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Abstract
Thailand’s tourism industry is growing in importance, bringing economic, environmental,
social, and cultural benefits. Wan Yai is a small district in Mukdahan province ‘s northwestern
corner. It is one of the primary locations designated as Special Economic Development Zones
(SEZs). This study aimed to 1) analysis tourism management problems and 2) create a tourism
brochure to promote the industry. This study followed a qualitative method. Data was gathered
and small focus group was held. The respondents were divided into two groups: Local leaders
such as the district chief, community developers, and the village headman and public groups such
as accommodation entrepreneurs, restaurants, and community enterprises, and local residents.
The findings revealed that Wanyai district is a tiny district, with a number of tourist attractions,
including eco-tourism attraction (Kang Ka-Bao), religious tourism (Wat Song Kon), and historical
attraction (Nouhak Phousavanh’s memorial place), etc. Nevertheless, the area still faces
significant problems with sustainable tourism because it is located in the center of Mueang
Mukdahan district and That Phanom district, Nakhon Phanom province, both of which are wellknown tourist destinations. Meanwhile, tourists are unfamiliar with this district, and there are only
a few visitors. As a result of these issues, the focus of this study was creating public relations
materials such as tourist routes and brochures to promote sustainable tourism in these locations.
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บทคัดย่อ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ยวของไทย มี ค วามส าคั ญ และก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง อ าเภอหว้ า นใหญ่ ตั้ ง อยู่ท างทิ ศ เหนือ ของจั ง หวั ด
มุกดาหาร และเป็นหนึ่งในพื้ นที่ ห ลัก ที่ รัฐ บาลประกาศเป็นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิเ ศษ การศึกษาครั้ง นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัญหาของการดาเนินการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ 2) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่ สาหรับการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยเชิง
คุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่มย่อย โดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้นาในพื้นที่ เช่น นายอาเภอ นักพัฒนาชุมชนและกานัน และกลุ่มประชาชน เช่น ผู้ประกอบการที่พัก
ร้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าอาเภอหว้านใหญ่เป็นอาเภอ
ขนาดเล็ก แต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี ความหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ แก่งกะเบา แหล่ง
ท่ อ งเที่ ยวเชิ งศาสนา ได้ แ ก่ วั ด สองคอน และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวเชิง ประวั ติศ าสตร์ ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห นูฮัก
พูมสะหวัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวยังพบปัญหาที่สาคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจาก
อ าเภอเสมื อ นเป็นเมื อ งทางผ่ า นไปยัง สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ช่ ื อ เสี ยงในอ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหารและอ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทาให้เมืองนี้ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และมีปริมาณนักท่องเที่ยวจานวน
น้อยมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงนามาสู่การจัดทาสื่อประชาสัมพั นธ์ ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวและแผ่นพับ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่นา่ สนใจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่ดังกล่าว
คาสาคัญ
สื่อประชาสัมพันธ์, ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, หว้านใหญ่, มุกดาหาร

บทนา
อุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยวของไทย มี ความส าคั ญและก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในพ.ศ. 2560 ประเทศ
ไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยว มูลค่ารวม 2,727,740.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(กองเศรษฐกิจการท่ องเที่ ยวและกีฬา, 2560) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการ
ท่ องเที่ ยวยั งก่อให้ เกิ ดการจ้ างงาน จ านวน 4,318,297 คน หรื อคิ ดเป็นร้อยละ 11.53 ของการจ้ างงาน
ทั้ งหมดของประเทศ(อ้างแล้ว, 2560) โดยองค์ ประกอบหนึ่งของผลิตภั ณฑ์มวลรวมด้านการท่ องเที่ ยวมี
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ค่าตอบแทนแรงงาน (Wages and salary) อยู่จานวนหนึ่งมูลค่า 492,949 ล้านบาท (สานักงานงบประมาณ
ของรัฐสภา, 2564, หน้า ข) ซึ่งค่าตอบแทนแรงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างที่ จ่ายให้กับแรงงานที่ อยู่ใน
ท้ องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งสะท้ อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว นอกจากจะเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญใน
การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังเป็นอี กกลไกหนึ่งที่ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจายรายได้
ไปสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนอีกด้วย (อ้างแล้ว, 2564)
ภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการกาหนดให้เป็น 1 ใน 14 แผนงาน
สาคัญ (Flagship) ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่ องเที่ ยว เพื่อกระจายการท่ องเที่ ยวใน
มิ ติ พ้ ื นที่ แ ละรายได้ สู่ ชุ ม ชน โดยสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่ งขั นประเด็ น การท่ องเที่ ยว ถื อเป็ นทิ ศทางและแผนหลั กในการพั ฒนาการ
ท่ องเที่ ยวของประเทศในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า เพื่ อรั กษาการเป็ นจุ ดหมายปลายทางที่ ส าคั ญของการ
ท่ องเที่ ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง โดยใช้
ประโยชน์ จ ากภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ นเพื่ อสร้ า งสรรค์ ความหลากหลายของการท่ องเที่ ย วให้ สอดรั บกั บ
“แนวโน้มของตลาดยุ คใหม่” รวมทั้ งนา “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มาใช้ ในการส่งเสริมการตลาดเพื่อ
ดู แลความปลอดภั ย และอ านวยความสะดวกแก่ นั กท่ อ งเที่ ยวทุ กกลุ่ ม ตลอดจนส่ งเสริ มการพั ฒนา
โครงสร้ างพื้ นฐาน ระบบนิ เวศ และทรั พยากรที่ เอื้ อต่ อการเติ บโตของการท่ องเที่ ยวที่ มี คุ ณภาพ เพื่ อ
กระจายโอกาสในการสร้ างรายได้ ไปสู่ ชุ มชนและเมื องอย่ างทั่ วถึ งและยั่ งยื น โดยแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับประเด็นท่องเที่ยวได้กาหนดกรอบเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวของประเทศในระยะยาว แบ่ งเป็ น 6 แผนย่ อย ประกอบด้ วย 1) ท่ องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2) ท่ องเที่ ยวเชิงธุรกิจ 3) ท่ องเที่ ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
4) ท่ องเที่ ยวสาราญทางน้า 5) ท่ องเที่ ยวเชื่ อมโยงภูมิภาค และ 6) การพัฒนาระบบนิเวศการท่ องเที่ ยว
(สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565, หน้า 1-2)
นอกจากนี้ รั ฐ บาลมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในเขตพื้ นที่ เ มื อ งชายแดน
ประกอบด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย และสตูล โดยมีเป้าหมาย
สาคัญในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (ASEAN Connectivity) ผ่านมาตรการ
สาคัญ คือ การส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่ งท่ องเที่ ยวแต่ละ Cluster และแหล่งท่ องเที่ ยวในประเทศเพื่อน
บ้าน มีแนวทางพัฒนา ได้ แก่ ส่งเสริมการค้ าการลงทุน การบริการ และระบบโลจิ สติ กส์ให้ได้ มาตรฐาน
เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการแข่ งขั น ส่ งเสริ มความร่ วมมื อด้ านการท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ ชายแดน และกลุ่ ม
ประเทศกั ม พู ช า ลาว พม่ า เวี ย ดนาม (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam: CLMV) และกลุ่ ม
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia, Malaysia and Thailand Growth Triangle : IMT-GT)
อี กทั้ งการส่ งเสริ มสิ นค้ าและบริ การชุ มชน (One Tambol and One Product: OTOP) ให้ โดดเด่ น
และมีคุณค่า (กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬา, 2558, หน้า 25) ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจะ
ส่งผลดีต่อพื้นที่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ ยว
ในจั งหวั ดต่ าง ๆ ซึ่ งรั ฐบาลพยายามส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวชายแดนบริ เวณภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่ งแม่น้าโขง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาค เสมือน
เป็นประตูสู่อินโดจีน (Indochina Gateway) เชื่อมโยงกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
จั ง หวั ด มุ กดาหารเป็ น ศู น ย์ กลางการท่ อ งเที่ ย วบริ เ วณชายแดนภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ซึ่งติ ดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว โดยมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
The Creation of Public Relations Materials to Promote Sustainable Tourism

