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วันที่ 21 มกราคม-4 กุมภาพันธ 2559 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล กระตุนเศรษฐกิจรากหญา ระนอง ชุมพร เปนแบบอยาง 

 ขณะผมเขียนอยูที่จังหวัดระนอง จังหวัดที่มีประชากรนอยที่สุด และในชวงที่การเดินทางไปมาได

ลําบากที่สุด มาทํางานที่นี่ 3 วัน 

 ในปจจุบันการเขาสูประชาคม ASEAN ป 2015 ทําใหระนองมีภาพที่เดนชัดขึ้น โดยเฉพาะการ

เชื่อมโยงกับพมาและการขยายเสนทางเดินทางจากกรุงเทพฯ ใหเดินทางไดสม่ําเสมอและกระตุนการ

ทองเที่ยวในประเทศ ASEAN และประเทศอื่นๆ นอก ASEAN ดวย 

 ปจจุบันมีเครื่องบินนกแอร ซึ่งจุที่นั่งกวา 70 ที่นั่ง ไปกลับระนอง - กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบินทุกวัน ทํา

ใหสะดวกยิ่งขึ้นและผูโดยสารเต็มทุกๆวัน ซึ่งคาดวาไมนานคงจะมี Air Asia หรือเพิ่มเที่ยวบินนกแอรมาก

ขึ้น ใหการเดินทางสะดวกรวดเร็ว 

 ผมมาทํากิจกรรมการสรางเครือขายทองเที่ยวและกีฬาใหกับกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาเปนปที่ 3 

ครั้งนี้เปน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาเพื่อ

พัฒนาอยางยั่งยืนรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก) โดยจัดที่จังหวัดระนอง 

 - เดือนที่แลวไดมาประชุมเตรียมการ  Pre - planning ที่ระนอง ทํางานตอเนื่องอีก 3 วัน เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพของการทองเที่ยวและกีฬา เนนพิเศษเรื่องสรางศักยภาพของคนและ 

- การใช Social Media  ในการทําธุรกิจทองเที่ยวและกีฬา โดย รศ.ยืน ภูวรวรรณผูทรงคุณวุฒิพิเศษ 

สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- การสรางภาวะผูนําและการพัฒนาทุนมนุษยโดยตัวละคร 4 กลุม คือ 1. ภาครัฐ 2.นักธุรกิจเอกชน 

3. กลุมนักวิชาการ 4. กลุมทองถิ่นชุมชนและประชาชน 

-  การใชการตลาดเชิงสรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคา  
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 ไดรับเกียรติจาก นายธงชัย เจริญพานิชยกุล รองผูวาราชการจังหวัดระนอง มาเปนประธานในพิธี

เปดงาน เปนครั้งที่ 2 ทานเคยทํางานที่นานมากอน ซึ่งเคยดอยพัฒนาและเปนรองผูวาจังหวัดแพร แตปจจุบัน

นานเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยว ทั้งในและตางประเทศตางมาสนใจจังหวัดนานมากกวาจังหวัดแพร 

ระนองก็เชนกัน พอภูเก็ต สมุยเต็มนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศโดยเฉพาะชาวมาเลเชีย ชาว

อินโดนีเซีย ก็เริ่มสนใจมาเที่ยวระนอง เพราะระนองเปนแหลงทองเที่ยว 2 วัฒนธรรมอยูแลวคือ วิถีไทย และ

มีวิถีพมารวมกันและยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางการเกษตรที่สมบูรณ 

 มีวัดพมา มีวัฒนธรรมพมา เปนวิถีชีวิตของคนพมาที่มาทําประมงที่นี ่

 มีชุมชนพมา 

 มีแหลงน้ําพุรอนที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทยหรือจะพูดไดวาติดอันดับตนของโลก 

 ทานรองผูวาย้ําวา การจะทําเรื่องทองเที่ยวและกีฬาสําเร็จได ตองพัฒนาศักยภาพของคนหรือทุน

