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ใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้

ประโยชน์ ประจ�าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเท่ียวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง 

ในคู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงขั้นตอนการด�าเนินงานทุกข้ันตอน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ

และสามารถน�าความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอย

ค�าขวัญประจ�าจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดท�า
มีนาคม 2563
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ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 การท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญั จงัหวดัพทัลงุ เป็นการท่องเทีย่วโดยชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการท่องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือ 

กับหน่วยงานทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง และเป็นการสร้างพันธมิต 

รร่วมกนัระหว่างชมุชนเพือ่ร่วมกนัจดัการการท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญั จงัหวดัพทัลงุ และรว่ม

กันอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการรองรับนักท่อง

เทีย่ว รวมถงึเป็นการสนบัสนนุฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งบ่งบอกถึง 

อัตลักษณ์ความเป็นชุมชน โดยตัวแทนชุมชนเป็นผู้น�าเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว

ทีม่คีวามสนใจ เป็นการสร้างคณุค่าให้แก่การท่องเทีย่วในจงัหวดัพทัลุง อกีทัง้ยงัเป็นการสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพัทลุงให้ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ

ท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญั จงัหวดัพทัลุง เป็นการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในชุมชนด้านการ

ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง 

 ค�าขวัญประจ�าจังหวัดพัทลุง 

คือ เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน�้าตก 

แหล่งนกน�้า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ 

น�า้พุร้อน การท่องเทีย่วตามค�าขวญัประจ�า

จังหวัดพัทลุง นับเป็นการท่องเที่ยวที่น่า

สนใจ ทั้งนี้เพราะไม่เคยมีรูปแบบการท่อง

เท่ียวและไม่มีการจัดน�าเท่ียวตามค�าขวัญ

จังหวัดพัทลุงมาก่อน
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 อีกทั้ง พัฒนาเส้นทาง รูปแบบ และกิจกรรมการท่องเท่ียวตาม

รอย ค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง รวมถึงสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยชุมชน

ในการจัดการการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ชุมชน

ด้านการท่องเทีย่วได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานด้านการท่องเท่ียว 

ในทุกข้ันตอน และมีบทบาทส�าคัญในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การจัดการการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง โดยมีหน่วยงาน

ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้การ

ด�าเนินงานด้านการท่องเท่ียวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง เป็นไปได้

อย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำ ตก 
แหล่งนกน้ำ  ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำ พุร้อน

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
5



วัตถุประสงค ์

  1. เพือ่พัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการในชมุชนดา้นการทอ่งเท่ียวอยา่งมส่ีวนรว่มตามรอย

ค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

 2. เพ่ือพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยง ก�าหนดรูปแบบ และกิจกรรมการท่องเท่ียวตามรอย

ค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

  3. เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ

จังหวัดพัทลุง โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน 

ขั้นตอนกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว

  1. ประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชน 

ด้านการท่องเที่ยว

 2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

ของชุมชนด้านการท่องเที่ยว 

  3. วิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข 

และเชิงรับของชุมชนด้านการท่องเที่ยว 

  4. ก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว

  5. วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว 

  6. คดัเลือกชมุชนในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วตามรอยค�าขวญั จงัหวดั

พัทลุง

  7. ถา่ยทอดความรูใ้นการพฒันาศกัยภาพชมุชนด้านการทอ่งเทีย่วตามรอยค�าขวญั จงัหวัด

พัทลุง 

 8. การอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

  9. ประเมินทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน

  10. ก�าหนดเส้นทาง รูปแบบ กิจกรรม โปรแกรม และทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวตาม

รอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

  11. จัดตั้งกลุ่มในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

  12. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง
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ข้ันตอนที่ 1 ประเมินศักยภำพของผู้ประกอบกำรชุมชน 

ด้ำนกำรท่องเที่ยว

  เป็นการรวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับศักยภาพ 

ด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน 6 ด้าน คือ 

1) ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  2) ด้านความรู้เกี่ยวกับภาษา  

3) ด้านทักษะ 4) ด้านทัศนคติ 5) ด้านบุคลิกภาพ และ 6) ด้านจริยธรรม เพื่อน�าข้อมูล 

เบื้องต้นไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกำสและอุปสรรค ของชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว

  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค เรียกว่า การวิเคราะห์ SWOT ค�าว่า 

SWOT เป็นตัวย่อที่มาจาก Strengths : S หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  Weaknesses : 

W หมายถงึ จดุออ่นหรอืขอ้เสยีเปรยีบ  Opportunities : O หมายถงึ  โอกาสทีจ่ะด�าเนนิการได ้

และ Threats : T หมายถึง อุปสรรค ข้อจ�ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด�าเนินงานของชุมชน 

การวิเคราะห์  SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมภายใน 

(การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก (การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค) 

เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  ทั้งนี้ ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน

ด้านการท่องเที่ยว สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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• การวิเคราะห์จุดแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยว เป็นการค้นหาจุดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบ

ของชุมชน ได้แก่ ความโดดเด่น  ความสมบูรณ์ ความเพียงพอ ความไม่มีปัญหาของปัจจัยต่าง ๆ  

ภายในชุมชน ซึ่งส่งผลบวกให้แก่ชุมชน และสามารถน�ามาใช้เป็นจุดขายในการด�าเนินงานด้าน

