยังไม0มีแบบจำลองทางธุรกิจและแนวทางบริหารจัดการท่ี

ชัดเจน 

• อุปสรรค 

ด)านกายภาพ ได:แก0 การขาดระบบบริการขนส0งสาธารณะ อันเปkนอุปสรรคต0อการเข:าถึงของนักท0องเที่ยว 

และการขาดความร0วมมือจากหน0วยงานภาครัฐในการพัฒนาโฮมสเตย; เนื่องจากถูกเลื่อนนัดหมายการตรวจดูจาก

หน0วยงานรับผิดชอบ 
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ด)านสิ่งแวดล)อมทางธรรมชาติ ได:แก0 ชุมชนไม0สามารถใช:ประโยชน;เขาหัวแร:งได:อย0างเต็มที่ เนื่องจากอยู0

ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห0งชาติเขาสามร:อยยอด 

ด)านการบริหารจัดการ ได:แก0 คณะทำงานยังไม0มีช0องทางพัฒนาทักษะผู:ประกอบการ 

ตารางท่ี 3.1 สรุปจุดแข็ง จุดอHอน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาเส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,โดย

ชุมชนประมงบ)านทุHงน)อย 

ทรัพยากร จุดแข็ง จุดอHอน โอกาส อุปสรรค 

กายภาพ 

(ที่พัก, ร:านอาหาร, 

การคมนาคม, การ

ต ิ ด ต 0 อ ส ื ่ อ ส า ร , 

สาธารณูปโภค) 

- ความสะดวกใน

การติดต 0อส ื ่อสาร 

ทั้งทางโทรศัพท;และ

อินเทอร;เน็ต 

- สาธารณูปโภค 

- ท่ี พั ก แ ล ะ

ร:านอาหารในชุมชน

มีจำกัด 

- อ ยู0 ไ ก ล จ า ก

สถานพยาบาล 

- ช 0องทางส ื ่อสาร

สังคมออนไลน; 

- ไม0มีบริการขนส0ง

สาธารณะ 

- ขาดความร0วมมือ

จ า ก ห น 0 ว ย ง า น

ภ า ค ร ั ฐ ใ น ก า ร

พัฒนาโฮมสเตย; 

ส ิ ่ งแวดล )อมทาง

ธรรมชาติ 

- ช า ย ห า ด  แ ล ะ

ทะเล 

- ภูเขาหินปูน 

- ถ้ำหินปูน 

- ขยะในชุมชน  - ไ ม 0 ส า ม า ร ถ ใ ช:

ประโยชน ; เขา หัว

แร:งได:อย0างเต็มท่ี 

เนื่องจากอยู0ในเขต

ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ข อ ง

อุทยานแห0งชาติเขา

สามร:อยยอด 

วัฒนธรรม 

(ประเพณี, วิถีชีวิต, 

ส ถ า ป _ ต ย ก ร ร ม , 

ศิลปะ, การละเล0น, 

ภ า ษ า ,  อ า ห า ร , 

เทศกาล) 

- วิถีการทำประมง

แบบรับผิดชอบ 

- อาหารทะเล 
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ทรัพยากร จุดแข็ง จุดอHอน โอกาส อุปสรรค 

บุคคล/สังคม 

( ผู: น ำ ,  ผู: รู: , 

ค ณ ะ ท ำ ง า น , 

เครือข0าย, เงื่อนไขท่ี

เกี ่ยวกับโครงสร:าง

ทางสังคม) 

- แกนนำม ี ค ว าม

เข:มแข็ง 

- ผู:รู:ในชุมชน 

- คณะทำงานมีช0วง

วัยท่ีหลากหลาย 

- ขาดการมีส0วนร0วม

จ า ก ส ม า ช ิ ก ใ น

ชุมชน 

- เครือข0ายด:านการ

อนุร ักษ;ทรัพยากร

ทางทะเล 

- เ ค ร ื อ ข 0 า ย 

influencers ด : า น

การท0องเท ี ่ยวเชิง

อนุรักษ; 

 

การบริหารจัดการ - มีช0องทางรายได:

หลายช0องทาง 

- ยังไม0มีแบบจำลอง

ท า ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ

แนวทา งบ ร ิ ห า ร

จัดการท่ีชัดเจน 

 - ย ังไม 0ม ีช 0องทาง

พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ

ผู:ประกอบการ 

 

 

3.2.2 ชุมชนหัวบ)าน ถนนสู)ศึก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ, 

“ถนนสูHศึก” ที่เปkนถนนที่ตั้งอยู0ใน“ชุมชนหัวบHาน” ที่เปkนพื้นที่แรกที่มีการตั้งชุมชนในบริเวณอำเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ; ชุมชนแห0งนี้เปkนหนึ่งใน 15 ชุมชนที่ตั้งอยู0ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ; โดย

มีจำนวนครัวเรือน 682 ครัวเรือน มีประชากรรวม 1,471 คน แบ0งเปkนชาย 646 คน หญิง 825 คน2 และถนนสู:ศึก

เปkนถนนที่ตั้งขนานถนนริมชายหาดอ0าวประจวบคีรีขันธ; หรือที่ชาวบ:านสมัยก0อนเรียกว0า อ0าวเกาะหลัก และมีถนน

สละชีพขนานอยู0อีกด:าน ด:วยความเก0าแก0ของย0านนี้ บริเวณถนนเส:นนี้จึงเต็มไปด:วยบ:านเก0าโบราณอายุร:อยปgหรือ

เกือบร:อยปg ที่สร:างตั้งแต0ก0อนสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ชุมชนหัวบ:านเปkนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร;ของเมือง

ประจวบคีรีขันธ;ในฐานะการเปkนชุมชนแรกของบริเวณที่ตั้งอำเภอเมืองในป_จจุบัน และถนนสู:ศึกก็เปkนถนนสาย

ประวัติศาสตร;ที่มีเรื่องราวน0าสนใจเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลอดความยาวของถนนประมาณ 2 กิโลเมตร มี

 
2 งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ^ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 
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กิจกรรมมากมายและจุดสนใจหลายอย0าง ทั้งร:านอาหาร ร:านของฝาก แหล0งเรียนรู: พิพิธภัณฑ; วิถีชีวิต และ

บ:านเรือนหลากหลายรูปแบบ ที่สะท:อนความเปkนอยู0ของผู:คนร0วมสมัย ถนนสู:ศึกจึงเปkนถนนที่สามารถบอกเล0าท้ัง

เรื่องราวความเปkนอยู0 วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร;เมืองประจวบคีรีขันธ; รวมทั้งประวัติศาสตร;ชุมชนท่ี

เกี่ยวข:องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งยังสะท:อนการเปลี่ยนผ0านของวิถีชีวิตคนทะเลและการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได:เปkนอย0างดี ถือเปkนชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; ท้ัง

สถานที่ ผู:คน กิจกรรม ที่อยู0บนถนน สามารถพัฒนาเปkนแหล0งเรียนรู: พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ;ของคน

ในชุมชนกับผู:มาเยือน 

ชุมชนหัวบ:านเปkนชุมชนประมงเก0าแก0ที่เกิดขึ้นมาช:านานก0อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด:วยสภาพของ

ชุมชนชายฝ_cงที่อยู0ติดกับอ0าวประจวบซึ่งมีความอุดมสมบูรณ;ของทรัพยากรสัตว;น้ำ โดยเฉพาะปลาทู ปลาอินทรีย; 

ปลากุเลา ปลากุแล ปลากะเมาะ ปลาโอ (ทำปลาหวานได:) ปลาเก¼า ปลาสาก ปลาเซียว (มีหลายชื่อ เช0น ปลาไอ:

เซียว ปลาเรียวเซียว หรือปลาริวกิว ไข0ปลาชนิดนี้มักนำมาทำแกงส:ม) ปลาหมึก (สามารถทำได:หลายเมนู ตากแห:ง

ทอดกรอบ ต:มหวาน แดดเดียว ต:มยำ ผัดพริกแกง ผัดกระเพรา นึ่งมะนาว ฯลฯ) ทำให:ชุมชนหัวบ:านมีเศรษฐกิจ

การค:าท่ีหลากหลาย 

3.2.2.1 ประวัติชุมชนหัวบ)าน 

ชุมชนหัวบ:านเปkนชุมชนที่ตั้งอยู0บนถนนถนนสู:ศึกตลอดทั้งสาย โดยเปkนชุมชนแห0งแรกในบริเวณอำเภอ

เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ; จากการสัมภาษณ;คนเฒ0าคนแก0 พบว0าช่ือ “หัวบHาน” มีท่ีมาจากการเปkนพ้ืนท่ีแรกท่ีมี

ผู:คนอยู0อาศัย ก0อนจะมีการต้ังช่ือว0าชุมชนหัวบ:าน พ้ืนท่ีน้ีถูกเรียกว0า “เกาะหลัก” เพราะมีเกาะใหญ0อยู0ในทะเลห0าง

จากชายฝ_cงไม0มาก นอกจากนี้ เกาะหลักยังเปkนปราการปjองกันลมพายุของคนละแวกนี้ ผู:คนที่อาศัยอยู0บริเวณนี้จึง

ถูกเรียกแทนว0า “คนเกาะหลัก” ในยุคแรกเริ่ม ในสมัยที่คนย:ายเข:ามาตั้งรกราก ชุมชนนี้เปkนชุมชนชาวประมงท่ีมี

ผู:คนทั้งคนไทยและคนจีนเข:ามาอาศัยอยู0 เพราะมีลักษณะเปkนอ0าว และมีเกาะหลักปjองกันอันตรายจากลมพายุ 

เปkนปราการบังลมเม่ือมรสุมเข:า จุดน้ีจึงมีความเหมาะสมในการต้ังถ่ินฐาน 

ก0อนสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณนี้ยังเคยเปkนที่พักเรือสำเภาของพ0อค:าชาวจีนที่เดินเรือค:าขายระหว0าง

กรุงเทพมหานครและภาคใต: รวมทั้งกลุ0มพ0อค:าชาวจีนจากเพชรบุรีไปยังชุมพร โดยเส:นทางการค:านี้จะอันตราย

มากในช0วงฤดูมรสุม พ0อค:าชาวจีนจึงต:องหาที่หลบระหว0างเดินเรือทั้งในบริเวณเกาะหลักและบนพ้ืนที่ชายฝ_cง เพ่ือ

หลบอันตรายต0าง ๆ  หรือบางครั้งก็เปkนจุดพักเพื่อหาน้ำสะอาด เพราะมีความจำเปkนสำหรับการเดินทางไกล โดย
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ในสมัยก0อนพ0อค:าชาวจีนจะเข:ามาตักน้ำในบ0อน้ำธรรมชาติที่ตั้งอยู0บนเกาะหลัก เพื่อนำไปอุปโภคบริโภคระหว0าง

เดินเรือค:าขายสินค:า คุณพ0อของเจ:าของโรงแรมประจวบบีชนำสินค:า โดยเฉพาะมูลค:างคาว ไปส0งขายทำปุ½ยถึง

มหาชัย ดำเนินสะดวก ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี และเพชรบุรี ซึ่งในอดีต ถ้ำบนภูเขาและบนเกาะในอ0าวน:อย อ0าว

ประจวบ และอ0าวมะนาว จะมีค:างคาวจำนวนมากและมีคนเก็บมูลค:างคาวมาขายเพื่อทำเปkนปุ½ยใส0ต:นไม:อย0างดี  

และนำเกลือจากชลบุรี มหาชัย เพชรบุรี ไปขายต0อที่ประจวบคีรีขันธ;และชุมพร แล:วนำใบจากคุณภาพดีจากหลัง

สวน ชุมพร กลับมาขายที่ประจวบคีรีขันธ; ที่ตั้งโรงแรมประจวบบีชในอดีตเคยใช:เปkนโกดังเก็บสินค:าต0าง ๆ ดังน้ัน 

บริเวณอ0าวแห0งน้ีจึงเปkนท่ีพักเรือของชาวจีนท่ีมาค:าขายในเส:นทางน้ี ท้ังในรูปแบบแวะเวียนมาพัก และบางคนได:ลง

หลักป_กฐานในภายหลัง 

 
ภาพท่ี 3.20 แบบจำลองเรือสำเภาจีนท่ีคุณพ0อเจ:าของโรงแรมประจวบบีชเคยค:าขายระหว0างเมืองประจวบฯ 

ชุมพร ไปจนถึงมหาชัย เพชรบุรี ราชบุรี ชลบุรี 

ในอดีต ชาวบ:านสร:างบ:านเรือนท่ีริมชาดหาด เปkนบ:านชาวประมงหลังเล็กมุงจาก ไม0แข็งแรงมากนักเพราะ

ไม0มีเงินทองในการจัดหาไม:มาสร:างบ:าน ถนนสายต0าง ๆ ที่เห็นตัดรอบชุมชน ในอดีตเปkนเพียงทางเกวียนที่เอาไว:

สัญจร มีบ:านหลังใหญ0ของคนมีเงินท่ีปลูกสร:างถาวรอยู0บ:างแต0ไม0มาก โดยมากเปkนบ:านคนจีนท่ีเข:ามาทำการค:าขาย

หรือเข:ามาเปkนชาวประมงแต0เปkนเจ:าของเรือใหญ0 ซึ่งในป_จจุบันยังคงอยู0มีบ:านร:อยปgอยู0ตลอดแนวถนนหลายสิบ
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หลัง การย:ายเข:ามาต้ังถ่ินฐานมีท้ังคนไทยและคนไทยเช้ือสายจีนท่ีอยู0ท่ีอ่ืนเร่ิมเข:ามาค:าขายและทำประมง โดยหลัก 

ๆ มาจากทางเมืองเพชร เมืองกุย กรุงเทพฯ และชุมพร ทั้งยังมีคนจีนที่ย:ายมาจากเมืองจีนโดยตรง ภายหลังมีการ

ชักชวนกันมาด:วยเหตุว0าทรัพยากรทางทะเล ทั้งปลา กุ:ง และเคย ในบริเวณอ0าวประจวบฯ อุดมสมบูรณ; อีกท้ัง

บริเวณนี้ยังสามารถทำการค:าขายได:ด:วย เมื่อชุมชนเริ่มขยายตัว ชาวบ:านจึงเริ่มขยับขยายปลูกบ:านเรือนบริเวณ

เหนือชายหาดขึ้นมาจนถึงบริเวณวัดเกาะหลัก บ:านเรือนเริ่มหนาแน0นทั้งในบริเวณที่เปkนถนนสู:ศึกและถนนสละชีพ

ในป_จจุบัน โดยคนเฒ0าคนแก0ในชุมชนเล0าว0า เมื่อ 60 - 70 ปgก0อน บ:านเรือนยังไม0หนาแน0น เพราะยังมีที่ว0างให:เด็ก 

ๆ ได:วิ่งเล0นมากมาย แต0ภายหลังมีคนเข:ามาซื้อขายจับจองที่ดินมากขึ้น ทำให:กลายเปkนชุมชนเมืองอย0างที่เห็นใน

ป_จจุบัน 

ถนนเส:นนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเปkน “ถนนสู:ศึก” เพื่อให:เข:ากับเหตุการณ;สำคัญทางประวัติศาสตร; คือ การยกพล

ขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ�นที่บริเวณอ0าวประจวบฯ และอ0าวมะนาวหรือกองบิน 5 ซึ่งถือเปkนเหตุการณ;สำคัญทาง

ประวัติศาสตร;ของจังหวัด และยังเปkนเหตุการณ;สำคัญของประเทศ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ;ครั้งนั้น ทางเกวียนที่ตัด

ผ0านกลางชุมชนหัวบ:านจึงถูกเปลี่ยนเปkนถนนสู:ศึกในป_จจุบัน เปkนถนนสายสำคัญทางประวัติศาสตร;ในช0วงสงคราม

มหาเอเชียบูรพา มีสถานที่ที่เปkนจุดปะทะ จุดที่ทหารมารักษาตัว รวมทั้งจุดที่ชาวบ:านใช:หลบหนี เมื่อครั้งกองทัพ

ญี่ปุ�นยกพลขึ้นบกในครั้งนั้น ดังนั้น นอกจากความสำคัญในฐานะเปkนพื้นที่แรกที่มีการตั้งรกรากแห0งแรกในอำเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ;แล:ว ชุมชนหัวบ:านยังมีเรื่องเล0าและประวัติศาสตร;ในช0วงสงครามที่คนในชุมชนบันทึกต0อกัน

มา นอกจากถนนสู:ศึกแล:ว ถนนเส:นอื่น ๆ รอบเกาะหลักก็ถูกเปลี่ยนชื่อเช0นกัน ทั้งที่รู:จักในชื่อถนนสละชีพ ถนน

ก:องเกียรติ ถนนเกรียงไกร เพ่ือระลึกถึงเหตุการณ;ทางประวัติศาสตร;น้ัน 

 
ภาพท่ี 3.21 บ:านเก0า 100 ปg บนถนนสู:ศึก 
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แม:ในป_จจุบันนี้สภาพชุมชนจะเปลี่ยนไปมาก การทำประมงซบเซาลง เนื ่องจากการเสื ่อมโทรมของ

ทรัพยากรทางทะเลที่ในท:องทะเลมีปลาน:อยลงมากจากการทำประมงพานิชย;ที่เน:นปริมาณการจับจนทำให:เกิด

ความเสื่อมโทรม ชาวบ:านไม0ได:ทำประมงทุกหลังคาเรือนเหมือนในสมัยตั้งชุมชนใหม0 ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตของคนรุ0น

ใหม0ท่ีมีอาชีพหลากหลายและไม0ได:ยึดติดกับการทำประมงแล:ว แต0ชุมชนน้ียังมีร0องรอยและเร่ืองราว ท่ีสามารถบอก

เล0าผ0านสถานที่ ผู:คน และสิ่งของภายในชุมชน ให:ผู:มาเยือนได:เรียนรู:และเข:าใจประวัติศาสตร;และวัฒนธรรมของ

ชาวหัวบ:านได: 

- การต้ังถ่ินฐานของชุมชนหัวบ)าน 

จากการสัมภาษณ;และรวมรวมข:อมูล พบว0า พื้นที่นี้มีการอยู0อาศัยมากกว0า 100 ปg โดยมีการย:ายถิ่นฐาน

เข:ามาหลายระลอก ซี่งทำให:เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่แต0ละกลุ0มได:นำเข:ามาด:วย ใน

ระยะแรกของการโยกย:ายถิ่นฐานเข:ามาอาศัยอยู0ในชุมชนนั้น ปรากฏว0ามีคนหลายกลุ0มจากหลายพื้นที่เข:ามาลง

หลักป_กฐาน โดยล0องเรือมาทางทะเลและจับจองพื้นที่สร:างบ:านเรือน ตลอดจนทำมาหากินในบริเวณนี้ จากการ

สัมภาษณ;ผู:รู: พบว0า คนกลุ0มแรก ๆ ที่ย:ายเข:ามานั้นย:ายเข:ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำประมง ทั้งที่มาจากทางใต: โดย

สันนิษฐานจากภาษาที่มีการใช:ในสมัยแรก ๆ เมื่อครั้งชุมชนยังมีขนาดไม0ใหญ0นัก ชาวบ:านส0วนใหญ0จะภาษาใต:และ

บางส0วนพูดภาษากลางแต0มีสำเนียงใต: รวมทั้งอาหารการกินในยุคแรกที่มีอาหารใต: เช0น แกงไตปลา เปkนอาหาร

หลักอย0างหนี่งที่ชาวบ:านรับประทานกัน นอกจากนี้ยังมีผู:คนจากทางเพชรบุรีที่โล:สำเภามาทำมาหากินที่นี่ เพราะ

ปลาอุดมสมบูรณ;มาก และเปkนจุดภูมิศาสตร;ที่ปลอดภัยจากมรสุม ดังนั้น ในระยะหลังจึงบอกต0อกันปากต0อปาก 

ชักชวนกันมา ในระยะนั้น พื้นที่ทำมาหากินในบริเวณนี้ยังไม0มีคนจับจองมาก ซึ่งคนที่มาจากเพชรบุรีนั้นมีทั้งคน

ไทยและคนไทยเช้ือสายจีนท่ีลูกหลานยังคงอยู0และประกอบกิจการหลายอย0างบนถนนสู:ศึก 

นอกจากนั้นยังมีชาวจีนที่โล:เรือสำเภามาจากพื้นที่อื่น ๆ ทั้งกลุ0มที่อพยพมาจากเมืองจีนโดยตรงและมาข้ึน

ฝ_cงบริเวณชุมชนหัวบ:าน และมีคนจีนที่มาจากเมืองจีนแต0มาอยู0ที่กรุงเทพมหานครก0อน โดยประกอบอาชีพรับจ:าง

หรือเปkนกรรมกรที่นั่นสักพัก จนภายหลังสามารถเก็บรวบรวมเงินทองได: เมื่อมีฐานะก็เริ่มเห็นช0องทางทำมาหากิน

ในพื้นที่อื ่น คนที่มาจากกรุงเทพมหานครจะนั่งรถไฟมาตั้งรกราก โดยการมาทำประมงและค:าขายที่พื ้นที่น้ี 

ภายหลังมักจะแต0งงานกับคนไทยในพื้นที่ โดยคนจีนหลายครอบครัวเปkนเจ:าของเรือ หรือที่ชาวบ:านเรียกว0า 

“เจHาของโป^ะปลา” ที่มีลูกน:องออกเรือหาปลา ทำปลาเค็มและกะป�จากเคยขาย บ:างก็ทำอาชีพค:าขายอุปกรณ;และ

เครื่องมือการทำประมง เช0น อวน แห ลูกตุ:ม และอุปกรณ;เรือ บ:างค:าขายแพรไหม จักรเย็บผ:า ตะเกียง และของใช:
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ที่ทันสมัย รวมทั้งนำเข:าจากต0างประเทศ คนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนจึงเปkนอีกกลุ0มที่อาศัยอยู0ในพื้นที่ชุมชนหัว

บ:าน 

อีกกลุ0มที่อพยพเข:ามาและมีบทบาทมากในชุมชนหัวบ:าน คือ กลุ0มข:าราชการ โดยภายหลังจากที่ต้ัง

กองบิน 5 รวมทั้งการสร:างหน0วยงานราชการหลาย ๆ หน0วย ทำให:บริเวณชุมชนหัวบ:านมีข:าราชการจากพื้นท่ี

ใกล:เคียงย:ายเข:ามาอาศัยอยู0ในชุมชนจำนวนมาก โดยเฉพาะข:าราชการทหารและตำรวจ บ:านเรือนที่เปkนตึกเก0า

อายุร:อยปgบนถนนสู:ศึกจำนวนมากเปkนของครอบครัวข:าราชการเก0า โดยเฉพาะข:าราชการทหารอากาศ 

อีกช0วงที่มีการอพยพเข:ามาอยู0ในชุมชนหัวบ:าน คือ ช0วงประมาณ 70 - 80 ปgก0อน เพราะชุมชนหัวบ:านมี

ความปลอดภัยเพราะอยู0ใกล:ค0ายทหาร และยังพอมีพื้นที่ใหม0ที่ยังพอสามารถจับจองทำมาหากินได: โดยเหตุท่ี

ชาวบ:านกังวลเรื่องความปลอดภัยในยุคนั้น เพราะมีโจรหรือเสือรบกวนชาวบ:านในพื้นท่ีอำเภอกุยบุรีและในเขต

สามร:อยยอด โดยในยุคนั้นเมืองกุยหรืออำเภอกุยบุรีเปkนเมืองท0าที่ใหญ0กว0าบริเวณอำเภอเมืองประจวบในป_จจุบัน 

มีเสือหลายคนที่ออกปล:นข:าวของ เงินทองของร:านค:าและชาวบ:าน ชาวบ:านจากทางกุยบุรีหรือสามร:อยยอดจึง

หนีเสือหรือโจรที่ชุกบริเวณนั้นมาป_กหลักที่นี่ ในชุมชนหัวบ:านมีหลายสิบครอบครัวที่ย:ายมาจากบ:านทุ0งน:อย ที่ต้ัง

อยู0ใกล:แหล0งซ0อนตัวของเสือ เพราะชาวบ:านหลายคนรู:สึกหวาดกลัว บ:างก็รู:สึกรำคาญใจ ไม0สามารถทำมาหากินได:

อย0างสะดวก ต:องคอยระแวงเสือตลอดเวลา หลายคนมีลูกสาวและเกรงว0าจะถูกเสือลักพาตัวไปเปkนภรรยา จึงพา

กันย:ายออกจากบริเวณนั้นและล0องเรือมาเรื่อย ๆ เพื่อเข:ามาป_กหลักในชุมชนหัวบ:านที่เหมาะแก0การทำมาหากิน 

ทั้งที่ดินละแวกนี้ก็ถูกกว0ากุยบุรีมากในสมัยก0อน หลายคนล0องเรือกว0าสองวัน โดยพักระหว0างทาง 1 - 2 คืน พื้นท่ี

ชุมชนหัวบ:านจึงเปkนพื้นที่ปลอดภัยในยุคนั้น ซึ ่งคนท่ีย:ายมาจากทุ0งน:อยก็จะกลับไปทำบุญท่ีบ:านเกิดในช0วง

ทอดกฐินทุกปg 

หลังจากการอพยพเข:ามาจำนวนมาก จึงเปkนช0วงที่มีการขยายตัวของชุมชน บ:านเรือนเริ่มหนาแน0น ถนนสู:

ศึกถูกจับจองค:าขายและสร:างบ:านเรือน กลายเปkนศูนย;กลางการค:าขายของจังหวัด และในยุคป_จจุบันนี้มีบ:านร:อย

ปgอยู0หลายหลังสลับเรียงรายกับบ:านเรือนสมัยใหม0 วิถีชีวิตแบบร0วมสมัยที่มีทั้งตึก ร:านอาหาร ร:านกาแฟ โรงแรม 

และบ:านเก0า สลับกันไปมา ถือเปkนเสน0ห;อย0างหนึ่งของถนนสายนี้ และสถานที่ทางประวัติศาสตร;และวัฒนธรรมก็

ยังคงหลงเหลือให:ศึกษาเรียนรู: เช0น สถานที่ที่เคยรองรับและรักษาทหารที่บาดเจ็บจากการสู:รบ ที่ป_จจุบันเปkน

พิพิธภัณฑ;ชุมชน หรือศาลหลักเมืองแห0งแรกของประจวบคีรีขันธ; หรือป_จจุบันเรียกว0า ศาลเจ:าพ0อหลักเมือง

ประจวบคีรีขันธ; เพื่อไม0ให:สับสนกับศาลหลักเมืองใหม0ที่ถูกสร:างขึ้นไม0นาน ศาลเจ:าปุงเท:ากงอันเปkนที่สักการะของ

คนไทยชื้อสายจีน บ:านเก0าร:อยปgหลายหลังที่ถูกดัดแปลงเปkนกิจการโรงแรมขนาดเล็ก ร:านกาแฟ และร:านอาหาร 

นอกจากน้ียังมีร:านขนมครกโบราณ ร:านก¼วยเตี๋ยว 5 รุ0น ร:านขนมใส:ไก0 100 ปg และบ:านร:อยปgหลายหลังบนถนน 
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ซึ่งสถานที่ต0าง ๆ เหล0านี้มีศักยภาพในการพัฒนาเปkนสถานที่ท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; แต0ยังไม0ได:รับการศึกษาและ

พัฒนาข:อมูลเพ่ือการท0องเท่ียว 

- วิถีชีวิตของชาวบ)านชุมชนหัวบ)าน 

ในอดีต ชาวชุมชนหัวบ:านประกอบอาชีพหลัก 3 อาชีพ โดยชาวบ:านส0วนใหญ0ทำอาชีพประมง รองลงมา 

คือ ข:าราชการ และสุดท:าย คือ อาชีพค:าขาย การทำประมงถือเปkนอาชีพหลักของชาวบ:านแทบทุกหลังคาเรือน 

แม:แต0ครอบครัวที่สามีเปkนข:าราชการก็จะมีภรรยาออกเรือหาปลา จับปู หอย และปลา บริเวณชายหาด โดย

สมัยก0อนนั้น การจับปูม:าหรือหาปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือนทำได:ง0ายมาก เพียงแค0เดินลงไปชายหาดไม0กี่ก:าวจาก

บ:านก็ได:ปูมาทำอาหารเย็นเพียงพอสำหรับหนึ่งครอบครัวแล:ว ส0วนชาวประมงที่ออกเรือจะนำปลามาแปรรูปขาย 

เพราะได:ปลามามากจนไม0สามารถบริโภคหมด ชาวประมงละแวกนี้มีวิถีปฏิบัติก0อนออกหาปลา คือ ไหว:ขอพรจาก

ศาลเจ:าพ0อหลักเมือง หากเปkนคนเชื้อสายจีนจะไหว:ศาลเทพเจ:าปุงเท:ากง เพื่อให:คุ:มครองและได:ปลาตามจำนวนท่ี

ต:องการ ซ่ึงหากได:ปลาในจำนวนท่ีบนกับเทพเจ:าในศาลไว:จะแก:บนด:วยการแสดงงิ้ว ส0วนเจ:าพ0อหลักเมืองจะแก:บน

ด:วยรำโนราห; รำละคร หนังตะลุง และมหรสพอ่ืน ๆ 

ในสมัยก0อนนั้นชาวประมงจับปลาได:จำนวนมากและใช:เวลาไม0นานในการออกเรือ ปลาที่ได:จะนำมาทำ

ปลาเค็มขาย การทำปลาเค็มขายจึงเปkนอาชีพหลักของชาวบ:านในละแวกนี้ ปลาเค็มที่ชุมชนหัวบ:านขึ้นชื่อและ

นำไปขายในพื้นที่อื ่น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เหตุที่ต:องทำปลาเค็มเพราะยังไม0มีวิธีการถนอมอาหาร