มนุษย อยางจริงจังและตอเน่ือง  ก็จะไดประโยชนแนนอน 

 โดยเฉพาะการทองเที่ยวในระนองและจังหวัดใกลเคียง เชน จ.ชุมพร และประจวบคีรีขันธ จะตอง

พัฒนามาตรฐานการทองเที่ยวใหมาตรฐานสูงขึ้น และอาจจะไปที่จุดสูงสุดคือ มาตรฐานโลก 

 จึ งข อเชิญชวนทุ กท า นหันม าใ หค วาม สนใจจัง หวัดระ นองและ จัง หวัดใก ล เคี ย ง  เช น 

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร เพชรบุรี ใหเปนคลัสเตอรการทองเที่ยวใหมๆ 

 นโยบายกระตุนเศรษฐกิจ รากหญาของรัฐบาลนายกฯประยุทธ เสนอโดยทีมเศรษฐกิจของรอง

นายกฯสมคิด สอดคลองกับการทํางานของผมกับกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งไดทํางานตอเนื่องมากวา 

4 ป จึงขอใหรัฐบาลเนน 

- การทํางานระยะยาวดวยความยั่งยืน 

- ตอเน่ือง ไมใชแคมีเม็ดเงินเขามาก็จบ  

- ใหมีการสรางเครือขายในระดับทองถิ่น โดยเฉพาะเครือขายที่มี 4 กลุม คือ 1. ภาครัฐ 2.นักธุรกิจ

เอกชน 3. กลุมนักวิชาการ 4. กลุมทองถิ่นชุมชนและประชาชน และเนนศักยภาพของกลุม

เหลานั้น 

 อยาลืมบทบาทของนักวิชาการ การสรางเครือขายตองใหมีมูลคาเพิ่ม โดยเนน 5 เร่ือง 

- ความสัมพันธที่ด ี

- ความอดทนและอดกลั้น 

- การไวใจซึ่งกันและกัน (Trust)  

- การไดผลประโยชนรวมกัน 

- การผนึกกําลังแบบ strategy คือมีพลังมากกวา 1 + 1 มากกวา 2  

- เนนไปที่ผลสําเร็จสุดทายของการทํางานใหเกิดผลงานวัดไดอยางแทจริง และเปนความยั่งยืน 
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 รัฐบาลกระตุนให แตละกลุม มีบทบาทมากขึ้น แคขาราชการภาคเดียวทําไมพอเพียง นโยบายตอง

เสริมดานเครือขายที่มีคุณภาพและทําใหเกิดความยั่งยืน กรณีศึกษาของทองเที่ยวชุมชนที่ระนองและที่ชุมพร 

อาจจะเปนตัวอยางใหเห็นโอกาสอื่นที่รัฐบาลจะสนับสนุนตอไป 

 

 

  

บรรยากาศ การจัดประชุมเชิงปฏบิัติการฯ โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอยาง

ยั่งยืนรองรบัการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก)  ไดรับเกียรติจาก นายธงชัย 

เจริญพานิชยกุล รองผูวาราชการจังหวัดระนอง มาเปนประธานในพิธีเปดงาน และไดนําคณะไปศึกษาดูงานดานทองเที่ยว

โดยชุมชนวิถีเกษตร ชุมชนตัวอยางที่บานในวง จ.ระนอง เมื่อวันที ่13 - 15 มกราคม 2559 

 

 



Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปกษ              4 

http://www.chiraacademy.com 

http://www.gotoknow.org/posts/422648 

 

  

 
 

บรรยากาศและภูมิประเทศที่สวยงามในจังหวัดระนองมีทั้ง วัดพมา วัดไทยในและน้ําพุรอน จ.ระนอง 

         ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 16 มกราคม 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2559  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเลาวา ไดไปพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและกีฬาที่จังหวัดระนอง 

นายวิชัย วรธานีวงศไดเลาวา ไปเมืองกุยหยาง ในมณฑลกุยโจว ซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศจีนมา โดยไดไปรวมสัมมนา Advanced Seminar on China-ASEAN Eco Civilization and 