165

ระยะทาง 72 กิ โลเมตร ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร 642 กิ โลเมตร(ส านั กงานจั งหวั ดมุ กดาหาร, 2565)
ประกอบไปด้วย 7 อาเภอ ประชากรรวม 339,000 คน (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร, 2560) มีทาเลที่
ตั้ งอยู่ ปลายทางด้ านตะวั นออกสูงสุดของประเทศไทยตามแนวระเบี ยงเศรษฐกิ จตะวั นออก-ตะวั นตก
(East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่ อมโยงกั บ สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว แห่ ง ที่ 2 เข้ า สู่ แ ขวง
สะหวันนะเขต ซึ่งเป็นแขวงใหญ่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากนครหลวงเวียงจันทน์ ที่มีประชากร
มากกว่า 1 ล้านคน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการค้าของ สปป.ลาว (อ้างแล้ว, 2560)
อ าเภอหว้ านใหญ่ ตั้ งอยู่ ทิศเหนือของจั งหวั ดมุ กดาหาร ห่ างจากศาลากลางจั งหวั ดมุกดาหาร
ประมาณ 33 กิ โลเมตร (ส านั กงานจั งหวั ดมุ กดาหาร, 2565) มี ชายแดนติ ดแม่ น้ าโขงด้ านเมื องไซบุ ลี
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพื้นที่
หลั ก ของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ รั ฐ บาลประกาศเป็ น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ประกอบไปด้ ว ย
ต าบลหว้ า นใหญ่ ต าบลป่ ง ขาม ต าบลบางทรายน้ อ ย และต าบลชะโนด รวมทั้ ง หมด 38 หมู่ บ้ า น
ซึ่ ง ประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.80 มี อ าชี พ ท านาเป็ น หลั ก
รายได้ เฉลี่ ยต่ อคน/ต่อปี 40,520 บาท โดยเฉลี่ ยรายได้ ต่าสุดต่อคน/ต่ อปี อยู่ตาบลชะโนด 36,936 บาท
อัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่พ.ศ. 2549-2551 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปีอยู่ที่ร้อยละ
4.26 เท่านั้น (สานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอหว้านใหญ่, 2563)

ภาพที่ 1.

แผนที่จังหวัดมุกดาหาร
ที่มา: สานักธนารักษ์พ้ ืนที่มุกดาหาร (2565)

จากความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในอ าเภอหว้ า นใหญ่ โดยเฉพาะการสร้ า ง
และกระจายรายได้ไปสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถ
กระจายลงสู่พ้ ืนที่ ท่องเที่ ยวนั้นๆ โดยตรง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้ เพิ่มขึ้น ดั งนั้นผู้วิจัยจึ งมี
แนวคิ ด ในการจั ด ท าสื่ อประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ยวอย่ า งยั่ ง ยื น ในพื้ นที่ ดั ง กล่ า ว
เนื่องจากเป็นอาเภอขนาดเล็ก หากแต่มีศักยภาพในพื้นที่ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เช่น เมืองชายแดนที่ ติด
แม่ น้ า โขง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ความหลากหลาย และเป็ น เมื องกึ่ ง กลางเชื่ อมโยงกั บอ าเภอต่ า ง ๆ
เช่ น อ าเภอเมื องมุ กดาหารและอ าเภอธาตุ พนม จั งหวั ดนครพนม ตลอดจนพื้ นที่ นี้ ยั งอยู่ ในพื้ นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อวิ เ คราะห์ ปั ญ หาของการด าเนิ น การท่ องเที่ ยวอย่ า งยั่ ง ยื น ในอ าเภอหว้ า นใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
2) เพื่ อจั ดท าสื่ อประชาสั มพั นธ์ เพื่ อส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื นในอ าเภอหว้ า นใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดการท่องเทีย
่ วอย่างยั่งยืน
แนวความคิ ดของการเดิ นทางท่ องเที่ ยวในปัจจุ บัน นอกจากความคุ้มค่ าในเชิ งเศรษฐกิ จและ
สั ง คมแล้ ว นั ก ท่ องเที่ ยวต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
อีกทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างที่เปลี่ยนแปลงในชุมชน ซึ่งอาจจะทาให้รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ ยว
เปลี่ ย นแปลง และท าให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ยวรู ปแบบใหม่ ข้ึ น มา นั่ น คื อ การท่ องเที่ ยวอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Tourism)
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (2539) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื นว่ า
การท่ องเที่ ยวที่ มีเป้าหมายที่ สาคั ญในการพั ฒนาแบบยั่ งยืน โดยคานึงถึ งความสามารถของธรรมชาติ
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีต่อการจัดการท่ องเที่ ยว โดยเน้นให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการ
หลั กการสาคั ญของการท่ องเที่ ยวอย่างยั่ งยืนแบ่ งออกเป็น 4 ประการ ได้ แก่ 1) การท่ องเที่ ยว
แบบยั่ งยื นต้ องสร้ างความยั่ งยื นทางเศรษฐกิ จ หมายถึ ง การท่ องเที่ ยวต้ องสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่ นได้ สามารถขจั ดความยากจนและความลาบาก เพื่ อให้ ประชาชนใน
ท้ องถิ่ นมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และควรจะมีวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 2) การท่ องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนต้องสร้างความยั่งยืนทางสังคม หมายถึง การท่ องเที่ ยวต้องสนับสนุนให้ประชาชนไม่ใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือยและอยู่ในขีดจากัดของทรัพยากรนั้น ๆ ที่ จะรองรับได้ อี กทั้ งยังมีการส่งเสริมและพัฒนา
รู ปแบบการนาของเสียกลับมาใช้อีก เพื่อเป็นการประหยัดและการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติที่สามารถ
ใช้ ประโยชน์ได้ 3) การท่ องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม หมายถึ ง การท่ องเที่ ยว
ต้องสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนและไม่ให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงใด ๆ ต่ อ ชุ ม ชน รวมทั้ งเป็ น การสื บ ทอดวั ฒ นธรรมอั น ดี กั บ คนรุ ่ น หลั ง ต่ อ ไป และ
4) การท่ องเที่ ยวแบบยั่ งยืนต้ องสร้างความยั่ งยื นทางสิ่งแวดล้อม หมายถึ ง การท่ องเที่ ยวต้ องมี การใช้
ทรั พยากรคุ้มค่ าและชาญฉลาดที่ สุด มี การบ ารุ งรักษาและใช้ งานที่ อยู่ ในขอบเขต เพื่ อให้ คนรุ ่นหลั งมี
โอกาสในการใช้ประโยชน์ต่อไป (สานักงบประมาณของรัฐสภา, 2564, หน้า 6-7) (ภาพที่ 2)
กล่าวโดยสรุ ป การท่ องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ
จัดการและดารงไว้ซ่งึ ทรัพยากรท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุ งคุณภาพให้มีผลกาไรอย่างเป็น
ธรรม ในขณะเดียวกัน ชุมชนท้ องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม
และมีนักท่ องเที่ ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างสม่าเสมอ แต่ ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้
น้อยที่สุด
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ภาพที่ 2.

หลักการสาคัญของการท่องเทีย
่ วอย่างยั่งยืน
ที่มา: สานักงบประมาณของรัฐสภา (2564)