ประเภทอ่ืน และหาน้ำแข็งมาแช0ปลาได:ยาก 

นอกจากการทำปลาเค็มแล:ว ชาวประมงที่มีเรือขนาดใหญ0หรือเจ:าของโป¿ะจะทำกะป�ขาย โดยนำเคยที่จับ

ได:ในทะเล ซึ่งในอดีตทำทีละ 100 ถัง เพราะจับเคยได:จำนวนมาก ซึ่งการทำเคยก็เปkนรายได:หลักอีกหนึ่งช0องทาง

ของชาวบ:าน เด็ก ๆ ในหมู0บ:านจะสนุกกับการย่ำเคย โดยจะไปรับจ:างเจ:าของโป¿ะปลาย่ำเคยในกระบะที่ถูกนำมา

ตากรวมกันที่ชายหาด ทั้งปลาเค็มและเคยส0วนมากจะส0งไปขายยังหลายพื้นที่ ป_จจุบันนี้การทำปลาเค็มและการ

แปรรูปอาหารทะเล รวมทั้งการทำกะป�จากเคย ยังคงเปkนรายได:ของคนในพื้นที่ มีหลายครอบครัวที่ทำกันอยู0 และ

ยังถือเปkนของฝากสำคัญของเมืองประจวบคีรีขันธ; 

วิถีชีวิตของคนชุมชนหัวบ:านในสมัยก0อนผูกพันกับทะเลอย0างมาก ทั้งการประกอบอาชีพ การทำมาหากิน 

หรือแม:แต0การละเล0น กิจกรรมรื่นเริงและงานสังสรรค;ของคนในชุมชนจึงจัดที่ริมชายหาดทั้งหมด โดยในอดีตมีการ

จัดกิจกรรมให:คนในชุมชนได:สังสรรค;ในวันสงกรานต;บริเวณริมหาด เปkนกิจกรรมใหญ0ของชุมชน ซึ่งชายหาดนี้ถือ

เปkนสถานที่พบปะของหนุ0มสาวผ0านกิจกรรมการละเล0นต0าง ๆ  แต0ป_จจุบันนี้ชายหาดบริเวณหน:าชุมชนหัวบ:านได:
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กลายเปkนแนวกันคลื่น และถนนริมหาด ทำให:ภูมิทัศน;ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม และการเปลี่ยนแปลงต0าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้น ทำให:กิจกรรมรื่นเริงและการพบปะที่ริมชายหาดสูญหายไป หากจะเจอก็มีแต0บริเวณถนนริมชายหาดท่ี

พักผ0อนของคนทั่วไป กลายเปkนสถานที่ที่ใช:นั่งสังสรรค; พบปะ พูดคุย ของกลุ0มเพื่อนและผู:มาพักผ0อนได:เปkนอย0างดี 

ในฝ_cงศาลเจ:า การเล0นงิ้วหน:าศาลเจ:าเปkนงานประจำปgที่ชาวบ:านสมัยก0อนตั้งตารอ แต0ป_จจุบันไม0ได:รับความนิยม

เหมือนสมัยก0อน แต0คนไทยเชื้อสายจีนที่ผูกพันและนับถือเทพเจ:าในศาลเจ:าก็ยังจัดหามหรสพมาให:เทพเจ:าและ

ชาวบ:านได:รับชม ในฝ_cงศาลเจ:าพ0อหลักเมืองนั้น ป_จจุบันนี้ยังมีผู:คนทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเข:ามาขอบน 

ดังจะพบเห็นได:จากดอกไม: ธูปเทียน ผลไม: และการแก:บนต0าง ๆ ท่ีมีตลอดท้ังปg ซ่ึงท้ังศาลเจ:าปุงเท:ากงและศาลเจ:า

พ0อหลักเมืองต0างมีงานประจำปgท่ีชาวชุมชนหัวบ:านและชาวประจวบฯ โดยท่ัวไปเข:าร0วมงานอย0างหนาแน0นทุกปg 

 
ภาพท่ี 3.22 ชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:ศึกยามค่ำคืน 

ชุมชนหัวบ:านในป_จจุบันไม0มีการทำประมงอย0างแพร0หลายเหมือนในอดีต เนื่องด:วยทรัพยากรทางทะเลลด

น:อยลง ชาวประมงบางส0วนที่ผ0านความทุกข;ยากและเข:าใจการทำประมงว0าเปkนงานหนัก จึงไม0ต:องการให:ลูกหลาน

ลำบาก โดยส0งให:เรียนหนังสือสูง ๆ เพื่อให:รับราชการหรือประกอบอาชีพอื่น แต0ชาวบ:านหลายคนยังมีการทำ

ประมงพื้นบ:านโดยการออกเรือขนาดเล็กหาปลา ป_จจุบันยังมีแพปลาอยู0ที ่บริเวณหน:าศาลเจ:าปุงเท:ากง ท่ี

ชาวประมงนำสัตว;น้ำท่ีจับได:มาขายให:เจ:าของร:านอาหารและพ0อค:าแม0ค:า เพ่ือไปขายต0อหรือปรุงขายในร:านอาหาร 

บริเวณริมหาดที่เคยเปkนที่อยู0อาศัยของชาวประมงถูกปรับเปลี่ยนเปkนโรงแรม โฮสเทล เกสเฮ:าส; ร:านกาแฟ และ
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ร:านอาหารทะเล ทั้งน้ี ในบริเวณพื้นที่ถนนสู:ศึกนี้ ยังมีคนรุ0นใหม0ที่กลับเข:ามาประกอบกิจการในพื้นที่ และพัฒนา

ถนนสู:ศึกอยู0หลายครอบครัว โดยมากเข:ามาประกอบกิจการร:านอาหารและธุรกิจท0องเที่ยว ทำให:มีความร0วมสมัย

ระหว0างวิถีเก0าและวิถีชีวิตของคนรุ0นใหม0อย0างลงตัว 

3.2.2.2 เส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค, ชุมชนหัวบ)าน ถนนสู)ศึก 

 จากการศึกษาข:อมูล ประวัติ สถานท่ี วิถีชีวิต และจุดแข็งจุดอ0อนของชุมชนในการพัฒนาเส:นทางท0องเท่ียว

สร:างสรรค; พบว0า ชุมชนหัวบ:านและถนนสู:ศึก มีศักยภาพในการพัฒนาเปkนแหล0งท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; ท่ี

นักท0องเที่ยวสามารถเข:ามาเรียนรู: และเปkนพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู:ของนักท0องเที่ยวและคนในชุมชน โดยแนวทาง

ในการพัฒนาเส:นทางการท0องเท่ียวบนถนนสู:ศึกมี 3 แนวทาง ได:แก0 

 แนวทางท่ี 1: บ:านเก0าเล0าเร่ือง 

 แนวทางท่ี 2: วิถีชีวิตคนทะเลร0วมสมัย 

 แนวทางท่ี 3: แหล0งเรียนรู:ประวัติศาสตร;สงครามโลกคร้ังท่ี 2 

แนวทางท่ี 1: “บ)านเกHาเลHาเร่ือง” 

 บนถนนสู:ศึกมีบ:านเก0า 100 ปg หลายหลัง และสถานที่ที ่สามารถบอกเล0าวิถีชีวิต ความเปkนอยู0 และ

วัฒนธรรมของคนย0านนี้ บ:านเก0าหลายหลังเป�ดกิจการเปkนร:านกาแฟ โรงแรมขนาดเล็ก และกิจการอื่น ๆ บ:านแต0

ละหลังมีเรื่องเล0า ความเปkนมา และความทรงจำของผู:คน ที่เจ:าของร:านสามารถถ0ายทอดผ0านเรื่องเล0า ส่ิงของ และ

กิจกรรมท่ีมีอยู0ในสถานท่ีน้ัน โดยสถานท่ีท่ีอยู0ในกลุ0มบ:านเก0าเล0าเร่ือง ได:แก0 

 จุดท่ี 1 ศาลเจ:าพ0อหลักเมือง ชุมชนหัวบ:าน 

 จุดท่ี 2 ศาลเจ:าปุงเท:ากง 

 จุดท่ี 3 ต:นมะเฟ�อง 110 ปg 

จุดท่ี 4 ร:านศรีเสนาะ 

จุดท่ี 5 ร:าน Hachi 

จุดท่ี 7 บ:านคุณยาย  

จุดท่ี 7 บ:านกาแฟโบราณ 

จุดท่ี 8 วัดเกาะหลัก 
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- จุดท่ี 1 ศาลเจ)าพHอหลักเมือง ชุมชนหัวบ)าน 

ศาลเจ:าพ0อหลักเมืองประจวบคีรีขันธ; ตั้งอยู0บนถนนสู:ศึก ชุมชนหัวบ:าน ซึ่งเปkนชุมชนแห0งแรกของจังหวัด 

เปkนศาลที่ตั้งมากว0า 100 ปg แม:ไม0มีเอกสารยืนยันแน0ชัดได:ว0าสร:างตั้งแต0เมื่อใด แต0จากคำบอกเล0าของคุณยายท่ี

เสียชีวิตเมื่อปg พ.ศ. 2560 ด:วยอายุ 101 ปg ได:ถ0ายทอดให:คนในชุมชนฟ_งว0า ตั้งแต0คุณยายยังเด็กก็เห็นว0ามีการไหว:

บูชาศาลเจ:าพ0อหลักเมืองแล:ว นอกจากคำบอกเล0าของคุณยายแล:ว ยังมีคำบอกเล0าของวีรชนที่ผ0านการรบในศึก

สงครามเอเชียมหาบูรพา ในช0วงปg พ.ศ. 2484 โดยท0านเสียชีวิตเมื่อปg พ.ศ. 2562 ด:วยอายุ 96 ปg ซึ่งให:ข:อมูล

เช0นเดียวกันว0าศาลเจ:าพ0อหลักเมืองอยู0คู0ชุมชนหัวบ:านมาตั้งแต0ท0านยังเด็กและจำความได: ซึ่งในตอนนั้นชาวบ:านก็

มาไหว:ศาลแล:ว ยังมีคุณตาพูน อายุ 92 ปg อดีตข:าราชการเกษียณได:ให:ข:อมูลว0าศาลเจ:าพ0อหลักเมืองมีมาต้ังแต0สมัย

ตั้งชุมชน นอกจากทั้งสองท0านแล:วยังมีคุณยายที่อาศัยอยู0บริเวณข:างศาล ซึ่งมีอายุ 90 ปgแล:ว ได:ยืนยันว0าสมัยยัง

เล็ก เมื่อแม0ไล0ตีก็จะวิ่งผ0านศาลไปหลบอยู0อีกฝ_cงที่เปkนทางเกวียน หรือถนนสละชีพในป_จจุบัน จากข:อมูลเหล0าน้ี

สามารถยืนยันได:ว0าศาลเจ:าพ0อหลักเมืองอยู0คู0กับเมืองประจวบคีรีขันธ;มากว0า 100 ปgแล:ว 

 
ภาพที 3.23 ศาลเจ:าพ0อหลักเมือง ชุมชนหัวบ:าน 

ในอดีต ชาวบ:านชุมชนหัวบ:านซึ่งส0วนใหญ0ประกอบอาชีพประมงจะเข:ามาบนบานกับเจ:าพ0อ โดยปกติแล:ว

ชาวบ:านจะบนขอปลาและเคย ขอให:โชคดีในการออกเรือ รวมท้ังบอกกล0าวเพ่ือให:แคล:วคลาดปลอดภัย บางคร้ังขอ

วันต0อวัน บางครั้งหากออกเรือนานก็จะขอบนตามจำนวนที่ต:องการต0อการลงเรือ 1 น้ำ โดย 1 น้ำจะมีระยะเวลา
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ประมาณ 20 วัน สมัยก0อนการทำปลาเค็มเปkนอาชีพหลักของชาวประมงหัวบ:าน นอกจากน้ี การทำกะป�จากเคยก็

เปkนอาชีพที่ชาวบ:านนิยมทำในช0วงที่หาเคยได:เช0นกัน คุณปjาจำลองอายุ 74 ปg เล0าว0า ในอดีตตนและเพื่อนวัย

เดียวกันจะถูกเจ:าของเรือจ:างให:ไปย่ำเคยในกระบะไม:ไผ0ใหญ0 ๆ บริเวณริมหาด ค0าจ:างวันละสลึง ย่ำกระบะละ 4 – 

5 คน มีหลายกระบะเรียงกัน ซึ่งช0วงที่ทำเคยนั้นจะมีชาวประมงมาบนบานศาลเจ:าพ0อเยอะ บนทีละ 100 ถังต0อวัน 

เมื่อเรือออกหาปลาหรือเคยแล:วได:ตามที่ขอไว: จะแก:บนด:วยมโนราห; หนังตะลุง และรำละคร รวมทั้งนำขนมต:ม

ขาวและขนมต:มแดงมาแก:บนด:วย ชาวประมงส0วนใหญ0จะได:ตามจำนวนที่บนบานศาลกล0าว ด:วยเหตุนี้ทำให:ศาล

เจ:าพ0อหลักเมืองเปkนที่เลื่องลือของชาวประมงและชาวชุมชนหัวบ:าน ชาวบ:านเล0าปากต0อปากถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

เจ:าพ0อหลักเมือง จนทำให:ข:าราชการที่ย:ายเข:ามารับราชการในจังหวัด รวมทั้งต:องการโยกย:ายกลับภูมิลำเนา 

พ0อค:า นักธุรกิจ และคนจากพื้นที่อื่น เข:ามาบนบานศาลกล0าวจำนวนมาก ซึ่งปjาจำลองผู:ดูแลศาลเล0าว0า มีคนจาก

หลายพ้ืนที่ ทั้งจากอำเภอหัวหิน กรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรี และคนในตัวจังหวัด เข:ามาบนบานขอเจ:าพ0อ

หลักเมือง รวมท้ังแก:บนด:วยการแสดงกันไม0ขาดสาย ปjาจำลองมักเห็นพวงมาลัย ประทัด และผลไม:ต0าง ๆ วางหน:า

ศาลเพ่ือแก:บนอยู0เปkนประจำ  

เดิมทีศาลเจ:าพ0อหลักเมืองเปkนศาลไม:เล็ก ๆ ที่ชาวบ:านสร:างขึ้นและช0วยกันดูแล แต0เมื่อปg พ.ศ. 2552 มี

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย;มาบนขอให:สำเร็จในการที่ต:องทำ ซึ่งก0อนหน:านั้นนักธุรกิจท0านนั้นฝ_นว0าต:องมาไหว:ศาลท่ี

ประจวบคีรีขันธ; เมื ่อมาถึงก็เดินทางไปที่ศาลหลักเมือง บริเวณหน:าศาลากลาง แต0ปรากฏว0าศาลแห0งนั้นไม0

เหมือนกับภาพท่ีเห็นในความฝ_น จึงขับรถมาเร่ือย ๆ และพบว0ามีศาลเจ:าพ0อหลักเมืองท่ีลักษณะเหมือนกับท่ีปรากฏ

ในความฝ_น ซึ่งภายหลังได:ประสบความสำเร็จตามที่บนบานไว: จึงได:เข:ามาสร:างศาลถาวรในบริเวณเดิม และทำให:

เร่ืองราวความศักด์ิสิทธ์ิได:เล่ืองลือมากย่ิงข้ึน 
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ภาพท่ี 3.24 ศาลเจ:าพ0อหลักเมืองหลังเก0า 

นอกจากน้ี ชุมชนแห0งน้ียังมีการทำบุญประจำปgศาลเจ:าพ0อหลักเมืองทุกวันข้ึน 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปg โดยการ

ทำบุญถวายภัตตาหารเช:าพระสงฆ;จำนวน 9 รูป ชาวชุมชนหัวบ:านและชุมชนอื่น ๆ ใกล:เคียง รวมทั้งผู:ที่นับถือเจ:า

พ0อหลักเมืองจะนำอาหารคาวหวานมาร0วมทำบุญ ภายในวันนั้นหากใครต:องการแก:บนที่ขอเจ:าพ0อแล:วสำเร็จ จะ

มาร0วมแก:บน เช0น จ:างรำมโนราห; รำละคร เปkนต:น 

- จุดท่ี 2 ศาลเจ)าปุงเท)ากง 

ศาลเจ:าปุงเท:ากงเปkนศาลเจ:าท่ีคนไทยเชื้อสานจีนในจังหวัดเคารพบูชา ไม0มีการระบุแน0ชัดว0าศาลเจ:าแห0งน้ี

ตั้งขึ้นในช0วงใด แต0จากคำบอกเล0าของคนที่อยู0อาศัยในบริเวณนี้มาหลายรุ0น พอสรุปได:ว0า ในอดีตมีเส:นทางการ

ค:าขายของพ0อค:าชาวจีนจากเพชรบุรี ผ0านประจวบคีรีขันธ;เพ่ือไปยังชุมพร ซึ่งการเดินเรือสำเภาจะเจอมรสุมอยู0

บ0อยครั้ง เรือสินค:าเหล0านั้นมักมาจอดหลบพายุบริเวณอ0าวเกาะหลักหรือที่เรียกในป_จจุบันว0าอ0าวประจวบฯ ซึ่งเปkน

ที่ตั้งของศาลเจ:าปุงเท:ากง หากในคณะมีผู:เสียชีวิตในระหว0างการเดินเรือ จะนำศพใส0โลงไม:วางไว:ที่หน:าบริเวณ

ชายหาดใกล: ๆ เกาะหลัก จนชาวบ:านเรียกเกาะนั้นว0าเกาะไหหลำ ทั้งยังพบการขุดบ0อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของ

พ0อค:าชาวจีน ดังนั ้น ศาลเจ:าปุงเท:ากงจึงเปkนสถานที ่บอกเล0าการอพยพเข:ามาอยู 0อาศัยในพื ้นที ่จ ังหวัด

ประจวบคีรีขันธ;ของชาวจีนกลุ0มแรก ๆ  
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นอกจากองค;เทพเจ:าปุงเท:ากงแล:ว ภายในศาลมีองค;เจ:าแม0ทับทิมประทับอยู0 โดยมีชาวประมงในละแวกน้ี

เล0าว0า เมื่อร:อยปgก0อนในขณะที่กำลังลากอวนในทะเลกับอาก¼งและอาม0า ได:พบเห็นว0ามีองค;เทพเจ:าแกะสลักด:วยไม:

ลอยน้ำมาทางทิศตะวันออก โดยลอยเหนือน้ำมาทางเขาตาม0องล0าย จึงได:เก็บเอาไว:ในบ:านโดยไม0ทราบว0าเปkนองค;

เจ:าแม0ทับทิม ภายหลังเมื่อมีชาวจีนจากทางภาคใต:เห็นจึงบอกว0าเปkนองค;เจ:าแม0ทับทิม จึงได:ทาสีองค;เจ:าแม0ทับทิม

ให:เปkนสีทอง และนำไปประทับท่ีศาลเจ:าร0วมกับเทพเจ:าองค;เดิม (ปุงเท:ากง) ซ่ึงชาวประมงสันนิษฐานว0า องค;เจ:าแม0

ทับทิมที่ลอยน้ำมานั้น น0าจะมาจากเรือสำเภาของพ0อค:าชาวจีนที่ออกเรือค:าขายสินค:า และนำเอาองค;เทพเจ:าจาก

เมืองจีนประทับมาในเรือด:วย แต0เรือเกิดอับปางจึงทำให:องค;เทพเจ:าลอยมาท่ีบริเวณอ0าวประจวบฯ แห0งน้ี 

 
ภาพท่ี 3.25 เล0าปุงเท:ากงม0าประจวบ หรือท่ีชาวบ:านเรียกว0า ศาลเจ:าปุงเท:ากง 

คนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนหัวบ:านที่อพยพมาในช0วงแรกได:บอกเล0าให:ลูกหลานฟ_งว0า เกิดมาก็เห็นว0ามี

ศาลเจ:าปุงเท:ากงอยู0แล:ว เปkนศาลเล็ก ๆ ท่ีต้ังมาคู0กับชุมชนเกาะหลัก ศาลเจ:าปุงเท:ากงเปkนเสมือนสถานที่รวมจิตใจ

คนไทยเชื้อสายจีนตั้งแต0ยุคแรกจนถึงป_จจุบัน โดยในอดีตเมื่อมีคนที่อพยพมาทางเรือเพื่อพักระหว0างการเดินทาง 

หรือพ0อค:าที่พักระหว0างการเดินทาง มักมาพักที่ศาลเจ:าแห0งนี้ ครั้งหนึ่งในสงครามเวียดนาม ศาลแห0งนี้ยังเคยเปkน

จุดพักเรือของชาวเวียดนามที่หนีสงครามมาด:วย แต0ในขณะนั้นทางการไทยไม0อนุญาตให:เข:ามาอยู0อาศัยถาวร

เพราะเกรงกลัวภัยจากคอมมิวนิสต; และรัฐบาลไม0มีนโยบายในการรับกลุ0มชาวเวียดนาม กลุ0มผู:หนีภัยจากการสู:รบ
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ชาวเวียดนามจึงได:เพียงอยู0ชั่วคราวบริเวณศาลเจ:า โดยชาวบ:านชุมชนหัวบ:านได:ช0วยเหลือในระยะสั้น ๆ ทั้งอาหาร 

ท่ีพัก และป_จจัยอ่ืน ๆ ก0อนท่ีชาวเวียดนามจะหนีภัยไปอยู0บริเวณอ่ืน   

 ณ ศาลเจ:าปุงเท:ากงมีเทศกาลประจำปgช0วงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปg โดยมีการจัดแสดงงิ้ว และเชิญ

เทพเจ:าทั้ง 13 องค;ที่ประทับอยู0รอบเมืองประจวบคีรีขันธ;มาประทับที่ศาลเจ:า และมีพิธีจุดธูปในกระถางธูปแต0ละ

อันท่ีต้ังภายในศาล ซ่ึงพิธีกรรมมีระยะเวลาประมาณ 6 วัน 

- จุดท่ี 3 ต)นมะเฟ�อง 110 ปs 

 ถัดจากศาลเจ:าพ0อหลักเมืองประมาณ 100 เมตร บริเวณริมถนนมีต:นมะเฟ�องอายุ 110 ปg โดยต:นมะเฟ�อง

ต:นนี้ถือเปkนผลไม:ที่ชาวบ:านในละแวกนี้เก็บมารับประทานเปkนเวลายาวนาน มะเฟ�องหวานต:นน้ีไม0สูงมากนัก ผู:เฒ0า

ผู:แก0บนถนนสู:ศึกเล0าว0า ในสมัยก0อนไม0มีผลไม:อื่นให:รับประทาน ผลไม:เปkนของหายากเพราะพื้นที่ติดกับทะเล อีก

ท้ังการค:าขายแลกเปล่ียนสินค:ายังไม0ได:มีมากเหมือนป_จจุบัน ผลไม:ท่ีมาจากต0างพ้ืนท่ีจึงมีไม0มาก ต:นมะเฟ�องต:นน้ีจึง

ถือเปkนผลไม:เลิศรสท่ีชาวบ:านเก็บกิน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ท่ีมักเฝjารอให:มะเฟ�องสุกและนำมาแบ0งกันรับประทาน 

- จุดท่ี 4 ร)านศรีเสนาะ 

 ร:านศรีเสนาะ Boutique Hotel ท่ีมีท้ังท่ีพัก อาหาร และร:านกาแฟ โดยมีส0วนท่ีเปkนห:องพักอยู0ช้ันบน เปkน

ห:องพักที่มีลักษณะแปลกตา เนื่องจากดัดแปลงมาจากโกดังเก็บข:าวสารเก0า โดยคุณยายศรีเสนาะเจ:าของบ:านเคย

ประกอบอาชีพค:าขาย ในอดีตบ:านหลังนี้เคยเปkนร:านค:าขายของชำ รวมทั้งพริกแกง กะทิ และข:าวสาร เมื่อได:

ข:าวสารมาแล:วจะนำมาเก็บไว:ในโกดังบนบ:านที่มีหลังคาสูง ต0อมาเมื่อถึงรุ0นลูกของคุณยาย ร:านขายของชำที่คุณ

ยายศรีเสนาะค:าขายและเปkนที่รวมตัวของคนในชุมชนถูกดัดแปลงเปkนโรงแรม โดยใช:โครงสร:างบ:านเก0า แต0

ดัดแปลงให:มีความทันสมัย 
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ภาพท่ี 3.26 ห:องพักโรงแรมศรีเสนาะท่ีดัดแปลงมาจากโกดังเก็บข:าวสารบนร:านขายของชำ 

 ร:านศรีเสนาะคาเฟ�ที่อยู0ช้ันล0างมีเครื่องดื่มหลากหลาย หนึ่งในเมนูซิกเนเจอร;ของร:าน คือ ศรีเสนาะดีไลท; 

เปkนกาแฟผสมน้ำสับปะรด โดยสับปะรดท่ีใช:เปkนสับปะรดพันธุ;พ้ืนเมืองข้ึนช่ือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; 

- จุดท่ี 5 ร)าน Hachi 

ร:านกาแฟที่สะดุดตาอีกแห0งหนึ่งบนถนนสู:ศึก คือ ร:าน Hachi บ:านขนมป_ง เปkนร:านกาแฟที่ตั้งอยู0ในบ:าน

เก0า 100 ปgสีฟjาอ0อน ตรงข:ามพิพิธภัณฑ;ชุมชนบ:านอาจารย;ไก0 ตัวบ:านสร:างต้ังแต0ก0อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปkนบ:าน

ที่ใช:ช0างก0อสร:างกลุ0มเดียวกันกับบ:านคุณยาย บ:านเก0าร:อยปg โดยบ:านคุณยายเปkนบ:านหลังแรกที่ถูกสร:างขึ้นในกลุ0ม

บ:านเก0าที่มีสถาป_ตยกรรมคล:ายกัน ซึ่งบ:านแต0ละหลังจะมีความแตกต0างเล็กน:อยตามลักษณะการใช:งาน เช0น บ:าน

ท่ีเน:นการอยู0อาศัยก็จะมีเสากลางบ:าน ในขณะท่ีบ:านหลังท่ีเปkนร:าน Hachi ในป_จจุบันถูกก0อสร:างมาเพ่ือเปkนร:านค:า

ขายโดยเฉพาะ เพราะไม0มีเสากลางเหมือนบ:านหลังอื่น บ:านหลังนี้เดิมทีเปkนบ:านของปjาจรูญศรี หรือที่คนเก0าแก0

เรียกว0า คุณปjารูญ ผู:เปkนน:องสาวของคุณปjาใหญ0หรือคุณยายโปจู¸ เจ:าของบ:านคุณยาย เปkนครอบครัวเชื้อสายจีนท่ี

มีฐานะในชุมชนหัวบ:าน  

ลักษณะบ:านเปkนเรือนห:องแถวไม: สีฟjาอ0อน มีบานเฟg�ยมด:านหน:า เป�ดกว:างต:อนรับผู:คนในเส:นถนนสู:ศึก 

เปkนท่ีคุ:นเคยของผู:คนในเมืองประจวบฯ มาต้ังแต0ยุคเก0า ผ0านฤดูกาลและเหตุการณ;ต0าง ๆ ข:ามผ0านช0วงสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 และยังยืนหยัด เล0าเรื่องราวของถนนแห0งความทรงจำเรื่อยมากว0า 100 ปgแล:ว โดยบ:านมีหลังคาทรง
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ป_�นหยา มุงด:วยกระเบ้ือง ลักษณะของหลังคาทรงป_�นหยา คือ หลังคาส่ีเหล่ียม ลาดเอียง ชนกันทุกด:าน ไม0มีหน:าจ่ัว 

มีโครงสร:างแข็งแรง ซึ่งหลังคาแบบป_�นหยานั้นมีลักษณะเด0น คือ สามารถต:านแรงลมและฝน รับลมพายุได:ดี ช0างท่ี

สร:างบ:านในยุคนั้นเปkนช0างฝgมือจีน แต0การออกแบบบ:านและความเชื่อต0าง ๆ ยังเปkนประเพณีไทยอยู0 อาทิ บันได

ของตัวบ:านอยู0ทิศเหนือ (โบราณไม0ให:ตั้งบันไดบ:านทางทิศตะวันตก) จำนวนขั้นของบันไดเปkนเลขค่ี และเลือกต้ัง

บ:านในทิศทางท่ีไม0ขวางดวงตะวัน 

 
ภาพท่ี 3.27 ร:าน Hachi บ:านขนมป_ง 

เมื่อสอบถามคนเก0าแก0ในชุมชน ในยุคหนึ่งทุกคนในชุมชนหัวบ:านจะจำได:ว0าที่ร:านนี้เปkนร:านขายขนมไทย

ที่มีชื่อเสียงของถนนเส:นนี้ โดยยายเถาว;เปkนเจ:าของร:าน ร:านขนมยายเถาว;ถือเปkนร:านขนมไทยอร0อยที่สุดในย0านน้ี 

ซ่ึงป_จจุบันน้ีลูกหลานของยายเถาว;ย:ายร:านขนมไทยไปอยู0บริเวรหน:าโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ;แล:ว และภายหลัง

เปkนร:านขายก¼วยเต๋ียว ร:านซักผ:า และภายหลังเจ:าของร:าน Hachi มาเช0าเปkนร:านกาแฟจนถึงป_จจุบัน  

ป_จจุบันนี้ ร:าน Hachi บ:านขนมป_ง ดำเนินกิจการโดยคุณหน0อยและคุณยุ:ย ผู:เปkนเจ:าของร:านน:องท0า

พระจันทร; บรรยายกาศในร:านตกแต0งสะดุดตา ด:วยการยกบรรยากาศของร:านน:องท0าพระจันทร;มาไว:บนถนนสู:ศึก 

ร:าน Hachi บ:านขนมป_งเปkนธุรกิจขนาดเล็กที่เป�ดบริการหลายอย0าง ทั้งขายซีดี เทป และมีของเก0าที่ผู:รักเสียงเพลง

ต:องเข:ามาแวะชม หรือจะเลือกนั่งฟ_งเพลงรื่นหู ไม0ว0าจะเปkนเพลงไทยหายาก ฟ_งแผ0นเสียงโบราณ สำหรับนักสะสม  