การท่องเที่ยวของชุมชนได้

• การวิเคราะห์จุดอ่อนของชุมชนด้านการท่องเที่ยว เป็นการค้นหาจุดด้อยที่เป็นข้อเสียเปรียบ

ของชุมชน ได้แก่ สิ่งที่ชุมชนยังขาด สิ่งที่ชุมชนมีแต่ด้อยกว่าที่อื่น สภาพที่เสียเปรียบ ความขาด

ประสิทธิภาพ ความมีปัญหา ความขาดแคลน ความไม่เพียงพอของปัจจัยต่างๆ ภายในชุมชน  

ซึ่งส่งผลลบแก่ชุมชน และจ�าเป็นต้องท�าการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน

• การวิเคราะห์โอกาสของชุมชนด้านการท่องเท่ียว เป็นการค้นหาปัจจัยหรือสถานการณ์

ภายนอกทีเ่อือ้ประโยชนแ์ละสนบัสนนุการด�าเนนิงานของชมุชนใหส้ามารถด�าเนนิไปดว้ยด ีบรรลุ

วตัถปุระสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่การวเิคราะหโ์อกาสสามารถน�ามาใชใ้นการ

ก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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• การวิเคราะห์อุปสรรคของชุมชนด้านการท่องเที่ยว เป็นการค้นหาปัจจัยหรือสถานการณ์

ภายนอกที่ขัดขวางไม่ให้การด�าเนินงานของชุมชนเป็นไปด้วยดี ท�าให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 

หรืออาจส่งผลกระทบท�าให้ชุมชนประสบความล้มเหลวหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ซึง่การวเิคราะหอ์ปุสรรคสามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดกลยทุธ์เชงิปอ้งกนัในการด�าเนนิงานดา้น

การท่องเที่ยวของชุมชน

ข้ันตอนที ่3 วเิครำะห์กลยทุธเ์ชงิรกุ เชงิปอ้งกนั เชงิแกไ้ข และ เชงิรบัของชมุชนด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 

  การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ 

ของชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยใช้การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix เป็นการน�า

ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละคู่ ท�าให้เกิดกลยุทธ์ในการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว 4 กลยุทธ์ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS 

Matrix สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้อย่าง

เหมาะสม

• กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นการจับคู่ 

จุดแข็ง (S) กับโอกาส (O) เพื่อรวมตัวเป็นกลยุทธ์ 

SO ซ่ึงเป็นการใช้จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา

ร่วมกัน เพื่อท่ีจะน�ามาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ใน 

เชิงรุกในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อบุกตลาด

การท่องเที่ยวใหม่

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
9



• กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นการจับคู่จุดแข็ง (S) กับอุปสรรค (T) เพื่อรวมตัวเป็น

กลยุทธ์ ST ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งป้องกันอุปสรรค ได้มาจากการน�าข้อมูลการประเมินสภาพ

แวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ�ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน�ามาก�าหนดกลยุทธ์ในเชิง

ป้องกัน เปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส

• กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นการจับคู่จุดอ่อน (W) กับโอกาส (O) เพื่อรวมตัวเป็น

กลยุทธ ์WO ซึง่เปน็การขจดัจดุออ่นโดยใชโ้อกาส ได้มาจากการน�าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม

ท่ีเป็นจดุออ่นและโอกาสมาพจิารณารว่มกนั เพือ่ทีจ่ะน�ามาก�าหนดเปน็กลยทุธใ์นเชิงแกไ้ข ก�าจัด

จุดอ่อนให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด

• กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) เป็นการจับคู่จุดอ่อน (W) กับอุปสรรค (T) เพ่ือรวมตัวเป็นกลยุทธ์ 

WT ซ่ึงเป็นการขจัดจุดอ่อนปอ้งกนัอปุสรรค ไดม้าจากการน�าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดล้อมที ่

เป็นจุดอ่อนและข้อจ�ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน�ามาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ 

สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

ขั้นตอนที่ 4 ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  การก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวเป็นการน�า 4 กลยุทธ์ 

คอื กลยุทธเ์ชงิรกุ กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข และกลยทุธเ์ชงิรบั มาก�าหนดเปน็แนวทาง

การพฒันาศกัยภาพชมุชน 5 ดา้น ประกอบด้วย 1) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์  2) ด้านโปรแกรม

การท่องเที่ยว  3)  ด้านความร่วมมือ  4)  ด้านการบริการท่ีเป็นเลิศ   และ 5)  ด้านการพัฒนาตนเอง

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ข้ันตอนท่ี 5 วเิครำะห์พฤตกิรรมและควำมตอ้งกำรของนกัทอ่งเทีย่ว

  เป็นการรวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน 

ในประเด็น พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ความคาดหวัง การรับรู้ ความ

พึงพอใจ และความต้องการของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน 

มาสังเคราะห์และคัดกรองเฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้อง

กับบริบทของชุมชนด้านการท่องเท่ียวท่ีเข้ามามีส่วนร่วม และน�า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อตอบสนอง

ต่อพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 6 คัดเลือกชุมชนในกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวตำมรอย

ค�ำขวัญ จังหวัดพัทลุง

  การคัดเลือกชุมชนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ 

จังหวัดพัทลุง จ�านวน 10 ชุมชน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชน ดังนี้  

