กลุมทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การรวมเครือขายของผูประกอบการของจังหวัดเพชรบุรี มีขอเสนอแนะในการทําเสนทางทองเที่ยว
บนเสนทางบานแหลมถึงหาดเจาสําราญ ที่เรียกวาเสนทางสายเกลือ และอีกหนึ่งขอเสนอแนะเปนการสงเสริม
การเที่ยววัด ชมวัง ซึ่งทั้งสองขอเสนอแนะสอดคลองกับ แนวโนมการทองเที่ยวแบบมีความสนใจพิเศษ
( Special Interest Tourism ) หรือที่เรียกวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ( Ecotourism ) ซึ่งหมายถึง การทองเที่ยวใน
แหลงธรรมชาติ แหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา เรียนรู ชื่นชม สัมผัส และเพลิดเพลินไปกับ ธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น เพื่อมุง
ใหเกิดความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอม โดยคุณคาของ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกอบดวย
1. คุณคาความสําคัญทางธรรมชาติ หมายถึง ความคงอยูของความอุดมสมบูรณและความงดงาม
ตามธรรมชาติ ที่ปรากฎอยูในแหลงทองเที่ยวแตละแหง ทั้งในแงปริมาณและชนิด โดยที่ไมถูก
ดัดแปลงหรือรบกวนโดยมนุษย
2. คุณคาและความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี และศิลปกรรม หมายถึงการที่แหลง
ทองเที่ยวมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือมีความหมายและความสําคัญตอการศึกษาทางดาน
ประวัติศาสตร โบราณคดี หรือศิลปกรรม
3. คุณคาและความสําคัญทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่แหลงทองเที่ยวมีสิ่งที่แสดงถึงหรือ
สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น โดยพิจารณาจาก วิถีชีวิต
ในอดีต วิถีชีวิตในปจจุบัน และวัฒนธรรมหลักแระจําถิ่น

ขอมูลการคา ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตนน้ํา
• แหลงทองเที่ยวบนเสนทางบาน

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

• กิจกรรมการทองเที่ยว

• นักทองเที่ยว 3.9 ลานคน
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• ตํานานแหลงทองเที่ยว

(B2C, ท.ท.ท. 2009)

จุด

• ผูบริการจัดกิจกรรมในแตละ

• แหลงทองเที่ยว วัด วัง (11)
• ผลิตภัณฑชุมชน

• บริษัทใหบริหารนําเที่ยว
( 30 ราย , B2B)

พื้นที่
• ผูบริการเรือนําเที่ยว
• ผูใหบริการ Home Stay 2 ราย

แหลงปจจัยนําเขา :

ผูผลิต /ใหบริการ

ตลาด

แหลงเงินทุน : SMEs

สมาคม ชมรมทองถิ่น :

ตลาด :

สถาบันการเงินของรัฐ และ

มาตรฐาน :

• ททท.

เอกชน
งานวิจัยนวัตกรรม :
• สกว.
• ศูนยบมเพาะ
การสนับสนุนภาครัฐ :
• องคบริหารสวนภูมิภาค
• กระทรวงเกษตร
• พัฒนาชุมชน
• กรมการทองเที่ยว

• มาตรฐานทองเที่ยวเชิงนิเวศ
• มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
• มาตรฐานรานอาหารเพื่อ
การทองเที่ยว