แนวคิดการส่งเสริมการท่องเทีย
่ วอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืน ทาให้เห็นว่ า การท่ องเที่ ยวต้ องมุ่งเน้นคุณค่า และความ
เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่ องเที่ ยวและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่ องเที่ ยว โดยให้นักท่ องเที่ ยวได้ เรียนรู ้และ
สัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
Shirley, E (1992) อธิบายถึง หลักการจัดการท่ องเที่ ยวแบบยั่งยืน ประกอบด้วย ประการที่ หนึ่ง
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต้ องมีวิธีการบริหารจั ดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ มีอยู่ให้เพียงพอ ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพอย่างที่ สุด อีกทั้ งยังต้องคานึงถึงความเป็นเอกลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่ สุดและเกิดผลกระทบ
น้อยที่ สุด โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านประยุกต์กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ประการที่สอง ลดการบริโภคและการใช้
ทรัพยากรที่เกินความจาเป็นกับการลดการก่อของเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องมี
การวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพหรืออาจจะหาทรัพยากรที่มีความ
เหมื อนกั นมาใช้ ทดแทนกั นได้ เพื่ อเป็ นการลดการใช้ ทรั พยากรที่ อาจจะหมดสิ้ นไป ประการที่ สาม
รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วั ฒนธรรม ผู้รับผิดชอบการพัฒนาต้ องมีการ
วางแผนที่ ส ามารถขยายฐานการท่ อ งเที่ ย ว โดยรั กษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ เดิ มไว้
โดยการเพิ่มกิจกรรมต่ างๆที่ ส่งเสริมการท่ องเที่ ยว เช่ น ปั่ นจั กรยานชมทั ศนียภาพ และการล่ องแม่ น้ า
เป็ นต้ น ประการที่ สี่ ประสานการพั ฒนาการท่ องเที่ ยว ผู้ รั บผิ ดชอบการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวจะต้ อง
ประสานงานให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปด้ วย เพื่อให้การพัฒนาใน
สถานที่ท่องเที่ยวมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ประการที่ห้า ต้องใช้การท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่ องเที่ ยวต้ องประสานกับองค์ กรปกครองท้ องถิ่ นและหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่ องเที่ ยวในท้ องถิ่ น อี กทั้ งสรรหาทรัพยากรที่ โดดเด่ นของท้ องถิ่นที่
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่ องเที่ ยวแห่งใหม่ได้ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้ องถิ่ น
เช่ น การหาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกิ จ กรรมใหม่ ๆ ในแต่ ล ะต าบลตามนโยบาย “ 1 ต าบล 1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ”
ประการที่ หก มี ส่ วนร่ วมและสร้ างเครื อข่ ายพั ฒนาการท่ องเที่ ยวร่ วมกั นในท้ องถิ่ น ผู้ รั บผิ ดชอบการ
พั ฒนาการท่ องเที่ ยวควรท างานร่ วมกั บท้ องถิ่ นแบบองค์ รวม (Participation Approach) โดยเข้ าร่ วม
ท างานในลั กษณะหน่วยงานร่วมจั ด เช่ น ร่ วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรื อเป็ นหน่วยงานร่วม
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประการที่เจ็ด หมั่นประชุมหรือปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่ องเที่ ยวต้องประสานงานกับพหุภาคี ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น ผู้ประกอบการท่ องเที่ ยว ตลอดจนหน่วยงานราชการที่ รับผิดชอบในพื้นที่ ประการที่ แปด
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ โดยจัดให้มีการอบรม การส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวที่ ประสบผลสาเร็จ จะทาให้บุคลากรมีความรู ้หรือแนวทางในการปฏิบัติมากขึ้น นับว่าเป็นการ
พัฒนาบุ คลากรในองค์ กร อี กทั้ งยังเป็นการยกระดั บมาตรฐานการบริการการท่ องเที่ ยว ประการที่ เก้ า
จัดเตรียมข้อมูลหรือคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม ผู้รับผิดชอบพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้อง
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจั ดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการท่ องเที่ ยวของสถานที่ นั้น ๆ ให้พร้อมและเพียงพอต่ อ
จานวนนักท่ องเที่ ยวที่ มาเยือน เพื่อความสะดวกในการศึ กษาของนั กท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางมาเยือนหรื อ
อาจจะทาให้อยู่ในรู ปของสื่ออื่น ๆ เช่ น แผ่นพับ คู่มือท่ องเที่ ยว หรือวี ดีโอแนะนา เป็นต้ น และประการ
สุดท้ าย ประเมิน ตรวจสอบ และวิจัย ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่ องเที่ ยวและผู้ประกอบการจะต้ องมี
การประเมินผล การตรวจสอบ และการศึกษาวิ จัยอย่างสม่าเสมอ โดยการสอบถามผู้ใช้ บริการโดยตรง
การสอบถามความเห็นด้ วยใบประเมินผล รวมทั้ งการวิ จัยตลาดการท่ องเที่ ยว เพื่อให้ทราบผลของการ
บริการและนามาปรับปรุ ง แก้ไขการจัดการ และการบริการให้มีประสิทธิภาพจากหลักการท่องเที่ ยวอย่าง
ยั่งยืน
กล่ าวโดยสรุ ป ทรัพยากรการท่ องเที่ ยวเป็นพื้นฐานสาคัญในการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืน และถูก
นามาใช้เป็นส่วนประกอบของการจัดการท่ องเที่ ยวดังกล่าว โดยทรัพยากรการท่ องเที่ ยวต้องถูกนามาใช้
อย่ างชาญฉลาด ต้ องท าการอนุ รั กษ์ ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น เพื่ อให้ บรรลุ หลั กของการ
ท่องเที่ยวทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

แนวคิดชุมชนกับการพัฒนาการท่องเทีย
่ วอย่างยั่งยืน
องค์ การบริ หารการพัฒนาพื้ นที่ พิเศษเพื่อการท่ องเที่ ยวยั่งยื น (องค์ การมหาชน) หรื อ อพท.
ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีภารกิจ
ในการประสาน ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นให้ เกิ ดการพั ฒนาและบริ หารจั ดการการท่ องเที่ ยวยั่ งยื นผ่ าน
กระบวนการมี ส่ วนร่ วมในทุ กภาคส่ วน โดยเฉพาะชุ มชนผู้ เป็ นเจ้ าของทรั พยากรท่ องเที่ ยวในท้ องถิ่ น
ซึ่ ง มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะขั บ เคลื่ อนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนยั่ ง ยื น พ.ศ. 2559-2563
(CBT Thailand) เป็ นหนึ่ งในนโยบายส าคั ญของคณะกรรมการนโยบายการท่ องเที่ ยวแห่ งชติ (ท.ท.ช.)
โดยมุ่ ง เน้ น กระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ
และภาคประชาชน เพื่ อให้ เ กิ ด การบู ร ณาการความเชี่ ย วชาญในพื้ นที่ ชุ ม ชนเป้ า หมายเป็ น ตั ว ตั้ ง
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะช่วยให้พ้ น
ื ที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีผลลัพธ์การพัฒนาเป็น
ต้ นแบบการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนที่ คนในท้ องถิ่ นได้ รับประโยชน์อย่างเป็นรู ปธรรม (องค์ การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2565, หน้า 2)
การท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืนโดยชุ มชนเป็นฐานหรือศูนย์กลาง (Community Based Sustainable
Tourism) ที่ จั ดการโดยชุ มชนท้ องถิ่ นมี ป ระเด็ นส าคั ญ ดั งนี้ การจั ดการโดยชุ มชน โดยคนในชุ ม ชน
มีจิตสานึกความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ตั้งอยู่บนฐานความเข้มแข็งของชุมชน
มี ก ารผลิ ต ที่ พึ่ ง ตนเอง มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งยั่ ง ยื น และมี ข องดี ที่ ชุ ม ชนสามารถเผยแพร่ ได้
สร้างความรับรู ้และความประทับใจได้ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
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และ ยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตให้ ประชาชนมี มาตรฐานชี วิ ตประจ าวั นดี ข้ึ น และมี รายได้ เพิ่ มขึ้ น (พจนา
สวนศรี, 2540, หน้า 123)
หลั กการของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โดยให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
ท่ องเที่ ยว มีหลักการสาคัญ คือ ต้องมีเงื่อนไขในการเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นได้ กระทา ซึ่งควรให้
ท้ องถิ่ นมีอานาจปกครองตนเอง รวมทั้ งผลั กดันให้มีการนาเสนอข่าวท้ องถิ่ นให้คนทั่ วไปรู ้จักและเข้าใจ
ท้ องถิ่ นของตนเองมากที่ สุด ชุ มชนต้ องมีแนวทางที่ ชัดเจนในการส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวของท้ องถิ่ นให้
ยั่งยืน โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องไม่ทาลายรากฐานชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น เพื่อสืบต่อให้คนรุ ่นหลัง รวมทั้งพยายามรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตที่ดี
และรายได้จากการท่ องเที่ ยว โดยมีแนวปฏิบัติให้แก่ชุมชนท้องถิ่น คือ ไม่ให้เกิดการพัฒนาการท่ องเที่ยว
เกิ น ขี ด จ ากั ด โดยมุ่ ง หวั ง แต่ ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วจนกลายเป็ นการท าลายรากฐานของท้ องถิ่ น
ทั้ งด้านชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น และต้องช่วยกันรักษาและพัฒนาเอกลั กษณ์ของท้ องถิ่ น
ตนไว้ เช่ น เทศกาล ประเพณี วิ ถีชีวิต สถานที่ สาคั ญของชุมชน เป็นต้ น สิ่งเหล่ านี้ถือว่ าเป็นสิ่งดึงดูดใจ
นั กท่ องเที่ ยวให้ ไปเยี่ ยมเยี ยน ตลอดจนคนในชุ มชนต้ องมี ความรู ้ เรื่ องการจั ดการ การท าการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาพัฒนาการท่ องเที่ ยวในท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยอาศัยความช่วยเหลือจาก
หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น สถาบั น การศึ กษาและหน่ วยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ นที่ เป็ น ต้ น (รั ช ฏา
คชแสงสันต์, 2543, หน้า 25)
กล่าวโดยสรุ ป การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีส่วนช่วยให้แผนพัฒนาต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับท้ องถิ่ นอย่างแท้ จริง และทาให้ท้องถิ่ นได้ ใช้ ทรัพยากรที่ มีอยู่ได้ อย่างยาวนาน นอกจากนี้
แนวทางในการพั ฒ นาชุ มชนนั้ น จ าเป็ นต้ อ งมี การแสวงหาวิ ธี การที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงที่
เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กล่าวคือ การที่ ประชาชนหรือ
สมาชิ กในชุ มชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง (Involvement) ในการตั ดสินใจร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนในทุกระดับขั้นตอน