 1. ชุมชนมีที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง หรือแหล่ง

ท่องเที่ยวพื้นที่เชื่อมโยง   

 2. ชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน  

 3. ผู้น�าชุมชนและชาวบ้านให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน   

 4. มีผู้น�าและตัวแทนชุมชนจ�านวน 5 คน ในการเข้าร่วมเรียนรู้ รับการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพตนเอง และเข้าร่วมท�ากิจกรรมในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนตาม

รอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง 

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
11



ข้ันตอนท่ี 7 ถำ่ยทอดควำมรู้ในกำรพฒันำศกัยภำพชมุชนดำ้นกำรทอ่งเท่ียวตำมรอยค�ำขวญั 

จังหวัดพัทลุง

  การถา่ยทอดองคค์วามรูจ้ากผลงานวจิยัทีผ่า่นมา เปน็การสร้างการรบัรูแ้ละความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการด�าเนินงาน 

ในการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้

 1. องค์ความรู้ เ ก่ียวกับระดับศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพัทลุง  

 2. องคค์วามรูเ้กีย่วกบัจดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และ

อุปสรรคของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพัทลุง  

 3. องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิง

ป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับของชุมชนด้าน

การท่องเที่ยว

 4. องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพัทลุง  

 5. องค์ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมและความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง

ข้ันตอนที ่8 กำรอบรมให้ควำมรูใ้นกำรพฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำร 

ท่องเที่ยวชุมชน

  การอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้มี

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนว โน้มและรูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ตลาดการท่องเที่ยว

ยุค 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนมีความพร้อมใน 

การรองรับการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง โดย

ท�าการถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ 

ประกอบด้วย ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน การให้

บรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางดา้น

การตลาดท่องเที่ยว

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ขั้นตอนที่ 9  ประเมินทรัพยำกรท่องเที่ยวในชุมชน

  การประเมนิทรัพยากรท่องเทีย่วในชมุชน ประกอบด้วย 5 ด้าน 

คือ 1) ด ้านกายภาพ  2) ด ้านคุณค่า  3) ด ้านความนิยม 

4) ด้านความปลอดภยั และ 5) ด้านความเปราะบางของสิง่แวดล้อม 

โดยพจิารณาถงึทรพัยากรท่องเท่ียวในชมุชนทีม่ศีกัยภาพ มคีวาม

พร้อมในการรองรับ และมีความน่าสนใจ เพื่อน�าไปก�าหนดใน

โปรแกรมการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ  จังหวัดพัทลุง  

  กลุ ่มผู ้ประเมิน คือ ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากร 

ท่องเท่ียวในชุมชน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย ผู ้น�าและชาวบ้านในชุมชน 

ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วชมุชน ตวัแทนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนด้านการท่องเทีย่ว และ

นักท่องเที่ยว โดยในการประเมินใช้การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย

ข้ันตอนที ่10 ก�ำหนดเส้นทำง รปูแบบ กจิกรรม โปรแกรม และทดสอบเส้นทำงกำรท่องเทีย่ว 

ตำมรอยค�ำขวัญ จังหวัดพัทลุง

  ก�าหนดเส้นทาง รปูแบบ กจิกรรม และโปรแกรมการท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญั จงัหวดั

พัทลุง มีวิธีด�าเนินการ ดังนี้

  1. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

  2. ก�าหนดเส้นทาง รูปแบบ กิจกรรม และโปรแกรมการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ 

จังหวัดพัทลุง 

  3. ประเมินการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมชุมชนในการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ 

จังหวัดพัทลุง

 4. ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว และประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

อาสาสมัครต่อการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

  5. จดัท�าฐานข้อมลูทรพัยากรท่องเทีย่ว

ในชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว รูปแบบ 

กิจกรรม และโปรแกรมการท่องเที่ยว

ตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ขัน้ตอนท่ี 11 จดัตัง้กลุม่ในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนตำมรอยค�ำขวญั จงัหวดั

พัทลุง

  การจดัตัง้กลุม่ในการด�าเนนิงานด้านการท่องเทีย่วชุมชนอย่างมส่ีวนร่วมตามรอยค�าขวญั 

จังหวัดพัทลุง เพื่อก�าหนดผู้เป็นแกนน�าหลักในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ 

จังหวัดพัทลุง ให้สามารถด�าเนินงานไปได้อย่างราบร่ืนและ 

ต่อเนื่อง  มีรายละเอียดดังนี้  

1. ก�าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าท่ีของกลุ่มในการด�าเนินงาน

ด้านการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

2. คัดเลือกแกนน�าของกลุ่มในการ

ขับเคลื่อน และก�าหนดผู้ท�าหน้าที ่

รับผิดชอบในด้านต่างๆ

3. ก�าหนดวัตถุประสงค์ ระเบียบ 

กฎเกณฑ์ และกติกาของกลุ่ม

4. ก�าหนดแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

ตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

ขั้นตอนที่ 12 จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวตำมรอย 

ค�ำขวัญ จังหวัดพัทลุง

  การจดัท�าสารสนเทศในรปูแบบของคูม่อืการท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญั จงัหวดัพทัลงุ 

ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว รวมถึงการจัดท�าการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

เว็บไซต์การท่องเที่ยว และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เพจท่องเที่ยว และ Facebook เป็นต้น