เลือกสินค:าท่ีระลึกต0าง ๆ ย:อนยุค นำพาให:ผู:ท่ีมาเย่ียมเยียนได:หวนถึงอดีตวันวานท่ีแสนประทับใจ 

 นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมกาแฟ และร:านขนมเข:ามาด:วย นอกจากนั้นแล:วเมื่อปลาย พ.ศ. 2553 ทางร:านยัง

พัฒนาธุรกิจจักรยาน จึงทำให:ร:านนี้กลายเปkน Prachuap Cycling Club หรือ กลุ0มผู:รักการป_cนจักรยานเพื่อการ



 87 

ท0องเที่ยวและออกกำลังกายเชิงอนุรักษ; โดยเปkนการรวมตัวของกลุ0มคนรักสุขภาพและการป_cนจักรยานของคน โดย

คุณหน0อยเล็งเห็นว0าเมืองนี้มีคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาการเปkนป_cนจักรยาน เพราะมีถนนเลียบชายหาด อาหารดี 

อากาศดี และมีเส:นทางการป_cนเพ่ือชมธรรมชาติอย0างดี 

นักท0องเที่ยวที่เดินทางมายังอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ;มารถไฟหรือรถตู: สามารถมาถามหาจักรยานเช0า 

ซึ่งร:านนี้สามารถเปkนศูนย;กลางในการเช0าจักรยาน เพื่อท0องเที่ยวบนถนนสู:ศึก รวมทั้งบริเวณอื่น ๆ ในอำเภอเมือง

ประจวบได:ด:วย 

- จุดท่ี 6 บ)านคุณยาย (บ)านเกHา 110 ปs) 

บ:านเก0าร:อยปgหลังแรกและยังสมบูรณ;ที่สุดบนถนนสู:ศึก คือ บ:านคุณยาย ที่ป_จจุบันเป�ดบริการเปkนเกส

เฮ:าส; ร:านกาแฟ และร:านอาหาร โดยคุณยายโปจู¸ หรือที่เก0าแก0แถวนี้เรียกว0าปjาใหญ0 คนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมา

จากกรุงเทพมหานครเปkนคนสร:างบ:านหลังนี้ขึ้นมา เมื่อคุณยาคุณยายใหญ0เสียชีวิต และไม0มีลูกจึงยกให:คุณยาย

ไพเราะผู:เปkนหลานเปkนคนดูแล ซึ่งคุณยายไพเราะก็เกิดและเติบโตที่บ:านหลังนี้ โดยคุณยายไพเราะ เชี่ยวชาญ เปkน

อดีตข:าราชการครู ป_จจุบันอายุ 89 ปg ครอบครัวคุณยายโปจู¸ถือเปkนคนมีฐานะดีในย0านนี้ โดยคุณยายโปจู¸และคุณ

ยายจรูญศรีผู:เปkนน:องสาวเปkนเจ:าของบ:านเก0าอีกสองสามหลังในละแวกนี้ ด:วยความที่คุณยายมีฐานะและมีญาติอยู0

ที่กรุงเทพมหานครทำให:วัสดุที่ใช:ทำบ:านถูกคัดสรรอย0างดีและส0งตรงจากเมืองหลวง ทั้งที่ชาวบ:านเรียกว0าไม:เวียง

จันทร; ไม:เนื้อแข็งที่ขนส0งทางเรือมาจากกรุงเทพมหานคร กระเบื้องก็เปkนกระเบื้องอย0างดีที่ชาวบ:านละแวกนี้ไม0ได:

ใช:กัน ในอดีตบ:านคุณยายจึงเปkนบ:านที่แตกต0างจากหลังอื่นในชุมชน ที่เปkนบ:านชาวประมงมุงจาก ขัดแตะไม: หลัง

เล็ก ๆ บ:านหลังน้ีถือเปkนบ:านท่ีใหญ0และเด0นตระหง0านท่ีสุดในถนนเส:นน้ี 
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ภาพท่ี 3.28 บ:านคุณยาย หรือ Grandma’s House บ:านเก0า 100 ปg บนถนนสู:ศึก 

บ:านหลังนี้เคยเปkนสถานที่ที่ใช:ค:าขายของทันสมัย เช0น จักรเย็บผ:าซิงเกอร; ขายผ:าไหมนำเข:า รวมทั้งยัง

เคยเปkนร:านตัดเย็บผ:า ชื่อ จรูญศรีอาภรณ; ป_จจุบันบ:านคุณยายเปkนโฮมสเตย; พร:อมอาหารเช:าและร:านกาแฟ 

สำหรับผู:ท่ีสนใจพักในท่ีพักอาศัยบรรยากาศบ:านเก0า 100 ปg นอกจากน้ันแล:วคุณส:ม ซ่ึงเปkนผู:ดูแลรุ0นป_จจุบันได:เป�ด

ให:บริการชมงานศิลปะที่ตกแต0งในบ:านโบราณ ไม:มะค0าแดงที่นำมาจากพื้นที่อื่น จึงยังคงความสมบูรณ;ของบ:าน

หลังน้ีไว:ได: 
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ภาพท่ี 3.29 บรรยากาศภายในร:านกาแฟ Grandma’s House 

ป_จจุบันนี้บ:านเก0าร:อยปgหลังนี้ได:รับการดูแลอย0างดีจากรุ0นหลานของคุณยายทั้งสองท0าน โดยชั้นล0างเป�ด

เปkนร:านกาแฟและบริการอาหาร ส0วนชั้นบนเปkนโฮมสเตย;ที ่มีทั ้งห:องรวมและห:องส0วนตัวให:ผู :ที ่อยากพักใน

บรรยากาศของบ:านเก0าร:อยปgได:สัมผัสบรรยากาศ รวมทั้งมีงานศิลปะให:ชมภายในร:าน และยังมีห:องเรียนสอน

ศิลปะสำหรับเด็ก ๆ ที่สนใจด:วย คุณส:มเจ:าของร:านหรือหลานของคุณยายเพ่ิงกลับมาทำกิจการได:แค0 2 - 3 ปg 

เมื่อก0อนป�ดบ:านไว:เฉย ๆ เพราะไปอยู0ที่กรุงเทพมหานครกันหมด แต0คุณส:มอยากกลับมาพัฒนากิจการและถนนสู:

ศึก บ:านหลังนี้เปkนบ:านเก0าแก0และพยายามคงสภาพให:เหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อให:ผู:เข:ามาเยี่ยมชมได:เห็นลักษณะ

บ:านเก0าอย0างแท:จริง 

- จุดท่ี 7 ร)านกาแฟเจ�กยุHน บ)านกาแฟโบราณ 

ร:านกาแฟเจ¸กยุ0น เปkนร:านกาแฟเก0าแก0ที่สุดของถนนสู:ศึก โดยคุณแจง ลูกสาวคนเกือบสุดท:องของเจ:าของ

ร:านเล0าให:ฟ_งว0า สมัยที่คนจีนอพยพมาโดยทางเรือสำเภา อากงอพยพมาจากเกาะไหหลำ เปkนนายช0างและมาติด

เกาะอยู0ท่ีบริเวณชายฝ_cงทะเลด:านน้ี ซ่ึงก็คือเกาะหลักบริเวณอ0าวประจวบน่ันเอง โดยอากงมาทำงานหลายอย0าง ท้ัง

การเปkนนายช0างสร:างทางรถไฟสายประจวบ และสร:างบ0อน้ำใหญ0ใต:ต:นมะขามใหญ0ในถนนสู:ศึก เดิมที่ตั้งร:านกาแฟ

เคยเปkนศาลา เตี่ยของคุณแจงได:สร:างเปkนโรงแรม ขายอาหารให:ชาวบ:านและคนเรือ ส0วนคุณแม0ผู:เปkนลูกครึ่งจีน

ไหหลำเปkนคนบางสะพานน:อย เต่ียของแม0ทำรถไฟเหมือนกัน ได:ตำแหน0งขุนทิพยฤกษ; ก¼งทางแม0ช่ือ หย่ีต̧ก ก¼งฝ�าย

พ0อชื่อ เจ¼งหล0ง เตี่ยชื่อ นายหย0วน เรียกไปมากลายเปkนเจ¸กยุ0น โรงแรมเคยมีพวกนักร:องรุ0นเก0า เช0น คุณผ0องศรี วร

นุช ดาราตลก รวมทั้งลิเก นักดนตรีโบราณ มาพักที่น่ี ในสมัยสงคราม ทหารญี่ปุ�นก็เคยมาพักที่โรงแรมแห0งน้ี 

นอกจากน้ียังพบหลักฐาน เช0น มีด เข็มขัด ชุดประกอบเครื่องแบบสมัยสงคราม สมัยที่มีการขุดท0อบริเวณร:านยัง

ค:นพบถ:วยชามสวยงามสมัยโบราณแต0ไม0ได:เก็บเอาไว: เก็บไว:แค0ถ:วยชามสมัยที่เต่ียเคยขายอาหาร โดยใช:ชื่อร:านว0า 

ซวงเฮง (ซวง แปลว0า สอง เฮง แปลว0า ดี หมายถึง ดียกกำลังสอง) 

ร:านกาแฟแห0งนี้แตกต0างจากร:านอื่นเพราะยังคงเปkนร:านกาแฟโบราณ นอกจากนี้ยังมีขนมโบราณชายใน

ขวดโหลให:ผู:ที่เข:ามาแวะทานกาแฟได:รับประทานด:วย เจ:าของบ:านยังเปkนนักสะสมของเก0า มีถ:วย จาน ที่ขนมา

จากเมืองจีนและที่ซื้อขายเพิ่มเติมอยู0ในร:านด:วย ผู:ท่ีอยากสัมผัสบรรยากาศบ:านเก0าและชิมรสชาติกาแฟโบราณ 

และแลกเปล่ียนประสบการณ;กับคนในพ้ืนท่ี จึงสามารถเข:ามาใช:บริการร:านน้ีได: 
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ภาพท่ี 3.30 บรรยากาศภายในร:านร:านเจ̧กยุ0น บ:านกาแฟโบราณ 

 
ภาพท่ี 3.31 หน:าร:านเจ̧กยุ0น กาแฟโบราณ 

- จุดท่ี 8 วัดเกาะหลัก 

วัดเกาะหลักเปkนวัดที่มีประวัติศาสตร;ร0วมกับชุมชนมาอย0างยาวนาน วัดเกาะหลักถือเปkนวัดที่ก0อสร:างมา

พร:อมกับการตั้งเมืองประจวบคีรีขันธ; ดังที่สมัยก0อนเรียกละแวะนี้ทั้งหมดว0าเกาะหลัก จึงนับว0าเปkนวัดคู0บ:านคู0เมือง

ที่สำคัญ ชื่อวัดตั้งตามสถานที่ตั ้งวัด คือ ชื่อตำบลบริเวณอ0าวเกาะหลัก มีหลวงพ0อจ:อยซึ่งเดินธุดงค;มาจากฝ_cง

ตะวันออกเปkนผู:นำ สร:างเม่ือไรไม0ปรากฎหลักฐานสำหรับประวัติการสร:างสันนิษฐานว0าประมาณ พ.ศ. 2300 แต0ไม0

ปรากฏหลักฐานการสร:าง หรือสร:างในปg พ.ศ. ใดแน0ชัด โดยมีฐานะแรกเปkนสำนักสงฆ;ต้ังแต0สมัยอยุธยา พัฒนาเปkน
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วัดเกาะหลักและยกฐานะเปkนพระอารามหลวง เมื่อปg พ.ศ. 2515 เปkนที่รู:จักของประชาชนทั่วไป ด:วยความเคารพ

นับถือ “หลวงพ0อเปgcยม จันทโชโต” หรือนามสมณศักดิ์ว0า “พระครูสุเมธีวรคุณ” พระเกจิอาจารย;ชื่อดัง อดีตเจ:า

คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ; ซึ่งท0านมีความแม0นยำในการพยากรณ;ดวงชะตา และมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุ

ดวงชะตาทางโหราศาสตร; อีกทั้งยังชำนาญการรักษาโรคด:วยสมุนไพร วัดเกาะหลักผ0านเรื่องราวมากมาย ทั้งการ

เปkนที่หลบภัยของคนในชุมชนเมื่อยามสงคราม ที่พักเมื่อยามเกิดมรสุม ชุมชนละแวกนี้กับวัดเกาะหลักจึงมีความ

ผูกพันกันมายายนาน 

แนวทางท่ี 2: “วิถีชีวิตคนทะเลรHวมสมัย” 

 จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการถดถอยของทรัพยากรทางทะเล ทำให:ชุมชนหัวบ:าน

ปรับเปลี่ยนไปจากอดีตเปkนอย0างมาก มีความเปkนชุมชนเมืองและมีกิจการร:านค:าหลายอย0างที่หายไป แต0ก็มีหลาย

กิจการและกิจกรรม ที่คนรุ0นใหม0ที่มีความตั้งใจพัฒนาถนนเส:นนี้กลับมาลงมือทำ ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนิน

ชีวิตและการกลับเข:ามาประกอบกิจการของคนรุ0มใหม0 และร0องรอยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงอยู0 ถือเปkนเสน0ห;

อย0างหนึ่งของชุมชนหัวบ:าน ในป_จจุบันนี้หากเดินลัดเลาะตามถนนสู:ศึกและถนนริมอ0าวประจวบคีรีขันธ; จะพบ

ความเก0าแก0สลับกับความทันสมัย ซึ่งสถานที่ที ่น0าสนใจที่สะท:อนถึงความร0วมสมัยบนถนนสู:ศึก มีจุดหลัก ๆ 

ดังต0อไปน้ี 

จุดท่ี 1 ริมหาดอ0าวประจวบ 

จุดท่ี 2 การทำประมงพ้ืนบ:าน 

จุดท่ี 3 ร:านกาแฟและร:านอาหารบรรยากาศร0วมสมัย เช0น ร:าน Rest and Roll และ ร:าน Suda 

 - จุดท่ี 1 ริมหาดอHาวประจวบ 

 บริเวณริมชายหาดนี้เคยเปkนจุดที่คนในสมัยก0อยมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมในวันสำคัญ พบปะสังสรรค; 

เช0น ในวันสงกรานต; จะมีการละเล0นกีฬาพื้นเมือง การเล0นเข:าผี การพบปะกันของหนุ0มสาว ซึ่งชายหาดถือเปkน

สถานที่จัดกิจกรรมหรือแหล0งพบปะในสมัยก0อน ซึ่งในป_จจุบันนี้ หากมองถึงความสัมพันธ;ของคนกับทะเลใน

ลักษณะการเปkนสถานที่พบปะก็ยังมีอยู0 แต0รูปแบบกิจกรรมที่คนในป_จจุบันทำนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยป_จจุบันนี้มี

กลุ0มคนรุ0นใหม0หลายกลุ0มได:นำกิจกรรมทางทะเล เช0น Stand Board หรือ เรือคายัค มาเปkนตัวกลางเปkนการ

รวมกลุ0มอนุรักษ; เช0น การพายเรือเก็บขยะริมหาด ซ่ึงกิจกรรมเหล0าน้ีถือเปkนรูปแบบกิจกรรมใหม0 ๆ ท่ีสะท:อนว0าคน



 92 

ในชุมชนกับทะเลและชายหาดยังมีความเกี่ยวข:องสัมพันธ;กันอยู0 แต0เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทเวลาและการ

เปล่ียนแปลง 

 
ภาพท่ี 3.32 การเล0น Stand Board บริเวณอ0าวประจวบคีรีขันธ; 

 บริเวณริมชายหาดยังมีการรวมกลุ0มของคนรุ0นใหม0อีก 3 กลุ0ม ที่ประกอบกิจการด:านการท0องเที่ยว โดย

บริการพานักท0องเที่ยวไปดริปกาแฟตอนเช:า เปkนพื้นที่ในการบอกเล0าและแลกเปลี่ยนประสบการณ; ความรู: และ

เรื่องของคนในพื้นที่กับผู:มาเยือน และพานักท0องเที่ยวเล0น Stand Board ซึ่งถือเปkนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเปkน

พ้ืนท่ีแห0งการแลกเปล่ียนเรียนรู: รวมท้ังในอนาคตอาจสอดแทรกกิจกรรมอนุรักษ;ส่ิงแวดล:อมเข:าไปได:ด:วย เช0น การ

เก็บขยะและทำความสะอาดทะเลขณะท่ีเล0น Stand Board 
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ภาพท่ี 3.33 การดริปกาแฟริมหาดประจวบคีรีขันธ;ดำเนินการโดยกลุ0มผู:ประกอบการขนาดย0อย เปkนกิจกรรมท่ี

นักท0องเท่ียวสามารถเรียนรู:วิถีชีวิตคนทะเล และเปkนพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนความรู:ของคนท:องถ่ินและผู:มาเยือน 

- จุดท่ี 2 วิถีการทำประมง 

แม:ว0าวิถีประมงจะซบเซาลงมากเมื่อเทียบกับสมัยก0อน แต0ในป_จจุบันนี้ก็ยังมีชาวบ:านหลายครอบครัวที่ยัง

ทำการประมงพื้นบ:านอยู0 ในสมัยก0อนบริเวณนี้จะมีเรือประมงจอดอยู0เต็มอ0าว มีคนจำนวนมากเข:าทำประมงเพราะ

ปลาทูมีจำนวนมาก แต0เนื่องจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลอย0างรวดเร็ว เพราะการทำประมงพานิชย;

อย0างหนักหน0วง ทำให:ในท:องทะเลมีปลาน:อยลงและการทำประมงค0อย ๆ หาย ชาวบ:านไม0ได:ทำประมงทุกหลังคน

เรือนเหมือนในสมัยตั้งชุมชนใหม0 ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตของคนรุ0นใหม0ที่มีอาชีพหลากหลายและไม0ได:ยึดติดกับการทำ

ประมงแล:ว อีกทั้งครอบครัวชาวประมงสมัยก0อนไม0อยากให:ลูกลำบาก พยายามให:ลูกหลานไปทำอาชีพอื่น ส0งเรียน

หนังสือให:สูงเพื่อรับราชการ หลายครอบครัวทิ้งเครื่องมือทำประมง บางครอบครัวเผาเครื่องมือทำมาหากิน เพราะ

ไม0อยากให:ลูกลำบาก การทำประมงจึงน:อยลงมาก 
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ภาพท่ี 3.34 เรือประมงของชาวชุมชนหัวบ:าน 

แต0ทั้งนี้มีหลายครัวเรือนที่ยังทำประมงอยู0 โดยเมื่อจับปลา ปลาหมึก หรืออาหารทะเลอื่นได:ก็จะนำมาขาย

ให:ร:านอาหารบริเวณริมอ0าว ชาวประมงบางครอบครัวรับนักท0องเท่ียวล0องเรือชมอ0าว 

 
ภาพท่ี 3.35 บริเวณท่ีชาวประมงพ้ืนบ:านเอาอาหารทะเลมาขายให:ร:านอาหารริมทะเล 
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- จุดท่ี 3 ร)านกาแฟและร)านอาหารบรรยากาศรHวมสมัย เชHน ร)าน Rest and Roll และ ร)าน Suda 

 นอกจากร:านอาหารและร:านกาแฟที่เปkนกลุ0มที่มีบรรยากาศแบบบ:านเก0า เช0น ร:าน Hachi ศรีเสนาะคาเฟ� 

และร:านบ:านคุณยายแล:ว ยังมีร:านกาแฟที่มีความทันสมัยสลับกันอยู0บนถนนสู:ศึก โดยร:านกาแฟส0วนมากในกลุ0มน้ี

เปkนกิจการของคนรุ0นใหม0ที่กลับมาอยู0บ:านหลังจากที่ไปเรียนหรือทำงานในกรุงเทพมหานคร ผู:ประกอบการกลุ0มน้ี

จะนำเสนอความร0วมสมัย มีการตกแต0งร:านที่ทันสมัย ต:องการนำเสนอความแตกต0าง แต0ตั้งอยู0บนชุมชนเก0าแก0และ

ถนนท่ีเต็มไปด:วยบ:านเก0า 

  
ภาพท่ี 3.36 บรรยากาศภายในร:านกาแฟ Rest and Roll 

แนวทางท่ี 3: “เรียนรู)ประวัติศาสตร,ชHวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผHานถนนสู)ศึก” 

 เนื่องจากบริเวณอ0าวมะนาวและอ0างประจวบคีรีขันธ;เปkนสถานที่ที่เกิดการสู:รบระหว0างทหารไทยและ

ทหารญี่ปุ�น เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายทศวรรษที่แล:วยังคงถูกบันทึกผ0านการบอกเล0าของคนในพื้นที่ ดังนั้นถนนสู:

ศึกเปkนถนนที่เปkนสถานที่ที่สามารถเล0าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร;ในช0วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได:เปkนอย0างดี 

บนถนนมีอาคารสถานที่ และสิ่งของที่สามารถนำมาเปkนแหล0งเรียนรู:เกี่ยวกับประวัติศาสตร;ได: โดยมีจุดเรียนรู: 2 

จุดท่ีน0าสนใจ ได:แก0 

 จุดท่ี 1 พิพิธภัณฑ;ชุมชนบ:านอาจารย;ไก0 

จุดท่ี 2 พิพิธภัณฑ;สงครามเอเชียมหาบูรพา ภายในกองบิน 5 
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- จุดท่ี 1 พิพิธภัณฑ,ชุมชนบ)านอาจารย,ไกH 

พิพิธภัณฑ;ชุมชนบ:านอาจารย;ไก0 ก0อตั ้งขึ ้นด:วยความตั ้งใจให:เปkนจุดเริ ่มต:นในการพัฒนาถนนสาย

ประวัติศาสตร; โดยเริ่มจากการรวมตัวของกลุ0มอนุรักษ;บ:านเก0า อ0าวประจวบฯ เมื่อประมาณสิบปgก0อน และเริ่มเป�ด

ให:คนเข:ามาเรียนรู:ภายใต:แนวคิด “กลุ0มรักบ:านเก0า อ0าวประจวบ ถนนสายการเรียนรู:ประวัติศาสตร;” ลักษณะบ:าน

เก0าไม0มีน็อตหรือตะปู ใช:สลัก และไม:อัดร0อง ส0วนเสาใช:ขวานถาก ไม:ที่ใช:ทำบ:านเปkนไม:มะค0า ซึ่งมีราคาแพงกว0าไม:

สัก ช0างส0วนใหญ0เปkนคนจีนแต:จิ ๋วที ่อพยพมาทำประมง โดยระยะเวลานั้น เริ ่มมีการเข:ามาของอยิอาศัยของ

ชาวต0างชาติ ทำให:บ:านเก0าจำนวนมากถูกปรับเปลี่ยนโครงสร:างอาคาร บ:านเก0าหลายหลังถูกรื้อถอนและก0อสร:าง

เปkนบ:านปูน โดยอาจารย;เฉลิมพล อภัยรีหรือท่ีชาวบ:านเรียกกันว0าอาจารย;ไก0 เล็งเห็นว0าหากไม0มีการรวมกลุ0มกัน

อนุรักษ;บ:านเก0า บ:านโบราณที่อยู0ในบริเวณชุมชนหัวบ:านจะถูกรื้อถอนและไม0หลงเหลือให:ลูกหลานได:เห็นอีกต0อไป 

หลังจากการรวมกลุ0มกันเพื่ออนุรักษ;บ:านเก0า อาจารย;ไก0ได:เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ;ชุมชนบ:านอาจารย;ไก0 เมื่อประมาณ 

ปgพ.ศ. 2559 เพ่ือเปkนสถานท่ีให:ผู:สนใจได:เย่ียมชม 

คุณพ0อของอาจารย;ไก0คือนาวาอากาศตรีกิ่ง อภัยรี เปkนคนตำบลเกาะหลัก ซึ่งในอดีตผู:คนที่อาศัยอยู0

ละแวกนี้จะเรียกตนเองว0าเปkนคนพื้นเพตำบลเกาะหลัก และภายหลังเมื่อมีการตั้งศาลเจ:าพ0อหลักเมือง ได:มีการ

ขนานนามชุมชนนี้ว0าชุมชนหัวบ:าน ตำบลเกาะหลัก ส0วนคุณแม0พะนอ อภัยรี หรือที่ชาวบ:านเรียกกันว0าคุณนายหุน 

เปkนคนไทยเช้ือสายจีนท่ีครอบครัวล0องเรือสำเภามาจากเมืองจีนและข้ึนฝ_cงท่ีดอนยายหนู หรือคุ:งกระเฒ0า อำเภอกุย

บุรี และต0อมาได:ย:ายจากกุยบุรีมาทั้งครอบครัวเพื่อตั้งรกรากที่บ:านหัวบ:านเพราะเห็นลู0ทางในการทำมาหากิน โดย

ทางครอบครัวของคุณแม0เปkนชาวประมง ทั้งสองท0านเปkนคนที่ชาวบ:านละแวกนี้นับถือ เมื่อชาวบ:านมีป_ญหา คุณ

พ0อและคุณแม0ของอาจารย;ไก0มักจะได:รับบทบาทเปkนผู:เจรจา ดังนั้นบ:านของอาจารย;ไก0ที่เปkนพิพิธภัณฑ;ในป_จจุบัน

นี้จึงมีความสำคัญกับชุมชนในอดีตอย0างมาก นอกจากนั้นยังเปkนแหล0งรวมตัวของคนเพื่อฟ_งวิทยุที่มีอยู0เครื่องเดียว 

บ:านหลังน้ีถือเปkนศูนย;รวมของชาวบ:านท่ีแวะเวียนกันมาพบปะพูดคุย กินหมาก และสูบยานัด ด:วยความท่ีเปkนบ:าน

ที่ชาวบ:านนับถือ ทุกเช:าชาวบ:านจะนำปลา ปู และอาหารทะเลมากองไว:ที่บ0อน้ำหลังบ:าน จนทานไม0หมด อาจารย;

ไก0เล0าว0า คุณแม0ต:องทำอาหารจำนวนมากและอาจารย;ไก0ต:องนำอาหารที่คุณแม0ปรุงไปแบ0งป_นชาวบ:านในละแวกน้ี 

โดยอาหารท่ีแม0ทำส0วนใหญ0จะเปkนประเภทแกง เช0น แกงปลาสับนก แกงกะทิ รวมท้ังทอดมัน 
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ภาพท่ี 3.37 บริเวณด:านหน:าพิพิธภัณฑ;ชุมชนบ:านอาจารย;ไก0 

บ:านหลังนี้ยังมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร;ที่เกี่ยวข:องโดยตรงกับสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยในช0วง

เช:ามืดของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ญี่ปุ�นยกพลขึ้นบกและต0อสู:กับทหารไทย ด:วยป_ญหาเรื่องการสื่อสารจนทำ

ให:เกิดการสู:รบของทหารทั้งสองฝ�าย ในวันนั้นนาวาอากาศตรีกิ่ง อภัยรี ได:นำเครื่องบินไปซ0อมบำรุง และมีเพียง

นางพะนอ อภัยรีผู:เปkนภรรยาอยู0บ:านเพียงคนเดียว บ:านหลังนี้มีความสำคัญอย0างมากในภาวะวิกฤติเพราะเปkน

สถานที่ที ่ใช:รักษาทหารที่บาดเจ็บจากการสู:รบ โดยทหารไทยกว0าสิบคนได:ลอยคอมาทางทะเล เพื่อพลางตัว

หลบหนีทหารญี่ปุ�น เสื้อผ:าเปgยกปอน และได:รับบาดเจ็บร:องครวนคราง ซึ่งทหารที่บาดเจ็บได:ลอยคอมุ0งตรงมาท่ี

บ:านหลังนี้ และคุณแม0ของอาจารย;ไก0ได:เป�ดบ:านรับทหารที่บาดเจ็บ แม0ของอาจารย;ไก0ได:ใช:ผ:าถุงตนเองให:นุ0ง 

เพราะเสื้อผ:าของทหารเหล0านั้นเปgยกหมด รวมทั้งคุณแม0ยังทำการรักษาพยาบาลทหารบาดเจ็บ คุณแม0เล0าว0ามี

ทหารมาเยอะมาก จนคุณแม0ต:องหุงข:าวด:วยกระทะเหล็กขนาดใหญ0ให:เพียงพอคนที่มาขอความช0วยเหลือ เรื่องราว

เหล0านี้มีปรากฏในบันทึกของนาวาอากาศตรีกิ่ง อภัยรี ผู:เปkนพ0อของอาจารย;ไก0ที่ได:เขียนด:วยลายมือบรรจงไว:ใน

บันทึกส0วนตัว 

ป_จจุบันนี้อาจารย;ไก0นำของเก0าที่ได:สะสมไว:ตั้งแต0รุ0นพ0อแม0 มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ; รวมทั้งวัตถุโบราณท่ี

สะท:อนวิถีชีวิตของชาวชุมชนประมงหัวบ:าน เช0น ลูกแก:วทุ0นอวนที่สมัยเกือบร:อยปgที่นำเข:าจากญี่ปุ�น โดยแต0ก0อน

ชาวประมงในแถบน้ีใช:เพื่อเปkนทุ0นลอยอวน ซึ่งป_จจุบันไม0พบเห็นการใช:แล:ว รวมทั้งม0านมู0ลี่ที่ทำจากกระดาษปก

หนังสือผสมแปjงป_�นเหมือนลูกป_ด ตะเกียงเจ:าพายุ ตะเกียงรั้ว ตะเกียงแสงจันทร; และตะเกียงแก:ว ที่ใช:ในสมัยก0อน 

ซึ่งตะเกียงแต0ละแบบสามารถบ0งบอกฐานะของบ:านแต0ละหลังด:วย นอกจากนี้ยังมีวิทยุโบราณ เครื่องแบบทหาร