Sustainable Development ที่มณฑลกุยโจวเปนมณฑลสุดทายของประเทศจีนที่รัฐบาลพยายามสงเสริมเรื่อง

ของการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถจะเชื่อมโยงกับประเทศในกลุมอาเซียน ตอนนี้

กําลังทํารถไฟฟาความเร็วสูง สรุปสาระสําคัญของสัมมนานี้คือ คณะผูจัดถามคณะผูเขารวมโครงการทั้งหมด

วา เรียนไป 10 วันไดอะไรบาง จึงสรุปเปน Mind Map ไดวา การศึกษาคือคําตอบสําหรับทุกอยาง นําไปสู

เศรษฐกิจ การสื่อสาร วัฒนธรรม และ Co-location  

 
 

แผนที่ประเทศจีน 

ที่มา: http://www.manager.co.th/china/China_Map.aspx 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ กลาววา เวลากลาวถึงอาเซียน ก็มักจะคิดถึงมณฑลกวางสีและมณฑลยูน

นาน แตกุยโจวก็ดีเพราะจะมีรถไฟฟาความเร็วสูงเขามาที่อาเซียนดวย ซึ่งสาระสําคัญที่นายวิชัย วรธานีวงศ

ไดสรุปมาสอดคลองกับทฤษฎีทุนมนุษยของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภที่ไมไดกลาวถึงแคชวงอายุใดอายุหนึ่ง 

ตองมองตั้งแตเกิดไปถึงทํางาน แก เกษียณ และตาย ซึ่งเรียกทฤษฎีนี้วา “HR Architecture” ศ.ดร.จีระ หงส

ลดารมภไดคิดคนขึ้นตอนที่สอนนักศึกษาปริญญาเอกเมื่อประมาณ 15 ปที่แลว  

 

 
 

ทฤษฎ ีHR Architecture 

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/588684 

 

แตกอนคนมักคิดถึงทุนมนุษยวาจะตองเปนคนในวัยทํางาน แตถาคนในวัยทํางานไมไดรับการปลูกฝงอยางดี

ตั้งแตเด็ก ก็จะลมเหลว ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจึงไดเขียนมาวา พอแมเกิดมามีลูกชวงที่ยังไมไดทํางาน ก็ตรง

กับนายวิชัย วรธานีวงศกลาววาถาคนเหลานี้ไมมีการศึกษา หรือการศึกษาของไทยยังไมดี เมื่อเขาโตเปน

ผูใหญก็จะเปนแบบนี้เหมือนกัน ใสอะไรไป ก็จะไดอยางนั้น นอกจากรัฐบาลแลว ก็ยังมีพอแม พอแมก็ตอง

ลงทุนในตัวของลูก แตพอแมไทยเปนประเภทมนุษยทํางาน พอแมทํางาน บางคนก็ใหคนรับใชดูแลลูก มี
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การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมนอยลง พอไปโรงเรียน ไปวัด ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาออนแอ แลวก็ไปเจอสื่อ 

แทนที่สื่อจะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ก็มีรูปโปแทน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปนตัวกระตุนหรือลงทุนเรื่องคน

โดยเฉพาะที่เปนคนบริสุทธิ์ตั้งแตอายุ 1-3 ป โตขึ้นมาเปนกําลังแรงงาน โดยจะตองผานการศึกษา วัฒนธรรม 

โภชนาการ การปลูกฝงของพอแม  ถาสอนใหคนเหลานี้คิดเปนตั้งแตเด็ก พอเขาไปเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัย ก็คิดเปน ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดถามวา ทําไมนายวิชัย วรธานีวงศจึงคิดเปนวงจรชีวิต 

นายวิชัย วรธานีวงศตอบวา เวลาที่คณะวิทยากรใหระดมความเห็น แตละทานที่ไปรวมก็มีระดับด