• พค.
• Thaitambon.com

ขบวนการตนน้ํา
1. แหลงทองเที่ยว บนเสนทางบานแหลม ถึงหาดเจาสําราญ ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว ที่สอดคลอง
กับแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในสวนของคุณคา คุณคาความสําคัญทางธรรมชาติ และ
คุณคาและความสําคัญทางวัฒนธรรม
1.2 แหลงทองเที่ยวบนเสนทางบานแหลม ถึงหาดเจาสําราญซึ่งประกอบดว ย
1.2.1 ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน
1.2.2 ปากอาวบางตะบูน
1.2.3 โรงเรียนบางตะบูน ศูนยอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลน
1.2.4 สถานีพัฒนาปาชายเลนที่ 6
1.2.5 หมูบานปากทะเล
1.2.6 กลุมเกลือทะเลกังหันทอง
1.2.7 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
1.2.8 ทรายเม็ดแรกที่แหลมหลวง
1.2.9 ชมวาฬบรูดา (ชวงเดือน ส.ค. – ธ.ค. )
1.2.10 หาดเจาสําราญ
2. แหลงทองเที่ยวในเมืองเพชรบุรี เปนการรวมเครือขายกลุมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเพชร
เกิดจากกลุมธุรกิจบริการทองเที่ยว และประชาคมของเมืองเพชร ที่เห็นวาการทองเที่ยวชม
ศิลปวัฒนธรรมในเมืองเพชรไมเฟองฟู ทั้งที่คนเมืองเพชรเองมีความภาคภูมิใจตอความเปน
อยุทธยาที่ยังมีชีวิต ความโดดเดนของวัดและวังที่มีอยูมากมาย ซึ่งจากความปรารถนาขางตน
สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความสนใจตอ คุณคาและความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร โบราณคดี และศิลปกรรม

2.1 แนวโนมการทองเที่ยวเพชรบุรี ( ที่มา : สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา) แสดงใหเห็นถึงการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เปรียบเทียบ ชวง
มกราคม – ธันวาคม ป 2552 และป 2551 ยังมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
2.1.1 พระราชนิเวศนมฤคทายวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 11.87
2.1.2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี ลดลงรอยละ 2.63
2.2 แหลงทองเที่ยวเชิงศีลปวัฒนธรรม และพุทธศิลปที่เครือขายแนะนํา 9 จุดในจังหวัด
เพชรบุรี
2.2.1 พระนครคีรี ( พระราชวังเขาวัง )
2.2.2 พระรามราชนิเวศน ( พระราชวังบานปน)
2.2.3 พระราชนิเวศนมฤคทายวัน
2.2.4 ถ้ําเขาหลวง
2.2.5 วัดมหาธาตุวรวิหาร
2.2.6 วัดใหญสุวรรณาราม
2.2.7 วัดกําแพงแลง
2.2.8 วัดสระบัว
2.2.9 วัดเพชรพลี

3. ผลิตภัณฑชุมชน มีบทบาทในฐานะสินคาของฝากและมีความเปนเอกลักษณของแหลง
ทองเที่ยว หรือวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน และทรัพยากรในทองถิ่น
3.1 ของฝากเอกลักษณ ขนมหวานเมืองเพชร และแหลงซื้อหา
แหลงซื้อขนมหวานเมืองเพชร
1. รานแมกิมไล
3. สงวนโพธิ์พระ
5. แมประทิน
7. แมลวน
9. รานเพชรปนแกว
11. เพชรเขาวัง
13. รานแมละเมียด
15. รานลูกเจี๊ยบ
17. รานแมบุญลน

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.

แมกิมลั้ง
แมเล็ก
แมสมคิด
แมบุญยัง
บานขนมไทย
ขนมหวานเพชรบุรี ตําหนักเพชร
รานแมปน
รานพอเขง
บานนันทวรรณ

3.2 ของฝากจากวิถีชุม การเปนแหลงประมงของเพชรบุรี อาทิ
สินคา
ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส,ปลากรอบอบ รส
สมุนไพร
ปลาอกแล เสียบไมตากแหง
ปลารากกลวยกรอบเค็ม

ผูผลิต
กลุมอุดมลักษณกรุป

ผลิตภัณฑแปรรูปจากอาหารทะเล

กลุมอาชีพทําผลิตภัณฑจากประมง ตําบลหนองขนาน
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตอาหารพรอมบริโภค
ตําบลตนมะมวง
กลุมอาหารทะเล บางขุนไทร

กะป เคย

กลุมทํากะป บานแหลม

ผลิตภัณฑแปรรูปจากอาหารทะเล
กะปกุงตาดํา
ผลิตภัณฑแปรรูปจากอาหารทะเล
ผลิตภัณฑแปรรูปจากอาหารทะเล

กลุมแมบานเกษตรกรภูมิปญญาบางแกว
กลุมแมบานแปรรูปอาหารทะเลตําบลบางขุนไทร
กลุมอาหารทะเลแปรรูป บานปากอาว
กลุมอาหารทะเลแปรรูป แหลมผักเบี้ย