อากาศสมัยคุณพ0อ และของโบราณอ่ืน ๆ ท่ีอาจารย;ไก0รวบรวมไว:เพ่ือให:ผู:เข:าชมได:รับทราบประวัติของชุมชน 
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ภาพท่ี 3.38 ของใช:และวัตถุโบราณบางส0วนภายในพิพิธภัณฑ;ชุมชนบ:านอาจารย;ไก0 

- จุดท่ี 2 พิพิธภัณฑ,สงครามโลกคร้ังท่ี 2 กองบิน 5 

 พิพิธภัณฑ;สงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยู0ภายในกองบิน 5 โดยประกอบด:วยนิทรรศการ ข:อมูล ประวัติของ

กองบิน และวิวัฒนาการสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในพื้นที่อื่น และในส0วนที่เกิดขึ้นบริเวณอ0าวประจวบคีรีขันธ;

และอ0าวมะนาว วิถีชีวิตความเปkนอยู0ของทหารในช0วงสงคราม นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการบินของประเทศไทย

และเหตุการณ;ญี่ปุ�นยกทัพขึ้นบกที่อ0าวมะนาว ภาพเหตุการณ;จริงของสงครามที่เกิดขึ้นตามที่ต0าง ๆ ทั่วโลก จำลอง

ชีวิตความเปkนอยู0ในอดีตที่ข:าวของเครื่องใช:จำเปkนต:องจัดเตรียมให: หยิบฉวยได:ง0ายในยามฉุกเฉิน ห:องนิทรรศการ

ทหารไทยในไฟสงคราม ห:องนิทรรศการการเจรจาขอผ0านแดน ห:องสู0สันติภาพ นิทรรศการเกียรติภูมิผู:กล:า ฉาก

ของวีรบุรุษในสมรภูมิ (น.ต.ม.ล. ประวาศ ชุมสาย) รวมถึงนิทรรศการชีวิตความเปkนอยู0ของหอยตลับ เน่ืองจากหอย

ตลับเปkนสัตว;ท่ีมีคุณค0าท้ังทางชีวภาพและเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; 
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ภาพท่ี 3.39 อาคารพิพิธภัณฑ;หลังท่ี 2 ในกองบิน 5 

 
ภาพท่ี 3.40 อนุสาวรีย;รายนามผู:เสียชีวิต 

3.2.2.3 ลักษณะนักทHองเท่ียวท่ีชาวบ)านและผู)ประกอบการบนถนนสู)ศึกต)องการ 

 จากการสัมภาษณ;ทั้งหน0วยงานรัฐ เช0น ชาวบ:านบนถนนสู:ศึก คณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรมสู:ศึก 

ผู:ประกอบการทั้งโรงแรม ร:านอาหาร ร:านกาแฟ และกิจการอื่น เทศบาลอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ; หน0วยงานท่ี
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เกี่ยวข:องกับการท0องเที่ยว ทั้งหน0วยงานในระดับจังหวัด และหน0วยงานที่ทำงานด:านการท0องเที่ยวในพื้นที่เทศบาล

เมือง ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการท0องเท่ียวบริเวณถนนสู:ศึก พบว0า กลุ0มนักท0องเท่ียวท่ีทางพ้ืนท่ีต:องการให:

เข:ามาท0องเท่ียวน้ันมีลักษณะเฉพาะ ได:แก0 

กลุHมนักทHองเท่ียวท่ีเน)นการทHองเท่ียวเชิงอนุรักษ,  

จากการที่ตั้งของถนนอยู0บนชาดหายทำให:วิถีชีวิตของชาวบ:านที่อาศัยอยู0ตลอดแนวถนนสู:ศึกมีการพึ่งพา

ทรัพยากรทางทะเล ทั้งทางตรงและทางอ:อม ทำให:ชาวบ:านค0อนข:างกังวลเรื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อาจถูก

ทำลายหากมีกิจกรรมการท0องเที่ยวที่มุ0งเน:นจำนวนนักท0องเที่ยวจนเกินไป โดยทั้งชาวบ:านและภาคส0วนที่เกี่ยวข:อง

เสนอว0านักท0องเที่ยวกลุ0มแรกที่ทางพื้นที่ต:องการเปkนกลุ0มที่เข:ามาแล:วไม0ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพราะ

ชาวบ:านในพื้นที่ยังคงพึ่งพาทรัพยากรเหล0านี้อยู0 โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ดังนั้นนักท0องเที่ยวที่เข:ามาต:องไม0

เข:ามาทำลายทรัพยากรที่เปkนแหล0งทำมาหากินของชาวบ:าน เปkนที่พึ่งพิงของชาวบ:านในการดำเนินชีวิตและการหา

รายได: กิจกรรมต0าง ๆ ท่ีจะออกแบบมารับนักท0องเท่ียวจึงควรคำนึงถึงจุดน้ีเปkนสำคัญ นอกจากน้ีพ้ืนท่ีถนนสู:ศึกเอง

ก็ได:รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ว0าเปkนพื้นที่มีความสะอาด กำจัดขยะอย0างเปkนระบบ เพราะเปkนพื้นที่อยู0อาศัย 

ดังน้ันนักท0องเท่ียวท่ีเข:ามาท0องเท่ียวเปkนกลุ0มท่ีมีจิตสำนึกในการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลุHมนักทHองเท่ียวท่ีเข)ามาแล)วไมHเปล่ียนแปลงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี  

พื้นที่ถนนสู:ศึกและถนนริมชายหายเปjนพื้นท่ีที่มีความสงบ แม:มีโรงแรม ร:านอาหาร และร:านค:าให:บริการ

บริเวณริมชายหาด แต0ก็ไม0ได:เสียงดังจนทำลายบรรยากาศการพักผ0อนแบบสงบของพื้นที่ สอฝ_cงถนนสู:ศึกนั้นแม:จะ

เคยเปkนศูนย;กลางการค:าขายที่เต็มไปด:วยร:านรวงของตัวเมืองประจวบ แต0ป_จจุบันนี้กลายเปkนที่อยู0อาศัยมากกว0า 

เพราะภายหลังจากประตูที่เชื่อมระหว0างชุมชนกับกองบิน 5 ได:ป�ดตัวลง ทำให:การจราจรไม0พลุกพล0าน ผู:คนเข:ามา

ในชุมชนน:อยลง และเปkนพื้นที่ที่ไม0ใช0ศูนย;กลางทางการค:าขายอีกต0อไป ชาวบ:านจึงมีวิถีชีวิตที่ค0อนข:างสงบ ดังน้ัน

กลุ0มนักท0องเที่ยวที่เปkนกลุ0มที่พื้นท่ีต:องการคือไม0เข:ามาทำลายบรรยากาศเดิมของชุมชน แต0เข:ามาศึกษา เรียนรู: 

และเข:าใจวัฒนธรรมชุมชน ชาวบ:านและผู:ประกอบการในพื้นที่ไม0ได:ต:องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมหาดและถนนสู:

ศึกเพื่อรองรับการท0องเที่ยวยามค่ำคืน เสียงดัง และการท0องเที่ยวขนาดใหญ0 แต0ต:องการให:พ้ืนที่มีคงลักษณะท่ี

เปkนอยู0 หรือเปล่ียนแปลงน:อยท่ีสุด  

กลุHมนักทHองเท่ียวช้ันดี จำนวนไมHมากและมีกำลังจHาย  
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ทั้งหน0วยงานรัฐ ผู:ประกอบการและชาวบ:าน ระบุว0า แนวทางการพัฒนาการท0องเที่ยวบนถนนสู:ศึกควร

คำนึงถึงจำนวนนักท0องเที่ยวด:วย ว0าไม0ควรเปkนจุดที่นักท0องเที่ยวเข:ามามากจนเกินไป กลุ0มนักท0องเที่ยวที่เข:ามาไม0

จำเปkนต:องเปkนกลุ0มใหญ0หรือจำนวนมาก จนทำลายวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ:าน และชาวบ:านไม0ต:องการให:การ

ท0องเท่ียวในพื้นที่ถนนริมหาดและถนนสู:ศึกเปkนเหมือนการท0องเที่ยวในอำเภอหัวหิน หรือสถานที่ท0องเที่ยวอื่น ๆ 

เน:นสถานที่บันเทิง เพราะอาจเกิดมลภาวะทางเสียงและป_ญหาอื่น ๆ ตามมาด:วย ดังนั้นกลุ0มที่เข:ามาอาจไม0ได:

มุ0งเน:นการเที่ยวสถานบันเทิง แต0ต:องการการพักผ0อนด:วยการอยู0กับธรรมชาติ และเรียนรู:วัฒนธรรมเรียบง0ายของ

ชาวบ:านท่ีอาศัยอยู0ริมทะเล 

3.2.2.4 แนวทางในการพัฒนาการทHองเท่ียวสร)างสรรค,บนถนนสู)ศึก 

เมื่อวิเคราะห;ความต:องการของพื้นที่ ทั้งลักษณะนักท0องเที่ยวที่ทางพื้นที่ต:องการทั้ง 3 ลักษณะ คือ 1) 

กลุ0มนักท0องเที่ยวที่เน:นการท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ; 2) กลุ0มนักท0องเที่ยวที่เข:ามาแล:วไม0เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมของพื้นท่ี 3) กลุ0มนักท0องเที่ยวชั้นดี จำนวนไม0มากและมีกำลังจ0าย โดยเมื่อนำลักษณะที่ทางชุมชน

ต:องการมาวิเคราะห;ร0วมกับจุดท0องเที่ยวที่น0าสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนาส0งเสริมเส:นทางการท0องเที่ยวแล:ว 

พบว0า สามารถพัฒนาเส:นทางที่มี 3 ลักษณะ หรือ 3 เส:นทางการท0องเที่ยวที่ทับซ:อนกันอยู0ในถนนสู:ศึกเพียงเส:น

เดียวกัน โดยเปkน 3  เส:นทางการท0องเที ่ยวอยู 0ภายใต:กิจกรรมที ่เชื ่อมร:อยสามเส:นทางเข:าด:วยกัน ภายใต:

แนวความคิด  

1. ท0องอ0าว  

2. บ:านเก0าเล0าเร่ือง 

3. เรียนรู:เร่ืองเล0าประวัติศาสตร; 

- ทHองอHาว 

 รูปแบบแรกของการท0องเที่ยวบนถนนสู:ศึกคือการท0องเที่ยวที่เน:นการท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ; โดยการใช:

จักรยานเปkนตัวเชื่อมในการเข:าถึงสถานที่ท0องเที่ยวตามเส:นทางสามารถลดการใช:พลังงานและมลภาวะที่เกิดจาก

การขับขี่รถยนต; รวมทั้งการใช:จักรยานยังเปkนการลดการนำรถยนต;เข:ามาขับขี่บนถนนสู:ศึก ซึ่งสามารถลดอันตราย

ที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในชุมชนได: เพราะถนนสู:ศึกเปkนถนนที่ไม0ได:กว:างมากนัก อีกทั้งจุดสำคัญต0าง ๆ ที่อยู0ใน

เส:นทางการท0องเที่ยวไม0ได:ห0างกันมากนัก ถนนสู:ศึกเปkนถนนที่มีความยาวไม0มากนัก อยู0ในระยะที่สามารถป_cน

จักรยานได: จึงทำให:การป_cนจักรยานเปkนช0องทางที่สามารถเข:าถึงจุดท0องเที ่ยวต0าง ๆ ได:อย0างสะดวก ส0วน
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ผู:ประกอบการ ทั้งโรงแรมและเกสเฮาส;ที่ให:บริการเช0าจักรยานในถนนสู:ศึกและริมหาดมีจำนวนหนึ่งที่มีจำนวน

พอเพียงต0อนักท0องเที่ยว อีกทั้งบนถนนสู:ศึกมีสมาคมป_cนจักรยานเพื่อการอนุรักษ; หรือ Phrachub Cycling Club 

ต้ังอยู0ภายในร:าน Hachi บ:านขนมป_ง เปkนสมาคมท่ีต้ังอย0างไม0เปkนทางการ ท่ีสามารถเปkนจุดศูนย;กลางการให:ข:อมูล

กับนักท0องเท่ียวท่ีต:องการป_cนจักรยานเพ่ิมเติมได: 

 
ภาพท่ี 3.41 สมาคมป_cนจักรยานเพ่ือการอนุรักษ; หรือ Phrachub Cycling Club 

นอกจากจักรยานแล:วการท0องอ0าวยังสามารถทำได:อีกหลายวิธี เช0น การพายเรือคายัค Stand Board 

และการเดิน ซ่ึงกิจกรรมเหล0าน้ีสามารถพัฒนารูปแบบให:เปkนพ้ืนท่ีแลกเปล่ียน เรียนรู: วิถีชีวิตของคนในชุมชนกับ

นักท0องเท่ียวได: 

 

- บ)านเกHาเลHาเร่ือง  

 ถนนสู:ศึกเปkนถนนที่มีบ:านเก0าร:อยปgจำนวนหลายหลัง รวมทั้งยังมีสถานที่สำคัญที่สามารถเข:าเยี่ยมชม

สำหรับนักท0องเที่ยวที่ได:สนใจเรื่องวัฒนธรรม เช0น วัดเกาะหลักและวัดเขาทะลุ ทั้งยังมีศาลเจ:าทั้งไทยและจีนตั้งอยู0

บริเวณถนน และสถานที่อื่นจำนวนหลายแห0งที่สามารถบอกเล0าเรื่องราววิถีชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ; ดังนั้นถนน

เส:นน้ีจึงสามารถพัฒนาเปkนสถานท่ีท0องเท่ียวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนร0วมสมัยได:อย0างดี 
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ภาพท่ี 3.42 ชาวบ:านชุมชนหัวบ:านตักบาตรย:อนยุคทุกวันอาทิตย; 

 นอกจากการเรียนรู:จากบ:านเก0าแล:ว เสน0ห;อย0างหน่ึงถนนสู:ศึกคือความความเปkนอยู0ของผู:คน ท่ีมีท้ังความ

ทันสมัยและความด้ังเดิม ซ่ึงนักท0องเท่ียวสามารถพบเห็นการอยู0ร0วมกันของวัฒนธรรมเก0าและใหม0 ผู:คนท่ีมีท้ังคน

รุ0นเก0าและคนรุ0นใหม0ดำเนินชีวิต ด:วยวิถีชีวิตท่ีแตกต0างบนถนนเส:นเดียวกัน 

- เรียนรู)เร่ืองเลHาประวัติศาสตร, 

 จากที่ได:เขียนบรรยายมาบ:างแล:วเรื่องความสำคัญของถนนสู:ศึกในฐานะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร; 

โดยเฉพาะประวัติศาสตร;ในช0วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การร:อยเรียงเรื ่องราวผ0านสถานที่ ผู :คน และสิ่งของใน 

พิพิธภัณฑ;สงครามเอเชียมหาบูรพาภายในกองบินและพิพิธภัณฑ;บ:านอาจารย;ไก0 จึงเปkนอีกเส:นทางการท0องเที่ยว

นักท0องเท่ียวสามารถเข:ามาศึกษาและเรียนรู:จากเร่ืองเล0าบนถนนสู:ศึกได: 

3.2.2.5 สถานท่ีทHองเท่ียวบริเวณถนนสู)ศึกและพ้ืนท่ีใกล)เคียง 

 จากการศึกษาพื้นที่พบว0า บริเวณถนนสู:ศึกและโดยรอบมีสถานที่ท0องเที่ยวหลายแห0งที่เหมาะสมในการ

พัฒนาเปkนแหล0งท0องเที่ยวที่ตอบโจทย;ความต:องการของพื้นที่ โดยสถานที่เหล0านี้เปkนสถานที่ที่เปkนทั้งจุดที่มีการ

พัฒนาการท0องเที่ยวโดยทางจังหวัดอยู0แล:ว และมีหลายจุดที่ไม0ใช0สถานที่ท0องเที่ยว แต0มีศักยภาพในการพัฒนาให:

เปkนสถานท่ีท0องเท่ียวในเส:นทางการท0องเท่ียวใหม0 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.2 สถานท่ีและกิจกรรมทHองเท่ียวบริเวณถนนสู)ศึกและพ้ืนท่ีใกล)เคียง 

สถานท่ี กิจกรรมทHองเท่ียว 

เขาล)อมหมวก กองบิน 5 อ Hาว

มะนาว 

 

 

• เขาล:อมหมวกเปkนแหล0งท0องเที่ยวสำหรับนักปgนเขา ที่ตั้งอยู0ติด

กับอ0าวมะนาว โดยจะเป�ดกิจกรรมปgนเขาล:อมหมวกช0วงวันหยุด

ยาว ซ่ึงจะเป�ดให:ลงทะเบียนต้ังแต0 5.00-10.00 ซ่ึงเส:นทางในการ

ปgนเขาค0อนข:างท:าทายนักท0องเที่ยว และเหมาะกับนักท0องเที่ยว

ท่ีชอบการท0องเท่ียวแบบผจญภัยและการท0องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น เช0น การให:อาหารค0างแว0นบริเวณริม

เขา และการเดินชมชายหาดและเรือประมงที่จอดอยู0จำนวนมาก

บริเวณอ0าวท่ีทางข้ึนเขาด:วย 

อHาวมะนาว อHาวประจวบคีรีขันธ, 

อHาวน)อย  

 

• กิจกรรมทางน้ำ 

• การทำประมงพ้ืนบ:าน 

ศาลเจ)าพHอหลักเมือง ชุมชนหัว

บ)าน 

 

• ศาลแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; มีการสักการะ ขอพร และมี

เรื่องเล0าที่สะท:อนการตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตของชาวประมงของ

ชุมชนหัวบ:าน 

ศาลเจ)าปุงเท)ากง 

 

• เปkนศาลเจ:าจีนที่มีเรื่องเล0าเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร;การค:าและ

การย:ายถิ่นของคนจีน รวมทั้งการตั้งรกรากของคนจีนในบริเวณ

ชุมชนหัวบ:าน 

บ)านคุณยาย Grandma House 

(บ)านเกHา 100 ปs)  

 

• เปkนบ:านเก0าร:อยปg ที่เคยเปkนศูนย;กลางการค:า มีของนำเข:าขาย 

ซึ ่งป_จจุบันเป�ดเปkนโฮมสเตย;และบริการอาหารเช:า ในช0วง
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สถานท่ี กิจกรรมทHองเท่ียว 

 กลางวันเป�ดเปkนร:านกาแฟ และให:ชมบ:านเก0าที่มีงานศิลปะร0วม

สมัยให:ชมภายในร:านด:วย 

Hachi บ ) านขนมป �ง  Bike and 

Café (บ)านเกHา 100 ปs) 

- 

 

• ร:านกาแฟ ร:านของฝากบริการจักรยานสำหรับนักป_cนจักรยาน 

• เจ:าของร:านเปkนเจ:าของร:านน:องท0าพระจันทร; จึงมีของเก0า ของ

สะสม ทั้งซีดีเพลง เทปเพลง และของอ่ืน ๆ ที่ผู:เข:าชมโดยเฉพาะ

ผู:ที่รักในของเก0า หรือวิถีชีวิตแบบเก0า ๆ สามารถเลือกซื้อ หรือ

เข:าชมได:อย0างเพลินเพลิน 

ศรีเสนาะ 

 

• ร:านศรีเสนาะเปkนร:านค:าเก0าเกือบ 100 ปg ที่ขายของชำและขาย

ข:าวสาร ดังนั ้นตัวอาคารจึงมีลักษณะค0อนข:างสูง ป_จจุบันน้ี

เจ:าของคือคุณยายศรีเสนาะได:ให:ลูกหลานปรับเปลี่ยนแต0ยังคง

โครงสร:างเดิมให:เปkน boutique hotel และร:านกาแฟ ซึ่งลูกค:า

จะได:พักในบ:านเก0าที่เคยเปkนโกดังเก็บข:าม แต0ถูกตกแต0งอย0าง

ทันสมัย 

ต)นมะเฟ�อง 110 ปs 

 

• จากคำบอกเล0าของคนในชุมชนและผู:ที่มีบ:านอยู0ละแวกเดียวกับ

ต:นมะเฟ�องนี้มารุ0นต0อรุ0น พบว0าต:นมะเฟ�องต:นนี้มีอายุกว0า 110 

ปg เปkนมะเฟ�องหวานที่คนในชุมชนเก็บกิน เพราะในสมัยก0อน

ไม0ได:มีขนมหรือผลไม:มากนัก  

วัดเกาะหลัก 

 

• วัดเกาะหลักเปkนวัดเก0าแก0 สร:างมาราวปg พ.ศ.2300 มีฐานะแรก

เปkนสำนักสงฆ;ตั้งแต0สมัยอยุธยา โดยมีหลวงพ0อเปgcยม ที่เปkนพระ

เกจิชื่อดังที่เปkนที่เคารพของชาวประจวบคีรีขันธ; เปkนวัดที่มีท้ัง

ชาวไทยและชาวพม0าเข:ามาสักการะและเคารพตลอดมา 

ร )านกาแฟเจ �กย ุ Hน บ )านกาแฟ

โบราณ 

• เปkนบ:านเก0าเกือบร:อยปg ที่ยังเป�ดขายกาแฟและขนมแบบโบราณ 

โดยร:านกาแฟน้ีเปkนร:านกาแฟแห0งแรกในละแวกน้ี 
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สถานท่ี กิจกรรมทHองเท่ียว 

พิพิธภัณฑ,ชุมชนบ)านอาจารย,ไกH 

 

• เรื่องเล0าและบันทึกของพ0ออาจารย;ไก0 สถานที่สำคัญในฝ_cงชุมชน

ที่ทหารและชาวบ:านขอความช0วยเหลือช0วงสงคราม นอกจากน้ี

ยังมีวัตถุโบราณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข:องวิถีชุมชน 

พิพิธภัณฑ,สงครามมหาเอเชีย

บูรพา ภายในกองบิน 5 

  

• หลุมฝ_งศพ 

• พิพิธภัณฑ;สงครามจำนวน 4 พิพิธภัณฑ; 

3.2.2.6 สถานท่ีสำคัญบนถนนสู)ศึกแบHงตามลักษณะเดHนเพ่ือจัดทำเส)นทางการทHองเท่ียว 

เมื่อจัดจำแนกสถานที่สำคัญต0าง ๆ ที่มีความน0าสนใจและมีเรื่องราวที่สามารถนำมาสร:างเปkนจุดสำคัญใน

การท0องเที่ยวบนเส:นทางท0องเที่ยวในถนนสู:ศึกแล:ว พบว0า สามารถจำแนกออกเปkน 3 กลุ0ม ได:แก0 1)กลุ0มที่เปkน

สถานที่ท0องเที่ยวที่เปkนสถานที่ที่เน:นการท0องเที่ยวทางธรรมชาติและสามารถจัดกิจกรรมส0งเสริมการท0องเที่ยวเชิง

อนุรักษ; 2)กลุ0มที่เปkนสถานที่ท0องเที่ยวที่สะท:อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนหัวบ:านตั้งแต0อดีตจนถึงป_จจุบัน 3 

กลุ0มที่เปkนสถานที่ที่สามารถเล0าเรื่องประวัติศาสตร;ของถนนสู:ศึก โดยเน:นประวัติศาสตร;ในช0วงสงครามมหาเอเชีย

บูรพา ท่ีเกิดข้ึนบริเวณอ0าวมะนาว อ0าวประจวบฯ และถนนสู:ศึก ซ่ึงเปkนท่ีมาของช่ือถนนสู:ศึก 

 

ตารางท่ี 3.3 สถานท่ีสำคัญบนถนนสู)ศึกแบHงตามลักษณะเดHนเพ่ือจัดทำเส)นทางการทHองเท่ียว 
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สถานท่ีทHองเท่ียวทางธรรมชาติ

และการทHองเท่ียวเชิงอนุรักษ, 

สถานท่ีทHองเท่ียวทางวัฒนธรรม

และวิถีชีวิต 

สถานท่ีทHองเท่ียวทาง

ประวัติศาสตร, (เน)น

ประวัติศาสตร,ชHวงสงครามโลกท่ี

เกิดข้ึนบริเวณถนนสู)ศึกและ

กองบิน 5) 

• เขาล:อมหมวก 

• อ0าวมะนาว อ0าวประจวบฯ 

อ0าวน:อย 

• ชายหาดทะเล 

 

• ศาลเจ : าพ 0 อหล ัก เม ื อง 

ชุมชนหัวบ:าน 

• ศาลเจ:าปุงเท:ากง 

• บ :านค ุณยาย (บ :านเก0า 

100 ปg)  

• บ:านขนมป_ง Hachi (บ:าน

เก0า 100 ปg) 

• ศรีเสนาะ 

• ต:นมะเฟ�อง 110 ปg 

• วัดเกาะหลัก 

• ร:านกาแฟโบราณและบ:าน

เก0าหลังอ่ืน ๆ ท่ีป�ดไว: 

 

• พิพิธภัณฑ;สงครามเอเชีย

มหาบูรพา ภายในกองบิน 

5 

• พิพิธภัณฑ;บ:านอาจารย;ไก0 

3.2.2.7 สรุปการพัฒนาเส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค, ชุมชนหัวบ)าน ถนนสู)ศึก 

ชุมชนหัวบ)าน ถนนสู)ศึก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ, ชุมชนแห0งแรกในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ; เปkน

พื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท0องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม ชุมชนหัว

บ:านเปkนชุมชนท่ีต้ังอยู0ในเขตชุมชนเมืองและอยู0บนพ้ืนท่ีท่ีถือเปkนพ้ืนท่ีท0องเท่ียวกระแสหลักอยู0แล:ว เน่ืองจากชุมชน

มีที่ตั้งติดกับชายทะเล คือ อ0าวประจวบ และมีเส:นทางเชื่อมโยงกับอ0าวอื่น ๆ คือ อ0าวน:อย และอ0าวมะนาว ดังน้ัน

จึงมีผู:ประกอบกิจการด:านการท0องเที่ยวอยู0จำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมที่มีอยู0แล:วคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข:องกับการ
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พักผ0อนทางทะเลและชายหาด แต0ทั้งนี้ ชุมชนนี้ยังมีความสำคัญอื่นที่ยังไม0ได:ถูกนำเสนอ เพราะชุมชนแห0งนี้มี

ประวัติศาสตร;ที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีทุนทางวัฒนธรรมอื่น ที่สะท:อนในรูปแบบชองวิถีชีวิต อาหาร สถานที่ เช0น 

บ:านร:อยปg และเรื่องเล0าประวัติศาสตร;ท:องถิ่นที่เชื่อมโยงกับจุดสนใจต0าง ๆ ในชุมชน เช0น พิพิธภัณฑ;ชุมชน ศาล

เจ:า เปkนต:น ดังนั้นคณะวิจัยจึงเล็งเห็นว0า ชุมชนแห0งนี้มีศักยภาพในการพัฒนาการท0องเที่ยวสร:างสรรค;คู0ขนานกับ

การท0องเที ่ยวกระแสหลักที ่บางส0วนของชุมชนมีอยู 0แล:ว เพื ่อนำเสนอประสบการณ; และการเรียนรู :ใหม0แก0

นักท0องเท่ียวผ0านเส:นทางการท0องเท่ียวสร:างสรรค; 

คณะวิจัยร0วมกับชุมชนในการพัฒนาเส:นทางการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;โดยชุมชนจนเกิดผลผลิตที่มาจาก

ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน และคนในชุมชนเปkนผู:ร0วมออกแบบเส:นทางผ0านประสบการณ;และความทรงจำของ

ตนเอง โดยผลผลิตประกอบด:วย เส:นทางท0องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร;และวัฒนธรรม พร:อมคู0มือท0องเที่ยวชุมชนฯ 

ซึ่งเปkนเส:นทางที่มีมิติทางประวัติศาสตร; การก0อสร:างถิ่นฐานของชุมชนแห0งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; รวมท้ัง

สถาป_ตยกรรม และวิถีชีวิตร0วมสมัยของชาวประมง 

จากการดำเนินการพัฒนาเส:นทางท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ร0วมกับชุมชน สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ0อน 

โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาเส:นทางท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;โดยชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:ศึก ดังน้ี 

• จุดแข็ง 

ด)านกายภาพ เนื่องจากชุมชนแห0งนี้เปkนชุมชนเมือง จึงทำให:มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช0น ไฟฟjา 

น้ำประปา และระบบโทรคมนาคมท่ีดี นอกจากนี้ทำเลที่ตั ้งยังสร:างจุดแข็ง ด)านระบบขนสHงและการเดินทาง 

ชุมชนหัวบ:านสามารถเข:าถึงได:ด:วยการเดินทางหลายรูปแบบ ทั้งรถยนต;ส0วนตัว หรือระบบขนส0งสาธารณะ เช0น 

รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ รถตู:   

ด)านทุนทางวัฒนธรรม ด:วยความที่เปkนชุมชนเก0าแก0 จึงมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาเปkนสถานท่ี

และกิจกรรมการท0องเที ่ยวสร:างสรรค;ได: เช0น วิถีชุมชนประมงแบบร0วมสมัย นอกจากนี ้ยังมีเรื ่องเล0าทาง

ประวัติศาสตร; ความเช่ือ อาหาร ผู:คน บ:านเรือนและอาคารสถานท่ี และเร่ืองราวของชุมชน  

ด)านสิ่งแวดล)อมทางธรรมชาติ ชุมชนแห0งนี้ตั้งอยู0ใกล:แหล0งท0องเที่ยวทางธรรมชาติ ได:แก0 ชายหาด ทะเล 

และภูเขา ทำให:มีกิจกรรมการท0องเท่ียวทางธรรมชาติจำนวนมากท่ีสามารถรองรับนักท0องเท่ียวได: 

ด)านบุคคล/สังคม ได:แก0 ชุมชนมีแกนนำชุมชน และนอกจานี้ยังมีกลุ0มอาสาสมัครที่เปkนกลุ0มที่ทำงานเพ่ือ

ชุมชนมาอย0างยาวนานและต0อเน่ือง  
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ด)านการบริหารจัดการ ชุมชนหัวบ:านมีโครงสร:างในการจัดการการท0องเที่ยวภายในชุมชน และมีการ