อกเตอร และระดับผูใหญหลายทาน ทั้งคณะมีคนไทยไป 14 คน เปนการคัดเลือกโดยรัฐบาลกลางของจีน ซึ่ง

สงทีมไปคัดเลือก นายวิชัย วรธานีวงศเปนสื่อมวลชนคนเดียวที่ไดไป ที่เหลือเปนนักธุรกิจ นายทหาร 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การประชุมครั้งนี้ใชทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน คือบรรยายเปนภาษาจีนแลวแปล

เปนภาษาอังกฤษ  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ กลาววา ตอนนี้ 

เด็กที่อายุต่ํากวา 10 ปไมมีคนไหนที่ไมเรียน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตอนหลัง ภาษาจีน

ก ล า ย เ ป น ภ า ษ า ธ ร ร ม ด า  ต อ น นี้ ก็ มี

ภาษาคอมพิวเตอร (ดิจิตอล) เขามาอีก  

ศ . ด ร . จี ระ  หง ส ล ดา รม ภ ไ ด เ ล า ถึ ง

กิจกรรมที่ระนองวา ไดเชิญรศ.ยืน ภูวรวรรณไป

ดวย ทานเกงเรื่องไอที ทานบอกวา เด็กที่เกิดมา

ในวันนี้ สามารถใชดิจิตอลไดเองโดยไมตอง

สอน เรียกวาเปนพวก Digital Natives หรือเปน

ชาวพื้นเมืองของไอที แตคนที่อายุมากก็เปน 

พวก Digital Immigrants คือเคยอยูในระบบแอ

นะล็อกแลว ยายเขามาอยูในระบบดิจิตอล ใน

ปจจุบันนี้ แมกระทั่งทองเที่ยวโดยชุมชน โฮมส

เตย ตองทันสมัย ตอนนี้คนไทยมาที่มาเที่ยวก็ไม

ไดมากับทัวรแลว มีสมารทโฟน 1 เครื่อง แตถา

คลิกไปแลวไมเจอสถานที่ทองเที่ยว ก็จะไมมา  

 

 

รศ.ยืน ภูวรวรรณ 

ที่มา:  https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1288102294548557 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาวถึงการกระตุนเศรษฐกิจของดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ  รอง

นายกรัฐมนตรี ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่เริ่มจะมีแนวคิดลงไปที่ราก

หญา หรือวิสาหกิจชุมชน อยางที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมาที่ระนอง เปนการทํางานอยางตอเนื่องที่ไดรับ

เกียรติจากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ทํางานใหคลัสเตอรตางๆ ตอนนี้ก็มาทําใหคลัสเตอรที่

ประกอบดวย ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ระหวางที่บันทึกเสี่ยงรายการวิทยุตอนนี้ ก็ไดเชิญตัว

ละครทั้ง 4 กลุม ไดแก นักวิชาการ นักธุรกิจ (หอการคา สภาอุตสาหกรรม) ตัวแทนของภาครัฐ (ททท. 

ทองเที่ยวและกีฬา) ผูนําชุมชน  ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจึงเรียนฝากผูฟงและที่ปรึกษาของดร.สมคิด จาตุศรี

พิทักษที่ทําเรื่องนี้ คือการกระตุนเศรษฐกิจโดยใชเงินหรือนโยบายรัฐอยางเดียวไมพอ เพราะตกเรื่องความ

ยั่งยืน พอประกาศตัวออกไป มีขาวออกไป อยูที่การบริหารจัดการหรือกระบวนการในการทําใหรากหญามี

ความสามารถในการจัดการและอยูรอด อยูดีๆไปบอกวา ทุกตําบลตองมีแหลงทองเที่ยว  เพราะตําบลหนึ่งก็

มีแหลงทองเที่ยวอยูแลว ทําอยางไรจะใหแหลงทองเที่ยวเหลานั้นสรางเครือขายหรือ Networking  