นโยบายการส่งเสริมท่องเทีย
่ วเมืองรอง
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของพลเอกประยุ ทธ์
จั นทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่ อสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลได้ กาหนดให้ “การสร้างรายได้ จากการ
ท่องเที่ยว” เป็น 1 ใน 11 เรื่อง ภายใต้งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ ยว
งบประมาณทั้ งสิ้ น 4,653.8 ล้ านบาท เพื่ อให้ การท่ องเที่ ยวเป็ นกลไกในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จของ
ประเทศ โดยมี เ ป้ า หมายเพิ่ ม รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วและมี อั ต ราการขยายตั ว ของการลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมและบริการภาคการท่ องเที่ ยวเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่ องเที่ ยวภายในประเทศควบคู่กับไปกับ
การฟื้ นฟู แหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ พั ฒนาและปรั บปรุ งแหล่ งท่ องเที่ ยวเมื องหลั กและเมื องรอง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ นที่ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานด้ า นคมนาคม และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังภูมิภาค พัฒนาความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้ านการท่ องเที่ ยวในทุ กระดั บ ลดความเหลื่อมล้าโดยกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน และให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (รัฐบาลไทย, 2564)
ดังนั้น สิ่งที่ สาคัญของการส่งเสริมการท่ องเที่ ยวเมืองรอง คือ การเพิ่มเรื่องของการชูอัตลั กษณ์
เมืองรอง ในการสร้างสรรค์สินค้า สร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
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กลุ่มเป้าหมายทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศ ดังนั้น ความสาคัญเรื่องการทางานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว การทางานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ชุมชน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุด โดยการส่งเสริมเมืองรองและชุมชนของการท่ องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย แบ่งได้เป็น 3 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบที่1 การสร้างสรรค์เส้นทางท่ องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจาก
เมืองหลักเข้าสู่เมืองรองและชุมชน ภายใต้แนวคิด A B C กล่าวคือ A = Additional คือ เส้นทางเมืองหลัก
เชื่ อมเมืองรอง: เชี ยงใหม่-ลาพูน-ลาปาง, ขอนแก่น-มหาสารคาม และหาดใหญ่-พัทลุง B = Brand New
คือ เมืองรองศักยภาพ: แม่ฮ่องสอน, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, เลย, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, สกลนคร, จันทบุรี ,
ตราด, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สตูล และนครศรีธรรมราช C = Combined คือ เส้นทางเมืองรองเชื่อมเมือง
รอง: สุ โขทั ย-กาแพงเพชร, น่ าน-แพร่ , อุ ดรธานี -หนองคาย, นครพนม-มุ กดาหาร, สิ งห์ บุ รี -อ่ างทอง,
นราธิวาส-ยะลา-ปัตตานี รู ปแบบที่ 2 ประเมินศักยภาพเมืองรอง โดยพิจารณาจานวนผู้เยี่ยมเยียนเข้า
พื้นที่ ร่วมกับอัตราการเข้าพักแรม โดยสามารถแบ่งระดับจังหวัดออกเป็น 3 Tiers ประกอบไปด้วย Tier 1
จั งหวั ดที่ มีความพร้อมสามารถเที่ ยวได้ และพักแรมได้ Tier 2 จั งหวั ดที่ ควรส่งเสริมให้เที่ ยวและพักแรม
และTier 3 จั งหวั ดที่ ควรส่งเสริมให้เที่ ยวไปเช้ าเย็นกลั บ และรู ปแบบที่ 3 ประเมินศักยภาพชุ มชน โดย
ทางานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเจ้าของแหล่ง เพื่อคัดกรองชุมชนที่ พร้อมในการส่งเสริมให้
ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ (สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2565, หน้า 3-4)
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองนั้น ให้ความสาคัญกับการกระจายรายได้เพื่อลด
ความเหลื่ อมล้ า ในขณะเดี ยวกั นต้ องค านึ งถึ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและชุ มชน การท่ องเที่ ยวเชิ ง
คุณภาพให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภั ยควบคู่ไปกับการส่งเสริมเมืองรองและชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจั งหวั ดมุกดาหารจั ดอยู่ในแผนการท่ องเที่ ยวเมืองรอง โดยรู ปแบบเส้นทางเมืองรอง
เชื่ อมเมืองอื่น ๆ เนื่องจากศักยภาพของจั งหวัดที่ มีแหล่งท่ องเที่ ยวที่ หลากหลาย ตลอดจนการเชื่ อมโยง
จั งหวั ดนครพนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเภอหว้านใหญ่ ถื อว่ าเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นจุด
เชื่ อมโยงระหว่ างอาเภอเมืองมุ กดาหารและอาเภอธาตุ พนม จั งหวั ดนครพนม และอยู่ในพื้นที่ ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลอีกด้วย

ระเบียบวิธว
ี ิจัย
เนื่ องจากอ าเภอหว้ า นใหญ่ เ ป็ น อ าเภอขนาดเล็ ก แต่ มี ศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ยว เพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นเมืองที่ชายแดนติดแม่น้าโขง ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและสงบ เหมาะแก่การ
พั กผ่ อน เนื่ องจากเป็ นการจั ดทาสื่อประชาสั มพั นธ์การท่ องเที่ ยวครั้ งแรกของอาเภอ เพื่ อให้ ได้ ข้ อมูล
ในเชิงลึกและให้ได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด อีกทั้ งช่วงเวลาการลงพื้นที่อยู่
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 และด้วยมาตรการกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจาเป็นในการจากัด
กลุ่ มตั วอย่ า งในการให้ ข้ อ มู ล ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ยใช้ ระเบี ย บวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research)
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ และการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่นี้
เหตุ ผลที่ การศึ กษานี้ เลื อกใช้ การวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Method) เนื่ องจากเป็ นการ
จั ดท าคู่ มื อท่ องเที่ ยวครั้ งแรกของอ าเภอ เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ลในเชิ งลึ กและให้ ได้ ข้ อมู ลแหล่ งท่ องเที่ ยวที่
ครบถ้ วนและสมบู รณ์ มากที่ สุ ด เนื่ องจากบางสถานที่ ท่ องเที่ ยวยั ง ไม่ เคยมี การจั ดท าข้ อมู ลมาก่ อ น
และไม่ เคยมี ข้ อมู ลปรากฏในสื่ อใด อี กทั้ งช่ วงเวลาการลงพื้ นที่ อยู่ ในสถานการณ์ แพร่ ระบาดโควิ ด 19
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และด้วยมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจาเป็นในการจากัดกลุ่มตัวอย่างในการให้
ข้ อ มู ล ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล แบบการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) และการ
สังเกตการณ์ (Observation)