ร0วมงานกับภาครัฐหลายหน0วยงานเพื่อดึงทรัพยากรในการพัฒนาการท0องเที่ยวในชุมชน ผ0านการดำเนินงานภายใต:

โครงการถนนสายวัฒนธรรม 

 

• จุดอHอน 

ด)านกายภาพ ชุมชนตั้งอยู0ในเขตเมือง ทำให:ความเปkนเมืองในลักษณะกายภาพเริ่มกลืนกลายภาพของ

ชุมชนเก0าแก0ของจังหวัด ตึกสูงและ ตึกแถวสมัยใหม0 และโรงแรมจำนวนมากที่มีลักษณะเปkนตึกที่ทันสมัยที่อยู0สลับ

กับบ:านเก0า ทำให:ภาพของความเปkนชุมชนเก0าแก0อาจจะไม0ชัดเจนมากนัก 

ด)านสิ่งแวดล)อมทางธรรมชาติ มีแนวกันคลื่นที่สร:างขึ้นเพื่อแก:ไขป_ญหาการเพิ่มสูงของระดับน้ำทะเล 

และการกัดเซาะชายฝ_cง อันเปkนผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให:ทัศนียภาพริมฝ_cงของชุมชนไม0

สวยงามนัก ทำให:นักท0องเท่ียวต:องไปเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่ืนใกล:เคียง เช0น อ0าวมะนาวหรือภายในบริเวณกองบิน 5 

ด)านบุคคล/สังคม ได:แก0 แม:คณะทำงานและคณะกรรมการชุมชนที่สนใจเรื่องการท0องเที่ยว รวมท้ัง

บางส0วนเปkนบุคลากรที่อยู0ภาคการท0องเที่ยวอยู0แล:ว แต0ยังขาดการทำงานที่เปkนเอกภาพ และขาดความต0อเนื่องใน

การทำงานด:ายการท0องเท่ียว 

ด)านการบริหารจัดการ อยู0ในช0วงเปลี่ยนผ0านของคณะทำงาน และยังไม0มีแบบจำลองทางธุรกิจและ

แนวทางบริหารจัดการเพื่อการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ที่ชัดเจน ทำให:ลักษณะการท0องเที่ยวในชุมชนยังคงมุ0งเน:น

การท0องเท่ียวกระแสหลัก และยังขาดการเป�ดพ้ืนท่ีให:คนหลายรุ0นเข:ามีมีส0วนร0วมในการพัฒนาการท0องเท่ียว 

• โอกาส 

ด)านกายภาพ มีการศึกษาและข:อมูลที่เกี่ยวข:องกับบ:านเก0าและสถาป_ตยกรรมภายในชุมชนที่สามารถ

นำไปพัฒนาต0อยอดสู0การท0องเที่ยว นอกจากนี้แล:วยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัด คือ การ

ตักบาตรวันอาทิตย; ซ่ึงถือเปkนกิจกรรมท่ีสามารถสร:างเปkนจุดสนใจเพ่ือส0งเสริมการท0องเท่ียวได: 

ด)านบุคคล/สังคม ได:แก0 ผู:ประกอบการที่ทำงานด:านการท0องเที่ยวจำนวนมากในพื้นที่และสนใจในการ

พัฒนาแนวทางการส0งเสริมการท0องเที่ยว เพื่อนักท0องเที่ยวกลุ0มใหม0ที่สนใจมาเที่ยวในเส:นทางการท0องเที่ยว

สร:างสรรค; นอกจากน้ีคณะทำงานมีเครือข0ายกับหน0วยงานรัฐอื่น ๆ เช0น กองบิน 5 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ; 

วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ; และอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสนับสนุนกิจกรรมส0งเสริมการท0องเท่ียวได: 
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ด)านการบริหารจัดการ ได:แก0 คณะทำงานสามารถดึงความร0วมมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการ

ท0องเท่ียวจากหลายภาคส0วน  

• อุปสรรค 

ด)านกายภาพ ได:แก0 การเปkนพื้นที่เมืองที่มีลักษณะสังคมเมือง และมีสถานที่ที่สำคัญบางสถานท่ีในชุมชน

ไม0สามารถเป�ดให:บริการนักท0องเที่ยวได:ทุกวัน นอกจากนี้แล:วยังมีบ:านจำนวนหนึ่งที่เจ:าของบ:านย:ายถิ่นและป�ด

บ:านไว: จึงทำให:ไม0สามารถพัฒนาได: 

ด)านส่ิงแวดล)อมทางธรรมชาติ ได:แก0 พ้ืนท่ีชายฝ_cงไม0สามารถพัฒนากิจกรรมเพ่ือการท0องเท่ียวได:ตลอดท้ัง

ปg เพราะในช0วงมรสุมน้ำทะเลหนุนจนไม0สามารถใช:ประโยชน;จากชายหาดได:  

ด)านบุคคล/สังคม  ได:แก0 การเปลี่ยนผ0านของคณะทำงาน และความไม0เปkนเอกภาพในการจัดการการ

ท0องเที่ยวสร:างสรรค; นอกจากนี้แล:ว เจ:าของบ:านและผู:อยู0อาศัยในชุมชนส0วนหนึ่งเปkนผู:สูงอายุที่ต:องการความสงบ 

ไม0สามารถเป�ดบ:านทุกวัน ทำให:บางส0วนของชุมชนถูกป�ด 

ด)านการบริหารจัดการ ได:แก0 ยังไม0มีช0องทางสื่อสารการทำงานและการร0วมงานอย0างเปkนทางการ

ผู:ประกอบการท่ีอยู0ในเส:นทางการท0องเท่ียวสร:างสรรค;และคณะทำงานด:านการท0องเท่ียวของชุมชน 

ตารางท่ี 3.4 สรุปจุดแข็ง จุดอHอน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาเส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,โดย

ชุมชนหัวบ)าน ถนนสู)ศึก 

ทรัพยากร จุดแข็ง จุดอHอน โอกาส อุปสรรค 

กายภาพ 

(ที่พัก, ร:านอาหาร, 

การคมนาคม, การ

ต ิ ด ต 0 อ ส ื ่ อ ส า ร , 

สาธารณูปโภค) 

- ช ุมชนต ั ้ งอย ู 0 ใน

ศูนย;กลางของเมือง 

- ร ะ บ บ

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค

พ้ืนฐาน 

- ระบบขนส0งและ

การเดินทาง  

- ความพร:อมด:านท่ี

พักแล:วร:านอาหาร 

- การกลืนกลายของ

เ มื อ ง ท ำ ใ ห : ภ า พ

ช ุมชนเก 0าแก 0ขาด

ความชัดเจน 

 

- กิจกรรมตักบาตร

วั น อ า ทิ ต ย; ท่ี

สม่ำเสมอ สามารถ

พ ัฒนาและด ึง ดูด

นักท0องเท่ียวได: 

- การศึกษาทางด:าน

ส ถ า ป_ ต ย ก ร ร ม

เก่ียวกับข:อมูลบ:าน

- สถานที่บางแห0งไม0

ส า ม า ร ถ รั บ

น ั กท0 อ ง เ ท่ี ย ว ไ ด:

ตลอดเวลา 

- บ: า น แ ล ะ พ้ื น ท่ี

บางส0วนป�ดเพราะ

เจ:าของย:ายถิ ่นไป

อยู0ท่ีอ่ืน  
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ทรัพยากร จุดแข็ง จุดอHอน โอกาส อุปสรรค 

- ทุนทางวัฒนธรรม

ท่ีค0อนข:างชัดเจน 

 

เก 0าและช ุมชน ท่ี

สามารถพัฒนาต0อ

ยอดได: 

ส ิ ่ งแวดล )อมทาง

ธรรมชาติ 

- พ้ืนท่ีสามารถใช:

เ ปk น ท่ี พั ก เ พ่ื อ

เ ดิ น ท า ง สู0 แ ห ล0 ง

ท0 อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง

ธรรมชาติ ท่ีสำคัญ

อ่ืน ๆ  

 - แนวกันคลื ่นบด

บังทัศนียภาพ  

- ก า ร กั ด เ ซ า ะ

ชายฝ_ cง อันเปkนผล

จ า ก ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 - พ้ื น ท่ี ช า ยฝ_c ง ไ ม0

ส า ม า ร ถ พั ฒ น า

ก ิจกรรมเ พ่ือการ

ท0องเที ่ยวได:ตลอด

ทั้งปg เพราะในช0วง

มรสุมน้ำทะเลหนุน

จนไม0สามารถใช:

ป ร ะ โ ย ช น; จ า ก

ชายหาดได: 

วัฒนธรรม 

(ประเพณี, วิถีชีวิต, 

ส ถ า ป _ ต ย ก ร ร ม , 

ศิลปะ, การละเล0น, 

ภ า ษ า ,  อ า ห า ร , 

เทศกาล) 

- ทุนทางวัฒนธรรม

ท่ีค 0อนข:างช ัดเจน 

เ ช0 น  วิ ถี ชุ ม ช น

ประม งแบบร0 ว ม

สมัย ประวัติศาสตร; 

ความเ ช่ือ อาหาร 

ผู: ค น  บ: า น เ รื อ น 

อาคารสถานที่ และ

เร่ืองราวของชุมชน 

   

บุคคล/สังคม 

( ผู: น ำ ,  ผู: รู: , 

ค ณ ะ ท ำ ง า น , 

เครือข0าย, เงื่อนไขท่ี

- ชุมชน มีแกนนำ 

และอาสาสมัครท่ี

เปkนกลุ0มทำงานเพ่ือ

ชุ ม ช น ม า อ ย0 า ง

- ยังขาดการทำงาน

ที่เปkนเอกภาพ และ

ขาดความต0อเนื ่อง

- ผ ู : ป ระกอบการ

ด:านการท0องเที ่ยว

จำนวนมากในพ้ืนท่ี 

- การเป ล่ียนผ0 าน

ขอ งคณะทำ ง าน 

และความไม0 เปkน

เอกภาพ 
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ทรัพยากร จุดแข็ง จุดอHอน โอกาส อุปสรรค 

เกี ่ยวกับโครงสร:าง

ทางสังคม) 

ย า ว น า น แ ล ะ

ต0อเน่ือง 

 

ในการทำงานด:าย

การท0องเท่ียว 

 

- ค ณ ะ ท ำ ง า น มี

เ ค รื อ ข0 า ย กั บ

หน0วยงานรัฐอื ่น ๆ 

เ ช0 น  ก อ ง บิ น  5 

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง

ประจวบค ีร ี ข ันธ;  

ว ัฒนธรรมจังหวัด

ประจวบค ีร ี ข ันธ;  

แ ล ะ อ่ื น  ๆ  ท่ี

สามารถสนับสนุน

ก ิ จกรรมส0 ง เส ริม

การท0องเท่ียวได: 

- เจ:าของบ:านและผู:

อยู0อาศ ัยในชุมชน

ส0 ว น ห น่ึ ง เ ปk น

ผู :สูงอายุที ่ต:องการ

ค ว า ม ส ง บ  ไ ม0

สามารถเป�ดบ:านทุก

วัน ทำให:บางส0วน

ของชุมชนถูกป�ด 

การบริหารจัดการ - ช ุมชนห ัวบ :านมี

โครงสร :างในการ

จั ด ก า ร ก า ร

ท 0อง เ ท่ียวภายใน

ชุมชน 

- การร0 วมงานกับ

ภ า ค รั ฐ ห ล า ย

หน0วยงานเ พ่ือ ดึง

ทร ัพยากรในการ

พั ฒ น า ก า ร

ท0องเท่ียวในชุมชน  

 

- ยังไม0มีแบบจำลอง

ท า ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ

แ น ว ท า ง บ ริ ห า ร

จั ด ก า ร เ พ่ื อ ก า ร

ท0 อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง

สร:างสรรค; 

- การทำงานของ

ชุมชนยังคงมุ0งเน:น

ก า ร ท0 อ ง เ ท่ี ย ว

กระแสหลัก 

- ย ั งขาดการเป�ด

พื้นที่ให:คนหลายรุ0น

- ค ณ ะ ท ำ ง า น

สามารถด ึ งความ

ร0 ว ม มื อ ใ น ก า ร

บริหารจัดการเพ่ือ

พั ฒ น า ก า ร

ท0องเที่ยวจากหลาย

ภาคส0วน 

- ย ั ง ไม0 มีช0 องทาง

สื ่อสารการทำงาน

และการร0 วมงาน

อย0างเปkนทางการ

ผู:ประกอบการที่อยู0

ใ น เ ส: น ท า ง ก า ร

ท0 อ ง เ ท่ี ย ว

ส ร: า ง ส ร ร ค; แ ล ะ

คณะทำงานด : าน

การท0องเที ่ยวของ

ชุมชน 
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ทรัพยากร จุดแข็ง จุดอHอน โอกาส อุปสรรค 

เข:ามามีส0วนร0วมใน

ก า ร พั ฒ น า ก า ร

ท0องเท่ียว 
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บทที่ 4 

การพัฒนาเส)นทางท9องเที่ยวเชิงสร)างสรรค@ จังหวัดระนอง 

โครงการย0อยที่ 2.1 การพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ผ0านการเชื่อมความสัมพันธ;ของผู:คนระหว0าง

ไทย-เมียนมา มีวัตถุประสงค;หลักเพื่อพัฒนาเปkนเส:นทางการท0องเที่ยวที่เน:นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู:ระหว0าง

นักท0องเท่ียวกับชุมชนในมิติด:านประวัติศาสตร; สังคม วัฒนธรรม การเช่ือมสัมพันธ;ระหว0างผู:คน การพัฒนาเส:นทาง

การท0องเที่ยวนี้ยังเพื่อสร:างโอกาสการมีรายได:เสริมให:กับท:องถิ่น เพิ่มทางเลือกให:กับกิจกรรมและเส:นทาง

ท0องเที่ยวภายใต:แนวคิดการท0องเที่ยวสร:างสรรค; ตามแผนการดำเนินงานเดิมจะเปkนการพัฒนาการท0องเที่ยวใน

เส:นทางจังหวัดระนองจะเชื่อมกับเกาะสอง มะลิวัลย; และปกเปg�ยน ประเทศเมียนมา แต0ด:วยสถานการณ;การ

ระบาดของโรคโควิด 19 ที่นำไปสู0การประกาศป�ดพรมแดน คณะวิจัยจึงไม0สามารถปฏิบัติงานภาคสนามในฝ_cงเมียน

มาได: และปรับลดพื้นที่ดำเนินงานอยู0เฉพาะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งจังหวัดระนองมีศักยภาพด:านการ

ท0องเที่ยวสูง มีต:นทุนทางการท0องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งชายฝ_cงทะเลและหมู0เกาะ มีทรัพยากรป�าไม:ที่อุดมสมบูรณ; 

มีแหล0งน้ำแร0ธรรมชาติคุณภาพดี มีความโดดเด0นด:านประวัติศาสตร;และสถาป_ตยกรรม เปkนเมืองท0าและเมือง

ชายแดนท่ีมีความหลากหลายด:านวิถีการดำรงชีวิตของผู:คน สามารถเช่ือมโยงเส:นทางท0องเท่ียวกับฝ_cงเมียนมาได: 

4.1 กระบวนการทำงานรHวมกับชุมชน 

คณะวิจัยใช:กระบวนการวิจัยเชิงการพัฒนาในการทำงานพัฒนากิจกรรมและเส:นทางการท0องเที่ยว

สร:างสรรค;จังหวัดระนอง ท้ังน้ี วิถีชีวิตของผู:คนในสังคมพหุวัฒนธรรม ประวัติศาสตร; และสถาป_ตยกรรมย0านชุมชน

เก0าบนถนนเรืองราษฎร; นับเปkนจุดเด0นของจังหวัดระนองที่ยังไม0ได:รับการพัฒนาต0อยอดในด:านการท0องเที่ยว

สร:างสรรค;อย0างเต็มศักยภาพ  

ในการทำงาน คณะวิจัยได:ทำการเก็บรวบรวมข:อมูลจากแหล0งเอกสารต0างๆ สำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือค:นหาชุมชนท่ี

มีความสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนาการท0องเท่ียวสร:างสรรค; มีการสัมภาษณ;เชิงลึก การสนทนากลุ0ม และการ

จัดเวทีประชุมระดมความเห็นทั้งเชิงวิชาการและองค;ความรู:ท:องถิ่น ตลอดการวิจัยได:ให:ความสำคัญอย0างยิ่งกับ

กระบวนการมีส0วนร0วมของเครือข0ายในระดับพ้ืนท่ี (Participatory process) คณะวิจัยได:ทำงานร0วมกับเครือข0ายท่ี

เก่ียวข:อง ท้ังชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เพ่ือค:นหาทุนและศักยภาพของพ้ืนท่ี ส0งเสริม (Empower) คนในพ้ืนท่ี

ให:มีส0วนร0วมในการสืบค:นและบันทึกข:อมูล (Knowledge co-production) นำเอาต:นทุนและองค;ความรู:เหล0าน้ัน

มาสกัดหาจุดเด0นของพื้นที่ (Place making) มีการปรึกษาหารืออย0างไม0เปkนทางการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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(Workshop) และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดจุดสนใจ เรียบเรียงข:อมูล ร:อยเรียงเรื่องเล0า พัฒนา

กิจกรรมและเส:นทางการท0องเที่ยวสร:างสรรค; (Co-creation) ที่สะท:อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ;ของพื้นที่ โดยเฉพาะ

มิติการเชื่อมความสัมพันธ;ของผู:คนระหว0างไทย-เมียนมา เพื่อสร:างสะพานทางวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร; (Building 

cultural-historical bridge) ผ0านกิจกรรม/ปฏิสัมพันธ;ระหว0างผู:คน สถาป_ตยกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

อาหาร ซึ่งพื้นที่อำเภอเมืองระนองมีศักยภาพสูงในการบอกเล0าเรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีมา

ก0อนการเกิดขึ้นรัฐชาติสมัยใหม0และมีพลวัตข:ามพรมแดนรัฐชาติในป_จจุบัน นอกจากนี้ หมู0บ:านหินช:างยังมีวิถี

ประมงพ้ืนบ:านท่ีสามารถสะท:อนความสัมพันธ;พันธ;ระหว0างผู:คนกับการใช:ประโยชน;จากทรัพยากรอย0างย่ังยืน  

เมื่อได:เส:นทางและกิจกรรมบนเส:นทางการท0องเที่ยวสร:างสรรค;แล:ว ได:มีการเชิญวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ;ตรง มาอบรมพัฒนาศักยภาพ (Capacity building) ผู:นำเที่0ยวท:องถิ่น เช0น อบรมให:ความรู:เด็ก

และเยาวชนในเรื่องการสื่อสารและการเปkนเจ:าบ:านน:อยที่ดี อบรมชาวประมงเรื่องการนำเที่ยวเชิงสร:างสรรค;และ

ความปลอดภัยทางทะเล เพ่ือให:คนท:องถ่ินในฐานะเจ:าบ:านสามารถเปkนผู:นำการท0องเท่ียวและบอกเล0าเร่ืองราวของ

ท:องถ่ินตัวเองได:  

นอกจากน้ียังมีการทดลองการท0องเที่ยว โดยเชิญสื่อ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู:เชี่ยวชาญด:านการ

จัดการท0องเที่ยวโดยชุมชุนมาร0วมการทดลองด:วย เพื่อนำความคิดเห็นจากผู:เข:าร0วมมาปรับแก:ไขและพัฒนา

รายละเอียดประกอบเส:นทางให:สมบูรณ;มากขึ้น รวมถึงได:มีการจัดทำคู0มือการท0องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ;การ

ท0องเท่ียวเผยแพร0ต0อสาธารณะ 

4.2 เส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,โดยชุมชน พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 

เส:นทางท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ในพื้นที่จังหวัดระนองที่คณะวิจัยและเครือข0ายที่เกี ่ยวข:องได:ริเร่ิม

พัฒนาขึ้นมาประกอบด:วย 3 พื้นที่ ท่ีมีศักยภาพด:านท0องเที่ยวสร:างสรรค;เชื่อมสัมพันธ;ของผู:คนไทย-เมียนมา ทั้งใน

บริบทการเช่ือมต0อทางภูมิศาสตร; ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร; วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ดังน้ี 

1) ชุมชนเมืองระนอง - เรืองราษฎร; 

2) เกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

3) ชุมชนบ:านหินช:าง 

4.2.1 เส)นทางทHองเท่ียวชุมชนเมืองระนอง - ถนนเรืองราษฎร, 
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ชุมชนเมืองระนอง โดยเฉพาะถนนเรืองราษฎร;ซึ่งเปkนหนึ่งในถนนประวัติศาสตร;สิบสายของเมืองระนอง 

และได:รับการประกาศเปkนเขตพื้นที่เมืองเก0าระนอง นับเปkนแหล0งชุมชนและย0านการค:าเก0าแก0นับแต0ยุคเมืองแร0ท่ี

ยังคงความรุ0งเรืองมาจนป_จจุบัน มีผู:คนจากหลายพื้นที่อพยพเคลื่อนย:ายและเดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อค:าขาย

และจับจ0ายใช:สอยจนเกิดเปkนเมืองสังคมพหุวัฒนธรรม มีทั้งคนเชื้อสายมลายู จีน เมียนมา ไทยท:องถิ่นภาคใต: ไทย

ภาคกลาง และอื่น ๆ ผสมผสานกันอย0างลงตัว ในขณะเดียวกันแต0ละวัฒนธรรมก็มีความโดดเด0นเปkนเอกลักษณ;

เฉพาะตัว โดยเฉพาะวิถีเมียนมาซ่ึงเปkนอีกมนต;เสน0ห;ท่ีพบเห็นได:ท่ัวท้ังเมืองระนอง  

บรรยากาศสองข:างทางของถนนเรืองราษฎร;นับจากศาลเจ:าต0ายเต¸เอี้ยถึงสามแยกบางส:าน มีบ:านเรือน 

ตึกแถว และอาคารพาณิชย;ท่ีได:รับอิทธิพลด:านสถาป_ตยกรรมและการตกแต0งแบบจีนผสมกับศิลปะแบบยุโรป ท่ีมัก

เรียกว0า ชิโนโปรตุกีส มีลักษณะเปkนอาคารตึกแถว 2 ชั้น ชั้นล0างเปkนกิจการห:างร:าน ส0วนชั้นบนใช:เปkนที่พักอาศัย 

ตึกแถวบางช0วงยังคงรูปแบบสถาป_ตยกรรมเดิมไว: โดยด:านล0างมีทางเดินซึ่งมีพื้นที่ตัวอาคารชั้นบนคลุมเชื่อมต0อกัน

ตลอดแนวความยาวของตึก เรียกว0า หง0อคาข่ี 

บรรยากาศตลอดสองข:างถนนเรืองราษฎร;จะมีร:านรวงที่ยังคงดำเนินกิจการอยู0สลับกับบางส0วนป�ดตัวลง

แล:ว เมืองระนองเคยมีโรงหนังถึง 5 แห0งแต0ป_จจุบันป�ดตัวลงแล:ว นอกจากนี้ ยังมีกิจการต0าง ๆ ที่บางส0วนเพ่ิง

ปรับปรุงและกำลังเริ่มสร:างสีสันให:กับถนนเส:นนี้ เช0น โรงแรม โฮสเทล ร:านอาหาร และร:านกาแฟ ที่ใช:วิถีบริโภค

และสถาป_ตยกรรมสมัยใหม0มาประยุกต;ปรับเข:ากับอาคารพาณิชย;แบบด้ังเดิม มีวิถีชีวิตและตึกรามบ:านช0องท่ีมีเร่ือง

เล0าจากรุ0นสู0รุ0นซุกช0อนอยู0ตามซอยต0าง ๆ 

ถนนเรืองราษฎร;นับแต0ต:นถนนตัดกับถนนท0าเมืองไปจนถึงตลาดสะพานยูงยังตอบโจทย;สายอาหารท:องถ่ิน

ทั้งคาวหวาน หากอยากรู:ว0าเมืองระนองมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพียงใด สีสันเมืองท0าและเมืองชายแดน

เปkนเช0นไร แนะนำให:ลองเดินชมบรรยากาศ กินอาหาร และพูดคุยกับผู:คนบนถนนสายนี้ที่มีระยะทางประมาณ 2 

กิโลเมตร โดยมีจุดสนใจหลายแห0งให:เลือกแวะเพ่ือจะได:สัมพันธ;เมืองระนองได:อย0างลึกซ้ึงมากข้ึน 
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ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีและจุดสนใจชุมชนเมืองระนอง - ถนนเรืองราษฎร; 

เส:นทางท0องเท่ียวสร:างสรรค;เชิงประวัติศาสตร; สถาป_ตยกรรม และพหุวัฒนธรรม  

(ท่ีมา: คู0มือท0องเท่ียว ‘ระนองลองนะ’ รายละเอียดเส:นทางดูได:ในคู0มือท0องเท่ียว)
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ภาพท่ี 4.2 ภาพบรรยากาศตลาดสะพานยูง 

- จุดท่ี 1 ตลาดสะพานยูง 

เปkนตลาดสดยามเช:าตั้งอยู0หน:าจวนเจ:าเมือง พ0อค:าแม0ขายเริ่มตั้งร:านกันตั้งแต0หกโมงเช:า สายมาสัก

แปดโมงก็เริ่มเก็บของแล:ว ตลาดแห0งนี้มีขายทั้งของสดและอาหารปรุงสำเร็จ เสน0ห;ของตลาดสะพานยูงเห็นจะ

เปkนวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารแบบฉบับภาคใต: และขนมพื้นบ:านที่บางชนิดเริ่มหาทานได:ยากขึ้นเรื่อย ๆ ใน

ป_จจุบัน บรรยากาศตลาดในภาพรวมนับว0าควรค0าแก0แวะเวียนไปสักครั้ง เพราะตลาดแหล0งนี้นอกจากมีเสน0ห;ท่ี

อาหารท:องถิ่นแล:ว ยังมีฉากหลังเปkนค0ายเมืองระนองและจวนเจ:าเมืองระนองคนแรก และด:วยเปkนตลาดเช:าจึง

อากาศท่ีค0อนสดช่ืน เหมาะสำหรับนักท0องเท่ียวท่ีหลงมนต;เสน0ห;ของอาหารท:องถ่ิน  

จากตลาดสะพานยูงสามารถเดินตามถนนเรืองราษฎร;ไปยังวัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือวัดหน:าเมือง เปkน

วัดที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว0างไทย – เมียนมา เปkนที่ประดิษฐานของพระเจดีย;ธาดุที่สร:างขึ้นโดย

ช0างชาวเมียนมา คือ นางพั่วไซ0ข0าย ในรูปแบบสถาป_ตยกรรมมอญ วัดแห0งนี้เปkนที่เคารพสักการะของคนจาก

เมียนมาท้ังท่ีอาศัยอยู0ในจังหวัดระนองและนักท0องเท่ียวท่ีข:ามมาจากเกาะสอง  
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ภาพท่ี 4.3 สามแยกในค0าย 

- จุดท่ี 2 สามแยกในคHาย (จวนเจ)าเมือง) 

บริเวณที่ตัดระหว0างถนนเรืองราษฎร;กับถนนดับคดี เปkนอีกย0านที่เปkนแหล0งเรียนรู:ทางประวัติศาสตร;

และสถาป_ตยกรรม เพราะนอกจากเปkนที่ตั้งของค0ายเมืองระนอง จวนเจ:าเมืองระนองคนแรก และบ:านร:อยปg

เทียนสือซึ่งเปkนที่รู:จักของนักท0องเที่ยวทั่วไปแล:ว ยังมี ‘บ0อน้ำโบราณ’ ซ0อนตัวอยู0ในโรงเรียนสตรีระนองซ่ึง

ตั้งอยู0บนที่ดินเดิมของบริเวณทุ0งเมรุ บ0อน้ำถูกขุดพบระหว0างการปรับที่ดินบริเวณหน:าโรงเรียน ลักษณะบ0อถูก

ก0อด:วยอิฐขนาดกว:างประมาณ 2 เมตร อยู0ห0างจากค0ายเมืองประมาณ 150 เมตร อิฐที่ใช:ก0อบ0อน้ำมีลักษณะ 

ขนาด และสัญลักษณ;เหมือนกับอิฐที่ใช:ก0อสร:างค0ายเมือง  นอกจากนี้ ตลอดแนวถนนดับคดียังมีบ:านเดี่ยวที่มี
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ลักษณะบ:าน 2 ชั้น ชั้นบนเปkนไม:และครึ่งล0างเปkนปูนตั้งอยู0กลางสวนสวยและมีเนื้อที่ขนาดกว:างขวาง ตัวบ:าน

ถูกสร:างในสถาป_ตยกรรมแบบจีนผสมยุโรป ด:วยลักษณะของตัวบ:านและบ:านเลขที่ส0วนใหญ0เปkนเลขหลักเดียว 

จึงพอจะคาดเดาได:ว0าแถบน้ีเปkนหน่ึงย0านชุมชนเก0าแก0และเปkนย0านท่ีอยู0อาศัยของตระกูลด้ังเดิมเมืองระนอง 

 

 
ภาพท่ี 4.4 อาหารในย0านสามแยกบางส:าน 

- จุดท่ี 3 สามแยกบางส)าน 

บริเวณสามแยกบางส:านถือเปkนย0านที่สามารถสะท:อนภาพความหลากหลายของสังคมระนอง รวมถึง

การเชื ่อมต0อทางประวัติศาสตร;กับการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคมของเมืองระนอง อาหารหลาก

วัฒนธรรมเปkนหนึ่งในสีสันของย0านนี้ บริเวณสามแยกบางส:านมีร:านอิสลามโอชาเป�ดขายตั้งแต0เช:ายันค่ำ เปkนท่ี