3.3 ของฝากจากภูมิปญญา และการใชวัตถุดิบในทองถิ่น
สินคา
เครื่องประดับจากไมตาล
เครื่องใชจากไมตาล
ผลิตภัณฑ จักสานจากตนธูปฤาษี
ผลิตภัณฑถุงอบสมุนไพร
งานพนทราย
ดอกไมประดิษฐจากดินไทย
งานจักรสานไมไผ
ตะกรา กระเชาจากใบตาล
กระเปา หมวก จากปานศรนารายณ

ผูผลิต
กลุมเพชรศิราภรณเครื่องประดับไทย
กลุมสตรีทําไมตาล
กลุมผลิตภัณฑตนธูปฤาษี(เฟอ) ชุมชนรามราชนิเวศน
(วังบานปน)
กลุมผลิตถุงอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
กลุมหัตถกรรมงานพนทราย
กลุมสตรีดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว
กลุมจักสานไมไผ
กลุมจักสานใบตาลตําบลลาดโพธิ์
กลุมอาชีพสตรีจักสานปานศรนารายณ

ขบวนการกลางน้ํา
1. จุดขายของแหลงทองเที่ยว ซึ่งในสวนของการทองเที่ยวถนนสายเกลือเปนเรื่องของกิจกรรม
และการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีชุมชน และการอนุลักษณ ขณะที่การทองเที่ยว ชมวัด ชมวัง
เปนการนําเสนอเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร และตํานานที่นาสนใจ
1.1 กิจกรรมการทองเที่ยวบนเสนทางสายเกลือ ซึ่งมีสวนประกอบของการสัมผัส วิถีชุมชน
การชื่นชมกับธรรมชาติ กิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม
แหลงทองเที่ยว
อนุรักษปาชายเลน

รายละเอียดการทองเที่ยว

บางขุนไทร
• ถีบกระดานเก็บหอยแครง
• นั่งเรืออีปาบ บนเลน ชมการเก็บหอยแครง
• ประมงชายฝง ไสเคย
• ชมฝูงนกชายเลน
ปากอาวบางตะบูน
ปากอาวบางตะบูน
• ลองเรือชมวิว วิถีประมงชายฝง
• เลี้ยงหอยแคลง ,ฟารมหอยแมลงภู หอยนางรม
• ปาชายเลน เตาเผาถาน
• รานอาหารทะเล
• รานของฝาก กะป กุงแหง ไขเค็ม
ร.ร.บางตะบูน
รร.บางตะบูน ศูนยอนุรักษ ระบบนิเวศปาชายเลน
• มัคคุเทศกนอยคอยนําชม
• พันธุไม พันธุสัตว ปาชายเลน
สถานีพัฒนาทรัพยากร สถานีพัฒนาปาชายเลนที่ 6
ปาชายเลนที่ 6
• ขอลงปลูกปาชายเลน
• พันธุไม พันธุสัตว ปาชายเลน

หมูบานปากทะเล

. หมูบานปากทะเล
• หมูบานประมงเล็กๆ
• นั่งเรือบนเลน
• ชมนกอพยพ ไมต่ํากวา 50 ชนิด

นาเกลือ

นาเกลือ
• นาเกลือ 2 ขางทาง
• เกลือทะเลกังหันทอง
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
• เทคโนโลยีกําจัดน้ําเสีย
• พ.ย. – เม.ย. นกอพยพ
• เดินสะพานยาว ชมปาชายเลน
• ดูปลายแหลม
• ดูวิถีชุมชน
• ตกหมึก
• แปรรูปเกลือ/ของฝาก
ทรายเม็ดแรกที่แหลมหลวง
• แหลมทรายแหงแรกของอาวไทย
• ลองเรือชมรอยตอโคลนกับ ทราย
• ลองเรือชมวิถีประมง ปาชายเลน
ชมวาฬบรูดา
• ส.ค. – ธ.ค. อาจพบวาฬบรูดา มาหากิน
สุขสําราญกันที่หาดเจาสําราญ
• หาดทรายสวย เงียบสงบ รมรื่นดวยทิวสน ตลอดแนวชายหาด
• มีพิพิธภัณฑสัตวน้ําทะเล ณ วัดหาดเจาสําราญ
• มีโครงกระดูกวาฬ พันธุบูรดา มาเกยตื้นเสียชีวิตที่หนาหาดที่พักตากอากาศ
ทหารบก

