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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เน้นการส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�
โดยนำ�นวัตกรรมฝายมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน (PAR) โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นำ�ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายคนต้นน้ำ� อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวม 80 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสรุปประเด็นการสัมภาษณ์และมีการอภิปรายผลโดยวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน ได้แก่ 1) สร้างคุณค่า ความสำ�คัญ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 2) พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้เรื่องนวัตกรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนแก่นักท่องเที่ยว และทักษะการทำ�
กิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว 3) พัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อบริการนักท่องเที่ยว 4) ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ 5) ส่งเสริมการประกอบรายย่อยในชุมชน
เพิ่มรายได้ครัวเรือนควบคู่ไปกับการให้บริการการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เรียนรู้นวัตกรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตลอดปี ชุมชนมีความภาคภูมิใจใน
นวัตกรรมชุมชน ที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนในระยะยาว
คำ�สำ�คัญ: การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม ฝายมีชีวิต

Abstract

This research focuses on community tourism management to increase household incomes due
to economic recession. It uses an innovative dam as its local wisdom and community participation in
managing creative tourism to meet tourist demands. Its objective is to develop the local potentials in
managing creative tourism along with learning about an innovative dam of Tambon Kaophu community,
Amphur Sri Bunphot, Pattalung Province. This is participatory action research (PAR) which consisted of
80 main participants who were community leaders, people in the area Local administrative organization,
village headman, village headman, network of upstream people of Khao Pu-Khao Ya National Park and
all related sectors. The data were collected by the semi-structured questionnaire through in-depth
interviews, small group meetings and participatory and non-participatory observations. The interview
data were analyzed and summarized through content analysis. The suggested guidelines for developing
community potentials are as follows: 1) creating significant values for participation in community tourism
management; 2) developing skills for transferring knowledge about innovative dam from community
knowledge to tourists and skills in doing activities with tourists; 3) developing facilities to meet tourists’
needs; 4) improving tourism’ landscape and promoting eco-tourism in conjunction with creative tourism
management; and 5) promoting small-scale entrepreneurship in the community to increase household
incomes, along with providing community tourism services. It was also found that the creative tourism
management through the innovative dam has been well accepted by tourists within the community and
those that are in neighboring areas. This will encourage tourists to come and travel throughout the year.
The community also takes pride in the community’s innovation which helps create sustainability for the
community in the long run.
Keywords: Creative Tourism Management, Innovation, Living Dam

บทนำ�

"การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)"
หมายถึ ง "การท่ อ งเที่ ย วที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถชี มุ ชนและเอกลักษณ์สถานที่ โดยนักท่อง
เที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของ
วัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของสถานที่
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
วิถชี มุ ชนและเอกลักษณ์ของสถานที่ ไม่ใช่กจิ กรรมทีเ่ น้นรายได้
ของชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชนเท่านั้น"
การท่องเทีย่ วชุมชนในประเทศไทยมีความเหมาะสมในการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์อย่างยิ่ง เนื่องจากทุกชุมชนมี
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถชี มุ ชนทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ สามารถ

นำ�มาสร้างคุณค่า มูลค่าในการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
และเป็นแนวการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ วในยุค
ปัจจุบนั ทีม่ งุ่ หาความรู้ เก็บเกีย่ วประสบการณ์ ไปพร้อมกับการ
พักผ่อนอย่างลงตัว จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองรองในการจัดการ
การท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนให้คนในประเทศ
เทีย่ วเมืองรอง พร้อมกำ�หนดมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เข้ามา
เป็นกลไกในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ
ให้มาเทีย่ วเมืองรอง มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วให้ประสบ
ความสำ�เร็จ ถือเป็นโอกาสดีของการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบนั (Sindecharak, & Sangsanit, 2013)

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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ตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เป็น
พืน้ ทีต่ น้ น้�ำ เทือกเขาบรรทัด ซึง่ มีปญ
ั หาน้�ำ แล้งในช่วงฤดูรอ้ น
เกิดจากการไหลของน้�ำ จากเทือกเขาอย่างรวดเร็วลงสูพ่ น้ื ทีป่ ลายน้�ำ
ด้านล่าง โดยไม่มแี หล่งกักเก็บน้�ำ นวัตกรรมฝายมีชวี ติ เกิดขึน้
จากแนวคิดของชุมชนเพือ่ บริหารจัดการน้�ำ อย่างเป็นระบบ และ
แก้ปญ
ั หาน้�ำ แล้ง เมือ่ นวัตกรรมฝายมีชวี ติ เกิดขึน้ ในลำ�คลอง
มีปริมาณน้�ำ ทีเ่ หมาะสมในการทำ�การเกษตร และการอุปโภค
บริโภค ระบบนิเวศสายน้ำ�เริ่มกลับคืนมา สัตว์นำ�้ พืชริมน้ำ�
วิถชี มุ ชนสายน้�ำ กลับคืนมา นวัตกรรมฝายมีชวี ติ จึงกลายเป็น
ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของชุมชนตำ�บลเขาปู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีให้หลังมานี้ ราคายางพาราเริม่
ตกต่�ำ ลง ซึง่ ประชากรในชุมชนตำ�บลเขาปูส่ ว่ นใหญ่ประกอบ
อาชีพทำ�สวนยางพาราทำ�ให้รายได้ครัวเรือนลดลง ชุมชนจึง
พยายามหาแนวทางการเพิม่ รายได้ โดยการศึกษาหาข้อมูลการ
จัดการการท่องเทีย่ วชุมชน ร่วมกันวางแผน โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและ นักวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เข้ามาร่วมสนับสนุนการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยนำ�นวัตกรรมฝายมีชีวิตอันเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเดิม ยกระดับเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากชุมชนใกล้เคียง
และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเรียนรู้และทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนตำ�บลเขาปู่
จากข้อมูลข้างต้นทีมวิจยั เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน
ตำ�บลเขาปู่ ในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ซึง่ สามารถ
ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์มาสูแ่ นวคิดการพัฒนา
เส้นทางการท่องเทีย่ วตลอดเส้นทาง ทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถ
ได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ จากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
วิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ นวัตกรรมฝายมีชีวิต ซึ่งเป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ท่ีชุมชนสร้างขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำ�แล้ง ตาม
ลักษณะภูมปิ ระเทศของชุมชน มีเอกลักษณ์ในการนำ�วัตถุดบิ
ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ อย่างผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ
และร่วมทำ�กิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ทำ�ให้เพิม่ คุณค่า และ
มูลค่าของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งนักวิจัยได้
ศึกษาเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความ
มุง่ หวังพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของชุมชนให้สามารถ
นำ�ทุนด้านทรัพยากร และภูมปิ ญ
ั ญาชุมชนทีม่ เี อกลักษณ์ ไปสู่
การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต

ตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
2. เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต
ตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

การทบทวนวรรณกรรม

การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ก�ำ ลังเป็นทีน่ ยิ ม
ในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วรุน่ ใหม่ เพราะเป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีน่ กั
ท่องเทีย่ วได้ท�ำ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนเกิดการถ่ายทอด
องค์ความรูจ้ ากชุมชนสูน่ กั ท่องเทีย่ วสร้างคุณค่าให้ภมู ปิ ญ
ั ญา
ชุมชน และสร้างความแตกต่างเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
แต่ละชุมชนอย่างชัดเจน Suttipisan (2013) ได้ให้ค�ำ จำ�กัดความ
ของแนวคิดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
นั้นเป็นแนวคิดหนึ่งทางการท่องเที่ยวที่ให้ความสำ�คัญกับ
กิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ ว
ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์รว่ มของ
นักท่องเทีย่ วกับชุมชนผ่านกิจกรรมเหล่านัน้ ด้วยการใช้ทรัพยากร
ในชุมชนหรือท้องถิน่ ทีม่ อี ยู่ มาสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าเป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้และผลประโยชน์และสามารถ
แบ่งรายได้หรือผลประโยชน์เหล่านั้นสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ ซึง่ รูปแบบของกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
นั้น เช่น นักท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้น ๆ เกิดการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเทีย่ วและคนในชุมชน รวมไปถึงการได้ใช้ชวี ติ
อยูร่ ว่ มกับคนในชุมชนมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม เป็นต้น
นวัตกรรมฝายมีชีวิตตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุงเป็นนวัตกรรมที่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐร่วม
กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาน้ำ�แล้งตาม
แนวทางธรรมชาติ โดยให้ธรรมชาติดแู ลรักษาธรรมชาติดว้ ย
กันเอง ใช้วสั ดุทม่ี อี ยูใ่ นชุมชน ได้แก่ ไผ่ก�ำ หยาน ไผ่สสี กุ มา
เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ใช้กระสอบอาหารสัตว์ในชุมชนมา
บรรจุทราย และใช้ก�ำ ลังคนจากชุมชนร่วมกันก่อสร้างสิง่ เหล่า
นีน้ �ำ มาสูค่ วามเข้มแข็ง และความยัง่ ยืนในการแก้ปญ
ั หาน้�ำ แล้ง
ของชุมชนอย่างแท้จริง Thanapitak, Inchum, Choosong,
Numnoi, & Amornwiriyachai (2016) กล่าวถึงการบริหาร
จัดการน้ำ�แล้งด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต จากปัญหาน้ำ�แล้ง
ในพื้นที่ตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง นำ�ไป
สูส่ าเหตุการขาดแคลนน้�ำ ในการทำ�การเกษตร อุปโภค บริโภค
ขาดแหล่งอาหาร และวิถชี มุ ชนกับสายน้�ำ สูญหายไป โดยชุมชน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและทีมวิจยั ได้ศกึ ษาปัญหา หาแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน ได้ศึกษานวัตกรรมฝายมีชีวิต และนำ�แนวคิด
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มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ทีต่ อบโจทย์พน้ื ที่
เชิงเขา ซึง่ มีภาวะน้�ำ หลากในช่วงฤดูฝน ซึง่ ฝายมีชวี ติ สามารถ
ชะลอน้ำ�หลาก กักเก็บน้ำ� เพิ่มความชุ่มชื้นในดิน จำ�นวน
พืชริมน้�ำ เพิม่ ขึน้ จำ�นวนปลาพืน้ ถิน่ เพิม่ ขึน้ เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนริมน้ำ� และ
เป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ปัญหาน้ำ�แล้งอย่างยั่งยืนของชุมชน
พบว่า 1) ชุมชนสามารถสร้างรูปแบบการฟื้นฟูสายน้ำ� เพื่อ
แก้ปัญหาน้ำ�แล้งอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ
1.1) การปลูกจิตสำ�นึกคุณค่าสายน้�ำ ให้กบั ชุมชน 1.2) นวัตกรรม
ฝายมีชีวิต และ 1.3) เกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดการน้ำ�
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ทำ�ความเข้าใจกับชุมชน
2) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการร่วมกัน มีรายละเอียด
ดังนี้ 2.1) การสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในทุกกระบวนการ
ของการสร้างนวัตกรรมฝายมีชีวิต 2.2) การสร้างเครือข่าย
และ ความร่วมมือในชุมชนเพื่อดูแลรักษาปฏิบัติการร่วมกัน
2.3) ประเมินผลงานร่วมกัน และ 2.4) แก้ไขปัญหาร่วมกัน
และ 3) เกิดกลไกการขับเคลือ่ นการจัดการน้�ำ เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้ชมุ ชนในการจัดการตนเอง พบว่า ภายหลังจากการ
ขยายเครือข่ายความรู้ ในการแก้ปญ
ั หาน้�ำ แล้งด้วยนวัตกรรม
ฝายมีชวี ติ ชุมชนตำ�บลเขาปู่ ได้เพิม่ การก่อสร้างนวัตกรรมฝาย
มีชวี ติ จำ�นวน 6 ตัว ได้แก่ 3.1) พืน้ ทีห่ มูท่ ่ี 7 และ หมูท่ ่ี 11 ฝาย
มีชวี ติ ห้วยยวน 3.2) หมูท่ ่ี 1 และ หมูท่ ่ี 8 ฝายมีชวี ติ ห้วยกลาย
3.3) หมูท่ ่ี 4 ฝายมีชวี ติ ห้วยเพลีย๊ ะ 3.4) หมูท่ ่ี 4 ฝายมีชวี ติ
ห้วยชุณหะวัณ 3.5) หมู่ท่ี 8 และ หมู่ 4 ฝายมีชีวิตคลอง
เขาแก้ว และ 3.6) หมู่ 9 ฝายมีชีวิตห้วยรอด การจัดการ
น้ำ�แล้งด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิตนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาน้ำ�แล้ง
อย่างยัง่ ยืน
การนำ�นวัตกรรมฝายมีชีวิตมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า ของวิ ถี ชี วิ ต คนเขาปู่
กับสายน้ำ�ให้ปรากฏชัดเจน ผ่านกระบวนการทำ�กิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากชุมชนสูน่ กั
ท่องเทีย่ วและเป็นต้นแบบของการแก้ปญ
ั หาน้�ำ แล้งอย่างยัง่ ยืน
ของชุมชนต้นน้�ำ Sindecharak, & Sangsanit (2013) กล่าวว่า
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ นัน้ มุง่ เน้นความจริงแท้ของชุมชน
การสร้างคุณค่าจากวิถชี วี ติ นักท่องเทีย่ วได้รบั ประสบการณ์
ร่วมกับเจ้าบ้านผ่านการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างวัฒนธรรมอย่างลึกซึง้ เมือ่ กลับมามองทีช่ มุ ชน
เองสิง่ ทีช่ มุ ชนนัน้ ได้รบั ประโยชน์ทเ่ี อือ้ มาจากการท่องเทีย่ วใน
แง่ของการธำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ประเพณีวฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ สืบต่อไป ซึง่ บทความ
ดังกล่าวนีไ้ ด้หยิบยกตัวอย่างของชุมชนทีม่ กี ารบริหารจัดการ
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ทีด่ ี เช่น ชุมชนบ้านนาต้นจัน่ จังหวัดสุโขทัย ทีก่ ารท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์น้นั สามารถเป็นกลไกสำ�คัญในการสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ชุมชนของประเทศไทยและธำ�รงรักษาไว้ซ่งึ ความ