นอกจากนี้ก็จะตองทําใหชุมชนมีศักยภาพที่จะสรางมูลคาเพิ่ม มีลูกคาในประเทศและตางประเทศ จะตองรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชนการเปนผูนํา ก็ตองรูเรื่องการสรางความคิดสรางสรรค ก็ตองทําใหมีรายได

เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน มิฉะนั้นก็จะเปนประชานิยมอีกแบบหนึ่ง แนนอนในระยะสั้น GDP อาจจะเพิ่มขึ้น แตใน

ระยะยาวจะมีชุมชนกี่แหงที่สามารถมีธุรกิจเหลานี้ SMEs ตอหนึ่งตําบล เศรษฐกิจ เกษตร แปรรูปการเกษตร   

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษพูดถูกทุกอยาง แตรอบของการหมุนเศรษฐกิจอาจมีไมพอ อาจจะกระตุนไดปเดียว ป

หนา อาจฟุบไป ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเสนอวา ควรนํากรณีศึกษาของชุมชนบางแหง ซึ่งททท. และ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีตัวเลขอยูแลวเกี่ยวกับชุมชนที่มีโฮมสเตย มีความสามารถ อาจจะมีการ

เชื่อมโยงกันระหวางบางชุมชน  แลวก็ใสเทคโนโลยีเขาไป มีการพัฒนาคน มีการบริหารจัดการ ตอเนื่อง 

ตอเน่ือง และตอเน่ือง อาจจะไมตองกระจายไปมาก ชุมชนบางแหงก็กลายเปนพี่เลี้ยง ไมตองรอผูวาราชการ

จังหวัด ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษพูดถูกวา ราชการจังหวัดก็ตองกลายเปนผูประกอบการไปดวย แตมีผูวากี่คน

ที่จะมีความสามารถเปนนักธุรกิจทันที ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา แมจะทําเปนโครงการเล็กๆ แตก็มา

หาที่ชุมชนทุกป ผลกระทบมีนอย แตถารัฐบาลสนใจ ก็อาจจะนําผูนําทองถิ่นเหลานี้ ที่เคยมีประสบการณ

การทํางานรวมกับศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ซึ่งทั้งประเทศก็มีอยูหลายรอยคนแลว ก็อาจจะเปนตัวอยางเล็กๆที่

ชวยใหพัฒนา ในการเชิญนักวิชาการที่เขาถึงชุมชน ก็ตองเชิญเปนรายบุคคล ตอนนี้ ที่ชุมพร มหาวิทยาลัยที่

เดนมากเรื่อง ชุมชน กลายเปนมหาวิทยาลัยแมโจ เพราะมีวิทยาเขตมาอยูที่ชุมพร คนที่เปนอาจารยก็เปนลูก

ศิษยศ.ดร.จีระ หงสลดารมภติดตอกันมา 3 ป สวนที่สุราษฎรธานี ก็มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

สุราษฎรธานี บางที ก็มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ทํางานรวมกับชุมชนอื่นๆ ความ

ชํานาญพิเศษของนักวิชาการสําคัญมาก  
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บทความพิเศษ 

ชุมชนบานในวง: แหลงทองเที่ยวแหงความหลากหลาย 
 ในวันที่ 13-15 มกราคม 2559 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนสุนันทาและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการ

เสริมสรางศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนรองรับการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก) ณ จังหวัดระนอง 

ในโครงการนี้มีกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญคือ การศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบานในวง อําเภอละอุน จังหวัด

ระนองโดยมีนายสมชาย ทิศกระโทก ผูจัดการกลุมจัดการทองเที่ยวบานในวงบรรยายสรุปใหขอมูล นับวา

เปนแหลงทองเที่ยวที่สรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลาย (Value Diversity) ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของ

ทฤษฎี 3V’s ของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ทําใหชุมชนนี้มีบริการการทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบดังนี้ 

 