แหลมผักเบี้ย

แหลมหลวง

ชมวาฬบรูดา
หาดเจาสําราญ

1.2 การทองเที่ยว เที่ยววัด ชมวัง ที่ควรมีการพัฒนาเปนตํานานเพื่อสื่อ คุณคาและความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร โบราณคดี และศิลปกรรม
สถานที่ทองเที่ยว
ขอมูลแหลงทองเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตรพระนคร เปนโบราณสถานเกาแกคูเมืองเพชรบุรี สรางในรัชสมัย
คีรี (เขาวัง)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 สิ่งที่นาสนใจ วัดมหาสมณาราม พระราชวังพระนครคีรี - พระที่นั่งสันถาคารส
ถาน - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ - พระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท
- พระที่นั่งราชธรรมสภา - หอชัชวาลเวียงชัย - พระธาตุจอมเพชร
- วัดพระแกวหรือ วัดพระแกวนอย ตั้งอยูบนยอดเขาดานทิศ
ตะวันออก สรางขึ้นเปนวัดในเขตพระราชฐาน
ตั้งอยูริมแมน้ําเพชรบุรี เปนพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระ
พระรามราชนิเวศน หรือ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสราง และทรงวางศิลาฤกษเมื่อ
พระราชวังบานปน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2453
รูปแบบศิลปะ สถาปตยกรรมแบบเยอรมัน โดยไดแบบแผน
มาจากตําหนักในพระราชวังของพระเจาไกเซอรแหงเยอรมันที่ทรง
เคยประทับ
พระราชนิเวศนมฤคทายวัน
พระราชนิเวศนใหญที่สรางใน พ.ศ. 2466 สมัยรัชกาลที่ 6
ตั้งอยูที่ ตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
อาคารแบบไมชั้นเดียว หลังคาทรงปนหยา มุงกระเบื้อง
สี่เหลี่ยม ใตถุนสูง เทพื้นคอนกรีตตลอด พระตําหนักตางๆ แบง
กระจายกันอยูเปนหลังๆ แต เชื่อมติดตอถึงกันตลอด เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการเดินติดตอกันระหวางพระตําหนักตางๆ
ถ้ําเขาหลวง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหสรางถวาย
พระบาทสมเด็จพระ จอมเกลาเจาอยูหัว ถ้ําแหงนี้เคยเปนที่เสด็จ
ประพาสมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดถ้ํา
เขาหลวงมาก ไดทรงบูรณะพระพุทธรูปเกาแกที่มีมาแตโบราณภายใน
ถ้ํานี้หลายองคดวยกัน และโปรดเกลาฯ ใหสรางบันไดหินลงไปในถ้ํา

สถานที่ทองเที่ยว
วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดใหญสุวรรณาราม

วัดกําแพงแลง

วัดพระพุทธไสยาสน(วัดพระ
นอน)