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
14



ที่อยู่  427 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

โทร.  085-8972605

ผลิตภัณฑ์  หนังตะลุงรูปแบบต่างๆ พวงกุญแจหนัง 

กิจกรรมเรียนรู้การแกะหนังตะลุง

ชุมชนท่องเที่ยว
ตามรอยค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง   

กลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ�้าพระ
(บ้านหนังตะลุง) (ชุมชนเขาชัยสน)               

 “หนงัตะลงุ” เป็นค�าเรยีกขานการแสดงพืน้บ้านทีน่ยิมแพร่หลายทัว่ไปในภาคใต้ 

แสดงโดยการเชิดตัวหนังให้เคลื่อนไหวกิริยาให้เข้ารับบทพากย์ ผูกเรื่องให้สนุกสนาน สะท้อน

สังคม การเมือง รูปที่แกะส่วนมากมักใช้ในการแสดง เช่น ตัวฤๅษี ตัวพระ ตัวนาง หนูนุ้ย เท่ง 

ทอง เป็นต้น ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการน�าไปเป็นของขวัญ ของฝาก 

ส�าหรับแขวนผนัง 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  บ่อน�้าร้อนเขาชัยสน  ธารน�้าเย็นเขาชัยสน  วัดเขียน - บางแก้ว 

           แก่งหูแร่ 

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่  36 ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

โทร.   089-9781044

          ผลิตภัณฑ์ ข้าวสังข์หยด จมูกข้าวสังข์หยด ชายอดข้าว  

                           ผ้ามัดย้อม กจิกรรมเรยีนรูก้ารสีข้าว และอืน่ ๆ

 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง มีใยอาหารในปริมาณมาก อีกทั้งยังช่วยลด

โคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ข้าวสังข์หยดอุดม

ไปด้วยโพแทสเซยีมทีช่่วยควบคมุความดนัโลหติ มวีติามนิอสีงูกว่าข้าวชนดิอืน่ ๆ  สแีดงของข้าว

สงัข์หยดเมอืงพัทลงุ เป็นรงควัตถปุระเภทฟลาวานอยด์ชนดิแอนไซยานิน ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นสาร

ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)

 ข้าวสงัข์หยดเมอืงพทัลงุ ดต่ีอหวัใจและระบบประสาท ชะลอวยั ลดความเสีย่งในการ

เป็นโรคหลอดเลือดตีบตัน โรคระบบภูมิคุ้มกันท�างานผิดปกติ โรคเหน็บ-ชา โรคอัมพฤกษ์

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  ทะเลน้อย กระจูดวรรณี ศรีปากประ นาโปแก ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ  

ตลาดนัดใต้โหนด  ส�าเภาไทย 

ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนท่าช้าง)                            

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่  42/1 หมู่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง  

โทร.   074-614512, 086-2872542

ผลิตภัณฑ์  สินค้าจากกะลามะพร้าว  กิจกรรมเรียนรู้การท�า

    ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

 “กะลาเงินล้าน” คือ สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับพัทลุง โดย “ลุงปล้ืม ชูคง” ผู้มอง

เห็นแง่งามอันเลอค่าของกะลา และน�ามาผลิตเป็นพวงกุญแจ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย

สุภาพสตรี เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงของประดับตกแต่งบ้าน อย่างโคมไฟและ

ตะเกียงเจ้าพายุ ที่ออกแบบได้อย่างประณีตสวยงาม มีสไตล์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  ส�าเภาไทย  นาโปแก  วดัถ�า้คหูาสวรรค์  พระพทุธนริโร-

คนัตรายชยัวฒัน์จตรุทศิ  สวนไผ่ขวัญใจ  เรื่องเล่ากับข้าวยามเย็น บิ้งนา คาเฟ่  ขน�า คอฟฟี่  

กะลาลุงปล้ืม (ชมุชนชยับรุ)ี  

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่  6 ม.5 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

โทร.   084-8593571, 089-9779091

ผลิตภัณฑ์  สละ ผลิตภัณฑ์จากสละ กิจกรรมเรียนรู้  

     และแข่งขันเกี่ยวกับสละ  

 สวนสะละลุงถันเป็นสวนแห่งชีวิตที่น่าศึกษา และเป็นสวนสละที่ขึ้นชื่อของจังหวัด

พัทลุง อีกทั้งเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร นักท่องเท่ียว 

ซึ่งแวะเวียนมาชมกันอย่างไม่ขาดสายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย 

ซึ่งนอกจากจะได้เยี่ยมชมสวนที่เต็มไปด้วยสาระน่าเรียนรู้ทางการเกษตรแล้ว ยังจะได้ชมการ

สาธิตการผสมพันธุ์สละ ชิมน�้าสละ ชิมผลสละสด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  น�้าตกมโนราห์  น�้าตกไพรวัลย์  บ่อน�้าร้อนเขาชัยสน  

ธารน�้าเย็นเขาชัยสน  แก่งหูแร่  เขาชัน เกาะหมาก  

สวนสะละลุงถัน (ชุมชนหนองธง)   

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่ 16 ม.8 บ้านโงกน�้า ต.นาขยาด 

       อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

โทร.  087-0279380

ผลิตภัณฑ์  ปลาดุกร้า  กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ

    พอเพียง

 ศนูย์การเรียนรู้ทีใ่ห้ความรู้เก่ียวกับการพฒันาการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่