ยัง่ ยืนนัน้ ได้
การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยนวัตกรรม
ฝายมีชวี ติ มีการเพิม่ มูลค่าให้แก่แหล่งท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
และมีการสือ่ สารเชิงสร้างสรรค์ โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน
ผูป้ ระกอบการในชุมชน หน่วยงานภาครัฐผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และ
นักวิจยั ซึง่ มีความสอดคล้องรูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ของสวนผึง้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ทีใ่ ช้เครือ่ ง
มือในการรวบรวมข้อมูล เป็นแนวสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย คือ ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ด้านการท่องเทีย่ ว ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผูป้ ระกอบการใน
พืน้ ที่ และนักวิชาการ ในอำ�เภอสวนผึง้ จำ�นวน 10 คน ผลการวิจยั
พบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึง้
เป็นการสร้าง หรือการเพิม่ มูลค่าให้แก่ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้สงู
ที่สุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม
นำ�มาสร้างนวัตกรรมการสร้างสรรค์ ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว สินค้าหรือบริการการท่องเทีย่ วใหม่ ๆ โดยความ
ร่วมมือจากทัง้ ผูป้ ระกอบการ และชุมชน โดยสามารถสร้างการ
มีสว่ นร่วม การเรียนรู้ และเพิม่ ทักษะให้แก่นกั ท่องเทีย่ วได้ การ
ศึกษาดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้วา่ การจะพัฒนาสวนผึง้ ให้กา้ ว
สูก่ ารเป็นเมืองทีม่ รี ปู แบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ได้นน้ั ต้อง
สามารถ นำ�จุดเด่นของสวนผึง้ มาพัฒนาร่วมกับองค์ประกอบของ
บริบทต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้น�ำ เสนอองค์
ประกอบของรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึง้ 5
องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ผูป้ ระกอบ
การเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม หรือสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (Chinchot,
& Chantuek, 2016)
งานวิจัยชิ้นนี้มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัตถุดิบ
ในชุมชนเพิ่มมูลค่า และสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
โดยนำ�วัตถุดิบผนวกกับภูมิปัญญาชุมชนคนต้นน้ำ�มาใช้
ในการสร้างสรรค์งานฝีมือต่าง ๆ เพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่
นักท่องเทีย่ ว ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้ไผ่ เครือ่ งจักสาน
จากต้นคล้า สมุนไพรต้นน้�ำ รักษาโรค ฯลฯ และเมนูอาหารพืน้
ถิน่ อันเป็นอัตลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นด้านรสชาติและวัตถุดบิ ได้แก่
ผัดเผ็ดกบภูเขา ผัดเผ็ดหมูปา่ น้�ำ พริกลูกอึก ฯลฯ ซึง่ มีความ
สอดคล้อง Nuanwan (2015) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ความ
รูเ้ กีย่ วกับ วัฒนธรรมชุมชน และอาหารวัฒนธรรมมุสลิมอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนเมือง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อ
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญา
ท้องถิน่ โดยการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เครือ่ งมือเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก การประชุมปฏิบตั กิ าร การศึกษาดูงาน และการสังเกต
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผูน้ �ำ ชุมชน ผูน้ �ำ ทางศาสนา ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ และสมาชิกกลุม่ องค์กรในชุมชน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า 1) ชุมชนบ้านประตูชยั เป็นชุมชน
ชาวพุทธ มุสลิม และชาวคริสต์ อาศัยอยูร่ ว่ มกันด้วยวัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่แตกต่างโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา แต่มีความ
ราบรื่นสงบสุขมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีอาหาร
ที่เป็นวัฒนธรรมเชิงวัตถุท่ีพัฒนาใช้ในประเพณี ต่าง ๆ
ร่วมกันอย่างหลากหลาย ในงานวิจัยนี้เน้นที่วัฒนธรรม
วิถชี วี ติ และอาหารชุมชนมุสลิม ได้แก่ ประเพณีการเกิด การ
ฝากครรภ์ การตัดผมไฟ การขึน้ เปล การเรียนภาษาอาหรับ พิธี
สุนตั พิธตี มั มัสกุรอ่าน พิธนี กิ ะห์ พิธลี ะหมาด กิจกรรมวันตรุษ
สำ�คัญ และงานศพ ส่วนอาหาร ได้แก่ ข้าวหมก มัสมัน่ มะตะบะ
ซุป แกงกะหรี่ ข้าวเหนียวเหลือง สลัดแขก ก๋วยเตีย๋ วแขก ปะป๋า
กะดูรยี ์ และโรตีสายไหม 2) แนวทางในการพัฒนาและจัดการ
การท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจัดการ
การท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกับหลักการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์์
ใน 3 ด้าน คือ 2.1) ด้านแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยกลุม่ ควรจัดให้
นักท่องเทีย่ วได้รบั ประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์เกีย่ วกับอาหาร
ทีช่ มุ ชนเลือกและมีความพร้อม คือ กิจกรรมทำ�โรตีสายไหม
ประกอบการบรรยายให้ความรูแ้ ลกเปลีย่ นกับนักท่องเทีย่ วอย่าง
ชัดเจน 2.2) ด้านคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
ควรจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ ของชุมชน เป็นกิจกรรมทีส่ ามารถ
เผยแพร่ได้ตามแนวทางของชุมชนเอง และควรเป็นกิจกรรม
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วสนใจจริง และ 2.3) ด้านประสบการณ์ตรงกับ
เจ้าของวัฒนธรรม ควรจัดตัง้ กลุม่ รับผิดชอบโดยตรงจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อดำ�เนินการภายใต้แผนงานที่ชัดเจน
ทีม่ กี รอบของระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการให้บริการ
รวมทัง้ แสดงศักยภาพเพือ่ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในระยะเริม่ ต้น เช่น การจัดบ้านพักเป็นโฮมสเตย์
การจัดทำ�ของที่ระลึก ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้วางแนวทางไว้ให้
แล้ว รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
ในด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนตำ�บลเขาปู่
เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ชุมชนและนักวิจยั ได้รว่ มกัน 1) สร้าง
คุณค่า ความสำ�คัญ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 2) ร่วมกันพัฒนาทักษะการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องนวัตกรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนแก่
นักท่องเทีย่ ว 3) พัฒนาทักษะการทำ�กิจกรรมร่วมกับนักท่องเทีย่ ว
4) พัฒนาสิง่ อำ�นวยความสะดวกเพือ่ บริการนักท่องเทีย่ ว ปรับ