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทาการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธก
ี ารต่าง ๆ ดังนี้
1) การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document Review) เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ ก) เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประกาศ
กฎกระทรวงของกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬา แผนการพัฒนาการท่ องเที่ ยว เป็นต้น และ ข) เอกสาร
ชั้ นรอง (Secondary Data) เป็ นเอกสารที่ มี การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลในรู ปแบบต่ าง ๆ คื อ บทความวิ ชาการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2) การสั งเกตการณ์ (Observation) เป็ นกระบวนการเก็ บข้ อมู ลโดยใช้ การส ารวจสภาพทาง
ภูมิศาสตร์โดยทั่ วไปของพื้นที่ และข้อมูลประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง และที่ ตั้งของสถานที่
ท่ องเที่ ยวในแต่ละแห่ง ซึ่งผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- participant Observation) เพื่อให้
เกิดการรับรู ้และเข้าใจในพื้นที่วิจัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนใน
พื้นที่
3) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นรู ปแบบที่ใช้แนวการสัมภาษณ์กลุ่มในการวิเคราะห์
ชุมชน โดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่อาเภอหว้านใหญ่ แบ่งออกเป็น 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลหว้านใหญ่ ตาบล
ชะโนด ตาบลบางทรายน้อย และตาบลปงขามดงหมู เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการทั้ งส่วน
ราชการและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การลงพื้นทีว
่ ิจัย
การลงพื้นที่วิจัย มีขั้นตอนและการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
1) การสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้
ข้อมูล เช่ น ประสานงานกับเจ้ าหน้าที่ รัฐข้าราชการ ผู้นาชุ มชน และชาวบ้านที่ รู้จักในพื้นที่ ในการช่ วย
ติ ดต่ อกับประชาชนในชุ มชน โดยการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์ มีการแนะนาตั ว สร้างความรู ้จักและ
คุ้นเคย เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย
2) การสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group) ในช่วงเริ่มต้น ผู้วิจัยอธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัยให้ผู้ให้
ข้อมูลหลักรับทราบก่อน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยอย่างละเอียด จากนั้นผู้วิจัย
ได้ สอบถามข้อมูลแหล่ งท่ องเที่ ยว ประวั ติความเป็นมาของแหล่งท่ องเที่ ยวในแต่ ละตาบลอย่างละเอียด
เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ลที่ ถู กต้ องและสมบู รณ์ ครบถ้ วนที่ สุ ด อี กทั้ งผู้ วิ จั ยยั งเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ให้ ข้ อมู ลอภิ ปราย
จุดเด่น จุดด้อยของพื้นที่ รวมทั้ งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ถึงปัญหาการท่องเที่ ยวที่เกิดขึ้น และนาเสนอหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการสนทนา
กลุ่มย่อยครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่
ก) กลุ่ ม ผู้ น าในพื้ นที่ ได้ แ ก่ นายอ าเภอ ปลั ด อาวุ โส นั กพั ฒ นาชุ ม ชน และก านั น
เนื่ องจากเป็ นกลุ่ มที่ มี ความคุ้ นเคยในพื้ นที่ และชาวบ้ าน อี กทั้ งกลุ่ มนี้ สามารถประสานงานและความ
ร่วมมือกันคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และเข้าใจสภาพปัญหาของการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
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ข) ภาคประชาชน คือ ผู้ประกอบการที่ ท่องเที่ ยว ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ พัก โฮมสเตย์
ร้านอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าว มีความคุ้นเคยและเข้าใจสภาพโดยทั่วไปในพื้นที่และปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
3) การสรุ ปผลการวิจัย ในกระบวนการนี้เป็นการสรุ ปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบโจทย์
วิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบเชิงคุณภาพโดยอาศัยเทคนิคที่สาคัญ คือ การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล
ที่ แตกต่างกัน เช่น นาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย มาตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
และนามาตรวจสอบกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการดาเนินงานโดยตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งท่ องเที่ ยว ซึ่งถื อเป็นครั้ง
แรกสาหรับการจั ดเตรียมข้อมูลแหล่ งท่ องเที่ ยวอย่ างสมบู รณ์แบบ เพื่อให้สอดคล้ องและตรงกับความ
ต้องการของส่วนราชการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ หลังจากการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยมีการจาแนกเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) ตามวั ตถุ ประสงค์ ของการศึ กษา และน าข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ ที่ ได้ จากการค้ นคว้ า มา
ประกอบการวิ เคราะห์ เพื่ อให้ เกิ ดความครอบคลุ มและได้ ผลการศึ กษาที่ ชั ดเจนยิ่ งขึ้ น ผลที่ ได้ จาก
ขั้ นตอนนี้ ผู้ วิ จั ยได้ น ามาเขี ยนเป็ นรายงานการวิ จั ย และสร้ างสื่ อประชาสั มพั นธ์การท่ องเที่ ยว ได้ แก่
เส้นทางการท่องเที่ยวและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:
กรณีศก
ึ ษา อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-การท่องเที่ยวยั่งยืน
-การส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
-ชุมชนกับการพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน
- นโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสาร

การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสนทนากลุ่มย่อย

การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานวิจัย

ภาพที่ 3.

การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยว

กรอบการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์มีดังนี้
ผลการศึ กษาตามวั ตถุ ประสงค์ ข้ อที่ 1 พบว่ า อ าเภอหว้ านใหญ่ เป็ นอ าเภอขนาดเล็ ก มี พ้ ื นที่
ประมาณ 84.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,800 ไร่ หากแต่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีจุดเน้น
ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลายในพื้ นที่ โดยจากการลงพื้ นที่ ส ารวจทางภู มิ ศ าสตร์ พบว่ า
อาเภอหว้านใหญ่ตั้งอยู่ก่ึงกลางและสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในเขตอาเภอเมืองมุกดาหารและ
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ พื้นที่ นี้ยังมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งฝั่ งตรงข้ามคือ เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ตลอดจนอาเภอดังกล่าวยังอยู่ในหนึ่งในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นอกจากนี้ อ าเภอยั ง มี แ หล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ หลากหลาย ได้ แ ก่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เช่ น
แก่ งกะเบา หาดมโนภิ รมย์ เป็ นต้ น แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรม โดยเฉพาะศาสนา เช่ น วั ดสองคอน
(ศาสนาคริสต์) วั ดมโนภิ รมย์ เป็นต้ น นอกจากนี้ยังมีแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ได้ แก่
พิพิธภัณฑ์หนูฮัก พูมสะหวัน และศาลาว่าการอาเภอหลังเก่า เป็นต้น
อาเภอหว้ านใหญ่ยังมีการจั ดกิจกรรมที่ บริเวณแก่งกะเบา มีการสร้างองค์ พญาศรีภุชงค์มุกดา
นาคราช เพื่อเป็นสถานที่ สักการะบูชาด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อของคนในพื้นที่ และประชาชนทั่ วไป
ตลอดจนการจั ดอี เวนต์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยว โดยเฉพาะกิจกรรมแห่ ดาวที่ เป็น ของศาสนา
คริสต์ ซึ่งมีการจัดงานทุก ๆ ปี รวมทั้งมีโฮมสเตย์ริมแม่น้าโขงให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม จากการลงพื้ นที่ แ ละสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย มี ข้ อ ค้ น พบว่ า อ าเภอหว้ า นใหญ่
จั งหวั ดมุ กดาหารยั งมี อุ ปสรรคบางประการต่ อการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น แบ่ งออกเป็ นประเด็ นต่ าง ๆ
คื อ ด้ านการคมนาคม ยั งไม่ สะดวกเท่ าที่ ควร เช่ น ยั งไม่ มี ป้ ายบอกเส้ นทางสู่ สถานที่ ท่ องเที่ ยวต่ าง ๆ
ในพื้นที่ ทั้ งนี้ทางอาเภอได้ รับจั ดสรรงบประมาณแล้ ว แต่ การจั ดทาป้ายบอกสถานที่ จะต้ องจั ดทาตาม
มาตรฐานที่ทางราชการกาหนดไว้ นอกจากนี้ยังไม่มีรถโดยสารระหว่างอาเภอ ทาให้เกิดความไม่สะดวกใน
การเดินทาง ด้านความมีช่ ือเสียงของอาเภอ เนื่องจากอาเภอหว้านใหญ่ ยังไม่เป็นที่ รู้จักของคนภายนอก
จึ งทาให้ปริมาณนักท่ องเที่ ยวมีไม่มากเท่ าที่ ควร ด้ านการจั ดสรรงบประมาณจากรัฐ สืบเนื่องจากอาเภอ
หว้ านใหญ่เป็นอาเภอที่ มีขนาดเล็กและอยู่ติดชายแดน จึ งทาให้การจั ดสรรงบประมาณล่ าช้าและจากัด
ไม่ สามารถส่ งเสริ มและลงทุ นด้ านการท่ องเที่ ยวได้ อย่ างเต็ มที่ ด้ านปั ญหาตามแนวชายแดน พบว่ า
การลั กลอบค้ ายาเสพติ ดตามแนวชายแดนริ มแม่ น้ าโขง อาจกลายเป็ นความกั งวลของนั กท่ องเที่ ยว
ทาให้เกิดความรู ้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ทางอาเภอมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้า
ระวังในพื้นที่อย่างเข้มงวดและสม่าเสมอ ด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้าประปา พบว่ายังไม่เพียงพอใน
บางพื้นที่ นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนและ
มาตรการป้ อ งกั น โรคโควิ ด 19 ท าให้ มี ค าสั่ ง ปิ ด ด่ า นประเพณี (เสาร์ - อาทิ ต ย์ ) หน้ า วั ด สองคอน
ทาให้ชาวบ้านสูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก
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ภาพที่ 4.

พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราชที่แก่งกะเบา
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

ภาพที่ 5.

พิพิธภัณฑ์หนูฮัก พูมสะหวัน
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

ภาพที่ 6.

วัดมโนภิรมย์
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)
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ภาพที่ 7.

การจัดงานแห่ดาวที่วัดสองคอน (คริสต์)
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

ภาพที่ 8.

ศาลาว่าการอาเภอหลังเก่า

ภาพที่ 9.

บรรยากาศโฮมเตย์ริมแม่น้า

ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและเศรษฐกิ จในหลายประเทศทั่ วโลก รวมถึ งประเทศไทย ภาคอุ ตสาหกรรมต่ าง ๆ ได้ รั บ
ผลกระทบ โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวไทย หากพิจารณาจากผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศ
(GDP) ที่ มี สั ด ส่ วนของธุ ร กิ จท่ อ งเที่ ย ว จากการอ้ า งอิ ง ตั วเลขรายงานของสภาการเดิ นทางและการ
ท่ องเที่ ยวโลก พบว่ า ประเทศที่ ได้ รั บผลกระทบจาก โควิ ด 19 มากที่ สุ ดเป็ นอั นดั บหนึ่ งของโลก คื อ
ประเทศไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 22 ของ GDP ของประเทศ (สยามรัฐออนไลน์, 2563) ในส่วนของอาเภอ
หว้านใหญ่ ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มีการสั่งปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวและด่านประเพณี
ออกไปอย่างไม่มีกาหนดเช่นเดียวกัน
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า จากปัญหาที่ กล่าวมาข้างต้น นามาสู่การจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่ องเที่ ยวอาเภอหว้านใหญ่ ให้กลายเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนหย่ อนใจ
ควบคู่ไปกับการคงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบแผ่นพับ(Brochure) และแผนที่ แนะนาเส้นทางท่องเที่ยว
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ในอาเภอ ซึ่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยวทั้ งหมดจากงานวิ จั ยนี้ ทางอาเภอจะมีการดาเนิ นการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไปในอนาคต เพื่อประชาชนทั่ วไปรู ้จักพื้นที่ นี้ให้มากยิ่งขึ้น อี กทั้ งเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 10. แผนที่ท่องเที่ยวอาเภอหว้านใหญ่
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

จากภาพที่ 10 เนื่องจากปัญหาที่ สาคัญประการหนึ่งของนักท่องเที่ยว คือ ไม่ทราบว่าอาเภอนี้มี
สถานที่ ท่องเที่ยวใดบ้าง อีกทั้ งอาเภอหว้านใหญ่นั้น นักท่ องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู ้จักและเสมือนเป็น
เส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ ยวที่มีช่ ือเสียง ได้แก่ อาเภอธาตุพนมและอาเภอเมืองมุกดาหาร จึงทาให้
พื้นที่นี้ถูกละเลยและไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวมีจานวนน้อย
มาก ดังนั้น การจัดทาแผนที่ ท่องเที่ยว จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักพื้นที่นี้มากยิ่งขึ้น ใน
กระบวนการดาเนินงาน ผู้วิจัยได้ ลงพื้นที่ เพื่อจั ดทาข้อมูลและถ่ ายภาพสถานที่ ท่องเที่ ยวต่ างๆในพื้นที่
อี กทั้ งมีการประชุ มหารือร่วมกับทางอาเภอ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่ องเที่ ยวและชาวบ้านในพื้นที่
สื่ อประชาสัมพั นธ์นี้ จะช่ วยทาให้ นักท่ องเที่ ยวทราบถึ งข้อมู ลและประวั ติ ของสถานที่ ท่องเที่ ยวต่ าง ๆ
ในพื้นที่ และสามารถเลือกสถานที่ ท่องเที่ ยวได้ ตรงตามความต้องการของตนเอง จากรู ปภาพนี้ จะพบว่ า
แหล่ งท่ องเที่ ยวจะอยู่เรียงรายตามแนวยาวเลาะริมชายฝั่ งแม่น้าโขง อี กทั้ งการเดิ นทางระหว่างสถานที่
ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งไม่ห่างไกลกันมากนัก
จากการจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวในภาพที่ 10 นามาสู่การจัดทาแผ่นพับแนะนาสถานที่ท่องเที่ ยว
ที่ น่าสนใจทั้ งหมด 9 สถานที่ ที่นักท่ องเที่ ยวควรมาเยี่ยมเยียนในอาเภอหว้านใหญ่ ในภาพที่ 11 และ 12
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แก่งกะเบา ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาแกน้อย หมู่ที่ 10 ตาบลป่งขาม เป็นแก่งหินยาวเหยียดตามลาน้า
โขง และโขดหินขวางกั้นแม่น้าโขง สายน้าโขงที่ไหลมาจะกระทบกับแก่งหิน การกัดเซาะ ทาให้เกิดรู ปร่าง
ที่ สวยงามแปลกตา ในฤดูแล้งน้าลดจะเห็นเกาะแก่งกลางน้า และหาดทรายสวยกว่าฤดูอ่ ืน ๆ บนฝั่ งเป็น
ลานหินกว้างใหญ่ นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมพญานาคหินอ่อน นามว่า “พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช”
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ภาพที่ 11-12. แผ่นพับแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอาเภอหว้านใหญ่
ที่มา: ผู้วิจัย (2563)