ขอมูลแหลงทองเที่ยว
วัดเกาแก ตั้งอยูริมแมน้ําเพชรบุรีฝงตะวันตก ภายในวัดแบงเขตพุทธ
วาสออกจากเขตสังฆาวาส สิ่งที่นาสนใจในวัด ไดแก นมัสการหลวง
พอศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร ชมจิตกรรมฝาผนัง ชาดกและเทพ
ชุมนุม ชมพุทธลักษณะอันวิจิตรงดงามขององคพระประธาน ชมพระ
ปรางค 5 ยอดรายลอมดวยระเบียง
วัดนี้ปฏิสังขรณ ในสมัยสมเด็จพระเจาเสือ หรือพระศรีสรรเพชรที่ 8
โดยสมเด็จพระสังฆราชแตงโม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการ
ปฏิสังขรณ และสรางพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถที่ไมมีหนาตาง
ภายในมีภาพเขียนเทพชุมนุมที่แปลกกวาที่อื่น ภาพเขียนนี้มีอายุกวา
300 ปมาแลว รองลอยประวัติศาสตร บานประตูมีรองรอยถูกขวาน
พมาฟน และมีสิ่งหนึ่งที่หาชมไดยากในโลกปจจุบันคือ “ หอไตร
สามเสากลางน้ํา” ใชเปนที่เก็บพระไตรปฎก และเปนฉากถายทํา
ภาพยนตรเรื่อง สมเด็จพระสุริโยทัย
วัดนี้เดิมเปนเทวสถานในสมัยขอม สรางตามลัทธิศาสนาพราหมณ
ตอมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพุทธไดแผขยายเขามาในบริเวณนั้น จึง
ไดดัดแปลงเทวสถานแหงนี้เปนศาสนสถานในพุทธศาสนานิกาย
มหายาน และหินยานตามลําดับ เทวสถานที่สรางขึ้นเดิมมีปรางค 5
หลัง ทําดวยศิลาแลง ปจจุบันเหลือเพียง 4 หลัง สันนิษฐานวาปรางค
แตละหลังใชเปนที่ประดิษฐานเทวรูป
พระพุทธไสยาสน(วัดพระนอน) มีพุทธลักษณะโดดเดน งดงาม มี
ขนาดใหญ 1ใน 4ของประเทศ และมีลวดลายมงคล 108 นับเปน มหา
มิ่งมงคล คูควรสักการะ ซึ่งไดปรากฏบริเวรฝาพระบาทขององคพระพุทธไสยาสน

สถานที่ทองเที่ยว
วัดสระบัว

วัดเพชรพลี

ขอมูลแหลงทองเที่ยว
สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีอายุกวา 700 ป ซึ่งเปนสถานที่ ที่
เหมาะสําหรับศึกษาประวัติศาสตรเปนอยางยิ่งภายในวัดสระบัว มี
พระอุโบสถที่มีขนาดเล็กหลังคาซอน 2 ชั้น ฐานโคงแบบทองเรือ
สําเภา มีศิลปกรรมที่ทรงคุณคา คือ ปูนปนฐานเสมารอบโบสถ
ลักษณะทําเปนฐานเสมาซอนกัน 2 ชั้น ฐานเปนรูปยักษแบก ครุฑ
แบก และลิงแบกเปนศิลปะปูนปนสมัยอยุธยาที่จัดวางดงามมากแหง
หนึ่งที่ยังคงเหลืออยู
เดิมชื่อวัดพริบพรี สันนิษฐานวานาจะสรางในสมัยอยุธยา สิ่งที่
สําคัญในวัดนี้ ไดแก เสาชิงชา และเทวสถานโบสถ
พราหมณ นอกจากนั้นในวัดยังมีสิ่งมหามงคล ไดแก พระบรม
สารีริกธาตุ จํานวน 5 องค ไดแก พระบรมสารีริกธาตุฉัทพัณรังสี พระ
บรมธาตุทันตธาตุ (พร ะเขี้ยวแกว) พระเสนธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ
ขนาดตางๆ และพระธาตุของพระอรหันต โดยทั้งหมดประดิษฐานใน
บุษบก ซึ่งสามารถยกตัวขึ้นไปเก็บซอนบนเพดานไดอยางมิดชิด
ภายใตแผนไมจําหลักที่งดงาม

2. ผูใหหรือผูจัดบริการบริการใหแกนักทองเที่ยวในพื้นที่หรือแหลงทองเที่ยว
1.1 ถนนสายเกลือ มีผูนําชุมชนหรือผูประกอบการในพื้นที่ ในการจัดหากิจกรรมการทองเที่ยว
หรือใหบริการดานการทองเที่ยว โดยมีองคประกอบเชน
1.1.1 ผูนําชุมชนหรือผูประกอบการในพื้นที่
1.1.1.1 คุณทิพยเนตร สุขเจริญ ผูประกอบการในพื้นที่ ปากอาวบางตะบูน
1.1.1.2 คุณชมภูนุช ประเสริฐกิตร อาจารยโรงเรียนบางตะบูน
1.1.1.3 คุณอรัญญา ภูทอง กลุมแมบานแปรรูปอาหารทะเล บางขุนไทร
1.1.1.4 คุณศิริพงษ เดชโพธิ์พระ หัวหนาสถานีพัฒนาปาชายเลนที่ 6
1.1.1.5 คุณสมพงษ หนูศาสตร ตัวแทนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง

1.1.1.6 คุณชุม เลิศประเสริฐ เลขาอบต. ปากทะเล
1.1.1.7 สอ. สมทรง พูลทัศน เลขาอบต. แหลมผักเบี้ย
1.1.1.8 คุณเสรี พานิช ผูนําเที่ยวชมรมดูนก
1.1.1.9 คุณวรรณา วงษดําเนิน เจากนาที่ประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ
1.1.2 ผูใหบริการเรือนําเที่ยว โดยในแตละพื้นที่ผูนําชุมชนหรือผูประกอบการในพื้นที่
จะเปนผูดําเนินการติดตอ จัดหาให
1.1.3 ผูใหบริการ Home Stay โดย Home Stay เปนอีกองคประกอบหนึ่งของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ยังมีกิจกรรมการทองเที่ยวอีกหลากหลาย เชน การเดินปาศึกษา
ธรรมชาติ การศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจมี
ความสัมพันธกันจนไมอาจจะแยกออกได รวมไปถึงกิจกรรมพื้นบานอื่นๆ ที่
สมาชิกชุมชนรวมกันจรรโลง ฯลฯ จนกลายเปนเอกลักษณดึงดูดความสนใจจาก
นักทองเที่ยวไทยและตางประเทศ เปนตน ดังนั้น การดําเนินงานดาน Home stay
จําเปนจะตองใหเกิดความสมดุลกับกิจกรรมทองเที่ยวดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรักษาดุลยภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติควบคูไปกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชน ก็จะชวยให Home stay มีคุณคาโดดเดนคูไปดวย โดย Home Stay บน
เสนทางสายเกลือ ในปจจุบันมีผูประกอบการอยู 2 ราย
1.1.3.1 กลุมชมรมดูนก มี 2 ราย
1.1.3.2 แหมผักเบี้ย

3 ราย

1.2 ผูประกอบการเที่ยววัด ชมวัง : มัคคุเทศนทองถิ่น ซึ่งเปนกลุมคนในจังหวัดที่มีความรูเชิง
ประวัติศาสตร ของโบราณสถานตางๆในเพชรบุรี ที่ผานการอบรม โดยรายละเอียดเชน
1.2.1 ชมรมแพทยแผนไทย : ชมรมที่มีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยวในเมือง
และใหการอบรม พัฒนามัคคุเทศน
1.2.2 ผูใหบริการรถเลง ซึ่งเขารวมเปนเครือขาย โดยเสนอที่จะใหบริการพานักทองเที่ยว
(ที่มาโดยไมใชบริการบริษัทตัวแทนนําเที่ยว ) เที่ยวชมสถานที่ตางๆ ในเมืองเพชร