ภูมทิ ศั น์แหล่งท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศควบคูก่ บั
การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และ 5) ส่งเสริมการ
ประกอบรายย่อยในชุมชนเพิม่ รายได้ครัวเรือนควบคูไ่ ปกับการให้
บริการการท่องเทีย่ วชุมชน ทัง้ นีพ้ บว่า การจัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ดว้ ยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ เน้นการท่องเทีย่ วใน
รูปแบบที่ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ทำ� เรียนรู้ผ่านการทำ�
กิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ เรียนรู้ความเป็นมา ประโยชน์ และ
ลงมือทดลองสร้างนวัตกรรมฝายมีชวี ติ เรียนรูก้ ารทำ�ผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า เครือ่ งจักสาน ยาสมุนไพร เป็นต้น
ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ตำ�บลเขาปู่ สอดคล้องกับงานวิจยั Julatha (2019) การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัย พบว่า 1) ลักษณะทางกายภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 4.06) ในเรือ่ งการบริหารจัดการ
พืน้ ทีส่ ง่ิ อำ�นวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการ กิจกรรม
การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ
2) รูปแบบการจัดการ และลักษณะการให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
( Χ = 4.01) ได้แก่ บุคลากรโดยรวมมีกิริยาท่าทางเป็นมิตร
และมีจิตบริการ มีเจ้าหน้าที่ผ้ใู ห้ข้อมูล และสามารถสื่อสาร
กับนักท่องเทีย่ วได้ดี และมีการดูแลรับผิดชอบในเรือ่ งจำ�นวน
ผูเ้ ข้าชมวิธกี ารเข้าชม เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ ดูชมอย่างทัว่ ถึง
และให้ความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ และ 3) แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำ�เป็นต้องทำ�
ควบคูก่ นั ทัง้ ในเรือ่ งการพัฒนาเชิงกายภาพ และการเสริมสร้าง
คุณค่า ความน่าหลงใหล ให้แก่แหล่งท่องเทีย่ วโดยใช้ แนวคิด 6
มิติ ได้แก่ ความมีมนต์ขลังน่าค้นหา ความอุดม ความดึงดูดใจ
ความเป็นเอกลักษณ์ ความเหมาะสมเข้ากันได้กบั รสนิยมของ
นักท่องเทีย่ วและความเป็นมิตร จนทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั การ
พักผ่อนทีด่ ี ทัง้ ทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ จากกิจกรรม
ทีส่ ร้างสรรค์ เกิดความประทับใจ บอกต่อ และกลับมาเยือน
อีกครัง้ หนึง่ จากผลการวิจยั นีส้ ะท้อนให้เห็นว่า แหล่งท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศกั ยภาพความพร้อมในการเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน
ทำ�ให้เห็นศักยภาพในการนำ�อัตลักษณ์ภมู ปิ ญ
ั ญามาผสมผสาน
อย่างลงตัวก่อให้เกิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน นำ�มาสูก่ าร
ถ่ายทอดองค์ความรูส้ นู่ กั ท่องเทีย่ วในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ
และสามารถเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนทีเ่ ป็นอัตลักษณ์สร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือน นำ�ไปสูค่ วามเข้มแข็งและยัง่ ยืนอย่างแท้จริง
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งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) เพือ่ หาแนวทางในการจัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ดว้ ยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ โดยให้ชมุ ชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิจัย เนื่องจากเป็นเจ้าของปัญหาและผู้ใช้
ประโยชน์จากการวิจัยโดยตรง (MacDonald, 2012) ผู้ให้
ข้อมูลหลัก แบบเจาะจง ได้แก่ ผูน้ �ำ ชุมชน ประชาชนในพืน้ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น เครือข่ายคน
ต้นน้ำ� อุทยานเขาปู่เขาย่า นักท่องเที่ยว และทุกภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องในพืน้ ที่ รวม 80 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ดำ�เนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้
1) ระยะเตรียมการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เมษายน
พ.ศ. 2560 เป็นการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ค้นหาโจทย์และพัฒนาเค้าโครง
วิจยั ร่วมกับชุมชนในพืน้ ที่
2) ระยะดำ�เนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน
พ.ศ. 2560 เป็นการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเส้นทาง กิจกรรม
และนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ร่วมกับพืน้ ที่
3) ระยะสรุปผล ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 เป็นการจัดประชุมกลุม่ ย่อยการระดม
ความคิดเห็นเพือ่ ประเมินกิจกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ ผูน้ �ำ ชุมชนและ
ประชาชนในพืน้ ที่ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง รวม 80 ราย
ทางทีมวิจยั ได้ใช้วธิ ตี รวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า เพือ่ ความ
แม่นยำ� และความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูล
เบือ้ งต้น แล้วนำ�มาแปลความหมาย ดังนี้ 1) ด้านข้อมูล (Data
Triangulation) ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบแหล่งทีม่ า 3 แหล่ง ได้แก่
เวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ในห้วงเวลาและสถานที่ท่ตี ่างกัน รวมถึงการใช้บุคคลที่ต่าง
กันในการเก็บข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลนั้นมาจากชุมชนในพื้นที่
2) ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) โดยตรวจสอบว่า
ผู้วิจัยสามารถใช้แนวคิดต่างไปจากเดิม รวมถึงการตีความ
ข้อมูลแตกต่างจากแนวคิดทีไ่ ด้รวบรวมมากน้อยเพียงใด และ
3) ด้านวิธกี ารเก็บข้อมูล (Methodology Triangulation) ด้วย
การรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ วิธี เช่น จากเอกสารการประชุม
กลุ่มย่อย รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Chantawanit, 2006)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา และกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