นิยมของคนท:องถิ่นทั้งไทย-มุสลิม ตลอดรวมถึงศาสนิกชนในหลักความเชื่ออื่น ๆ โรตีกรอบนุ0มกับแกงมัสมั่นไก0
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เปkนเมนูขึ้นชื่อของทางร:าน เขยิบขึ้นทางอีกนิดมีร:านกล:วยทอดปjาหีด เปkนร:านเก0าแก0ที่เป�ดขายมากว0า 30 ปg 

ขายดีต้ังแต0เร่ิมต้ังเตาในช0วงสาย ๆ พอเลยเท่ียงไปบ0ายอ0อน ๆ ก็ขายเกือบหมด ท่ีน่ียังมีของหายากท่ีหน่ึงปgจะมี

ให:ชิมเพียงครั้งเดียวนั่นคือ จำปาดะทอด เจ:าของร:านหรือคุณปjาหีดจะเน:นเลือกเอาจำปาดะท:องถ่ินของระนอง

มาขาย เพราะต:นทุนการขนส0งและมีรสชาติหอมหวานนุ0มนวลมากกว0าเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน ปjาหีดเปkนคนอัธยาศัย

ดี เปkนหนึ่งในกูรูเมืองระนองโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศาลเจ:าและพิธีกรรมจีน นักท0องเที่ยวที่ชอบการพูดคุยกับ

คนท:องถ่ินควรแวะทักทายปjาหีด ตรงข:ามร:านปjาหีดคือร:านอาหาร J & T เป�ดขายช0วงสายไปจนถึงค่ำ เมนูและ

รสชาติอาหารมีเอกลักษณ;เฉพาะตัว ส0วนใหญ0จะเปkนเมนูจีนฮกเก้ียนสูตรท:องถ่ิน แต0บางเมนูมีการประยุกต;สูตร

ด้ังเดิมให:เข:าวัตถุดิบท:องถิ่นที่มีอยู0 เมื่อเดินลัดเลาะเรียบถนนจากหัวมุมโรงแรมรัตนสินเลี้ยวขวาขึ้นมาหน0อย

ก0อนถึงโรงเรียนอนุบาลระนองจะพบเจอกับอีกหนึ่งร:านขนมในระแวกใกล:เคียงที่ไม0ควรพลาด คือ ร:านขนมอา

โปง เป�ดขายประมาณเจ็ดโมงถึงเก:าโมงเช:าก็ขายหมด อาโปงเปkนขนมที่คนจีนนำเข:ามาจากปgนังตั้งแต0สมัยที่ยัง

มีการอพยพทางทะเล รสชาติจะผสมระหว0างขนมครกกับขนมถังแตก ป_จจุบันเร่ิมหาทานยากข้ึนเร่ือย ๆ  
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ภาพท่ี 4.5 บรรยากาศย0านสามแยกบางส:าน 

อีกหนึ่งบรรยากาศที่เติมแต0งสีสันให:กับย0านสามแยกบางส:าน คือ โรงแรมและโฮสเทลที่นำเอา

สถาป_ตยกรรมสมัยใหม0เข:ามาปรับปรุงชุบชีวิตของอาคารพาณิชย;และตึกแถวแบบจีนผสมยุโรปบางแห0งถูกป�ด

ตัวลงตามยุคสมัย โรงแรมรัตนสินเปkนโรงแรมแห0งแรกของเมืองระนองที่ได:รับการปรับปรุงใหม0ในสไตล;บูติค 

ใกล:กันนี้มีโฮสเทลเล็ก ๆ ชื่ออะเดย;อินระนองโฮสเทล ที่คงกลิ่นอายความเปkนตึกเก0าเข:ากับความทันสมัยได:

อย0างลงตัว หลวงพจน; บูติค โฮสเทล เปkนหนึ่งแห0งที่ประยุกต;ตึกเก0าเข:ากับไลฟสไตล;นักท0องเที่ยวสมัยใหม0 โดย

การนำข:าวของเครื่องใช:โบราณมาปรับใช:งานและตกแต0งโรงแรมจนดูเหมือนกับพิพิธภัณฑ;มีชีวิตขนาดย0อม 

ด:านหลังโรงแรมเปkนคฤหาสน;หลวงพจน; ท่ียังมีร0องรอยความเจริญรุ0งเรืองของท0าเรือในอดีต ซ่ึงบริเวณน้ีเปkนลำ

คลองเช่ือมกับทะเล เรือสำเภาสามารถแล0นผ0านเข:ามาจอดได: 

จากสามแยกบางส:านยังสามารถเดินเชื่อมต0อขึ้นไปบนเนินเขานิเวศน; (นิเวศน;คีรี) เพื่อเยี่ยมชมแหล0ง

ท0องเที่ยวทางประวัติศาสตร;และสิ่งศักดิ์สิทธิของท:องถิ่นระนอง เช0น รูปหล0อรัชกาลที่ 5 พระราชวังรัตน

รังสรรค; (จำลอง) อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก0า) และหอพระเก:าเกจิอาจารย; เดินลงจากเนินเขาไป

ทางโรงพยาบาลระนองมีเรือนประทับรับรองรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู0ในจวนเจ:าเมืองจังหวัดระนอง ป_จจุบันจังหวัด

ระนองเร่ิมเป�ดทดลองให:ผู:สนใจเข:าชม โดยมีวิทยากรบรรยายประวัติศาสตร;เมืองเก0าให:ฟ_งตลอดการเท่ียวชม 
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ภาพท่ี 4.6 อาหารจากตลาดสดเทศบาลระนอง 

- จุดท่ี 4 ตลาดสดเทศบาลระนอง 

ตลาดสดเทศบาลระนอง หรือที่คนท:องถิ่นเรียก ตลาดบน และตลาดล0าง บางคนเรียก ตลาดพม0า 

(เมียนมา) เปkนอีกหนึ่งจุดที่ไม0ควรพลาดชมบรรยากาศและชิมอาหาร ตลาดแห0งนี้คราคร่ำด:วยอาหารและ

วิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากภาษาถิ่นภาคใต:และภาคกลาง ภาษาจีนคงได:ยินบ:างประปราย ภาษา

เมียนมาเปkนอีกภาษาที่ใช:สื่อสารหลักในตลาดแห0งนี้ หรืออาจกล0าวได:ว0าทั่วเมืองระนองมีภาษาไทยและเมียน

มาเปkนภาษาหลักในการส่ือสาร 
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ภาพท่ี 4.7 บรรยากาศตลาดสดเทศบาลระนอง 

ตลาดแห0งนี้แม:จะตั้งอยู0ใจกลางเมืองระนองแต0ก็เปkนแหล0งค:าขายสินค:าอุปโภคบริโภคนานาชาติราว

กับเปkนตลาดชายแดน หากใครเคยไปเมียนมาแล:วติดใจ ‘โมลัตโต¸ะ’ หรือ ‘ขนมจีนน้ำยาทวาย’ และ ‘ขนมจีน

แบบเมียนมา’ หรือ ‘โมฮิงกา’ สามารถหาทานได:ท่ีโซนตลาดล0างยามสายถึงเท่ียงก็ขายหมด ‘ชาเมียนมา’ หรือ 

‘Royal Myanmar Teamix’ แปjงทานาคา เครื่องแต0งกายแบบเมียนมา ชุดบาบ¼า ย0าหยา ผ:าถุงปาเต¸ะแบบ

อินโดนีเซีย ก็มีให:เลือกซื้อเพื่อเปkนของฝากติดไม:ติดมือได:จากโซนตลาดล0างหรือด:านในตลาด  อาหารทะเลสด

และตากแห:งในตลาดแห0งนี้มีให:เลือกสรรและละลานตาไม0แพ:ตลาดปลาแห0งอื่น ร:านอาหารและเครื่องดื่มใน

โซนตลาดบนท่ีติดกับถนนเรืองราษฎร;เป�ดบริการต้ังแต0เช:ายันเย็น เมนูแนะนำคือขนมจีนบุฟเฟต;ผักแถมมีน้ำยา

ให:เลือกหลายหม:อจะเป�ดขายตั้งแต0เช:าถึงบ0าย และมีร:านน้ำชาที่สามารถนั่งล:อมวงสนทนาและนั่งชิลจิบชาด่ืม

ดำบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองระนองได: 
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ภาพท่ี 4.8 ท0ารถสองแถวไม: 

- จุดท่ี 5 ทHารถสองแถวไม) 

รถที่วิ่งในตัวเมืองระนองส0วนใหญ0จอดอยู0บนถนนเรืองราษฎร;บริเวณหน:าตลาดเทศบาลระนอง ส0วน

รถที่รอบนอกตัวเมืองจอดท่ีบ:านชิโน (Sino Mansion) ซ่ึงอยู0ฝ_cงตรงข:ามตลาด ย0านน้ีเปkนอีกจุดท่ีห:ามพลาด ท0า

รถโดยสารประจำทางท:องถิ่นจะคึกคักเปkนพิเศษในช0วงเช:าไปจนถึงช0วงเที่ยง เพราะมีผู:คนที่ส0วนใหญ0เปkนชาว

เมียนมาจากทั่วจังหวัดระนองโดยสารมาจับจ0ายซื้อของที่ตลาดเพื่อเก็บไว:ใช:สอยในครัวเรือน ถ:าอยากเห็นสีสัน

แห0งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมชายแดน แนะนำให:ลองแวะมาสัมผัสได:ที่นี่ หากใครอยากสัมผัส

บรรยากาศท:องถิ่นเมืองระนองให:ลึกซึ้งมากขึ้น แนะนำให:ลองเดินทางท0องเที่ยวด:วยรถสองแถวไม:สุดคลาสสิค 

ที่มีเส:นทางเดินรถทั้งในตัวเมืองและรอบนอกตัวเมืองระนอง โดยสามารถเช็ครอบรถและจุดขึ้นลงรถจากท0ารถ 

หรืออาจสอบถามเส:นทางเดินรถและจุดท0องเที่ยวสำคัญตามเส:นทางเดินรถสองแถวไม:ได:จากเจ:าของบ:านชิโน

ซึ่งเรียกได:ว0าเปkนคนท:องถิ่นที่เกิดและโตมากับท0ารถ หากใครสนใจอยากประยุกต;บ:านแบบชิโนโปรตุกีสเข:ากับ

บ:านแบบสมัยใหม0อาจลองขอคำแนะนำได:เช0นกัน เจ:าของบ:านชิโนเปkนคนที่ถอดแบบตึกชิโนอายุกว0าร:อยปgซ่ึง

เขาอยู0อาศัยมาสร:างเปkนโรงแรม ภายใต:แนวคิดสร:างท่ีพักตามแบบสถาป_ตยกรรมโบราณแต0ให:บรรยากาศเรียบ

สบาย ร0วมสมัย และดูแลรักษาง0าย 

 

4.2.1.1 สรุปเส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,ชุมชนเมืองระนอง - ถนนเรืองราษฎร, 

ชุมชนเมืองระนอง ถนนเรืองราษฎร; มีศักยภาพด:านการท0องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร; สถาป_ตยกรรม 

และวิถีชีวิตของผู:คนในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีจุดแข็ง จุดอ0อน โอกาส และอุปสรรค ในการใช:ทุนท:องถ่ิน

เพ่ือพัฒนาและส0งเสริมการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;อย0างเต็มศักยภาพและย่ังยืน ดังน้ี 
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• จุดแข็ง 

1) มีศักยภาพด:านวัฒนธรรมไทย - เมียนมา เน่ืองจากมีประวัติศาสตร;และวิถีชีวิตในป_จจุบันท่ี

เชื่อมโยงความสัมพันธ;ของผู:คนทั้งสองฝ_cงอย0างชัดเจน อีกทั้งผู:คนและภาษาเมียนมาถือเปkนหนึ่งในวัฒนธรรม

หลักท่ีพบเห็นได:ท่ัวไปในตัวเมืองระนอง 

2) เปkนสังคมพหุวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื ่อของผู :คน ทั ้งคนไทย จีน พุทธ มุสลิม 

ตลอดจนผู:คนหลากหลายชาติพันธุ;จากเมียนมา นักท0องเที่ยวสามารถสัมผัสความหลากหลายได:ผ0านภาษา 

อาหาร ศาสนสถาน และการมีปฏิสัมพันธ;กับผู:คน ตลอดเส:นทางบนถนนเรืองราษฎร;มีตัวอาคารบ:านเรือน 

ร:านค:า สินค:า ช่ือร:าน ช่ือถนน หรือแม:แต0วิธีการเขียนปjายร:านค:าและข:อความต0าง ๆ ท่ีเต็มไปด:วยเร่ืองราวชีวิต

ผู:คนหลากหลายวัฒนธรรม 

3) สถาป_ตยกรรมและสีสันของถนนเรืองราษฎร; บนถนนเส:นนี ้มีสถาป_ตยกรรมอาคาร

บ:านเรือนแบบจีนผสมยุโรป รวมถึงมีสีสันของการใช:ชีวิตที่เปkนการผสมผสานของกิจการโรงแรม โฮสเทล 

ร:านอาหาร และร:านกาแฟที่ใช:วิถีบริโภคและสถาป_ตยกรรมสมัยใหม0มาประยุกต;เข:ากับอาคารพาณิชย;แบบ

ด้ังเดิม มีอาหารท:องถ่ินในราคาสบายกระเป½าแต0รสชาติหนักเคร่ืองกระจายอยู0ตลอดสองข:างทาง 

4) ระบบขนส0งมวลชน มีรถสองแถวไม:ให:บริการระหว0างสนามบินถึงตัวเมืองระนอง อัตราค0า

โดยสาร 50 บาท โดยรถจะออกตามตารางการบินของทุกเที่ยวบิน เช0น ออกจากสนามบินระนองประมาณคร่ึง

ชั่วโมงหลังเครื่องบินลงจอด และออกจากตัวเมืองระนองประมาณ 1 ชั่วโมงก0อนเครื่องบินออกจากสนามบิน 

และมีรถสองแถวไม:ให:บริการภายในเขตเมือง และเชื่อมต0อเขตเมืองกับแหล0งท0องเที่ยวรอบนอก เช0น อำเภอ

กะเปอร; ตำบลหงาว รวมถึงมีรถโดยสารประจำทางเช่ือมต0อกับสถานท่ีท0องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัดใกล:เคียง 

5) มีจุดผ0านแดนถาวรและเรือข:ามฟากให:บริการข:ามแดนถึง 4 จุด (ป�ดให:บริการท0องเที่ยว

และข:ามแดนในช0วงการระบาดของโรค COVID-19) 

6) มีสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท0องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก บริษัททัวร; สถานบิน 

บริษัมรถเช0า/เหมา ฯลฯ  

• จุดอHอน 

1) อาคารบ:านเรือนท่ีมีคุณค0าด:านประวัติศาสตร;และสถาป_ตยกรรมบางส0วนทรุดโทรม ขาด

การซ0อมบำรุง 

2) ขาดการมีส0วนร0วมอย0างแท:จริงระหว0างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการพัฒนาการ

ท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; มีประเด็นท่ีเปkนข:อท:าทายสำหรับการพัฒนาย0านเมืองเก0าบนถนนเรืองราษฎร; ซ่ึงเปkน
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ชุมชนเมืองและย0านการค:า จึงอาจมีธรรมชาติของความเปkนป_จเจกและวิถีท่ีเร0งรีบตอบสนองกับตลาดการ

ค:าขาย อาจเปkนข:อจำกัดในการสร:างการมีส0วนร0วมในการพัฒนาและจัดการการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; 

• โอกาส 

1) ถนนเรืองราษฎร;เปkนส0วนหนึ่งของพื้นที่เมืองเก0าที่จะได:รับการพัฒนาเปkนแหล0งท0องเที่ยว

ด:านสถาป_ตยกรรมและประวัติศาสตร; ซ่ึงสามารถต0อยอดด:านการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;ได: 

2) มีผู:ประกอบการท0องเที่ยวและบริการ เช0น โฮสเทล อะเดย; อินน; ระนอง บ:านชิโน และ

หลวงพจน; บูติค โฮสเทล ท่ีให:ความสำคัญกับการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; 

3) มีวิทยาลัยชุมชนระนองท่ีมีศักยภาพและมีภาระกิจด:านการส0งเสริมการท0องเท่ียวชุมชน 

• อุปสรรค 

1) การท0องเที่ยวสร:างสรรค;ในมิติประวัติศาสตร;สามัญชน พหุวัฒนธรรม และการเชื ่อม

ความสัมพันธ;ของผู:คนไทย-เมียนมา ยังไม0ได:รับความสำคัญและการสนับสนุนจากภาคราชการและเอกชนนัก 

4.2.2 เส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,ชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

เกาะคณฑีหรือเกาะปากน้ำ ตั้งอยู0ตรงข:ามสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

ย:อนกลับไปในอดีต ย0านชุมชนเก0าบนเกาะปากน้ำมีความรุ0งเรืองทางการค:าอย0างมาก เพราะเปkนเมืองท0าและ

เปkนศูนย;กลางการค:าขายระหว0างระนอง เกาะสอง และปgนัง ชาวจีนฮกเกี้ยนเปkนกลุ0มที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

บนเกาะมากที่สุด เมื่อ 50 ปgก0อน บนเกาะยังคราคร่ำไปด:วยผู:คน มีโรงฝ�cน โรงน้ำชา มีโรงหนัง และโรงมหรสพ 

ท่ีคงเหลือเพียงร0องรอยความรุ0งเรืองให:คนรุ0นหลังได:เรียนรู: บรรยากาศบนเกาะในป_จจุบันค0อนข:างเงียบเหงา

เมื่อเทียบกับสมัยก0อน เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและคนด้ังเดิมส0วนใหญ0ย:ายขึ้นไปอยู0บนฝ_cงตัวเมืองระนองท่ี

มีความสะดวกสบายและความคล0องตัวมากกว0า  

เกาะปากน้ำมีลักษณะเปkนชุมชนเมืองท0าและสังคมชายแดนที่มีผู:คนเคลื่อนย:ายเข:ามาอยู0อาศัยและทำ

มาหากินตลอดเวลา วิถีชีวิตบนเกาะแห0งนี้จึงเต็มไปด:วยสีสันของคนหลายวัฒนธรรม คนจีน คนไทยภาคกลาง 

คนท:องถ่ินภาคใต: แรงงานย:ายถ่ินจากเมียนมาท้ังคนเบอร;มา คนมอญ คนทวาย และชาติพันธุ;อ่ืน ๆ อาชีพหลัก

ของคนบนเกาะป_จจุบันมีท้ังขับเรือข:ามฟากรับจ:าง ทำประมง ทำงานรับจ:างท่ีสะพานปลาและตัวเมืองระนอง  
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เกาะปากน้ำมีชีวิตชีวาในแบบที่เปkนโดยแทบไม0มีการปรุงแต0ง เหมาะกับคนที่ชอบเดินชมวิถีชุมชนเก0า

ในบรรยากาศที่ผู:คนมีความแตกต0างหลากหลายแต0ไม0พลุกพล0าน หากอยากเห็นสีสันเกาะปากน้ำแนะนำให:มา

ท0องเท่ียวในช0วงประเพณีทางศาสนาเช0น ออกพรรษา ทอดกฐิน และเทศกาลตรุษจีน  

จุดเด0นอีกอย0างของเส:นทางท0องเที่ยวบนเกาะ คือ มีลักษณะเปkนวงกลม นักเที่ยวเดิมชมและแวะทำ

กิจกรรมตามจุดสนใจต0าง ๆ โดยใช:เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมงก็สามารถเดินได:รอบเกาะ หรือหากเดินเฉพาะ

ในย0านชุมชนเก0าจะใช:เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เวลาที่เหมาะสมกับการท0องเที่ยวรูปแบบนี้คือช0วงระหว0าง 

07.00 – 09.00 น. เปkนช0วงอากาศดีและบรรยากาศชุมชนคักคึกสามารถสัมพันธ;วิถีชีวิตเกาะปากน้ำได:มากสุด 

เพราะชีวิตคนเกาะจะเริ่มเช:ากว0าคนบนฝ_cงมาก คนเกาะต:องเดินเท:าออกจากบ:านไปต0อเรือต0อรถกว0าจะถึงท่ี

ทำงานและหลายคนไปโรงเรียนบนฝ_cง แต0หากมาช0วงเย็นไม0ควรพลามชมพระอาทิตย;ตกที่ทิวเขาในฝ_cงเมียนมา 

จุดสนใจหลักในเส:นทางท0องเท่ียวสร:างสรรค;ชุมชนเกาะปากน้ำ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.9 แผนท่ีและจุดสนใจชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

เส:นทางท0องเท่ียวสร:างสรรค;เชิงประวัติศาสตร; พหุวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

(ท่ีมา: คู0มือท0องเท่ียว ‘ระนองลองนะ’ รายละเอียดเส:นทางดูได:ในคู0มือท0องเท่ียว) 
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ภาพท่ี 4.10 สะพานปลาระนองและท0าเรือ 

 

- จุดท่ี 1 สะพานปลาระนองและทHาเรือ 

สะพานปลาระนองและท0าเรือตั้งอยู0เขตอำเภอเมืองระนอง ห0างจากถนนเรืองราษฎร;ประมาณ 10 

นาที การเดินทางจากตัวเมืองระนองไปเกาะปากน้ำใช:ท0าเรือนี้สะดวกที่สุด สะพานปลาระนองเปkนหนึ่งใน

ตลาดปลาหรือจุดซื้อขายอาหารทะเลขนาดใหญ0ของประเทศไทย ทุกเช:ามืดจนถึงช0วงสาย ๆ จะจอแจไปด:วย

ผู:คนและการค:าการขาย แรงงานส0วนใหญ0ย:ายถิ่นมาจากเมียนมาจะทำงานคัดแยกสัตว;ทะเลตามชนิดและ

ขนาด ส0งน้ำแข็งเพื่อใช:ในการแช0สินค:าหรืออาหารทะเล ขายอาหารเช:า แบกหามขนส0งสินค:า มีพ0อค:าแม0ขาย

จากทั่วทิศเมืองไทยรวมถึงจากฝ_cงเมียนมาที่มาเปgยปลาหรือประมูลปลา (สัตว;ทะเล) ที่ถูกคัดแยกไว:เปkนกอง 

บริเวณติดต0อจนแทบเปkนพื้นที่เดียวกันมีท0าเรือให:บริการเรือข:ามฟาก นั่งเรือ 5 นาทีถึงเกาะปากน้ำ หากอยาก

สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเมียนมามากขึ้น สามารถนั่งเรือจากท0าเรือสะพานปลาประมาณ 30 นาทีก็ถึงเกาะสอง 

นั่งรถออกจากเกาะสองออกไปอีกไม0ไกลจะถึงหมู0บ:านมะลิวัลย; และเดินทางออกไปไกลอีกหน0อยก็ถึงบ:านปก

เปg�ยน สองชุมชนน้ีมีคนไทยยผลัดถ่ินอาศัยอยู0ด:วย 
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ภาพท่ี 4.11 เกาะสะระณีย; 

 

- จุดท่ี 2 เกาะผี หรือเกาะสะระณีย, 

เกาะผีเปkนเกาะเล็ก ๆ อยู0เลยเกาะปากน้ำไปนิดหน0อย หากอยากไปก็บอกคนขับเรือโดยสายได: มีค0าเพ่ิม

ประมาณ 20 - 30 บาทต0อคน เกาะผีต้ังอยู0ตรงกลางระหว0างเกาะปากน้ำกับเกาะสอง เหตุท่ีช่ือว0าเกาะผี เพราะ

เดิมคนท:องถิ่นนิยมมาลอยอังคารบริเวณนี้ อีกทั้งเกาะตั้งอยู0ตรงกลางระหว0างกระแสน้ำสองด:านที่ไหลมา

บรรจบกัน จึงมักพบร0างผู:เสียชีวิตลอยทะเลมาติดอยู0บริเวณนี้ กระทั่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เสด็จประพาสจังหวัดระนองเมื่อปg พ.ศ. 2510 ได:ทรงพระราชทานชื่อเกาะใหม0ว0า เกาะสะระณีย; หมายถึง 

เกาะที่เปkนแหล0งพึ่งพิง เพื่อเปkนการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค;ที่ได:เสด็จประทับแรมและทรง

เย่ียมเยียนประชาชนชาวจังหวัดระนอง และปg พ.ศ. 2539 มีภาคเอกชนท่ีต:องการส0งเสริมการท0องเท่ียวได:ริเร่ิม

เสนอโครงการก0อสร:างองค;พระโพธิสัตว;กวนอิม และจังหวัดระนองพิจารณาให:ดำเนินการภายใต:โครงการของ
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จังหวัดเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู0หัวทรงครองราชย;ครบ 50 ปg นำมาสู0การสร:างเจ:า

แม0กวนอิมท่ีกลายเปkนท่ีสักการะบูชาของคนท:องถ่ินและเปkนสถานท่ีท0องเท่ียวของจังหวัด 
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ภาพท่ี 4.12 ชุมชนเมืองเก0าเกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

- จุดท่ี 3 ยHานชุมชนเมืองเกHาเกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

ย0านชุมชนเก0าเริ่มตั้งแต0ศาลเจ:าไปจนถึงอู0ต0อเรือ ลักษณะอาคารบ:านเมืองในย0านนี้ส0วนใหญ0เปkน

ตึกแถวเรียงคู0ขนานกัน ด:านหนึ่งขนาบกับภูเขา อีกด:านขนาบกับชายฝ_cง ลักษณะพิเศษอีกอย0างของบ:านเรือน

ย0านน้ี คือ แทบทุกหลังมีทางเดินตรงกลางเช่ือมต0อกัน เรียกว0า หงอกาก่ี ตามสถาป_ตยกรรมบ:านชิโน บ:านเรือน

ที่นี้หากมีสองชั้น ชั้นบนจะเปkนไม: ชั้นล0างเปkนปูน หากมีชั้นเดียวอาจก0อสร:างด:วยไม:หรือปูน โดยแทบทุกหลัง

จะมีประตูบานเฟg�ยมที่หากดั้งเดิมจะทำด:วยไม: มีซากตึกโบราณตามแบบสถาป_ตยกรรมจีนผสมยุโรปหลงเหลือ

ให:เห็นร0องรอยในอดีตอยู0บ:างประปราย ส0วนบ:านที่ติดกับทะเลพื้นที่ด:านหน:าบ:านจะเปkนท0าเรือโดยสารและ

ท0าเรือขนส0งสินค:า   
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ภาพท่ี 4.13 บรรยากาศชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

ชุมชนเก0าเกาะปากน้ำเปkนย0านเศรษฐกิจของชาวจีนรุ0นแรกที่มีการอพยพเข:ามาตั้งรกรากในระนอง 

บนเกาะแห0งนี้เคยมีโรงน้ำชา โรงฝ�cน โรงหนัง โรงบีบขนมจีนเป�ดให:บริการในย0านนี้ ในช0วงเทศกาลตรุษจีน 
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บ:านเรือนแทบทุกหลังจะเป�ดบ:านเพื่อทำพิธีไหว:บรรพบุรุษและไหว:ส่ิงศักดิ ์สิทธิ ์ นับเปkนโอกาสดีได:เห็น

บรรยากาศภายในตัวบ:านเก0าท่ีบางหลังมีอายุร0วม 200 ปg และในเทศกาลตรุษจีนจะเปkนช0วงท่ีย0านน้ีคึกคักท่ีสุด 

ในย0านชุมชนเก0ามีบ0อน้ำสาธารณะขนาดใหญ0 ในช0วงที่มีการค:าขายเจริญรุ0งเรือง ผู:คุมได:นำนักโทษมา

ขุดบ0อน้ำให:มีแหล0งน้ำสาธารณะประโยชน; ต0อมาในช0วงสงครามโลกครั้ง 2 ทหารญี่ปุ�นได:ขุดขยายบ0อให:มีขนาด

ใหญ0ยิ่งขึ้น บ0อน้ำมีลักษณะเปkนบ0อหินตั้งอยู0ห0างจากน้ำทะเลประมาณ 12 เมตร ระดับน้ำในบ0อจะไม0ขึ้นลงตาม

ระดับน้ำทะเล น้ำทะเลและความเค็มไม0สามารถซึมผ0านเข:ามาบ0อได: นอกจากนี้ยังมีบ0อน้ำขนาดเล็กอีกหลาย

แหล0งท่ีป_จจุบันอยู0ในท่ีดินส0วนบุคคล  

ผู:สนใจอยากเรียนรู:ประวัติศาสตร;ย0านเมืองเก0าและอาจมีโอกาสได:ชื่นชมของเก0าของสะสมที่หาดูได:

ยากในป_จจุบัน แนะนำให:ลองพูดคุยกับชาวบ:านที่นั่งอยู0บริเวณบ:านแถวนั้น จะเห็นว0าบ:านแทบทุกหลังในย0าน

ชุมชนเก0ามีม:านั่งวางหน:าบ:าน สมาชิกในชุมชนคนหนึ่งเล0าว0า ม:านั่งที่วางอยู0นี้บ0งบอกว0าเจ:าของบ:านเปkนคน

อัธยาศัยดี และให:การต:อนรับผู:มาเยือนอยู0เสมอ 
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ภาพท่ี 4.14 ศาลเจ:าเซ0งโบ:เก:ง 

 - จุดท่ี 4 ศาลเจ)าเซHงโบ)เก)ง 

ศาลเจ:าเซ0งโบ:เก:งมีชื่อที่ได:รับการขึ้นทะเบียนไว:ว0า “ศาลเจ)าโฮซุHนเตHง” ไม0มีการบันทึกไว:อย0างชัดเจน

ว0าใครเปkนผู:สร:างและสร:างขึ้นเมื่อใด คาดการณ;กันว0าชาวจีนที่ล0องเรือสำเภาทำการค:าขายผ0านเส:นทางนี้เปkน

ผู:สร:างขึ้น ส0วนอายุของศาลเจ:าคาดการณ;ได:จากอายุของเทวรูป “กงเต็กจุHนอ�อง” ที่เปkนมรดกตกทอดประจำ