และดวยการรวมเครือขาย ชมรมแพทยแผนไทย ไดดําเนินการอบรมใหกลุมรถเลง
มีทักษะในการใหบริการนําเที่ยว
ขบวนการปลายน้ํา
1. โอกาสของกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนกลุม อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด
ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายได
ใหกับประเทศเปนอันดับ 2 ตลอด 5 ปที่ผานมา โดยในป 2544 มี มูลคาถึง ประมาณ 2.99
แสนลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 5.86% ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
(GDP) กอใหเกิดการจางงานโดยตรง 5.6 แสนคนนอกจากนี้ กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ยังมีความสําคัญในการเปนตัวจักรในการกระตุนอุตสาหกรรมตอเนื่อง อื่นๆ เชน
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตของที่ระลึก อุตสาหกรรมการกอสรางและพัฒนา
ที่ดิน เปนตน ซึ่งสามารถกอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูระดับรากหญา สงเสริมการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อันเปนนโยบายหลักของรัฐบาลอีกดวย
โดยในปจจุบั น รายไดจากการ ทองเที่ยวสวนให ญมาจาก นักทองเที่ยวในภูมิภาคเอเ ชีย
เนื่องจาก มีจํานวน นักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศไทยมากที่สุด ถึงกวารอยละ 60 ของ
นักทองเที่ยวทั้งหมด ถึงแมจะใชเวลาในไทยโดย เฉลี่ยเพียง 5.26 วันในป 2544 แต
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใตมีการใชจายตอวันตอคนมากที่สุด คือ ประมาณ 4,695 บาท
ตอวัน (ดูแผนภาพที่ 1.1 ประกอบ) และนักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปจะใชเวลาเฉลี่ยใน
ประเทศไทยนานที่สุด คือ 13.57 วันตอครั้ง หากพิจารณาในระดับประเทศ นักทองเที่ยวญี่ปุน
เปนตลาดนักท องเที่ยวที่ใหญที่สุดของไทย โดยเดินทางมาประเทศถึง 1.17 ลานคนในป 2544
และใชจายถึง 31,446 ลานบาท นักทองเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียจะเปน นักทองเที่ยวที่ใชจาย
ตอวันสูงสุดคือ 5,745 บาทตอวัน และนักทองเที่ยวจากสวีเดนจะใชเวลาทองเที่ยวในประเทศ
ไทย นานที่สุด คือเฉลี่ย 15.13 วันตอครั้ง

1.1

นักทองเที่ยวเดินทางเขามานั้น จะใชจายสูงสุดในดานการจับจายซื้อของซึ่งเปนธุรกิจ
รองของกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยว คิดเปนประมาณรอยละ 31 ของการใชจาย
ทั้งหมด รองลงมาจะเปนคาใชจายดานที่พักรอยละ 26 ดานอาหารและ
เครื่องดื่มรอยละ 16 เปนตน (ดูแผนภาพที่ 1.2 ประกอบ)

1.2

พิจารณาการกระจายรายได พบวา มีการกระจายรายไดมากสุดในพื้นที่กรุงเทพ
(รอยละ 41.1) และภาคใต (รอยละ 25) ซึ่งเปนผลโดยตรงมาจากการใชจาย
ของนักทองเที่ยวตางประเทศขณะที่นักทองเที่ยวไทยจะมีการใชจายในเขต
กรุงเทพฯ และภาคเหนือมากกวา (ดูแผนภาพที่ 1.3 ประกอบ)

1.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนกัน (Related and supporting industries)
อุตสาหกรรมทองเที่ยวประกอบดวยธุรกิจที่หลากหลายทั้งทีเ่ ปนธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง และธุรกิจที่เกี่ยวโยงและ
สนับสนุน ของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ของกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยมีขอสังเกตที่สําคัญ คือ
1.3.1กิจกรรมของธุรกิจแตละประเภทมคุณลักษณะที่แตกตางกัน และไมไดมีการ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ หรือเปนหวงโซ คุณคา (value chain) ที่ชัดเจน กลาวคือ นักทองเที่ยว
สามารถเลือกซื้อหรือไมเลือกซื้อสินคาและบริการใดๆ อยางเปนอิสระตอกัน และกิจกรรมแต
ละกิจกรรม (ยกเวนบริษทนําเที่ยว) ก็สามารถดําเนินการอยางคอนขางเปนเอกเทศ ไมไดพึ่งพา
ซึ่งกันและกันโดยตรง
1.3.2 ธุรกิจสวนใหญในกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน โรงแรมที่พัก รานอาหาร รานขาย
ของที่ระลึกก็มักตั้งอยูในบริเวณที่ใกลกับแหลงทองเที่ยว จึงเปรียบเสมือนมีการรวมตัวใน
ลักษณะเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในระดับหนึ่ง แตในขณะเดียวกันหากมองในองครวม
กิจกรรมธุรกิจเหลานี้ก็มีการกระจายอยูทั่วไปในประเทศ ตามการกระจายตัวของแหลงทองเที่ยว