ตัวอย่างประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ดังนี้ 1) ความน่าสนใจ
2) ความเป็นเอกลักษณ์ 3) ความเหมาะสมกับพืน้ ที่ 4) ความ
พร้อมในการดำ�เนินการ และ 5) ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
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จากข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นการท่องเที่ยว ทีเ่ น้นให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว
และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ ว เพือ่ สร้างประสบการณ์ตรง
หรือประสบการณ์รว่ มของนักท่องเทีย่ วกับชุมชนผ่านกิจกรรม
ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิน่ ทีม่ อี ยู่ มาสร้างสรรค์
คุณค่าเป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วอันก่อให้เกิดรายได้ และผล
ประโยชน์ สามารถแบ่งปันรายได้หรือผลประโยชน์เหล่านัน้ สู่
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ซึง่ จากการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่าง
มีส่วนร่วม (PAR) โดยผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วม
ประชุมหารือและร่วมกำ�หนดประเด็นวิจัยในพื้นที่และตรวจ
สอบประเด็นการวิจยั ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) สำ�รวจ สังเกต
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ชุมชน 2) ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
พูดคุย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และเก็บข้อมูลเพิ่ม
เติมในพืน้ ที่ 3) การประชุมกลุม่ ย่อย เพือ่ ทำ�ความเข้าใจและ
ระดมความคิดเห็นเพือ่ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ชุมชน ก่อให้เกิดความเข้าใจในวิถชี วี ติ ชุมชน ระบบนิเวศสายน้�ำ
พืชริมน้�ำ สัตว์น�ำ้ เกิดความรักและความผูกพันกับธรรมชาติ
นำ�ไปสู่การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า นวัตกรรมฝายมีชีวิตมีศักยภาพ
ในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ โดยมุง่ เน้นถ่ายทอด
ความรูด้ า้ นการจัดการน้�ำ แล้งของชุมชน ให้นกั ท่องเทีย่ วมีความ
รูค้ วามเข้าใจ โดยนักท่องเทีย่ วสามารถร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ตั้งแต่ข้ันตอนการตัดไผ่ การเลือกขนาด การลำ�เลียงลำ�ไผ่
ไปตามกระแสน้�ำ การตัดไผ่เพือ่ นำ�มาประกอบโครงสร้าง การ
ตอกไผ่ลงดิน เทคนิคการมัดเชือก การบรรจุกระสอบทราย
การลำ�เลียงทรายมาลงยังโครงสร้างฝาย จนถึงการดูแลรักษา
นวัตกรรมฝายมีชีวิต และกิจกรรมเดินสำ�รวจระบบนิเวศ
สายน้�ำ เพือ่ เรียนรูพ้ ชื พืน้ ถิน่ ริมน้�ำ สัตว์น�ำ้ พืน้ ถิน่ ซึง่ กิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้นนำ�มาสู่ การสร้างความสุข ความประทับใจ และ
รอยยิม้ ให้กบั นักท่องเทีย่ วในการทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชน ชุมชน
มีรายได้เพิม่ ขึน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ประโยชน์
โดยชุมชนได้รว่ มกับทีมวิจยั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนา
คู่มือนวัตกรรมฝายมีชีวิตเพื่อเป็นส่วนประกอบสำ�คัญในการ
ให้ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ในการแก้ปัญหาน้ำ�แล้งของ
ชุมชนตำ�บลเขาปู่ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต ในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ดว้ ย
นวัตกรรมฝายมีชีวิต จากการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกันกับ
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า พืน้ ทีต่ �ำ บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง มีแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ดังนี้ 1) สิง่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ได้แก่
มีระบบนิเวศสายน้ำ�ที่มีทรัพยากร ธรรมชาติพืช และสัตว์
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีทิวทัศน์ท่สี วยงามร่มรื่น
เหมาะสำ�หรับนักท่องเที่ยวที่มีความนิยมชมชอบในการเดิน
สำ�รวจป่า และมีนวัตกรรมฝายมีชีวิตที่สามารถแก้ปัญหา
น้�ำ แล้งได้อย่างยัง่ ยืนเพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วและชุมชน
ได้มกี จิ กรรมร่วมกันในการซ่อมแซมฝายมีชวี ติ ร่วมกันตระหนัก
ในคุณค่าและความสำ�คัญของธรรมชาติ 2) เส้นทางคมนาคม
เข้าถึง มีถนนลาดยางครอบคลุมทัง้ ตำ�บล 3) สิง่ อำ�นวยความ
สะดวก มีรา้ นค้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.)
สถานีตำ�รวจ องค์การบริหารส่วนตำ�บล โรงเรียน วัด ฯลฯ
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน พร้อมอำ�นวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว และ มีรถประจำ�ทาง 4) การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว นวัตกรรมฝายมีชวี ติ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีศ่ นู ย์เรียนรู้
เครือข่ายคนต้นน้�ำ เขาปู่ จึงอยูใ่ นการดูแลของคณะกรรมการ
เครือข่ายคนต้นน้ำ�เขาปู่ ซึ่งดูแลเรื่องความสะอาด ความ
ปลอดภัย สถานทีอ่ �ำ นวยความสะดวก เช่น ห้องน้�ำ ทีน่ ง่ั ร้าน
ค้า ซึง่ คณะกรรมการเครือข่ายคนต้นน้�ำ เขาปู่ ชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกันของบประมาณสนับสนุนสนับสนุน
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการส่งเสริมการจัดการการท่องเทีย่ ว
ชุมชน ได้แก่ สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง สำ�นักงาน
ท่องเทีย่ วและการกีฬาจังหวัดพัทลุง 5) ทักษะการเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี
โดยคณะกรรมการเครือข่ายคนต้นน้ำ�เขาปู่ ชุมชนที่สนใจ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พัฒนาทักษะการเป็นเจ้าบ้าน
ทีด่ ี ได้แก่ วิธกี ารต้อนรับนักท่องเทีย่ ว การให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ
การดูแลความปลอดภัย และการถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งนวัตกรรม
ฝายมีชีวิตกับการแก้ปัญหาน้ำ�แล้ง ทักษะการนำ�นักท่อง