ให้น�าไปใช้ด�าเนนิการพฒันาการเกษตรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นการท�าน�า้ส้มควนัไม้ 

การท�าปุ๋ยชีวภาพ และการท�าปลาดุกร้า สินค้า OTOP จากปลาดุกอุยตามธรรมชาติ น�ามาผ่าน

กระบวนการหมักด้วยเกลอืและน�า้ตาลทราย แล้วตากแดด กลายเป็นปลาดกุร้าทะเลน้อย พทัลงุ 

ทีย่งัคงรปูร่างของปลาดกุ ผวิสมัผสัแห้ง หนงัมสีเีทาด�า เมือ่ผ่านการปรงุสกุจะมรีสเค็มปนหวาน 

รสชาติอร่อย สะอาด ถกูหลกัอนามยั เพราะตากในโรงเรอืนกางมุง้ เป็นสนิค้า OTOP ของพทัลงุ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  นาโปแก วัดถ�้าสุมะโน วดัถ�า้คหูาสวรรค์  

หอศลิป์ หนงัตะลงุ สวนไผ่ขวญัใจ ตลาดนดัใต้โหนด 

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

บ้านโงกน�้า (ชุมชนนาขยาด)   

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่  ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

โทร.   084-8534557

ผลิตภัณฑ์  บริการเรือน�าเที่ยว 

 กลุม่อาชพีเรอืน�าเทีย่วเกดิขึน้จากการรวมตวักนัของชาวบ้าน มวีตัถปุระสงค์

เพือ่การอนรัุกษ์ทะเลน้อยให้คงความอดุมสมบรูณ์ สวยงาม เพือ่ให้ผู้คนได้ชืน่ชมกบัความสวยงาม

ของธรรมชาติ ไฮไลท์แรก คือ “ชมนก” ไม่ว่าจะเป็น นกกาน�้า นกกระยาง นกอีโก้ง นกเป็ดแดง 

นกเป็ดผี นกเป็ดคับแค นกนางนวล นกนางแอ่น นกกระสา อีกา และเหยี่ยว เป็นต้น  ไฮไลท์

ต่อมา คือ “ชมบัว” ทะเลน้อยมีพันธุ์บัวหลักๆ 4 ชนิด ได้แก่ บัวหลวง บัวเผื่อน บัวบา และ 

“บัวสาย” ที่เป็นสายพันธุ์บัวที่มีมากที่สุดในทะเลสาบแห่งนี้  และไฮไลท์ล�าดับที่ 3 ซึ่งนับเป็น

จุดขายสุดอเมซิ่งของทะเลน้อย คือ “ควำยน�้ำ”

แหล่งท่องเท่ียวใกล้เคยีง สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา (สะพานเอกชยั)   คลองปากประ 

นาโปแก ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ ตลาดนัดใต้โหนด กระจูดวรรณี    

กลุ่มอาชีพเรือน�าเที่ยว(ชุมชนทะเลน้อย)   

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่  59 ม.6 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง  

โทร.   085-3343183

ผลิตภัณฑ์ ชุดลูกปัดมโนราห์ การแสดงมโนราห์  กิจกรรมร้อยลูกปัดมโนราห์  

              เทริดย่อส่วน  

 จากสายเลอืดศลิปนิพืน้บา้น ต.เขาเจยีก ทีห่วงัใหค้นรุน่หลงัรบัรูว้า่พทัลงุเปน็ถิน่ก�าเนดิ

ของมโนราห์ จึงน�ามาสู่การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมฯ ชุมชนเขาเจียก เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนร�ามโนราห์ เล่นดนตรีมโนราห์ ร้องกลอน และร้อยลูกปัด

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  กะลาลุงปลื้ม  กาละแมแม่ขิ้ม  กาละแมแม่ทิม  

ขน�า คอฟฟี่  บิ้งนา คาเฟ่  หอศิลป์หนังตะลุง  วังเก่า วังใหม่  วัดวัง  

หอศิลป์ หนังตะลุง  วัดถ�้าสุมะโน    

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรม

พื้นบ้าน ม.6 (ชุมชนเขาเจียก)    

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่  ม. 11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง  

โทร. 061-2096777

ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP เช่น น�้าผึ้งป่าเขาเจ็ดยอด   

    พุงปลาหวด  กล้วยฉาบ 

 น�า้ตกมโนราห์ เป็นน�า้ตกทีม่ทีศันยีภาพสวยงาม บรรยากาศร่มรืน่ด้วยแมกไม้ 

นานาพรรณที่ขึ้นอยู่บริเวณโดยรอบน�้าตก อากาศเย็นสบาย สดชื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที ่

เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาธรรมชาติ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนนักท่องเที่ยวที่

ต้องการความตื่นเต้นสามารถเล่นสไลเดอร์ได้

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  สวนสะละลุงถัน  น�้าตกไพรวัลย์  วัดถ�้าสุมะโน บ่อน�้าร้อนเขาชัยสน   

           ธารน�้าเย็นเขาชัยสน   

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาทุ่งโพธิ์ (ชุมชนคลองทรายขาว)  

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่  ม.7 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

โทร. 065-3480408

ผลิตภัณฑ์  ไข่ในหิน  ปลาดุกร้า  น�้าพริกต่างๆ  มะม่วงแช่อิ่ม    

               สมุนไพรสปาแช่เท้า   

 ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน เป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู ่กลางทะเลน�้าจืด 