ตระกูลแซ0ตัน (สุขสันติกมล) นายเต็กสุนทายาทรุ0นสามเล0าว0าปู�ของตนได:นำเทวรูปองค;ดังกล0าวติดตัวมาจากจีน

นับแต0เข:ามาตั้งรกรากบนเกาะปากน้ำในเวลาที่ใกล:เคียงกับช0วงที่การเดินสำเภาจีนมีความรุ0งเรือง สันนิษฐาน

ว0าขณะนั้นมีศาลตั้งขึ้นแล:ว ปู�ได:ส0งต0อองค;เทวรูปนี้ให:กับนายแปะหมุ0ยซึ่งเปkนบิดาของนายเต็กสุนที่เกิดและ

เสียชีวิตบนเกาะน้ีไปเมื่ออายุประมาณ 80 ปg ต0อมานายเต็กสุนได:นำเทวรูปองค;นี้ไปไว:ที่ศาลเจ:าตามคำแนะนำ

ของร0างทรง รวมช0วงอายุบิดากับนายเต็กสุนที่ป_จจุบันอายุ 87 ปg เทวรูปจะมีอายุราว 150 ปg เมื่อรวมกับ

ช0วงเวลาท่ีปู�ของนายเต็กสุนได:อพยพเข:ามาต้ังรกรากบนเกาะ เทวรูปดังกล0าวจะมีอายุประมาณกว0า 200 ปg 

นายเต็กสุน  และนายประสิทธิ์ (รุ0งเรืองพันธุ;) อายุ 79 ปg ผู:อาวุโสประจำเกาะปากน้ำเล0าถึงที่มาของ

ชื่อศาลเจ:าแห0งว0า มีชาวจีนกลุ0มหนึ่งได:ออกเดินทางมาจากประเทศจีนและแวะที่บริเวณเกาะปากน้ำเพื่อขน

ถ0ายสินค:าขึ้นฝ_cงที่ตลาดท0าเมือง เมื่อขนถ0ายสินค:าแล:วเสร็จได:เดินทางออกเรือไปได:ร0วมครึ่งวันก็ประสบ

อุบัติเหตุไม0สามารถเดินทางระยะไกลต0อไปได: จึงจำเปkนต:องหันเรือกลับมาซ0อมแซ0มเรือที่ปากน้ำ กระทั่งซ0อม

แซ0มเรือเสร็จพร:อมจะออกเดินทางต0อก็เกิดเหตุประหลาด คือ ไม0สามารถนำเรือออกเดินทางได: ลูกเรือจึงพากัน

นำเทวรูปประจำเรือขึ้นมาบนฝ_cงและสร:างศาลเพื่อเปkนการถวายบูชา ผู:อาวุโสกล0าวถึงเทวรูปประจำเรือที่นำ

ขึ้นมานั้นมิใช0องค;เทพเจ:ามาจอโป½อย0างที่หลายคนเข:าใจ และบางคนเรียกเปkนชื่อศาลเจ:าจนป_จจุบัน แต0คือองค;

เทพ “เทียนซHงเซHงโบ” และองค;บริวารอีกสององค;ที่อยู0ด:านข:างกัน ส0วนมาจอโป½เปkนองค;ที่ผู:จัดการศาลเจ:าใน

อดีตท0านหนึ่งได:ไปซื้อมาจากจังหวัดภูเก็ต องค;เทพเทียนซ0งเซ0งโบและองค;บริวารเปkนเทพเจ:าแห0งท:องสมุทร
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เปkนที่เคารพบูชาในหมู0คนเดินเรือและการประมง ในอดีตเมื่อการประมงในพื้นที่เกาะมีความเฟ�cองฟู ศาลเจ:า

แห0งนี้จึงเปkนสถานที่สักการะของพรสำหรับชาวประมงให:มีโชค และให:มีความปลอดภัยระหว0างออกเรือไปทำ

การประมง ศาลเจ:าแห0งนี้ยังเคยเป�ดเปkนโรงเรียนสอนหนังสือระดับประถมศึกษา แต0ได:หยุดการเรียนการสอน

ไปในช0วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และศาลเจ:าในป_จจุบันไม0เพียงเปkนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิประจำชุมชน แต0ยังเปkนลาน

กิจกรรมที่ในช0วงเย็นจะมีคนมาออกกำลังกาย บางวันกลุ0มสตรีจะมาทำกิจกรรมป_กผ:าปาเต¸ะ และเปkนจุดขึ้น-

ลงเรือโดยสารของคนบนเกาะ 
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ภาพท่ี 4.15 อาหารและร:านอาหารบนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

 - จุดท่ี 5 อาหารเช)า 

ในชุมชนมีร:านอาหารหลายแห0ง เช0น ร:านอาหารที่ตั้งเรียงรายอยู0ด:านข:างสนามฟุตบอลของโรงเรียน

เกาะปากน้ำ (โรงเรียนแห0งน้ีเดิมเคยเปkนท่ีพักทหารของญ่ีปุ�นและสนามฟุตบอลเคยเปkนสมรภูมิรบระหว0างญ่ีปุ�น

กับสัมพันธมิตร) แต0สำหรับผู:ที่ไปเที่ยวเกาะปากน้ำยามเช:าไม0ควรพลาดชิมอาหารเช:าท:องถิ่นที่ร:านตั้งอยู0ข:าง

สถานีอนามัยเกาะปากน้ำ เปkนร:านเล็ก ๆ มีอยู0ร:านเดียว เมนูแนะนำคือเส:นหมี่น้ำซุปหมู กับข:าวผัดซอสแดง

สูตรโบราณโปะหน:าด:วยเน้ือหมูและไข0ดาว เปkนเมนูง0าย ๆ ท่ีหาทานได:ยากในป_จจุบัน 

 อาหารเช:าอีกมีเมนูท่ีไม0สามารถช้ีพิกัดได:ชัดเจน แต0ไม0ควรพลาด เห็นจะเปkนข:าวเหนียวแบบเมียนมาท่ี

ขายโดยคนมอญ บางวันมีแต0ข:าวเหนียวขาว บางวันมีข:าวเหนียวดำ เลือกได:ว0าจะโรยหน:าด:วยงาคั่ว มะพร:าว

ขูดฝอย หรือถั่วต:ม ข:าวนุ0มๆ หอมเครื่องโรยหน:า เพิ่มรสความมันอมเค็มจากเกลือที่ผสมมาในมะพร:าวขูด อีก

ความพิเศษของเมนูซึ่งเปkนอัตลักษณ;เฉพาะชาวมอญและอีกหลายชาติพันธุ;จากเมียนมา คือ แม0ค:าจะเอา

กะละมังข:าวเทินไว:บนศีรษะเดินขายรอบชุมชน พร:อมส0งเสียงเปkนสัญลักษณ;เรียกลูกค:าว0า ‘ข:าวเหนียว ๆ’ เปkน

ที่มาของชื่อคนขายซึ่งคนท:องถิ่นหลายคนเรียกว0า ‘ยายข:าวเหนียว’ เริ่มขายตั้งแต0เจ็ดโมงเช:าถึงประมาณแปด

หรือแปดโมงคร่ึงก็ขายหมด  
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ภาพท่ี 4.16 วัดปากน้ำประชารังสฤษด์ิ และเส:นทางศึกษาธรรมชาติป�าชายเลน 

 - จุดท่ี 7 วัดปากน้ำประชารังสฤษด์ิ และเส)นทางศึกษาธรรมชาติป�าชายเลน 

รูปแบบสถาป_ตยกรรมและปฏิมากรรมหลายอย0างในวัด โบสถ; เจดีย; พระพุทธรูป และเทพเจ:าต0าง ๆ 

มีความโดดเด0นไม0เหมือนวัดใด เปkนการผสมผสานศิลปะการก0อสร:างและความเชื่อหลายสำนัก อิทธิพลด:าน
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ศาสนา ความเชื่อ และสถาป_ตยกรรมฝ_cงเมียนมาปรากฎเด0นชัด ไม0เพียงแต0ในเฉพาะในสิ่งปลูกสร:าง แต0ในด:าน

การประกอบทางศาสนกิจ คนจากเมียนมาก็มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงวัดปากน้ำมาตลอด งานออก

พรรษาไม0ได:เปkนเพียงเปkนประเพณีที่ครอบครัวคนท:องถิ่นดั้งเดิมที่ย:ายขึ้นไปอยู0บนฝ_cงจะกลับมาทำบุญผ:าป�า

เท0านั้น หากแต0ยังเปkนประเพณีที่คนจากเมียนมาซึ่งอาศัยอยู0ในเกาะปากน้ำมีบทบาทสำคัญด:วย ในงานออก

พรรษานี้คนไทยเชื้อสายจีนและคนจากเมียนมาจะแต0งกายด:วยชุดท:องถิ่น และมีส0วนร0วมในกิจกรรมทาง

ประเพณีอย0างคึกคัก หากอยากสัมผัสความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเกาะปากน้ำ ต:องไม0

พลาดร0วมงานออกพรรษาซ่ึงถือเปkนประเพณีสำคัญของคนบนเกาะ 

ธรรมชาติป�าชายเลนอยู0ด:านหลังวัดปากน้ำเปkนอีกกิจกรรมที่เมื่อไปเที่ยวเกาะปากน้ำแล:วไม0ควรพลาด 

การเดินชมป�าชายเลนเกาะปากน้ำในยามเช:าให:บรรยากาศเหมือนการเดินในอุโมงค;ต:น ศาลกรมหลวงชุมพร

เปkนอีกหนึ่งสถานที่ที่คนท:องถิ่นให:ความเคารพ หากใครพักค:างคืนบนเกาะป_จจุบันมีสิบสาวโฮมสเตย;เป�ด

ให:บริการ แนะนำให:ชมพระอาทิตย;ตกที่ฝ_cงเมียนมาจากป�าโกงกางหรือที่ศาลกรมหลวงชุมพร และชมพระ

อาทิตย;ข้ึนท่ีฝ_cงระนองพร:อมเสียงนกร:องและการเร่ิมต:นวันใหม0ของผู:คนบนเกาะได:จากระเบียงของโฮมสเตย; 

4.2.2.1 สรุปเส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,ชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

ชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) มีศักยภาพด:านการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; โดยมีร0องรอยสถาป_ตยกรรมท่ี

สะท:อนถึงประวัติศาสตร;อันเก0าแก0ของชุมชน มีวิถีชีวิตของผู:คนในสังคมพหุวัฒนธรรม มีธรรมชาติป�าชายเลน 

ท้ังน้ี มีจุดแข็ง จุดอ0อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาชุมชนให:มีความพร:อมสามารถต0อยอดไปสู0การพัฒนา

และส0งเสริมการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;ให:เกิดข้ึนเปkนรูปธรรมและย่ังยืน ดังน้ี 

• จุดแข็ง 

1) เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร;ที่มีพลวัตต0อเนื่องถึงป_จจุบัน ทั้งด:านวิถีชีวิตและสถาป_ตยกรรม 

ที่แสดงถึงความสัมพันธ;ทางสังคม วัฒนธรรม และการเคลื่อนย:ายไหลเวียนของผู:คน ทั้งมลายู จีน ไทย และ

ชาติพันธุ;ต0าง ๆ จากเมียนมา 

2) ชุมชนอยู0ใกล:เขตอำเภอเมืองระนอง และอยู0ตรงกลางระหว0างเมืองระนองและเกาะสอง 

3) มีทรัพยากรป�าชายเลนท่ีสามารถพัฒนาเปkนแหล0งท0องเท่ียวทางธรรมชาติได: 

4) มีแพปลาและท0าเรือท่ีเปkนสีสันทางการค:าและชีวิตของผู:คนข:ามพรมแดนไทย-เมียนมา 

• จุดอHอน 

1) ไม0มีความพร:อมด:านห:องน้ำและจุดบริการนักท0องเท่ียว 

2) มีป_ญหาเร่ืองการจัดการขยะในครัวเรือนและขยะทะเล 
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• โอกาส 

1) มีสมาชิกในชุมชนทำธุรกิจด:านการท0องเท่ียวและการบริการ 

 

• อุปสรรค 

1) ขาดการส0งเสริมด:านกิจกรรมการท0องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเน:นกระบวนการสร:างการมี

ส0วนร0วมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 

2) ถูกมองเปkนพ้ืนท่ีความม่ันคง มีเจ:าหน:าท่ีทหารประจำอยู0ท่ีวัดและเกาะผี ซ่ึงเปkนแหล0ง

ท0องเท่ียวทางธรรมชาติ ความเช่ือ และศรัทธา 

3) ขาดความชัดเจนเชิงนโยบายและเงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานและ

การระบบสุขอนามัยภายในชุมชน 

4.2.3 เส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,ชุมชนหินช)าง 

หมู0บ:านหินช:าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อาณาเขตด:านทิศตะวันตกขนาบไปกับลำน้ำ

กระบุรีซึ่งเปkนแนวเขตชายแดนธรรมชาติระหว0างประเทศไทยกับเกาะสอง ด:านทิศเหนือติดกับอุทยานแห0งชาติ

ลำน้ำกระบุรี ชุมชนและอุทยานฯ มีการจัดการทรัพยากรร0วมกันมาตลอด คนท:องถิ่นหินช:างส0วนใหญ0ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ชาวไทย-พุทธส0วนใหญ0ทำสวน สำหรับไทย-มุสลิมส0วนใหญ0ทำประมงพื้นบ:าน วิถีชุมชนหิน

ช:างมีความสัมพันธ;ทางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรใกล:ชิดกับฝ_cงเมียนมา ชาวประมงพื้นบ:านจะทำมาหา

กินในลำน้ำและท:องทะเลเดียวกัน คนไทยพลัดถิ่นในหมู0บ:านหินช:างมีญาติพี่น:องที่อาศัยอยู0เกาะสอง มะลิวัลย; 

และปกเปg�ยน มีการข:ามแม0น้ำและทะเลไปมาหาสู0ฉันญาติมิตรโดยไม0ถูกกีดก้ันเบ็ดเสร็จด:วยพรมแดนรัฐชาติ จะ

เห็นว0าวิถีชุมชนนี้มีพลวัตเฉพาะตัวที่สามารถสร:างการเรียนรู:เพื่อทำความเข:าใจสังคมชายแดนและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิจัยและชุมชน โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ:าน จึงได:ริเริ ่มพัฒนาการท0องเที่ยว

สร:างสรรค; โดยเน:นให:เกิดกิจกรรมท0องเที่ยวที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู:ระหว0างนักท0องเที่ยวกับผู:ให:บริการ

ท0องเที่ยวหรือชุมชน เพื่อสร:างความเข:าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ;ของผู:คนไทย-เมียนมา ให:เห็นคุณค0าของวิถี

ท:องถิ่น โดยเฉพาะการทำประมงพื้นบ:าน การจัดการและใช:ประโยชน;จากทรัพยากรธรรมชาติอย0างยั่งยืน และ

เพ่ือให:การท0องเท่ียวเปkนแหล0งรายได:เสริมให:กับชุมชน 

รายละเอียดจุดสนใจและกิจกรรมการท0องเที ่ยวในเบื ้องต:น ได:มีการพัฒนาเส:นทางท0องเท่ียว

สร:างสรรค;โดยเน:นกิจกรรมทางทะเล เพื่อเรียนรู:วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ:านและทรัพยากรทางทะเลตามจุด
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สนใจต0าง ๆ โดยมีเรือประมงพื้นบ:านและสมาชิกของกลุ0มประมงทำหน:าที่ไกด;นำเที่ยว ใช:เวลาตลอดเส:นทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง เมื่อเรือพานักท0องเที่ยวออกทะเลแล:ว จะพาไปสักการะพ0อตาหินช:าง ไปเรียนรู:ระบบนิเวศ

ป�าโกงกาง และไปสัมผัสวิถีประมงพื้นบ:านผ0านประสบการณ;ตรง นักท0องเที ่ยวและชาวประมงสามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรู:แนวทางการจัดการและการใช:ประโยชน;จากทรัพยากรอย0างยั่งยืนผ0านวิถีประมงพื้นบ:าน 

เช0น ความรู:เกี ่ยวกับเครื่องมือประมงพื้นบ:าน ขนาดและประเภทของสัตว;ทะเลที่ควรหรือไม0ควรจับ โดย

นักท0องเที่ยวจะได:ชมและพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ:านที่กำลังออกจับสัตว;น้ำอยู0กลางทะเล ไม0ว0าจะเปkนการตก

ปลา หรือการวางอวนและวางรอบดักกั้ง กุ:งมังกร และอื่น ๆ นักท0องเที่ยวมีโอกาสได:ชมการสาธิตวางลอบและ

เก็บกู:อุปกรณ;ประมง อีกทั้งยังสามารถซื้อสัตว;ทะเลโดยตรงจากชาวประมงที่หาได:ในขณะนั้น เพื่อนำมาปรุง

รับประทานกลางวันที่หาดตากี้หรือนำกลับไปปรุงเปkนอาหารภายหลังได: นอกจากการท0องเที่ยวทางทะเลแล:ว

นัก ท0องเที่ยวยังสามารถชมทะเลหมอกยามเช:า (06.00 - 07.30 น.) และพระอาทิตย;ตกที่ลำน้ำกระบุรี (17.00 

– 18.30 น.) ได:ท่ีจุดชมวิวเขาคอม:าภายในอุทยานแห0งชาติลำน้ำกระบุรี ซ่ึงมีบริการห:องพักและจุดกางเต็นท;  
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ภาพท่ี 4.17 แผนท่ีและจุดสนใจชุมชนหินช:าง 

การท0องเท่ียวสร:างสรรค;สังคมชายแดนและประมงพ้ืนบ:านหินช:าง 

ทั้งนี้ กิจกรรมตามแต0ละจุดสนใจต0าง ๆ และการเรียนรู:วิถีประมงพื้นบ:าน จะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนให:

เหมาะสมตามฤดูกาลและกระแสน้ำข้ึน-ลงในแต0ละวัน 

 

 
ภาพท่ี 4.18 จุดบริการนักท0องเท่ียว 

- จุดท่ี 1 จุดบริการนักทHองเท่ียว 

เปkนจุดนัดพบเพื่อขึ้นลงเรือท0องเที่ยว เบื้องต:นมีจำนวน 3 จุด คือ บริเวณชุมชนทางลงข:างมัสยิด

ประจำชุมชน และ/หรือ ลานกีฬาชุมชน และ/หรือ ธนาคารปูม:า ขึ้นอยู0กับเวลาและกระแสน้ำขึ้น-น้ำลง ณ จุด
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บริการนักท0องเที่ยว นักท0องเที่ยวสามารถเปkนแหล0งเรียนรู:วิถีชุมชนชายฝ_cงทะเล ซื้อสินค:าประมงพื้นบ:านทั้งสด

และแปรรูป ลานจอดรถ และใช:บริการห:องน้ำ ฯลฯ  

 

 
ภาพท่ี 4.19 ศาลพ0อตาหินช:าง 

- จุดท่ี 2 ศาลพHอตาหินช)าง 
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เปkนศาลศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนหินช:าง สามารถเข:าถึงได:ทั้งจากฝ_cงถนนและทางเรือ บริเวณดังกล0าวจะมี

ก:อนหินที่มีลักษณะคล:ายช:าง จึงเปkนที่มาของชื่อศาลพ0อตาหินช:างและชื่อชุมชนหินช:าง คนในชุมชนและคนใน

พื้นที่ใกล:เคียงให:ความเลื่อมใสศรัทธาศาลพ0อตาหินช:าง คนที่นับถือจะมากราบไว:ขอพรและบนบานศาลกล0าว 

ชาวประมงชาวพื้นบ:านมีความเชื่อว0าพ0อตาจะคุ:มครองให:ปลอดภัยในระหว0างเดินทางออกทะเล นักท0องเที่ยว

หรือผู:คนผ0านทางก็แวะกราบไว:หรือบีบแตรรถเพ่ือแสดงความเคารพ 

 

 
ภาพท่ี 4.20 ป�าโกงกางคลอดเส็ดตะกวด 

- จุดท่ี 3 ป�าโกงกางคลอดเส็ดตะกวด หรือท่ีชาวบ)านเรียกวHาคลองสะกวด 

เปkนป�าชายแลนที่มีความอุดมสมบูรณ; อยู0ในพื้นท่ีอุทยานแห0งชาติลำน้ำกระบุรี เปkนแหล0งอนุบาลสัตว;

ทะเล รักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝ_cง มีพรรณไม:และสัตว;หลายชนิดท่ีชาวประมงสามารถนำมาเปkนยารักษา
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โรคและใช:ประโยชน;ด:านอื่น ๆ เช0น แมลงหอบที่ชาวบ:านเชื่อว0ามีสรรพคุณรักษาโรคหอบ และต:นตะบูนท่ี

สามารถนำผลและเปลือกมาทำสีย:อมอุปกรณ;ประมงได: เรือนำเที่ยวจะพานักท0องเที่ยวเข:าไปชมธรรมชาติป�า

ชายเลน และไกด;ซึ่งเปkนชาวประมงพื้นบ:านจะบรรยายให:ความรู:เกี่ยวกับทรัพยากรป�าชายเลนที่สัมพันธ;กับ

ระบบนิเวศทางทะเลและวิถีประมงพ้ืนบ:าน นักท0องเท่ียวสามารถร0วมปลูกป�าโกงกางได: โดยชาวประมงพ้ืนบ:าน

จะได:เตรียมต:นกล:าไว:ให:นักท0องเท่ียว 

 

 
ภาพท่ี 4.21 หาดตาก้ี 

- จุดท่ี 4 หาดตาก้ี 

เหตุที่มีชื่อหากตาก้ีเปkนเพราะในอดีตมีตาก้ี (เสียชีวิต) และภรรยา (ย:ายจากหาดขึ้นไปอยู0กับลูกหลาน) 

อาศัยอยู0ในที่แห0งนี้ พ0ออาจ อายุ 61 ปg เล0าว0าสมัยเมื่อพ0ออาจเริ่มทำประมงหลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปgที่ 4 

ก็พบสองตายายซึ่งประกอบอาชีพประมงอาศัยอยู0หาดนี้แล:ว หาดตากี้ในป_จจุบันเปkนที่พักของชาวประมง
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พื้นบ:าน มีลักษณะเปkนหาดหินที่มีหอยติ๊บจำนวนมาก เมื่อชาวประมงออกเรือไปจับสัตว;ทะเล เช0น วางอวน

และลอบอวนดักจับสัตว;ทะเล อุปกรณ;ประมงแต0ละชนิดใช:เวลาในการวางดักจับสัตว;ทะเลไม0เท0ากัน เมื่อวาง

อุปกรณ;ดักจับสัตว;ทะเล ชาวประมงมักมาพักที่หาดตากี้เพื่อรอเก็บกู:อุปกรณ;ที่วางดักจับสัตว;ทะเลไว:และ

เดินทางกลับขึ้นฝ_cง หาดตากี้จะเปkนที่พักผ0อน รับประทาน และแหล0งเรียนรู:สำหรับนักท0องเที่ยว นักท0องเที่ยว

สามารถเดินชมหาดหินและหอยติ๊บ ซ่ึงหอยติ๊บมีลักษณะและรสชาติเหมือนหอยนางรมแต0มีขนาดเล็กกว0า 

นักท0องเที่ยวจะได:เรียนรู:การต0อยหอยติ๊บ เมื่อน้ำลงเต็มที่นักท0องเที่ยวสามารถลงเล0นน้ำทะเลได: นักท0องเที่ยว

สามารถก0อไฟประกอบอาหารทะเลท่ีถ:ามีโอกาสจับเองหรือซ้ือจากชาวประมงเพ่ือรับประทานได: 

  

  
ภาพท่ี 4.22 สันหลังปลาวาฬ 

- จุดท่ี 5 โหนกลางหรือสันหลังปลาวาฬ 

เปkนลานทรายขนาดใหญ0กลางทะเลลึก มองเห็นได:เฉพาะเวลาน้ำลงเต็มที่ นักท0องเที่ยวสามารถเดิน

เล0นน้ำบนเนินดิน เล0นน้ำรอบโหนกลาง ชมวิวและถ0ายภาพบรรยากาศกลางทะเลที่ล:อมรอบด:วยป�าไม:และ

ภูเขา ทั้งนี้ ก0อนจะมาโหนกลาง นักท0องเที่ยวอาจได:ไปวางอุปกรณ;จับสัตว;ทะเลกับชาวประมง และเมื่อเสร็จ

กิจกรรมท่ีโหนกลางก็จะไปเก็บกู:อุปกรณ;ประมง 

โครงสร:างกลุ0มท0องเท่ียวประมงพ้ืนบ:านหินช:าง 
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1) ประธานกลุ0ม ทำหน:าที่บริหารจัดการเกี่ยวข:องกับการพัฒนาศักยภาพกลุ0มด:านท0องเที่ยว การ

ประชาสัมพันธ; การตลาด การติดต0อประสานกับเครือข0ายท้ังในชุมชนและนอกชุมชน 

2. รองประธานกลุ0ม ทำหน:าท่ีเปkนผู:ช0วยประธานกลุ0ม และสนับสนุนการทำงานของสมาชิกกลุ0ม 

3. ฝ�ายติดต0อประสานงาน ทำหน:าท่ีรับงานท0องเท่ียว จัดการคิวเรือ และประสานงานกับคนทำอาหาร 

4. ฝ�ายเหรัญญิก ทำหน:าท่ีบริการจัดการรายได: 

 

อุปกรณ;และผู:รับผิดชอบ 

1. เรือประมงและอุปกรณ;ประมง เจ:าของเรือรับผิดชอบ 

2. อาหารหลัก มีข:าวและกับข:าวสามอย0าง เช0น ไข0ต:ม/ปgกไก0ทอด ใบเหลียงผัดไข0 น้ำพริกพร:อมผักจ้ิม 

3. เส้ือชูชีพตามจำนวนคนลงเรือ กลุ0มท0องเท่ียวฯ รับผิดชอบ 

ค0าธรรมเนียมเรียกเก็บจากนักท0องเท่ียวต0อทริปรวมอาหาร 1 ม้ือ และกิจกรรมท้ังหมด 

เรือ 1 ลำ ราคาเหมาจ0าย 3,200 บาท ต0อนักท0องเท่ียวไม0เกิน 5 คน 

การจัดสรรงบประมาณ 

1. ค0าคนเรือและไกด;ประจำเรือจำนวนสองคน ราคา 1,000 บาท  

2. ค0าเก็บหอยเหมาจ0ายราคา 300 บาท 

3. ค0าเตรียมอาหารพร:อมอุปกรณ;ราคา 500 บาท 

4. ค0าธรรมเนียมการบำรุงรักษาชุมชนหรือจุดบริการนักท0องเท่ียวราคา 50 บาท 

5. ค0าธรรมเนียมการจัดการกลุ0มท0องเท่ียวเชิงฯ และค0าเข:าใช:พ้ืนท่ีอุทยานฯ ราคา 150 บาท 

4.2.3.1 สรุปเส)นทางทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,ชุมชนหินช)าง 

ชุมชนหินช:าง โดยกลุ0มประมงพื้นบ:านหินช:าง มีศักยภาพด:านการท0องเที่ยววิถีประมงพื้นบ:าน วิถีชีวิต

ของผู:คนในสังคมชายแดน ป_จจุบันชุมชนได:ริเร่ิมพัฒนาและจัดการท0องเท่ียวข้ึนมาได:แล:ว โดยมีจุดแข็ง จุดอ0อน 

โอกาส และอุปสรรค ในการต0อยอดการพัฒนาและส0งเสริมการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ให:เกิดขึ้นเปkนรูปธรรม

และย่ังยืน ดังน้ี 

• จุดแข็ง 

1) มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังป�าไม: ภูเขา ป�าชายเลน แม0น้ำ และทะเล 
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2) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยภาคใต: เมียนมา มลายู และ

คนไทยพลัดถ่ิน 

3) มีความโดดเด0นด:านวิถีประมงพ้ืนบ:าน 

4) อยู0ห0างจากชุมชนเมืองระนองเพียง 15 นาที 

5) มีอาหารทะเลพื้นบ:านที่จับด:วยอุปกรณ;ประมงที่เปkนมิตรกับสิ่งแวดล:อม และเปkนอาหาร

ทะเลสดใหม0ไม0ได:ผ0านกระบวนการแช0เพ่ือคงสภาพความสด 

• จุดอHอน 

  1) มีช0วงฤดูมรสุมและฤดูฝนท่ียาวนาน ไม0สามารถจัดการการท0องเท่ียวได: 

2) ชุมชนยังขาดความรู:และประสบการณ;ในการจัดการธุรกิจและประชาสัมพันธ;การท0องเท่ียว 

 

 

• โอกาส 

1) กลุ0มประมงพื้นบ:านหินช:างเปkนสมาชิกเครือข0ายประมงพื้นบ:านทั่วประเทศ บางพื้นที่ทำ

การท0องเที่ยววิถีประมงพื้นบ:าน เช0น ประมงพื้นบ:านทุ0งน:อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ; กลุ0มประมงพื้นบ:านตำบล

ม0วงกลวง (ล0องแพเปgยกคลองลัดโนด) จังหวัดระนอง ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู:ระหว0างกันได: 

2) มีสมาชิกและแกนนำในชุมชนที่สนใจทำงานพัฒนาชุมชน กระตือรือร:นในการเข:าร0วม

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

3) ชุมชนอยู0ติดกับเขตอุทยานแห0งชาติลำน้ำกระบุรี ซึ่งได:รับการพัฒนาแหล0งท0องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและอนุรักษ; อุทยานฯ มีท่ีพักให:บริการนักท0องเท่ียว 

• อุปสรรค 

1) เปkนชุมชนชายแดนท่ีประชากรจำนวนหน่ึงประสบป_ญหาการเข:าถึงสถานะบุคคล หรือกลุ0ม

คนไทยพลัดถ่ิน ทำให:ชุมชนถูกบริหารจัดการผ0านมิติด:านความม่ันคง  

2) ขาดหน0วยงานที่จะเข:ามาทำงานร0วมกับชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพและส0งเสริมการ