เทีย่ วเดินป่า 6) ทีพ่ กั ในแหล่งท่องเทีย่ ว ชุมชนมีทพ่ี กั บริการ
นักท่องเทีย่ วในบริเวณอุทยานเขาปู-่ เขาย่า ซึง่ เป็นทีพ่ กั ในความ
ดูแลของอุทยาน ซึ่งชุมชนและท้องถิ่นได้จัดโครงการอบรม
ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่สนใจกิจการโฮมสเตย์ เข้ารับการ
อบรมการดำ�เนินกิจการโฮมสเตย์ และจะขึน้ ทะเบียนเป็นโฮม
สเตย์ให้บริการนักท่องเทีย่ วต่อไป และ 7) กิจกรรมการท่อง
เทีย่ ว เป็นกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกับชุมชนในการแก้ปญ
ั หาน้�ำ
แล้งด้วยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ เรียนรูร้ ะบบนิเวศสายน้�ำ เรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ และร่วม
กิจกรรมกับชุมชนในการซ่อมแซมนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ซึง่ ถือว่า
ตำ�บลเขาปูม่ คี วามพร้อมทีจ่ ะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการแก้ปญ
ั หาน้�ำ แล้งด้วยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ซึง่
นักท่องเทีย่ วใช้ระยะเวลาในการท่องเทีย่ วและเรียนรู้ 1-2 วัน
ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรม ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) เรียนรูค้ วามเป็นมา 2) เรียนรูป้ ระโยชน์ 3) เรียนรูก้ ระบวนการ
ทำ� และ 4) ลงมือปฏิบตั ริ ว่ มกับชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่า
นี้ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ท่ผี ูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนนำ�ไปสูค่ วามประทับใจ การประชาสัมพันธ์บอกต่อ และ
การเดินทางกลับมาเยือนในครัง้ ต่อไป
เมือ่ มีการกำ�หนดแนวทางในการจัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต คณะผู้วิจัย ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการ
เครือข่ายคนต้นน้�ำ เขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยาน
เขาปู-่ เขาย่า ปราชญ์ชมุ ชน ผูน้ �ำ ชุมชนและ ประชาชน ในพืน้ ที่
ได้ร่วมกันร่างแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ของชุมชนโดยการนำ�ผลจากการลงสำ�รวจ
พืน้ ที่ และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการสำ�รวจ ความคิดเห็นจากชุมชน
จากนักวิชาการ มาประกอบการจัดทำ�แผนพัฒนาฉบับร่าง
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แผนพัฒนาฉบับร่างการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต ตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง (ที่มา: คณะผู้วิจัย, 2017)
แผนระยะสั้น(ไม่เกิน 1 ปี)
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้านชุมชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและ ความสาคัญ
นวัตกรรมฝายมีชีวิตในการแก้ปัญหาน้าแล้งอย่างยั่งยืน ระบบนิเวศสายน้า ความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลรักษา
และการอนุรักษ์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และสามารถถ่ายทอดไปยังนักท่องเที่ยว
- จัดโครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับการการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิตที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
- จัดทาปฏิทินการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต
- จัดทาโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ
- จัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทาป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
แผนระยะกลาง (1-5 ปี)
- จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจาชุมชนเขาปู่
- ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์นวัตกรรมฝายมีชีวิต
แผนระยะยาว (5 ปีขึ้นไป)
- การสร้างสังคมเมืองกับสังคมชนบทให้อยู่ร่วมกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเพื่อลดความ ขัดแย้งและให้เกิดความ
ยั่งยืนในชุมชน
- ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษานวัตกรรมฝายมีชีวิต
- ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
- สร้างอาคารที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมฝายมีชีวิต
- กาหนดขีดความสามารถในการรองรับของนักท่องเที่ยว มีนโยบายต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย

ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และการเข้าร่วมงานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ตำ�บลเขาปู่ ที่นำ�ไปสู่การวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษา ข้อมูลนวัตกรรมฝายมีชีวิต พบว่า มีจุดเรียนรู้
ที่น่าสนใจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้แก่ ธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ การเดินสำ�รวจทีน่ า่ ค้นหาไปตามเส้นทางสายนา้ํ
พืชสมุนไพรพื้นถิ่นหลากชนิด สิ่งมีชีวิตในสายนํ้ำ� วิถีชุมชน

ริมสายนํ้ำ� อากาศบริสุทธิ์ การเรียนรู้นวัตกรรมฝายมีชีวิต
การลงมือทำ�ร่วมกับชุมชน และความภาคภูมิใจในการทำ�
กิจกรรมเพื่อสังคม สำ�หรับเครื่องมือการศึกษาชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วมนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมประชุม
หารือ และร่วมกำ�หนดประเด็นวิจยั ในพืน้ ที่ ซึง่ การท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ในการศึกษาได้วิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (PAR) (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต (ที่มา: คณะผู้วิจัย, 2017)
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จากรูปที่ 1 คณะวิจยั ชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน (PAR) โดยใช้แนวคิด PDCA เข้ามาบริหารโครงการ
วิจัย ตั้งแต่กระบวนการวางแผน อย่างเป็นระบบ ด้วยการจัด
เวทีชุมชน เพื่อทำ�ความเข้าใจกับชุมชน ชี้แจงให้เห็นถึงคุณค่า
ของสายนํ้ากับวิถีชีวิตของชุมชน ชุมชนเข้าใจแนวทางการแก้
ปัญหานํ้าแล้งด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต และชุมชนเห็นคุณค่า
และความสำ�คัญของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหานํ้าแล้งด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต
เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ เพิม่ โอกาสในการหารายได้เข้าสูค่ รัวเรือน
และประชาสัมพันธ์ชมุ ชนให้คนภายนอกได้รจู้ กั อย่างกว้างขวาง
รวมถึงชุมชนได้คน้ หาศักยภาพของตนเองในด้านความพร้อม
ในการจัดการการท่องเที่ยวฯ และวิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน
เพือ่ หาแนวทางพัฒนา และปรับปรุงชุมชนให้มคี วามพร้อมใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมี
ชีวิต 		
คณะวิจยั ชุมชน เครือข่าย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันกำ�หนดแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต ดังนี้
ด้านที่ 1 สิง่ ดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ วประกอบไปด้วย
ระบบนิเวศสายนาํ้ ทีม่ คี วามสมบูรณ์ พันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ พืน้ ถิน่
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ วิวทิวทัศน์ทสี่ วยงามรืน่ รมย์ นวัตกรรมฝาย
มีชีวิตที่มีคุณสมบัติพิเศษในการกักเก็บนํ้ำ� เพิ่มความชุ่มชื่น
ในดินในระยะ 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวฝาย ความอุดมสมบูรณ์
ของพืชริมนาํ้ สัตว์รมิ น�ํ้ำ นวัตกรรมฝายมีชวี ติ ทำ�ให้ชมุ ชนมีนาํ้
ใช้ทำ�การเกษตร อุปโภคบริโภค อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อน
และวิถชี วี ติ ชุมชนกับสายนํ�้ำ กลับคืนมา ซึง่ นักท่องเทีย่ ว สามารถ
ร่วมกิจกรรมเดินชมธรรมชาติตามสายนาํ้ ศึกษาพืชสมุนไพรริม
สายนํ้า สำ�รวจพันธุ์สัตว์นํ้า ชื่นชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมนํ้า
เรียนรูค้ วามเป็นมา กระบวนการก่อสร้าง คุณค่าของนวัตกรรม
ฝายมีชวี ติ และร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการซ่อมแซมนวัตกรรม
ฝายมีชีวิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่มีลักษณะเฉพาะและโดดเด่นของชุมชน และจากผลการ
ประเมินศักยภาพของการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหานํ้าแล้งด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต
ในด้านสิง่ ดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ วนัน้ ได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ความดึงดูดใจให้ไปเยี่ยมชม (Attractiveness) ของ Julatha
(2019) กล่าวไว้วา่ ความรูส้ กึ ของนักท่องเทีย่ วเป็นตัวกำ�หนดที่
สำ�คัญในการใช้เวลาในการท่องเที่ยวนาน ๆ อย่างเพลิดเพลิน
และได้พกั ผ่อนอย่างแท้จริงกับกิจกรรมทีท่ �ำ เช่น ความรูส้ กึ กึง่