เป็นแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาตทิีส่วยงาม ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรอืท่องเทีย่วเกาะรงันกนางแอ่น 

สักการะพระบรมราชานุสาว รีย์  ร.5 และขอพรสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่เกาะกระ แล้วไปท�าไข่ในหิน สินค้า 

OTOP ของชุมชน และเลือกซื้อสินค้าชุมชน เช่น ปลาดุกร้ า มะม่วงแช่อิ่ม น�้าพริกต่างๆ หรือ

ผลิตภัณฑ์ในการท�าสปา เป็นต้น เกาะหมากนับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมาก เพราะมีแสง

สีส้มตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  เกาะสี่เกาะห้า เกาะกระ  

กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด (ชุมชนเขาชัน)   

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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ที่อยู่  211 ม.5 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง   

โทร.   089-9751468

ผลิตภัณฑ์  การแสดงมโนราห์   

 “มโนราห์” มหรสพศิลปะการร่ายร�าทางภาคใต้ เป็นศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่

ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  บ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาคใต้ ความเป็น

เอกลักษณ์ จากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน  “สายทิพย์ เครือแก้ว” ผู้ท�าหน้าที่สืบสานมโนราห์

โดยใช้ระบบเครอืญาตใินการบรหิารจดัการคณะมโนราห์ จนมช่ืีอเสยีงมาเป็นเวลายาวนานของ

จังหวัดพัทลุง 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  สวนสะละลุงถัน  เขาชัน เกาะหมาก  แก่งหูแร่    

โนราห์สายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์ (ชุมชนโคกทราย)   

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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มี 3 รูปแบบ 6 โปรแกรม ใน 6 เส้นทาง

07.00 น. ออกเดินทางจากอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปชุมชน
เขาชัยสน (กลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ�้าพระ)

08.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนเขาชัยสน (กลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ�้าพระ) เพื่อชมการแสดง
หนังตะลุง และสอนแกะรูปหนังตะลุง 

10.00 น. เที่ยวพักผ่อนแช่ออนเซ็น บ่อน�้าร้อน ธารน�้าเย็นเขาชัยสน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  

13.30 น.  ท่องเที่ยวชุมชนเขาเจียก (ศูนย์ส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน) เรียนรู้
การร้อยลูกปัดมโนราห์ และซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากลูกปัดมโนราห์  

15.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนชัยบุรี (กลุ่มหัตถกรรมกะลาลุงปลื้ม) เรียนรู้การท�าผลิตภัณฑ์
จากกะลามะพร้าว และซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากกะลามะพร้าว 

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทางท่องเที่ยวตามรอย

ค�าขวัญ จังหวัดพัทลุง

ไปเช้าเย็นกลับ

“เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว  

พราวน�้าตก แหล่งนกน�้า 

ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ 

น�้าพุร้อน”

โปรแกรม One Day Tripโปรแกรม One Day Trip เส้นทางที่ 1 “เมืองหนังโนราห์ เขาอกทะลุ น�้าพุร้อน”�

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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โปรแกรม One Day Trip เส้นทางที่ 2
 “ทะเลสาบงาม พราวน�้าตก”

06.00 น. ออกเดินทางจากอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปชุมชนเขาชัน 
(กลุ่มชุมชนบ้านเขาชัน)  

07.30 น. ล่องเรือท่องเที่ยวเกาะรังนกนางแอ่น สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 และ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะกระ 

10.00 น. ชมการสาธิตการท�าไข่ในหินและรังนก รวมถึงเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน 
เช่น ไข่ในหิน รังนก ปลาดุกร้า น�้าพริกต่างๆ มะม่วงแช่อิ่ม และผลิตภัณฑ์ใน
การท�าสปา

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนหนองธง (กลุ่มสวนสะละลุงถัน) ชมการสาธิตวิธีการผสมเกสร
สละ และร่วมแข่งขันรับประทานสละ โดยใช้สโลแกนว่า “ปอกเป็น กินไว 
ในล่อน”

15.00 น. ท่องเที่ยวชุมชนคลองทรายขาว (กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาทุ่งโพธิ์) ซึ่งตั้งอยู่
ในบริเวณน�้าตกมโนราห์ นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน�้าตก  สไลเดอร์ นวดสปา 
นวดสมุนไพร ร่วมท�าขนมกล้วยฉาบมโนราห์และซื้อสินค้าหลากหลายของ
ชุมชน 

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ไปเช้าเย็นกลับ

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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โปรแกรม One Day Trip เส้นทางที่ 3  “อู่นาข้าว แหล่งนกน�้า” 

06.00 น. ออกเดินทางจากอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปชุมชนทะเลน้อย 
(กลุ่มอาชีพเรือน�าเที่ยว)  

07.30 น. ล่องเรอืชมบรรยากาศยามพระอาทติย์ขึน้ ชมดอกบวัแดงบาน ชมควายน�า้ และ
ชมวิถีชีวิตการยกยอของชาวบ้าน รวมถึงแวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทะเลน้อย  

10.00 น. ท่องเที่ยวชุมชนท่าช้าง (วิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง) 
ชมกิจกรรมเรียนรู้การสีข้าว แวะซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด จมูกข้าวสังข์หยด 
ชายอดข้าว ผ้ามัดย้อม และอื่นๆ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนนาขยาด (ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน�้า) 
ชมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และซื้อปลาดุกร้า  