ที่มา: https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-frc3/v/t1.0-

9/10590696_639475149485055_8254609838531822359_n.jpg?oh=f96f6eca4daf6f717d5c91e8e43778e0&oe=5737B2F9 
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 1.การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/ชุมชน  

ชุมชนบานในวง อําเภอละอุน แบงเปน 2 ตําบล คือ ในวงเหนือ และในวงใต ตําบลละ 3 หมูบาน 

70% ของประชาชนชุมชนในวงใตมาจาก 38 จังหวัดทั่วประเทศ มีคนพื้นที่ละอุนเดิม 2% ประชากร 99.9% 

นับถือศาสนาพุทธ 

หมูบานบุรีรัมยในชุมชนบานในวงมีประชากร 395 คน เปนชาวอีสาน 390 คนซึ่งมาจากจังหวัดอื่น

ดวย และอีก 5 คนเปนชาวใต แตคนสวนมากมีพื้นถิ่นมาจากจังหวัดบุรีรัมย รองลงมา มาจากสุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช ชุมพร 

 อัตลักษณของชุมชนบานในวงคือการตั้งบานเรือนแบบอีสาน สรางดวยไม มีหลังคาปาน มีฝา ไม

คอยมีหนาตาง ตั้งบานเรือนตามแนวยาวของถนนในชุมชน เพื่อความสะดวกในการไปมาหาสู นอกจากนี้

ชุมชนนี้ยังนําศิลปวัฒนธรรมมาอีสานมาสานตอ เชน ประเพณีบายศรีสูขวัญ ประเพณีเลี้ยงผีปูตาบาน 

ประเพณีบุญขาวเหนียวการแสดงหมอลํา ดนตรีพื้นบาน 

 ชาวบานในชุมชนบานในวงทําการทองเที่ยวชุมชนของชุมชนนี้จึงดวยใจรัก นักทองเที่ยวจะพัก

ภายในบานเดียวกับชาวบาน โดยชาวบานจะดูแลตอนรับนักทองเที่ยวอยางอบอุนดวยวิถีชุมชนและ

วัฒนธรรมอีสาน  

  

การแสดงหมอลําพื้นบานอีสาน (หมอลําซ่ิงประยุกต)  

ที่มา:  

https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-

9/12417656_882197315212836_8138991702419899964_n

.jpg?oh 

=40b10f5f5f3a68603307ae869a475b96&oe=5745E74B 

 

ประเพณีบายศรีสูขวัญ 
ที่มา:  

https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/                                          

hphotos-xlp1/v/t1.0-9/10609615_639475349485035_ 

8142756733262148858_n.jpg?oh=f87aca10f0571b20dc57

d201a582e93b&oe=5704DD35 
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 2.การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 ชุมชนบานในวงมีจุดเดนทางดานการเกษตร เปนชุมชนที่เกิดขึ้นมาจากผืนปาลวนๆ โดยเริ่มจากการ

ปลูกกาแฟโรบัสตา 100% แตเนื่องจากอากาศไมหนาว กาแฟที่เคยมีราคากิโลกรัมละ 100 กวาบาท ตกลง

เหลือแคกิโลกรมัละ 8 บาท ชาวบานบางคนจึงเลิกปลูกกาแฟ  

  

ลูกกาแฟ 

ที่มา:  https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-

xfl1/v/t34.0-

12/12468039_504216943081787_198333743_n.jpg?oh=a9

e63fcad552f768dd14e4b3fcba49fe&oe=56A42F50 

ดอกกาแฟ 

ที่มา: https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-

xtp1/v/t1.0-

9/10660251_885062881592946_6338582982025160689_

n.jpg?oh=60946f4bdd7851de311f0193261e9d32&oe=572

F1BF1 

 

 

ที่มา: https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-

9/1779287_688541144578455_7228595793591197273_n.jpg?oh=2c13f69f1f2d31d75a68a95b522f0660&oe=57399C32 
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ดวยลักษณะพื้นที่เปนกระทะบนภูเขา อยูตรงกลางระหวางอาวไทยและอันดามัน อยูสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 200-300 เมตร พื้นที่สูงสุดอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 550 เมตร อากาศจึงเหมาะสมกับการ