ผจญภัยอย่างเพลิดเพลิน จากการใช้เวลาในการสูดอากาศสดชืน่
ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ตื่นตระการตาจากการเดินชมกล้วยไม้หายากนานาชนิดของ
โลก การได้ชื่นชมเฟิร์นโบราณที่หายาก ณ หุบผามหาสดำ�
และการได้เล่นนํา้ ตกทีม่ ขี นาดใหญ่มนี าํ้ ตลอดปีและเคยปรากฎ
อยูใ่ นหลังธนบัตรราคา 1,000 บาท เป็นต้น และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวของ Sittikarn,
& Jaima (2009) ที่ได้กล่าวถึงการพิจารณาความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนาที่สำ�คัญ (6 As) ในด้านสิ่งดึงดูด
ใจทางการท่องเทีย่ ว (Attraction) ว่า ต้องประกอบด้วย แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ลำ�คลอง ลำ�ห้วย นํ้าตก แก่ง บึง
เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณี วิถีชีวิต
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร เช่น พืชสวน ไร่นา และแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ การจัดการ
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ นัน้ มีสงิ่
ดึงดูดใจหลายด้านทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางการท่องเทีย่ ว
ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ด้านที่ 2 เส้นทางคมนาคมเข้าถึง ประกอบไปด้วย
การคมนาคมขนส่งโดยรถยนต์ มีถนนลาดยางเข้าถึงชุมชน
หนากว้าง 6 เมตร 2 ช่องทาง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ทางเท้า นวัตกรรมฝายมีชีวิตอยู่ริมทางสามารถเดินทางด้วย
เท้า ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง มีความปลอดภัยค่อน
ข้างสูง เนือ่ งจากไม่มรี ถวิง่ พลุกพล่าน ด้านคุณภาพของเส้นทาง
ที่เข้าถึงแหล่ง ถนนลาดยาง 2 ช่องทาง หน้ากว้างประมาณ
6 เมตร ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทุกฤดูกาล ช่วงฤดูฝน
นํ้าหลาก ต้องปิดให้บริการการท่องเที่ยวเนื่องจากอยู่ในพื้นที่
ต้นนํ้าเชิงเทือกเขาบรรทัด
ด้านที่ 3 สิ่งอำ�นวยความสะดวก ประกอบไปด้วย
ศาลาที่พักหรือจุดชมวิว ผลการศึกษา คือ มีศาลาที่พักหนึ่ง
จุดสามารถเป็นจุดชมวิวตัวฝายและธรรมชาติริมนํ้าได้ ป้าย
แนะนำ�ทาง และสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีระบบสื่อความหมาย
หรือสัญลักษณ์ ไม่มีการจัดการ บริการห้องนํ้าหรือสุขา มี
บริการ จำ�นวน 2 ห้อง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีบริเวณ
ใกล้เคียงลักษณะร้านอาหารตามบ้าน ร้านขายของที่ระลึก
มีบริเวณใกล้เคียงไม่มีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว แต่มีข้อมูลที่
องค์การบริการส่วนตำ�บลเขาปู่ ศูนย์รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว
มีจุดที่พักสายตรวจจำ�นวน 1 แห่ง บริการตรวจคนเข้าเมือง
ไม่มีการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล 1
แห่ง ปัม๊ นํา้ มันและปัม๊ ก๊าซ มีต�ำ บลเขาย่า ห่างไปประมาณ 10
กิโลเมตร ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการด้านความสะดวก
และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
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ด้านที่ 4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว ประกอบ
ไปด้วย การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Page Facebook สื่อ
ของจังหวัดพัทลุง และรายการโทรทัศน์มาถ่ายทำ�และ ส่งเสริม
สือ่ ต่าง ๆ ให้ฟรี การประชาสัมพันธ์สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอย่างต่อ
เนื่อง มีการจัดกิจกรรมประจำ�ชุมชน คือ งานเทศกาลของดี
ศรีบรรพต เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ด้านผลไม้พ้ืนถิ่นตำ�บล
เขาปู่ การเบิก-ถอนเงิน ATM มีหน้าบริเวณองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลเขาปู่ โรงพยาบาลหรือสาธารณสุข มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล 1 แห่ง
ด้านที่ 5 ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย
รีสอร์ทในอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ห่างจากตัวนวัตกรรม
ฝายมีชวี ติ 2 กิโลเมตร ซึง่ สามารถเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อยใจให้กบั
นักท่องเทีย่ วทีส่ นใจมาเทีย่ วพักผ่อนค้างคืนในตำ�บลเขาปูเ่ พือ่
ชมแสงแรกที่ควนไข่หด ซึ่งเป็นสถานที่พักที่มีความปลอดภัย
เพราะอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ด้านที่ 6 กิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย
เดินตามสายนํา้ เทีย่ วชมธรรมชาติระบบนิเวศสายนาํ้ ทีส่ มบูรณ์
เรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นถิ่นที่หายาก เช่น พญา 32 เมีย ว่าน
นาคราช ฯลฯ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี งานวันสงกรานต์
งานบุญตามวันสำ�คัญทางศาสนา งานเทศกาลของดีศรีบรรพต
การจัดแสดงและแข่งขันกีฬา งานแข่งขันกีฬาของอำ�เภอ
ศรีบรรพต ซึง่ กิจกรรมทางการท่องเทีย่ วของชุมชนตำ�บลเขาปู่
นัน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Intarakumnerd, Intarakanern, Thammasatidet, Kamondecha, & Tungtrakoon
(2010) ศึกษาระบบนวัตกรรมรายสาขา เพื่อพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละเชิงสร้างสรรค์ กรณีศกึ ษา อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนา
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ว่า การท่องเทีย่ วนัน้ จะต้องนำ�ทุน
ทางวัฒนธรรมมาเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อน ซึ่ง
ต้องมีการค้นหา อัตลักษณ์ (Identity) หรือการเรียนรู้ตนเอง
ซึ่งครอบคลุมถึงฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น
วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจ
ในคุณค่าของวัฒนธรรมเปรียบเสมือนกับการสร้างรากฐาน
ที่เข้มแข็งของสังคมให้มีจุดยืนที่มั่นคง และสามารถเชื่อมโยง
กับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน และงานวิจัย
ชิ้นนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
Dechoom (2013) ที่ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ว่า เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์โดยมุง่ ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภครูปแบบ
ใหม่ของคนในยุคปัจจุบันและอนาคต นักท่องเที่ยวยุคใหม่
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ยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นองค์ประกอบเชิงอารมณ์
มากขึ้น นอกเหนือจากองค์ประกอบทางกายภาพที่สามารถ
จับต้องหรือสัมผัสได้ ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นผลมา
จากการเปลีย่ นแปลงในมิตติ า่ ง ๆ ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ชุมชน และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มาร่วมกันวิเคราะห์เพือ่ จัดทำ�เส้นทาง
การท่องเที่ยวของตนเองตามกระบวนการวิจัยต่อไป และ
ปลายนํา้ คณะวิจยั ชุมชน เครือข่าย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการ
จัดการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต ทำ�ให้ทราบว่า
ต้องมีการวางแผนการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว โดยนำ�จุดแข็งมาสร้างกระบวนการเพือ่ ให้เกิดการท่องเทีย่ ว
อย่างเป็นรูปธรรม นำ�จุดอ่อนของชุมชนมาพัฒนา และแก้ไข
นำ�ปัญหาและอุปสรรคมาร่วมกันหาทางออกเพือ่ ให้การจัดการ
การท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต เป็นการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ตำ�บลเขาปู่ อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
อย่างยั่งยืนสืบไป

สรุป

การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยนวัตกรรม
ฝายมีชีวิต เป็นแนวทางการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้นวัตกรรมฝายมีชีวิตผ่านแนวทาง
การแก้ปัญหานํ้าแล้งอย่างยั่งยืนของชุมชนตำ�บลเขาปู่
อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง นักท่องเที่ยวจะได้รับความ
รู้ด้านการจัดการนํ้าแล้งด้วยนวัตกรรมชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนกับสายนํา้ เรียนรูร้ ะบบนิเวศสายนํา้ เรียนรูพ้ นั ธุส์ ตั ว์นาํ้
พันธุ์พืชพื้นถิ่นริมนํ้า ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การปฏิบัติการ
ร่วมกับชุมชนในการสร้างนวัตกรรมฝายมีชวี ติ โดยใช้วสั ดุจาก
ธรรมชาติในชุมชน สร้างความผูกพัน สร้างคุณค่าในจิตใจแก่
นักท่องเที่ยว และสร้างความรัก ความหวงแหน และความ
ภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน โดยทีมวิจัย ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาข้อมูล วางแผน สำ�รวจ ประเมิน เพื่อ
ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
พัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูส้ นู่ กั ท่องเทีย่ ว ซึง่ นัก
ท่องเทีย่ วใช้ระยะเวลาในการท่องเทีย่ วและเรียนรู้ 1-2 วัน ซึง่
มีรูปแบบกิจกรรม ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 1) เรียน
รู้ความเป็นมา 2) เรียนรู้ประโยชน์ 3) เรียนรู้กระบวนการทำ�
และ 4) ลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน และนำ�ผลวิจัยไปใช้ในมิติ
ของสังคม/ชุมชน โดยถ่ายทอดบทเรียนสู่ชุมชน โดยมีการ
จัดทำ�คูม่ อื นวัตกรรมฝายมีชวี ติ ร่วมกัน เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้ความรู้
แก่นกั ท่องเทีย่ ว และร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการ
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การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยนวัตกรรมฝายมีชวี ติ ตำ�บลเขาปู่
อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพือ่ ให้เกิดแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน อันนำ�ไปสู่แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบ
อื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ชุมชนควรมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มการผลิตสินค้า
ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ และความหลากหลายนำ�มาจำ�หน่ายให้
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างยั่งยืน
2. ชุมชนควรพัฒนาที่พักสำ�หรับนักท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน และเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
3. ชุมชนควรศึกษาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม
การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น
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