พัฒนาการท0องเท่ียวอย0างต0อเน่ือง 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการดำเนินโครงการ และข)อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ 2.1 การพัฒนาการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;ผ0านการเช่ือมความสัมพันธ;ของผู:คนระหว0างไทย-

เมียนมา มีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการท0องเที่ยวที่เน:นให:เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู:ระหว0าง

นักท0องเที่ยวกับชุมชนในมิติด:านประวัติศาสตร; สังคม วัฒนธรรม และเชื่อมสัมพันธ;ของผู:คนในพื้นที่รอยต0อ

บริเวณชายแดนไทยและรัฐตะนาวศรี เมียนมาตอนใต: อันได:แก0 จังหวัดระนองและประจวบคีรีขันธ;ในประเทศ

ไทย และเกาะสอง มะริด ตะนาวศรี ไปจนถึงทวาย เมืองหลวงของรัฐตะนาวศรีในประเทศเมียนมา แต0ด:วย

สถานการณ;การระบาดของโรคโควิด 19 นับตั้งแต0เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงป_จจุบัน คณะวิจัยจึงไม0

สามารถปฏิบัติงานภาคสนามในฝ_ cงเมียนมาได: และมีความท:าทายในการปฏิบัติงานในพื้นที ่ฝ_ cงไทยจาก

ข:อกำหนดและมาตรการด:านความปลอดภัยและสาธารณสุข อย0างไรก็ตาม คณะวิจัยได:พัฒนาแนวทางการ

ทำงานทางไกลร0วมกับชุมชนและตัวแทนภาคส0วนต0าง ๆ ในพื้นที่ฝ_cงไทย ที่เข:าร0วมโครงการวิจัยตั้งแต0ปgที่ 1 

เพ่ือให:เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปjาหมาย 

กระบวนการสร)างสรรค, ในการดำเนินการระหว0างเดือนกุมภาพันธ; พ.ศ. 2562 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2564 คณะวิจัยเน:นการวิจัยเชิงพัฒนาอย0างมีส0วนร0วมใน 2 ระดับ คือ 1) ระดับชุมชน คณะวิจัยร0วมกับ

หน0วยงาน/องค;กร และบุคคลในท:องถิ่น ได:แก0 สมาคมประมงพื้นบ:านทุ0งน:อย และคณะกรรมการถนนสาย

วัฒนธรรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; กลุ0มประมงพื้นบ:านหินช:าง และผู:ประกอบการด:านการท0องเที่ยว ใน

จังหวัดระนอง ในการค:นหาทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพทางการท0องเที่ยวในพื้นที่ เก็บข:อมูลภาคสนามโดย

การสัมภาษณ;ผู:ที่เปkนต:นตอทุนทางวัฒนธรรม เช0น ปราชญ;ชุมชนและผู:รู:เกี่ยวกับประวัติชีวิตและประวัติชุมชน 

สำรวจจุดสนใจที่เกี่ยวข:องกับประวัติชุมชน และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเรื่องราว เส:นทาง และ

กิจกรรมการท0องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อการท0องเที่ยว จนเกิดเปkนกิจกรรมและ

เส:นทางท0องเที่ยวโดยชุมชน 2) ระดับจังหวัด คณะวิจัยร0วมกับภาคเอกชนด:านการท0องเที่ยวและหน0วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข:อง จัดการประชุมเชื่อมเครือข0ายระหว0างชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อให:เกิดการทำงาน

แบบบูรณาการอย0างมีส0วนร0วม โดยมีเปjาหมายเพื่อสร:างโอกาสการมีรายได:เสริมให:กับท:องถิ่น อีกทั้งให:ทุกภาค

ส0วนตระหนักถึงบทบาทชุมชนในการมีส0วนร0วมพัฒนาการท0องเที่ยว และให:การท0องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นภายใต:

โครงการวิจัยน้ีมีส0วนหนุนเสริมทิศทางการส0งเสริมการท0องเท่ียวของจังหวัด 
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ผลการดำเนินการในพื้นที่เปjาหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ; และจังหวัดระนอง มี

รายละเอียดดังต0อไปน้ี 

1. พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ, เปkนหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพในการดำเนินการท0องเที่ยวกระแส

หลัก หรือ mass tourism อย0างไรก็ตาม การดำเนินการท0องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ;ยังกระกจุกตัวใน

พื้นที่หัวหิน ในขณะที่จังหวัดยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; (creative 

tourism) โดยจุดแข็งของจังหวัด ได:แก0 ทรัพยากรธรรมชาติท้ังทะเล ภูเขา สัตว;ป�า ฯลฯ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

และย0านเมืองเก0า อย0างไรก็ตาม ต:นทุนเหล0านี้ยังไม0ได:รับการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อดำเนินการท0องเที่ยวเชิง

สร:างสรรค;โดยชุมชนเท0าใดนัก คณะวิจัยจึงใช:กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ให:ความสำคัญกับการทำงาน

ร0วมกับชุมชนเพื่อริเริ่มพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ในพื้นที่เปjาหมาย 2 ชุมชน คือ ชุมชนประมงบ:านทุ0ง

น:อย อำเภอกุยบุรี และชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:ศึก อำเภอเมือง 

ผลผลิตจากการดำเนินงานในพ้ืนท่ีเปjาหมายท้ัง 2 ชุมชน มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ช ุมชนประมงบ )านทุHงน)อย เป kนพ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพทางการท 0องเท ี ่ยวจากทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม เน่ืองจากชุมชนมีท่ีต้ังติดกับชายทะเลและเขตอุทยานแห0งชาติเขา

สามร:อยยอด จึงมีจุดสนใจทางธรรมชาติทั้งชายหาด ทะเล ภูเขา และถ้ำ นอกจากนี้ยังมีทุนทาง

วัฒนธรรม กล0าวคือ ชุมชนมีชื ่อเสียงเรื ่องวิถีการทำประมงแบบรับผิดชอบ ทั ้งยังมีเรื ่องเล0า

ประวัติศาสตร;ท:องถิ่นที่เช่ือมโยงกับจุดสนใจต0าง ๆ ในชุมชน เช0น ถ้ำ และชายหาด เส:นทางท0องเที่ยว

เชิงนิเวศและวิถีประมงพื้นบ:านที่เกิดขึ้นจึงประกอบด:วย การล0องเรือจับปลา เรียนรู:วิถีประมงพื้นบ:าน

และการทำอาหารทะเลท:องถิ่นจากชาวประมงรุ0นเก0าและรุ0นใหม0 ชื่นชมความงามของชายหาดและถ้ำ

หินปูน พร:อมฟ_งเรื่องเล0าเกี่ยวกับเหล0าขุนโจรสามร:อยยอดที่เคยมีความสัมพันธ;กับผู:คนและชุมชนใน

อดีต อย0างไรก็ตาม แม:จะมีแกนนำและคณะทำงานที่เข:มแข็ง แต0การจัดการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;

โดยชุมชนแห0งน้ียังมีข:อท:าทายจากการขาดการมีส0วนร0วมของสมาชิกชุมชนส0วนใหญ0 

2) ชุมชนหัวบ)าน ถนนสู)ศึก เปkนชุมชนแห0งแรกในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ; เปkนพื้นที่ที่มี

ศักยภาพทางการท0องเที่ยวจากทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม เนื่องจากชุมชนมีที่ตั้งติดกับ

ชายทะเล คือ อ0าวประจวบ และมีเส:นทางเชื ่อมโยงกับอ0าวอื่น ๆ คือ อ0าวน:อย และอ0าวมะนาว 

นอกจากนี้ยังมีทุนทางวัฒนธรรม คือ บ:านร:อยปg และเรื่องเล0าประวัติศาสตร;ท:องถิ่นที่เชื่อมโยงกับจุด

สนใจต0าง ๆ ในชุมชน เช0น บ:านเรือน พิพิธภัณฑ;ชุมชน ศาลเจ:า เปkนต:น เส:นทางท0องเที ่ยวเชิง

ประวัติศาสตร;และวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนจึงเปkนเส:นทางท่ีมีมิติทางประวัติศาสตร; การก0อสร:างถ่ินฐานของ
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ชุมชนแห0งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ; รวมทั้งสถาป_ตยกรรม และวิถีชีวิตร0วมสมัยของชาวประมง 

อย0างไรก็ตาม การจัดการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;โดยชุมชนแห0งนี้ยังมีข:อท:าทายจากการขาดเอกภาพ

ในการดำเนินงานของคณะทำงาน เนื่องจากสมาชิกส0วนใหญ0เปkนผู:ประกอบการที่มีกิจการของตนเอง 

และการจัดการท0องเที่ยวในชุมชนยังคงมุ0งเน:นการท0องเที่ยวกระแสหลัก ทั้งยังขาดการเป�ดพื้นที่ให:คน

หลายรุ0นเข:ามามีส0วนร0วมในการพัฒนาการท0องเท่ียว 

2. พื้นที่จังหวัดระนอง มีศักยภาพด:านการท0องเที่ยวสูง ทั้งการท0องเที่ยวกระแสหลัก หรือ mass 

tourism การท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค; (creative tourism) โดยมีจุดแข็งหรือต:นทุนด:านทรัพยากรธรรมชาติท้ัง

ป�าไม: ทะเล น้ำแร0 มีความหลากหลายด:านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ย0านชุมชนเก0าบนถนนเรืองราษฎร;มีอาคาร

บ:านเรือนที่สร:างด:วยสถาป_ตยกรรมผสมผสานระหว0างจีนและยุโรป เปkนเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงการท0องเที่ยว

เชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตข:ามพรมแดน อย0างไรก็ตาม นโยบายของจังหวัดระนองที่ผ0านมามุ0งส0งเสริมการ

ท0องเที่ยวกระแสหลักเปkนสำคัญ ส0วนการท0องเที่ยวสร:างสรรค;ยังไม0รับความสนใจมากนัก โครงการวิจัยนี้ได:ใช:

กระบวนการวิจัยเชิงการพัฒนาที่ให:ความสำคัญกับการทำงานร0วมกับเครือข0ายมาใช:ริเริ่มพัฒนาการท0องเที่ยว

สร:างสรรค;จังหวัดระนอง ผลการดำเนินการงานนำไปสู0การสร:างการรับรู:ของเครือข0ายเกี่ยวกับแนวคิดการ

ท0องเที่ยวสร:างสรรค; การจัดการท0องเที่ยวสร:างสรรค; การพัฒนากิจกรรมและเส:นทางท0องเที่ยวในพื้นท่ี

เปjาหมาย 3 ชุมชนที่มีศักยภาพด:านการท0องเที่ยวสร:างสรรค;เชื่อมสัมพันธ;ของผู:คนไทย-เมียนมา ทั้งในบริบท

การเช่ือมต0อทางภูมิศาสตร; ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร; วิถีชีวิต และวัฒนธรรม คือ ชุมชนเมืองบนถนน

เรืองราษฎร; ชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) และกลุ0มประมงพื้นบ:านหินช:าง โดยมีเปjาหมายเพื่อให:เกิดการพัฒนา

ต0อยอดการท0องเที่ยวสร:างสรรค;อย0างยั่งยืน ทั้งในมิติการพัฒนาชุมชนและการก0อเกิดเศรษฐกิจทางเลือกจาก

กิจกรรมท0องเท่ียว ซ่ึงจังหวัดระนองควรมีการจัดทำยุทธศาสตร;และแผนงานด:านการท0องเท่ียวสร:างสรรค;ท่ีเน:น

การมีส0วนร0วมของทุกภาคส0วน ท้ังน้ี ‘การมีส0วนร0วม’ หมายถึง การมีส0วนร0วมของสมาชิกในท:องถ่ินน้ัน ๆ ไม0ใช0

เพียงตัวแทนจากภาครัฐ สมาคม/กลุ0มองค;กรภาคธุรกิจและภาคบริการด:านท0องเที่ยว เพราะการมีส0วนร0วมถือ

เปkนหัวใจสำคัญของการท0องเที ่ยวสร:างสรรค; ซึ ่งจังหวัดระนองและภาคส0วนต0าง ๆ ที่เกี ่ยวข:อง ต:องให:

ความสำคัญ และเป�ดพ้ืนท่ีให:คนในท:องถ่ินเข:ามามีส0วนกำหนดแนวทางพัฒนามากข้ึน 

บทสรุปจากการทำงานในพ้ืนท่ีเปjาหมาย 3 ชุมชน มีรายละเอียดแตกต0างกัน ดังน้ี 

1) ชุมชนเมืองบนถนนเรืองราษฎร, เปkนย0านเมืองเก0าที่มีความหลากหลายด:านวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม เปkนแหล0งประวัติศาสตร;และสถาป_ตยกรรม ถือเปkนย0านการท0องเที่ยวที่มีศักยภาพ และมี

โอกาสได:รับการพัฒนาต0อยอดภายใต:โครงการ ‘เขตพื้นที่เมืองเก0าระนอง’ ซึ่งภายใต:โครงการนี้ การ

มีส0วนร0วมของผู:มีส0วนได:ส0วนเสียต0าง ๆ โดยเฉพาะเจ:าของอาคารบ:านเรือนถือว0ามีความสำคัญอย0าง

ยิ่ง อย0างไรก็ตาม การสร:างการมีส0วนร0วมมีความท:าท:ายจากลักษณะเฉพาะของชุมชนเมืองที่มีความ
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เปkนป_จเจกสูง บวกกับเจ:าของอาหารสถานที่บางแห0งไม0ได:อยู0ในจังหวัดระนอง อาคารบ:านเรือนบาง

แห0งอยู0ในการจัดการทรัพย;สินแบบกองกลางหรือกงสี ผู:อยู0อาศัยและผู:ใช:ประโยชน;เปkนผู:เช0า  

2) เกาะคณฑี (ปากน้ำ) เปkนชุมชนดั ้งเดิมที ่ม ีเสน0ห;ของร0องรอยประวัติศาสตร;และ

สถาป_ตยกรรมใกล:เคียงแต0ไม0สมบูรณ;เท0ากับย0านชุมชนเก0าบนถนนเรืองราษฎร; มีชุมชนแรงงานย:าย

ถ่ินซ่ึงส0งผลให:เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเช่ือ นอกจากน้ียังมีป�าชายเลนท่ีสมบูรณ;

และมีจุดชมพระอาทิตย;ตกที่สามารถพัฒนาเปkนแหล0งท0องเที่ยวได: อย0างไรก็ตาม ในภาพรวม ชุมชน

เกาะคณฑีแทบไม0มีความพร:อมในการจัดการท0องเที่ยว มีข:อท:าทายและข:อจำกัดหลายประการ เช0น 

ขาดแคลนห:องน้ำและจุดบริการหรือศูนย;ข:อมูลสำหรับนักท0องเที่ยว ขาดระบบการจัดการขยะใน

ชุมชนและขยะที่ลอยมาตามทะเล อีกทั้งการสร:างการมีส0วนร0วมภายในชุมชนนับว0ามีความท:าทาย

อย0างยิ่ง เนื่องจากสมาชิกที่อยู0อาศัยในชุมชนจำนวนมากเปkนแรงงงานย:ายถิ่น เปkนโจทย;ว0าจะ

สามารถเป�ดพื้นที่และสร:างการมีส0วนร0วมให:กับคนกลุ0มนี้ซึ่งเปkนสมาชิกชุมชนด:วยมีส0วนร0วมกับการ

พัฒนาชุมชนได:อย0างไร นอกจากนี้ สมาชิกที่เปkนเจ:าของบ:านเรือนบนเกาะบางส0วนใหญ0ได:ย:ายไปอยู0

ตัวเมืองระนองหรือจังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น การก:าวไปสู0การพัฒนาการท0องเที่ยวสร:างสรรค; จำเปkนต:อง

กลับมาที่จุดเริ่มต:น คือ การสร:างการมีส0วนร0วมของสมาชิกในชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

ชุมชน และในกระบวนการลงมือพัฒนาชุมชน เพื่อแก:ไขป_ญหาพื้นฐานด:านสาธารณูปโภคและ

สุขอนามัยก0อนก:าวไปสู0การพัฒนาด:านการท0องเท่ียวต0อไป 

3) ชุมชนบ)านหินช)าง เปkนชุมชนท่ีอยู0ใกล:ชุมชนเมือง มีทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติและมี

ทัศนียภาพทางทะเล ป�าไม: และภูเขา มีวิถีประมงพื้นบ:านและคนไทยพลัดถิ่น เหล0านี้ล:วนเปkนต:นทุน

ที่มีศักยภาพด:านการท0องเที่ยวสร:างสรรค; และด:วยโอกาสที่เป�ดให:ชุมชนได:มีส0วนในการพัฒนา

ศักยภาพร0วมกับทีมวิจัย และยังได:การสนับสนุนด:านคำปรึกษาจากภาคธุรกิจในชุมชนเมืองและ

วิสาหกิจชุมชนท0องเที่ยวชุมชนตำบลม0วงกลวง (ล0องแพเปgยกคลองลัดโนด) ทำให:ชาวประมงพื้นบ:าน

หินช:างสามารถพัฒนาศักยภาพด:านการท0องเที่ยว พัฒนากิจกรรมและเส:นทางการท0องเที่ยว จน

นำไปสู0การจัดตั้งกลุ0มท0องเที่ยวประมงพื้นบ:านหินช:างขึ้นมาได: อย0างไรก็ตาม เพื่อให:เกิดความยั่งยืน

ในด:านการจัดการท0องเที่ยวสร:างสรรค;ที่ริเริ่มดำเนินการโดยชุมชนในลักษณะนี้ การสนับสนุนจาก

จังหวัดและภาคส0วนที่เกี่ยวข:องอย0างต0อเนื่องในระยะต0อไป โดยเฉพาะการต0อยอดด:านแผนธุรกิจ 

การบริหารจัดการ การบริการ และการประชาสัมพันธ;การท0องเท่ียว ถือว0ามีความสำคัญอย0างมาก 

5.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน 
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 ในช0วงต:นของการดำเนินโครงการ เมื่อพิจารณาโดยใช:โมเดลทางทฤษฎีการปฏิบัติการทางสังคมในมิติ

การท0องเที ่ยว (Bargeman and Richards, 2020) คณะวิจัยใช:เกณฑ;การคัดเลือกชุมชนร0วมโครงการท่ี

สอดคล:องกับโมเดลดังกล0าว ดังน้ี 

เกณฑ;ด:านตัวแสดงระดับบุคคล (Actors) ได:แก0 แกนนำหรือผู:นำชุมชนที่มีแรงจูงใจ (motives) ใน

การพัฒนาการท0องเที่ยวที่สอดคล:องกับแนวทางการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; ดังเช0นในกรณีแกนนำชุมชน

ประมงบ:านทุ0งน:อยและบ:านหินช:าง ที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาการท0องเที่ยวเพื่อสร:างปฏิสัมพันธ;และการมีส0วน

ร0วมของนักท0องเท่ียว เพื่อให:เกิดการเรียนรู:เกี่ยวกับการทำประมงแบบรับผิดชอบ และในกรณีแกนนำชุมชนหัว

บ:าน ถนนสู:ศึก ชุมชนเมือง ถนนเรืองราษฎร; และชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) ที่มีความต:องการพัฒนาการ

ท0องเท่ียวท่ีเป�ดพ้ืนท่ีให:นักท0องเท่ียวได:มีส0วนร0วมเรียนรู:ประวัติศาสตร;และวิถีชีวิตในชุมชน 

เกณฑ;ด:านตัวแสดงระดับโครงสร:าง ได:แก0 

• ด:านสภาวะทางกายภาพ เช0น ความสะดวกในการเดินทางเข:าถึงพื้นที่ (Accessibility) และ

การติดต0อสื่อสาร รวมถึงการมีสภาพแวดล:อมทางธรรมชาติที่ดึงดูด ดังเช0นชายหาดและทะเล

ในชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อยและหินช:าง หรือการมีสถาป_ตยกรรมและสิ่งปลูกสร:างที่น0าสนใจ 

ดังเช0นอาคารบ:านเรือนในชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:ศึก และชุมชนเมือง ถนนเรืองราษฎร; 

• ด:านโครงสร:าง เช0น ความสามารถในการบริหารจัดการที่ชุมชนสามารถดำเนินการวิจัยและ

พัฒนาร0วมกับโครงการได: นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ; ดังเช0น

การมีวิถีการทำประมงแบบรับผิดชอบในชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อยและหินช:าง วิถีชาวทะเล

ร0วมสมัยในชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:ศึก และชุมชนพหุวัฒนธรรมในชุมชนเมืองระนอง และ

เกาะคณฑี (ปากน้ำ) 

หลังการคัดเลือกชุมชนร0วมโครงการโดยใช:เกณฑ;ดังกล0าว นำมาสู0การร0วมพัฒนากิจกรรมท0องเที่ยว

โดยชุมชนที่ให:ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ;เพื่อให:เกิดประสบการณ;ร0วมกัน (co-creation of experience) 

ระหว0างเจ:าบ:าน (host) และนักท0องเที่ยว (tourist) ภายใต:ฐานทรัพยากรที่ชุมชนมี เพื่อหลีกเลี่ยงหลุมพราง

การนำรูปแบบการท0องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในท:องถิ่นอื่นมาใช:โดยไม0ได:พิจารณาความเหมาะสมในพื้นท่ี

ของตน (serial reproduction) จนเกิดกิจกรรมท0องเที ่ยวที ่มีลักษณะเฉพาะของพื ้นที ่ตามข:อเสนอของ 

Richards (2019) เช0นในกรณีกิจกรรมจับสัตว;น้ำแบบเปkนมิตรกับสิ่งแวดล:อม กิจกรรมปล0อยลูกปูม:า และ

กิจกรรมสร:างบ:านปลา โดยชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อยและหินช:าง และกิจกรรมเรียนรู:ย0านเก0า โดยชุมชนหัว

บ:าน ถนนสู:ศึก ชุมชนเมืองระนอง ถนนเรืองราษฎร; และชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) กิจกรรมเหล0านี้เป�ดโอกาส
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ให:เจ:าบ:านและนักท0องเที่ยวได:เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ; และแลกเปลี่ยนเรียนรู:ซึ่งกันและกัน สอดคล:องกับลักษณะ

ของการท0องเท่ียวเชิงสร:างสรรค;ท่ีเสนอโดย Florida (2002) และ Richards and Wilson (2006) 

อย0างไรก็ตาม คณะวิจัยยังพบข:อท:าทายบางประการในการพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;โดย

ชุมชน ได:แก0 การขาดทักษะในการบริหารจัดการ ดังเช0นในกรณีชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย ซึ่งสอดคล:องกับข:อ

ท:าทายที่ CREATOUR (2017) เสนอว0าพื้นที่ดำเนินการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ขนาดเล็กมักมีข:อจำกัดด:าน

ทักษะและองค;ความรู: โดยเฉพาะในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ คณะวิจัยยังพบข:อท:าทายด:านการขาด

จุดเน:นในการดำเนินการพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; และขาดการมีส0วนร0วมอย0างทั่วถึง โดยเฉพาะใน

ชุมชนเมือง เช0น ชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:ศึก และชุมชนเมือง ถนนเรืองราษฎร; เนื่องจากภายในชุมชนมีสมาชิก

ผู:ประกอบการจากหลากหลายกิจการ โดยผู:ประกอบการบางรายมีอำนาจในการแสดงความคิดเห็นและ

ตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท0องเที่ยวในชุมชน และหลายคนยังคงมุ0งเน:นการพัฒนาการท0องเที่ยว

เพื่อดึงดูดนักท0องเที่ยวแบบกระแสหลัก ซึ่งข:อท:าทายนี้สอดคล:องกับ Sacco and Blessi (2007) ที่เสนอว0า

พื้นที่ขนาดเล็กมักมุ0งความสนใจไปที่การพัฒนาการท0องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท0องเที่ยว มากกว0ามุ0งเน:นการพัฒนา

ขีดความสามารถของตน เช0น การสร:างเครือข0ายภายในพื้นที่ ข:อท:าทายอีกประการหนึ่ง คือ ด:านทุนในการ

พัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; ซึ่ง Richards and Wilson (2006) ได:แสดงทรรศนะต0อข:อท:าทายนี้ว0า 

เนื่องจากผลผลิตของรูปแบบการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;มักเปkนนามธรรม ทำให:เข:าถึงแหล0งทุนได:ยากกว0า

กิจกรรมที่ให:ผลผลิตเปkนวัตถุที่สามารถประเมินเปkนสินทรัพย;ได:อย0างชัดเจน อย0างไรก็ตาม ข:อค:นพบจากการ

ดำเนินโครงการพบข:อจำกัดด:านทุนสนับสนุนในการพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; 3 ประการ ซึ่งแตกต0าง

จาก Richards and Wilson คือ 1) ชุมชนได:รับทุนสนับสนุนเพื ่อจัดกิจกรรมส0งเสริมการท0องเที ่ยวที ่ไม0

สอดคล:องกับแนวทางการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; ดังเช0นในกรณีชุมชนหัวบ:าน ถนนสู:ศึก ที่ได:รับทุนสนับสนุน

กิจกรรมส0งเสริมการท0องเที่ยวจากหน0วยงานต0าง ๆ แต0หลักการประเมินผลการให:ทุนของแหล0งทุนต0าง ๆ มี

ความแตกต0างกัน ทั้งยังไม0สอดคล:องกับแนวทางการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; ส0งผลให:ชุมชนขาดทิศทางในการ

พัฒนาการท0องเที่ยวของตนเอง 2) ชุมชนไม0มีรายได:มากพอในการเลี้ยงตนเอง (Self-sustain) ทำให:มีความ

เสี่ยงในการลงทุนพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค; เช0นในกรณีชุมชนประมงบ:านหินช:าง เนื่องจากสมาชิกใน

ชุมชนส0วนใหญ0ประกอบอาชีพประมง ยังชีพด:วยการจับสัตว;น้ำมาขายให:พ0อค:าคนกลาง และมีรายได:ไม0

แน0นอน แตกต0างจากชุมชนประมงบ:านทุ0งน:อย ที ่แกนนำสามารถกระจายความเสี ่ยงโดยมีแหล0งรายได:

หลากหลายช0องทาง จึงสามารถลงทุนพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงสร:างสรรค;ได: 3) ชุมชนขาดทุนสนับสนุนในการ

พัฒนาสาธารณูปโภค ดังเช0นในกรณีชุมชนเกาะคณฑี (ปากน้ำ) ที่ไม0มีระบบจัดการด:านสุขอนามัยในชุมชน อัน

เปkนขอบเขตท่ีหน0วยงานภาครัฐต:องรับผิดชอบดำเนินการพัฒนา 
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5.3 ข)อเสนอแนะ 

1) ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,โดยชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ, 

1.1) หน0วยงาน/องค;กรชุมชน ได:แก0 สมาคมประมงพื้นบ:านทุ0งน:อย และคณะกรรมการถนนสาย

วัฒนธรรมสู:ศึก ควรส0งเสริมการมีส0วนร0วมของสมาชิกชุมชนกลุ0มต0าง ๆ ในการร0วมพัฒนาแนวทางการจัดการ

ท0องเที่ยวในชุมชน เช0น การส0งเสริมการมีส0วนร0วมของกลุ0มผู:ประกอบการรุ0นใหม0ในชุมชนหัวบ:าน และการ

ส0งเสริมการมีส0วนร0วมของกลุ0มชาวประมงวัยเกษียณในชุมชนทุ0งน:อย 

1.2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ; ควรพัฒนาระบบขนส0งสาธารณะภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; 

เนื่องจากในป_จจุบันยังไม0มีระบบขนส0งดังกล0าว อันเปkนข:อจำกัดในการรองรับนักท0องเที่ยวกลุ0มที่ไม0ใช:รถยนต;

ส0วนตัว 

1.3) หน0วยงานภาครัฐในจังหวัดประจวบคีรีขันธ; เช0น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานการ

ท0องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ควรจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู:ประกอบการท0องเที่ยวโดยชุมชน เช0น การทำ 

Business Model Canvas การบริหารจัดการกระแสเงินสด การตลาดออนไลน; เปkนต:น 

2) ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการทHองเท่ียวเชิงสร)างสรรค,โดยชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 

2.1) จังหวัดระนองและภาคส0วนที่เกี่ยวข:อง ควรให:ความสำคัญกับการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย

ให:กับกิจกรรมท0องเที่ยวในชุมชนเมืองระนอง โดยการส0งเสริมการท0องเที่ยวสร:างสรรค;เชิงประวัติศาสตร;สามัญ

ชนและสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเมืองเก0าบนถนนเรืองราษฎร; 

2.2) จังหวัดระนองและภาคส0วนที่เกี่ยวข:อง ควรให:การสนับสนุนชุมชนเกาะคณฑีในการพัฒนาแหล0ง

บริการนักท0องเที่ยว โครงสร:างพื้นฐาน และระบบสุขอนามัยภายในชุมชน เพื่อให:ชุมชนมีความพร:อมสามารถ

รองรับการพัฒนาการท0องเท่ียวในลำดับต0อไป 

2.3) บ:านหินช:าง โดยเฉพาะกลุ0มประมงพื้นบ:าน ได:พัฒนาศักยภาพขึ้นมาจนสามารถจัดการท0องเที่ยว

สร:างสรรค;โดยชุมชนได: แต0ชุมชนยังต:องการได:รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในด:านการจัดทำแผนการ

ท0องเที่ยว การจัดการธุรกิจท0องเที่ยว งานบริการ และการประชาสัมพันธ;การท0องเที่ยว ซึ่งจังหวัดระนองและ

ภาคส0วนที่เกี ่ยวข:องควรให:การสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให:ชุมชนสามารถต0อยอดการพัฒนาการท0องเที่ยว

สร:างสรรค;ได:อย0างเต็มศักยภาพมากข้ึน  
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