ผลิตผลไม ตอมามีการปลูกผลไมเพิ่ม เพราะมีกระแสผลไมหลังสวนเขามาไดแก ทุเรียน มังคุด และลองกอง 

ซึ่งปลูกเปนพืชเสริมในระยะแรก ปจจุบัน ทุเรียนมีประมาณ 70% ของพื้นที่ มังคุดมีเกือบ 20% และที่เหลือ

เปนยางพารา ปาลมน้ํามันและหมาก สวนกาแฟปลูกนอยลงทุกป ผลไมที่ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือทุเรียน และ

ทุเรียนตอนนี้ก็จะมีอายุมากขึ้น ก็ใหผลผลิตมากขึ้น ชุมชนนี้ผลิตทุเรียน เปนเกษตรปลอดภัยซึ่งใชสารเคมีใน

อัตราปลอดภัย มีการรับรองแปลงจากกรมสงเสริมวิชาการเกษตร มีการสุมตรวจความปลอดภัยของผลผลิต 

แปลงของนายสมชาย บุญเขื่อง ปราชญชาวบานดานเกษตรเปนเกษตรปลอดภัย ทุเรียนและมังคุดมีคุณภาพดี

เปนอันดบัตนๆ ของจังหวัดระนอง ทุเรียนมีพูเต็ม หนามเขียว หัวไมจีบ ราคาขายทุเรียนหนาสวนเฉลี่ยทั้งป 

เกือบกิโลกรัมละ 40 บาท ปจจุบันนี้ ราคาขายทุเรียนหนาสวนกิโลกรัมละ 125 บาท ถาไมใชชวงฤดูกาล 

ฤดูกาลของทุเรียนคือชวงกรกฎาคม-กันยายน สวนฤดูกาลของมังคุดคือชวงสิงหาคม-กันยายน สวนราคาขาย

มังคุดหนาสวนเฉลี่ยทั้งปกิโลกรัมละ 60 บาทตอป และมังคุดทั้งหมดของชุมชนบานในวงจะขายที่ชุมชนนี้

เทานั้น 70% สงออกไปยังจีน ตลาดสงออกที่ใหญที่สุดคือหลังสวน จุดเดนของมังคุดบานในวงคือ ผิวมัน ลูก

โต หมวกเขียว แสดงใหเห็นวา ชุมชนบานในวงมีจุดเดนในการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) จากผลผลิต

ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการจัดบุฟเฟตผลไมสําหรับนักทองเที่ยว ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาและคุณคา จาก

ความคิดสรางสรรค Value Creation ที่นาสนใจสําหรับการทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนนี้ดวย 

 3. การศึกษาดูงาน 

  

ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบานบรุีรัมย 

ที่มา: https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1288895967802523 
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3.1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ชุมชนบานในวงมีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ถือเปนชุมชนตนแบบสําหรับหนวยงาน

อื่นๆมาศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากหลายหมูบานในชุมชนนี้ไดรับการคัดเลือกใหเปน

หมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง เชน 

บานบุรีรัมย เปนหมูบานตนแบบการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ชนะเลิศระดับ

จงัหวัดป 2552 และเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุขดีเดน ชนะเลิศระดับจังหวัด 

บานคอกกลาง เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุขดีเดน 

บานหมอลํา เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุข ป 2556 

 

 3.2 การบริหารจัดการชุมชน (ปลอดภัย ไรอาชญากรรม) 

 แมวาประชาชนในชุมชนบานในวงแมจะมาจากหลายถิ่นฐาน แตไมเคยมีคดีอาชญากรรม ชุมชนนี้มี

กฎระเบียบคือมีธรรมนูญพลเมืองตําบลที่บังคับใชทั้งตําบล มีศาลเปนของตนเองเรียกวา ศูนยประสานงาน