1.3.3 ผูประกอบการในธุรกิจไดมีการรวมตัวกันเปนสมาคม และชมรมเปนจํานวนมาก เพื่อ
สรางความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม ซึ่งในปจจุบันมีสมาคมรวมทั้งสิ้นกวา 200 สมาคม ทั้งใน
เขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึ่งเปนการรวมตัวกันในระดับตางๆ ตั้งแตระดับจังหวัด สูระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ (ดูแผนภาพที่ 1.12 ประกอบ)

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย

แผนภาที่ 1.12 สมาคมและชมรมดานการทองเที่ยว

2. นักทองเที่ยว ในสวนที่สัญจรผานจังหวัดเพชรบุรี หรือพักที่เพชรบุรี ซึ่งคาดหวัง ที่จะเปน
โอกาสในการทําตลาดทองเที่ยว ทั้งการทองเที่ยวถนน สายเกลือ และการทองเที่ยวเชิงศิลป
วัฒนธรรม เที่ยววัดชม วัง โดยมีสถิตนักทองเที่ยวเปน
2.1 จํานวนผูแวะผานเพชรบุรี 3,919,908 คน ( ขอมูล กระทรวงการทองเที่ยว 2552 )
2.2 จํานวนนักทองเที่ยว ที่มีการพักแรม ( ขอมูล กระทรวงการทองเที่ยว 2552 )
นักทองเที่ยว
ตางชาติ
ไทย
รวม

เมืองเพชร
4,736
49,299
54,035

ชะอํา

รวม

46,201
1,090,649
1,136,850

50,937
1,136,948
1,190,885

2.3 โอกาสในการสรางรายไดจากการทองเที่ยว ของหวัดเพชรบุรี ( ขอมูล กระทรวงการ
ทองเที่ยว 2008 )
คาใชจายในจังหวัดเพชรบุรี

จัดการเดินทางมาเอง (รอยละ)
นักทัศนาจร

จัดการเดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว (รอยละ)

นักทองเที่ยว

นักทัศนาจร

นักทองเที่ยว

ไทย

ตางชาติ

ไทย

ตางชาติ

ไทย

ตางชาติ

ไทย

ตางชาติ

1.เสื้อผา อุปกรณเดินทาง

0.74

7.55

2.42

1.78

0

1.55

3.23

3.52

2. คาพาหนะเดินทางในจังหวัด

35.05

14.6

28.94

20.9

12.23

8.73

25.02

12.86

0

0

19.78

32.6

0

0

24.92

42.86

4. คาอาหารและเครื่องดื่ม

39.02

26.23

32.63

20.38

33.09

9.15

16.14

13.52

5. คาซื้อสินคาและของที่ระลึก

21.04

31.36

12.67

14.48

53.96

12.82

24.62

15.31

6. คาใชจายเพื่อความบันเทิง

0.11

19.11

1.42

7.26

0

7.75

1.41

2.79

7. คาบริการทองเที่ยวภายใน
จังหวัด
8. คาใชจายอื่นๆ

0.86

1.15

0.56

1.04

0.72

0.28

1.55

0.84

3.17

0

1.58

1.55

0

59.72

3.11

8.34

รวม

100

100

100

100

100

100

100

100

2,084.13

2,676.31

1,464.22

2,835.06

992.86

3,086.96

1,536.87

1,834.41

2.54

4.68

2.76

5.2

3. คาที่พัก

คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน
ระยะพํานักเฉลี่ย (วัน)

3. บริษัทผูใหบริการนําเที่ยว : ในกรณีที่กลุมนักทองเที่ยว ใชบริการผานบริษัทผูใหบริการนําเที่ยว
ทางบริษัท ก็จะทําหนาที่จัดรายการและกิจกรรมทองเที่ยว โดยการประสานกับผูนําชุมชน หรือ
ผูบริการในพื้นที่
3.1 บริษัทผูใหบริการนําเที่ยวที่จดทะเบียนในจังหวัดเพชรบุรีมี 30 ราย
3.2 บริษัทผูใหบริการนําเที่ยว ที่เปนสมาชิกเครือขายมี 2 ราย ไดแก บริษัทหัวหินไฮไลท
ฮอลิเดย จํากัด และ หจก.เริงสําราญทัวร แอนด เซอรวิส