วัดสองคอน สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน ตั้งอยู่ที่ บ้านสองคอน ต. ป่งขาม
อ. หว้านใหญ่ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ มีความสวยงาม
และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชู ปถั มภ์ พ.ศ. 2539 ภายในมีหุ่นขี้ผ้ึงของนักบุ ญราศีทั้งเจ็ ด ที่ อุทิ ศชี วิตในป่าศักดิ์ สิทธิ์เพื่อ
พิสูจน์ศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทุก ๆ ปี ในวันที่ 22 ตุลาคม จะมีพิธฉ
ี ลองราลึก
ถึ งการสถาปนาแต่ งตั้ ง “บุ ญราศี มรณสั กขี ” และในวั นที่ 16 ธันวาคมของทุ กปี จะมี พิ ธีร าลึ กบุ ญราศี
สองคอน
วั ดศรีมหาโพธิ์ ตั้ งอยู่บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตาบลหว้ านใหญ่ ภายในวั ดจะมีโบราณสถาน คือ
โบสถ์ เก่ าแก่ สร้ างเมื่ อพุ ทธศั กราช 2459 ศิ ลปะผสมกั นระหว่ างไทย เวี ยดนาม ฝรั่ งเศส ภายในโบสถ์
ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ภาพวาดโบราณ) ที่ผนัง 3 ด้าน นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีกุฏิเก่าแก่ ซึ่งสร้าง
โดยช่างชาวเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส มีซุ้มประตูหน้าต่างเป็นรู ปโค้งสวยงาม ในปัจจุบัน
กลายเป็นห้องสมุดประชาชนและได้ข้น
ึ ทะเบียนจากกรมศิลปากร ตั้งแต่พ.ศ. 2525
อาคารที่ ว่ า การอ าเภอหลั ง เก่ า เป็ น อาคารรู ปแบบสถาปั ต ยกรรมแบบยุ โ รป-โคโลเนี ย ล
เป็ นอาคารก่ ออิ ฐถื อปู น หลั งใหญ่ สี ขาว 2 ชั้ น สร้ างขึ้ นเมื่ อพ.ศ. 2467 แล้ วเสร็ จในพ.ศ. 2470 ได้ รั บ
อิทธิพลจากตะวันตก อาคารมีลักษณะซุ้มโค้ง (Arch) สวยงามทั้งชั้นบนและชั้นล่าง เหนือซุ้มบางแห่งมีปูน
ปั้ นรู ปเทพพนมอยู่ข้างบน หน้าอาคารมีสิงห์ 2 ตัวตั้งอยู่ อาคารหลังนี้เคยใช้เป็นที่ ว่าการกิ่งอาเภอหว้าน
ใหญ่ เมื่ อ พ.ศ. 2520 ดั งที่ ปรากฎรู ปครุ ฑปู นปั้ นอยู่ หน้ าบั นของอาคาร ปั จจุ บั นอาคารหลั งนี้ เป็ น กุ ฏิ
พระสงฆ์ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2541
บ่อน้าส้างคา ตั้ งอยู่ที่บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตาบลหว้ านใหญ่ เป็นแหล่ งน้าธรรมชาติ มีน้าไหล
ผ่ านตลอดปี ใช้ หล่ อเลี้ ยงชาวบ้ านดอนม่ วงและชาวหว้ านใหญ่ ตลอดมา บ่ อน้ าส้ างค าเป็ นบ่ อใช้ สอย
มีพ้ ืนที่ 5 ตารางกิโลเมตร บนเนื้อที่ ป่า 2 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 บ่อ บ่อบนสาหรับใช้ด่ ืมกิน ห้ามผู้ใดลงในบ่อ
เด็ ดขาด ส่วนบ่อล่างเป็นบ่อน้าอาบ เมื่อครั้งที่ สมเด็ จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จตรวจหัวเมือง
ในมณฑลอี สาน พ.ศ. 2449 พระองค์ เสด็ จทางเรือและขึ้นพักแรมที่ บ้านหว้ านใหญ่ ชาวบ้านจึ งได้ ใช้น้า
จากบ่อส้างคาถวายพระองค์
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วั ด มโนภิ ร มย์ ตั้ ง อยู่ ริ ม แม่ น้ า โขง บ้ า นชะโนด หมู่ ที่ 1 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้ า นใหญ่
เป็นวั ดเก่าแก่สร้างขึ้นโดยช่างจากนครเวียงจันทน์ ต่ อมาในพ.ศ. 2230 เกิดไฟไหม้วัดเสียหายอย่างมาก
และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จเมื่อพ.ศ. 2454 ที่มีสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะลาวแบบเวียงจันทน์ที่
ผสมผสานศิลปะญวน เช่น พระประธานปางนาคปรก พระองค์แสนและซุ้มบันไดโบสถ์ที่เก่าแก่และงดงาม
หาดมโนภิรมย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ เป็นหาดทรายซึ่งทอดยาวอยู่ใกล้
กับวัดมโนภิรมย์ ช่วงฤดูแล้งเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน น้าเริ่มลดลงจนสามารถมองเห็นหาดทรายได้กว้าง
ไปถึงกลางแม่น้าโขง และมีความยาวหาดทรายจากทิศเหนือ-ทิศใต้ ประมาณ 1.5-2 กิโลเมตร หากยืนอยู่
บนหาดมโนภิรมย์ จะสามารถเห็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้อย่างชัดเจน
อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ตั้งอยู่ที่บ้านพาลุกา ตาบลชะโนด ท่ านหนูฮัก พูมสะหวัน
คือ อดีตประธานประเทศลาว เคยพานักที่ บ้านพาลุกา แขวงเมืองมุกดาหาร (ปัจจุบันขึ้นกับตาบลชะโนด
อ าเภอหว้ านใหญ่ ) ท่ านด าเนิ นชี วิตที่ หว้ านใหญ่ และเรียนหนังสื อจนจบการศึกษาชั้ นต้ นที่ หว้ านใหญ่
ก่อนจะย้ายตั้งถิ่นฐานที่ เมืองคันธบุรี ก่อนจะเติบโตในหน้าที่ การงานจนดารงตาแหน่งประธานประเทศ
สปป.ลาว ปั จจุ บั นบ้ านที่ ท่ านเคยพ านั กยั งคงเหลื อเสาบ้ านเพี ยงเสาเดี ยวเป็ นอนุ สรณ์ ญาติ พี่ น้ อง
ลูกหลานทั้ งจากไทยและสปป.ลาว จึ งร่วมใจกันสร้างเรือนอนุสรณ์สถาน บริเวณที่ ตั้งเรือนเดิมของท่ าน
เพื่อระลึกถึงอดีตประธานประเทศลาวท่านนี้
ศาลเจ้ า ปู่ น ามวงศ์ ตั้ ง อยู่ บ้ า นดาวเรื อ ง หมู่ ที่ 9 ต าบลบางทรายน้ อ ย อ าเภอหว้ า นใหญ่
เจ้าพ่อนามวงศ์หรือเจ้าปู่นามวงศ์ ตาแหน่งทหารเอก ผู้นากองทั พไปปราบจีนฮ่อ ในสมัยพระเจ้าตากสิน
แห่งกรุ งธนบุรี ในพ.ศ. 2313 จนได้รับชัยชนะ จากนั้นเจ้าปู่นามวงศ์จึงได้ รวบรวมไพร่พลต่ างๆมาก่อตั้ ง
บ้านในนาม “บ้านบางทรายน้อย” เมื่อเจ้าปู่นามวงศ์สน
ิ้ ชีวิต ชาวบ้านบางทรายน้อยทุกคนมีความเลื่อมใส
ศรัทธาต่อเจ้าปู่นามวงศ์จึงได้ก่อตั้งศาลเจ้าปู่นามวงศ์เพื่อสักการะบูชา
ในการจั ดท าแผ่ นพั บนั้ น ผู้ วิ จั ยได้ รวบรวมข้ อมู ลของสถานที่ ท่ องเที่ ยวจากการสั งเกตและ
สอบถามจากบุ คคลผู้เกี่ยวข้อง เช่ น ปราชญ์ชาวบ้าน ราษฎรอาวุ โส เนื่องจากบางสถานที่ ไม่พบประวัติ
และไม่ มี หลั กฐานปรากฏเอาไว้ เช่ น บ่ อน้ าส้ างค าและศาลเจ้ าปู่ นามวงศ์ จากรู ปจะเห็ นได้ ว่ า อ าเภอ
หว้านใหญ่มีสถานที่ ท่องเที่ ยวที่หลากหลาย ทั้ งแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ศาสนา และประวัติศาสตร์
ดั งนั้นการจั ดทาสื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ ยวจะช่วยให้นักท่ องเที่ ยวได้ ศึกษาข้อมูลแหล่ งท่ องเที่ ยวและ
เส้นทางท่ องเที่ ยว ซึ่งบางสถานที่ ท่องเที่ ยวยังไม่เคยปรากฏในสื่อต่ างๆ ทั้ งนี้หน่วยงานระดั บอาเภอจะ
ด าเนิ นการเผยแพร่ ส่ ื อประชาสั มพั นธ์ดั งกล่ าวผ่ านช่ องทางออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ กและเว็ บไซต์ ให้ แก่
นักท่องเที่ยวในลาดับต่อไป

สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึ กษาพบว่ า อ าเภอหว้ านใหญ่ ถือว่ าเป็นอาเภอขนาดเล็ ก และเป็ นพื้ นที่ คั่นกลาง
ระหว่างอาเภอเมืองมุกดาหารและจังหวัดนครพนม หากแต่พ้ น
ื ที่ดังกล่าวไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของประชาชน
ทั่ วไป หรื อแม้ กระทั่ งชาวมุ กดาหารบางคนยั งไม่ รู้ จั กอ าเภอนี้ ท าให้ มี ปริ มาณนั กท่ องเที่ ยวไม่ มากนัก
สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัญหาหลักของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเภอนี้
ปัญหาประการที่ สอง คื อ อาเภอมีระยะทางห่างจากตั วเมือง 30 กิโลเมตร ศูนย์ราชการต่ าง ๆ
แยกออกจากตัวเมือง ปัญหาสาคัญที่ พบ คือ การเดินทางไม่สะดวกต่อการติดต่อกับทางราชการ รวมทั้ ง
การไม่ มี รถโดยสารประจ าทางและรถสาธารณะ ส าหรั บอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชนที่ เข้ า มา
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ท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ ซึ่ งผลที่ ตามก็ คื อ การพั ฒนาเศรษฐกิ จภายในพื้ นที่ ไม่ ค่ อยขยายตั ว และการลงทุ น
ประกอบธุรกิจในพื้นที่มีจานวนไม่มากนัก
จากปัญหาที่ กล่ าวมาข้างต้ น ผู้วิจัยเห็นว่ า การประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยวจึ งมีความส าคั ญ
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะท าให้ ค นทั่ วไปรู ้ จั กอ าเภอนี้ มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื นในพื้ นที่
โดยจั ดท าสื่ อประชาสั มพั นธ์ ได้ แก่ เส้ นทางท่ องเที่ ยว และแผ่ นพั บแบบสั้ น (โบชั วร์ ) แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับหลักการบางประการของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิ ดของ Shirley (1992) กล่ าวคื อ ด้ านการรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรม อาเภอหว้านใหญ่มีแหล่งท่ องเที่ ยวที่ หลากหลายตามที่ ได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังมีการ
เพิ่ มคุ ณค่ าให้ กับแหล่ งท่ องเที่ ยวบางแห่ ง เช่ น กิ จกรรมนั่ งเรื อชมแม่ น้ าโขงและเกาะแก่ งกลางแม่ น้ า
การสร้างโฮมสเตย์ริมแม่น้าโขง เป็นต้น ซึ่งการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้
รู ้จักพื้นที่นี้มากขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและ
ต้องการมาเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ประเด็ นต่ อมา การประสานการพั ฒนาการท่ องเที่ ยว อ าเภอและเจ้ าหน้ าที่ ผู้ เกี่ ยวข้ องมี การ
ประสานงานให้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาควบคู่ ไปด้ ว ย โดยเฉพาะทาง
สถาบันการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาในสถานที่ท่องเที่ยวมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการใช้การ
ท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยอาเภอพยายามพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และแหล่ งที่ พักใหม่ ๆในแต่ ละต าบลตามนโยบาย “1 ตาบล
1 ผลิตภัณฑ์” (One Tambol One Product: OTOP) ดังนั้นการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวดังกล่าว
จะเป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ นั กท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาเยี่ ย มชนสถานที่ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ผลพลอยได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
คื อ การจ าหน่ ายสิ นค้ าท้ องถิ่ นจะช่ วยสนั บสนุนการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ท้องถิ่ นให้ แพร่ หลาย และสร้ าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ด้านการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันในท้องถิ่น อาเภอมีการ
ทางานร่วมกับท้ องถิ่นแบบองค์รวม (Participation Approach) โดยเข้าร่วมทาในลั กษณะหน่วยงานร่วม
จัด เช่น การร่วมทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวตามตาบลต่าง ๆ นอกจากนี้
อาเภอมีการประชุ มหารือและประสานงานกับพหุภาคี ได้ แก่ ชุ มชนในพื้นที่ องค์ การบริหารส่วนตาบล
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ มีการจัดประชุมปรึกษาหารืออย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ประการสุดท้ าย ด้ านการจั ดเตรียมข้อมูลหรือคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยว ทางอาเภอได้
ร่วมมือกับผู้วิจัยจั ดทาเอกสารเกี่ยวกับการท่ องเที่ ยวของสถานที่ ท่องเที่ ยวในแต่ ละพื้นที่ อย่างสมบูรณ์
และครบถ้ วนในรู ปแบบของสื่อประชาสั มพันธ์ ได้ แก่ แผ่ นพั บ และแผนที่ แนะน าสถานที่ ท่องเที่ ยวที่
น่าสนใจ ตามที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษาข้อมูลการท่ องเที่ ยวสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1) การศึกษาครั้งนี้มีการจั ดทาสื่อประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยว ถื อเป็นครั้งแรกในการรวบรวม
ข้อมูลแหล่ งท่ องเที่ ยวในพื้นที่ อย่างละเอี ยดครบถ้วน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืน
ส าหรั บในระยะต่ อไป อ าเภอควรมีการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาบู รณาการข้ อมูลแหล่ งท่ องเที่ ยวให้เป็น
ระบบ เช่น การจัดทาคู่มือท่ องเที่ ยวผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อให้นักท่ องเที่ ยวได้รับความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว แหล่งที่ พัก การเดินทาง และการจัดอบรมการทาสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก
อิ น สตาแกรมและเว็ บ ไซต์ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในพื้ นที่ เ พื่ อปรั บ ตั ว สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล หรื อ การผลั กดั น
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
2) การปรับปรุ งสถานที่ และภูมิทัศน์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ที่ ว่าการอาเภอหลังเก่าที่
ปั จจุ บั นรกร้ างและไม่ มี การใช้ งาน ควรน ามาบู รณะซ่ อมแซมให้ กลายเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ประวั ติ ศาสตร์
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมแม่น้าโขง อีกทั้งการจัดนิทรรศการตามสถานที่สาคัญๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
หนูฮัก พูมสะหวัน เพื่อระลึกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป. ลาว
3) การพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ของฝาก ของที่ระลึก เพื่อเพิ่มรายได้
ให้ แ ก่ ช าวบ้ า นในพื้ นที่ ตลอดจนการจั ด หาสถานที่ จ าหน่ า ยสิ นค้ า (Outlet) ของชุ ม ชนตามสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญในพื้นที่ เช่น แก่งกะเบา วัดสองคอน หาดมโนภิรมย์ เป็นต้น
4) การรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม การรักษาอัตลักษณ์ทางวิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรม ในพื้นที่
ไว้ ให้มากที่ สุด ตั วอย่างเช่ น ชุ มชนวัดสองคอนที่ มีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทั้งหมู่บ้านสามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนที่ นับถือศาสนาพุทธในบริเวณใกล้ เคียง โดยไม่มีความขัดแย้งหรือความบาดหมาง เนื่องจากความ
แตกต่างทางศาสนา ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อปกป้องวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนใน
พื้นที่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
5) ความร่วมมือด้านการท่ องเที่ ยวระหว่างหน่วยงานราชการท้องถิ่นและประชาชนในอาเภอยัง
ไม่ ค่ อยมี ความตื่ นตั ว เนื่ องจากชาวบ้ านส่ วนใหญ่ มี อาชี พหลั กท าเกษตรกรรมและประมงเป็ น หลั ก
ท าให้ ชาวบ้ านไม่ ค่ อยให้ ความสนใจในเรื่ องประเด็ นการท่ องเที่ ยว อี กทั้ งการประชาสั มพั นธ์ด้ านการ
ท่ องเที่ ยวของอาเภอยังไม่ได้ รับการพัฒนาเท่ าที่ ควร ดั งนั้น ควรมีการสร้างจิ ตสานึกของการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนให้มากขึ้น รวมถึงภาครัฐควรให้ความสาคัญและ
สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากยิง่ ขึ้น

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1) เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจานวนมาก
ในการวิเคราะห์ ทาให้ดาเนินการด้วยความยากลาบาก จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ของภาครัฐและเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้เก็บข้อมูลและผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนัน
้ ในระยะเริม
่ ต้นของ
การศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในจานวนไม่มากนัก ทั้ งนี้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การท่ องเที่ ยวของอาเภอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ งนักท่ องเที่ ยว
มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุ งสื่อประชาสัมพันธ์ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นต่อไป
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2) ควรมี ก ารศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม (Digital Platform) ต่ า ง ๆ มาใช้ ใ น
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวในพื้นที่ โดยมีการจั ดทาข้อมูลการท่ องเที่ ยวในรู ปแบบ QR Code การจั ดทา
Page ในสื่อออนไลน์ หรือการส่งเสริมให้ Influencer ทางการท่ องเที่ยวมารีวิวในอาเภอ และมีการถ่ายทา
เพื่อเผยแพร่ผ่านช่ องทางทั้ งสื่อโทรทั ศน์และสื่อออนไลน์ เป็นต้ น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอาเภอให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ ทางอาเภอควรมีการจัด
อบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุที่หาได้
ในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทาในระยะยาว
4. การพัฒนาผังเมืองในพื้นที่และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน เนื่องจากอาเภอหว้านใหญ่
ยังมีพ้ ืนที่ รกร้างเป็นจานวนมากที่ ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ งการพัฒนาพื้นที่ แหล่งท่ องเที่ยว
ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เช่น แก่งกะเบา วัดสองคอน
หาดมโนภิรมย์ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ควรประสานงานและดาเนินการจัดการพื้นที่
รกร้างให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป
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