15.30 น. เดนิเล่นและพกัผ่อนทีใ่ต้โหนด ตลาดทีม่กีารตกแต่งร้านเน้นใช้วัสดธุรรมชาตมิา
ดัดแปลงออกแบบให้มีความทันสมัย และแวะซ้ือสินค้าชุมชน อาทิ ผัก ผลไม ้
อาหารพื้นเมือง และขนมพื้นบ้านท่ีหาทานได้ยาก รวมทั้งสินค้าแฮนด์เมดที่
เป็นเอกลักษณ์

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ไปเช้าเย็นกลับ

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
27



 โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เส้นทางที่ 1 “อู่นาข้าว พราวน�้าตก แหล่งนกน�้า” 

08.00 น. ออกเดินทางจากอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปชุมชนหนองธง (กลุ่มสวนสะ
ละลุงถัน) ชมการสาธิตวิธีการผสมเกสรสละ และร่วมแข่งขันรับประทานสละ 
โดยใช้สโลแกนว่า “ปอกเป็น กินไว ในล่อน” 

10.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนคลองทรายขาว (กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาทุ่งโพธิ์) ซึ่งตั้ง
อยู่ในบริเวณน�้าตกมโนราห์ นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน�้าตก 
สไลเดอร์ นวดสปา นวดสมุนไพร ร่วมท�าขนมกล้วยฉาบมโนราห์และซื้อ
สินค้าหลากหลายของชุมชน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  

13.30 น. เดินเล่นและพักผ่อนที่สวนไผ่ขวัญใจ ตลาดสีเขียว แวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ชาวบ้านในชุมชนน�ามาขาย อาทิ อาหารพื้นเมือง ขนมท้องถิ่นที่หากินยาก 
ผักสด ผลไม้ พร้อมทั้งสินค้าแฮนด์เมด

15.30 น. เยี่ยมชมกระจูดวรรณี แวะซื้อหัตถกรรมกระจูดวรรณีมีเกือบ 100 ชนิด อาทิ 
ตะกร้า กระเป๋า กล่อง เสื่อ กระจาด กระเช้าของขวัญ เป็นต้น 

17.00 น. ชมบรรยากาศยามเย็นริมทะเลน้อย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและค้างคืนที่ทะเลน้อย 

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน 

 วันที่ 1

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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วันที่ 2  
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. ล่องเรือชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ข้ึน ชมดอกบัวแดงบาน ชมควายน�้า 
และชมวถิชีวีติการยกยอของชาวบ้าน รวมถงึแวะซือ้ผลติภัณฑ์ชมุชนทะเลน้อย 

10.00 น. ท่องเที่ยวชุมชนท่าช้าง (วิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง)  
ชมกิจกรรมเรียนรู้การสีข้าว แวะซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด จมูกข้าวสังข์หยด 
ชายอดข้าว ผ้ามัดย้อม และอื่นๆ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนนาขยาด (ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน�้า) 
ชมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และซื้อปลาดุกร้า  

15.30 น. เดินเล่นและพักผ่อนที่ตลาดใต้โหนด ตลาดที่มีการตกแต่งร้านเน้นใช้วัสดุ
ธรรมชาติมาดัดแปลงออกแบบให้มีความทันสมัย และแวะซื้อสินค้าชุมชน 
อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารพื้นเมือง และขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก รวมทั้ง
สินค้าแฮนด์เมดที่เป็นเอกลักษณ์

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เส้นทางที่ 2 “เมืองหนังโนราห์ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น�้าพุร้อน”    

08.00 น. ออกเดินทางจากอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปชุมชนโคกทราย 
(โนราห์สายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์) เพื่อชมการแสดงมโนราห์

09.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนเขาชัยสน (กลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ้�าพระ) เพื่อชมการแสดง
หนังตะลุง และสอนแกะรูปหนังตะลุง

11.00 น. เที่ยวพักผ่อนแช่ออนเซ็น บ่อน�้าร้อน ธารน�้าเย็นเขาชัยสน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  

13.30 น.  ท่องเที่ยวชุมชนเขาเจียก (ศูนย์ส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน) เรียนรู้การ
ร้อยลูกปัดมโนราห์ และซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากลูกปัดมโนราห์  

15.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนชัยบุรี (กลุ่มหัตถกรรมกะลาลุงปลื้ม) เรียนรู้การท�าผลิตภัณฑ์
จากกะลามะพร้าว และซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากกะลามะพร้าว 

17.00 น. ชมบรรยากาศยามเย็น ณ ทะเลสาบเขาชัน เกาะหมาก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและค้างคืนที่เขาชัน

วันที่ 1

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน 

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
30



วันที่ 2  
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. เดินเล่นซื้อสินค้าชุมชนที่ตลาดเช้าเขาชัน

08.00 น. ล่องเรือท่องเที่ยวเกาะรังนกนางแอ่น สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
ร.5 และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะกระ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (กุ้งสามน�้า)

13.30 น. ชมการสาธิตการท�าไข่ในหิน และรังนก รวมถึงเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของ
ชุมชน เช่น ไข่ในหิน รังนก ปลาดุกร้า น�้าพริกต่างๆ มะม่วงแช่อิ่ม และ
ผลิตภัณฑ์ในการท�าสปา 