การจัดการความขัดแยงชุมชน ทําหนาที่เปนศูนยในการระงับขอพิพาทของชุมชนที่เกิดในชุมชน  เชน เรื่อง

เขตแดน การแยงน้ํา ทําใหไมมีการขึ้นโรงขึ้นศาล รายแรงสุด เรื่องก็ไปถึงแคศูนยดํารงธรรมอําเภอ แตกอน

จะไปถึงศูนยนั้น ตองผานศูนยดํารงธรรมหมูบาน ศูนยดํารงธรรมตําบล ศูนยประสานงานการจัดการความ

ขัดแยงชุมชน ตองผาน 3 ศาลในพื้นที่กอนจะถึงระดับสูง 

ชุมชนบานในวงจึงเหมาะสมที่จะเปนแหลงศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน (ปลอดภัย ไร

อาชญากรรม) สําหรับหนวยงานอื่นๆ  

ดร.ละเอียด ศิลานอย อดีตที่ปรึกษาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดเคยกลาวไวใน การบรรยาย

พิเศษหัวขอ "กลยุทธการตลาดสรางมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวและกีฬาไทยกาวไกลสูอาเซียน" ในการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรแนวทางพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวและกีฬาแบบ

มีส วนรวมในเชิ งบูรณาการ กลุ มทอง เที่ ยวมหัศจรรยสองสมุทร เมื่ อวันที่  7 พฤษภาคม 2558 

(https://www.gotoknow.org/posts/589759) วา ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่นักทองเที่ยวตองการ และ

ความรูสึกปลอดภัยมีความสําคัญกวาความปลอดภัย 

ดังนั้น  การบริหารจัดการชุมชน (ปลอดภัย ไรอาชญากรรม) ของชุมชนบานในวง จึงเปนกลไก

สําคัญในการสรางความรูสึกปลอดภยัใหนักทองเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นที่จะเดินทางมาที่ชุมชนบานในวง 
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ที่มา: https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-

9/12417681_881230121976222_4584995708541600988_n.jpg?oh=3f14d093b304c9f3ae71dcfe3a3d3f3b&oe=5704CD4

5 
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 ในดานศักยภาพการรองรับนักทองเที่ยว 

 ทางชุมชนบานในวงไดมีโอกาสเรียนรูดูงานนอกพื้นที่โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยงานราชการเชน พัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง และองคการนักศึกษาที่มารวม

ขับเคลื่อนการทองเที่ยวชุมชนคือ วิทยาลัยชุมชนระนอง ทําเปนพื้นที่โครงการ Project Based ประมาณ 2 ป 

มีการอบรมการเปนเจาภาพที่ดี อบรมหลักสูตรอาหาร อบรมมัคคุเทศก อบรมหลักทองเที่ยวชุมชน รวมทั้ง

ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่บานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม ลับแล อัมพวา ถ้ําผึ้ง เกาะพิทักษ แลวนํามา

ประยุกตใชพัฒนามาตรฐานการใหบริการเปนที่ประทับใจนักทองเที่ยว 

 ดวยเหตุนี้ ชุมชนบานในวงจึงมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เดินทางมาทองเที่ยว เมื่อ

มาแลว ก็มีการถายภาพแลว Share ตอๆ กันไป ทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมาที่ชุมชนนี้เพราะไดเห็นแค

ภาพๆเดียว  

 

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมายังชุมชนบานในวง 

ที่มา: https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-ash2/v/t1.0-

9/10540803_639475289485041_1636313836327877270_n.jpg?oh=05e20d28fd9619679559d36104923c7

e&oe=57315971 

ชุมชนบานในวงจึงเปนแหลงทองเที่ยวแหงความหลากหลาย (Value Diversity) ในระนองอยาง

แทจริงสําหรับนักทองเทีย่วที่หลากหลาย 
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ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 

 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  

          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 21.00-21.25 น.              

            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 

ออกอากาศวันจันทรสัปดาหที่ 1 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

 ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 