15.30 น. นั่งหน�าติดล้อท่องเที่ยวรอบเกาะหมาก

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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08.00 น. ออกเดินทางจากอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปชุมชนหนองธง 
(กลุ่มสวนสะละลุงถัน) ชมการสาธิตวิธีการผสมเกสรสละ และร่วมแข่งขัน 
รับประทานสละ โดยใช้สโลแกนว่า “ปอกเป็น กินไว ในล่อน” 

10.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนคลองทรายขาว (กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาทุ่งโพธิ์) ซึ่งตั้งอยู่ใน
บริเวณน�้าตกมโนราห์ นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน�้าตก สไลเดอร์ นวดสปา นวด
สมุนไพร ร่วมท�าขนมกล้วยฉาบมโนราห์และซื้อสินค้าหลากหลายของชุมชน 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  

13.30 น. เดนิเล่นและพกัผ่อนทีส่วนไผ่ขวญัใจ ตลาดสเีขยีว แวะซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชนทีช่าวบ้าน 
ในชุมชนน�ามาขาย อาทิ อาหารพื้นเมือง ขนมท้องถิ่นที่หากินยาก ผักสด ผลไม้ 
พร้อมทั้งสินค้าแฮนด์เมด

15.00 น. ท่องเที่ยวชุมชนท่าช้าง (วิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง) 
ชมกิจกรรมเรียนรู้การสีข้าว แวะซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด จมูกข้าวสังข์หยด 
ชายอดข้าว ผ้ามัดย้อม และอื่นๆ

16.30 น. เยี่ยมชมกระจูดวรรณี แวะซื้อหัตถกรรมกระจูดวรรณีมีเกือบ 100 ชนิด อาทิ 
ตะกร้า กระเป๋า กล่อง เสื่อ กระจาด กระเช้าของขวัญ เป็นต้น  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมบรรยากาศยามเย็นริมทะเลและค้างคืนที่ทะเลน้อย

วันที่ 1

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 
  (เช้าเสาร์-เย็นจันทร์)

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน “เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน�้าตก แหล่งนกน�้า  ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น�้าพุร้อน”   

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ล่องเรือชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น ชมดอกบัวแดงบาน ชมควายน�้า และ

ชมวิถีชีวิตการยกยอของชาวบ้าน รวมถึงแวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทะเลน้อย 
09.00 น. ท่องเที่ยวชุมชนนาขยาด (ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน�้า) ชมกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และซื้อปลาดุกร้า  
11.00 น. เดินเล่นและพักผ่อนที่ตลาดใต้โหนด ตลาดที่มีการตกแต่งร้านเน้นใช้วัสดุ

ธรรมชาติมาดัดแปลงออกแบบให้มีความทันสมัย และแวะซื้อสินค้าชุมชน อาทิ 
ผัก ผลไม้ อาหารพื้นเมือง และขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก รวมทั้งสินค้า
แฮนด์เมดที่เป็นเอกลักษณ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. ท่องเที่ยวชุมชนชัยบุรี (กลุ่มหัตถกรรมกะลาลุงปลื้ม) เรียนรู้การท�าผลิตภัณฑ์

จากกะลามะพร้าว และซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากกะลามะพร้าว 
14.00 น. ท่องเที่ยวชุมชนเขาเจียก (ศูนย์ส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน) เรียนรู้

การร้อยลูกปัดมโนราห์ และซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากลูกปัดมโนราห์  
15.00 น. เที่ยวพักผ่อนแช่ออนเซ็น บ่อน�้าร้อน ธารน�้าเย็นเขาชัยสน
16.00 น. ท่องเที่ยวชุมชนเขาชัยสน (กลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ�้าพระ) เพื่อชมการแสดง

หนังตะลุง และสอนแกะรูปหนังตะลุง 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ชมบรรยากาศทะเลสาบเขาชัน และค้างคืนที่เขาชัน

วันที่ 2

 วันที่ 3
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. เดินเล่นซื้อสินค้าชุมชนที่ตลาดเช้าเขาชัน

08.00 น. ล่องเรือท่องเที่ยวเกาะรังนกนางแอ่น สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
ร.5 และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะกระ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (กุ้งสามน�้า)

13.30 น. ชมการสาธิตการท�าไข่ในหิน และรังนก รวมถึงเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของ
ชุมชน เช่น ไข่ในหิน รังนก ปลาดุกร้า น�้าพริกต่างๆ มะม่วงแช่อิ่ม และ
ผลิตภัณฑ์ในการท�าสปา 

15.30 น. ท่องเที่ยวชุมชนโคกทราย (โนราห์สายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์) เพื่อชมการ
แสดงมโนราห์

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญ�จังหวัดพัทลุง
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จังหวัดเล็กๆ ที่รายล้อมไปด้วยจังหวัดใหญ่ 
แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม
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ตราสัญลักษณ์จังหวัดพัทลุง
คำ ขวัญประจำ จังหวัดพัทลุง

เมืองหนังโนราห์�อู่นาข้าว�พราวน้ำ�ตก�
แหล่งนกน้ำ��ทะเลสาบงาม�เขาอกทะลุ�น้ำ�พุร้อน

“เขาอกทะลุ”
         พัทลุง

“ทะเลน้อย”
      พัทลุง
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